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Webology
Kultúrakutatók a világhálón

néprajz és a kulturális antropológia, azaz a kultúra empirikus kutatása iránt ér
deklődó' internetes barangolók számára számos remek kikötő kínálkozik ebben a napról 
napra növekvő, törvényeit és nyelvét egyaránt magának alakító hálózati zűrzavarban. 
Az Internet maga is a kutatás tárgya a kultúrával foglalkozók számára. Az új közösség 
alkotta új szabályok, az internetes folklór és etikett mind-mind olyan téma, melyet vizs
gálni lehet és kell. A hálózati lánclevelek, szleng és a megváltozott személyközi kapcso
latok elemzése helyett azonban most a sok érdekes honlap egyikét szeretném bemu
tatni.

A kultúra kutatói számára talán az egyik leghasznosabb megálló a The Society fó r 
the A n th rop o logy  o f Europe, röviden a H-SAE honlapja: http://h-net2.msu.edu/-sae/. 
Természetesen, mint a legtöbb internetes kikötő, a H-SAE-é is csak egy eszköz arra, hogy 
megismertessen bennünket egy antropológiai társaság tevékenységével. Az American 
Anthropological Association társult egyesületként olyan antropológusokat, néprajzo
sokat és egyéb kultúrakutatókat tömörít, akik Európával vagy az öreg kontinenshez va
lamiképp kapcsolódó témákkal foglalkoznak,

A honlap technikailag, a tervet és megvalósulását tekintve a praktikusságot (könnyen 
átlátható, gyorsan letölthető, scriptek és nagyobb képek nélkül) ötvözi a gondosan ki
dolgozott elképzeléssel. Egy nemzetközi társaság lapjaként igen jól példázza a társada
lomtudományok területén viharos sebességgel zajló változásokat, melyek közül az egyik 
legfontosabb a nemzetközivé válás. Nem a régi internacionalizmus feléledéséről van szó, 
hanem arról a folyamatról, melynek nyomán a nemzeti kutatási eredmények is egy egy
re inkább összeszűkülő Európában, sőt világban „érintkeznek” egymással. Ennek fontos 
eleme persze a modern kor latinjának, az angolnak a használata. Ez a nemzetközi szin
tű kutatást nagyban segítő másik fontos eszközön, a számítógépes világhálózaton is 
tükröződik: a nemzeti oldalakat kivéve az Internet angol nyelvű médium, mely egy kivá
lasztott réteg, a hozzáférők és hozzáértők számára biztosítja a globális információszer
zést. így minden eddiginél gyorsabban konfrontálódik az ember azzal, hogy van egy 
nyelv, melyet igen sokan értenek mega világon. Érzésem szerint ez nem a nemzeti nyelvek, 
hanem a provincializmus halálát hozza inkább magával.

A The Society fór the Anthropology of Europe legfontosabb fóruma a H-SAE levele
zési lista. Erre a listára nemcsak a társaság tagjai iratkozhatnak fel, hanem a - szakmai 
színvonal megőrzése miatt szükséges-jelentkezési procedúra után mindenki, aki a téma 
iránt érdeklődik. Antropológusok mellett a lista érdekes információkat kínálhat kultúra- 

192 kutatóknak, történészeknek, politológusoknak, szociológusoknak, folkloristáknak, szemio-
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