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A tübingeni egyetem Ludwig-Uhland Intézetének kiadásában napvilágot látott soro-
zat 93. kötete a Tübingeni Néprajzi Egyesület felkérésére készült, Utz Jeggle 60. szüle-
tésnapja alkalmából. Bár az ünnepeltnek a néprajz területén elért eredményei ennél jó-
val sokoldalúbbak, a kötet mottójául választott Jeggle-idézet világosan rámutat, hogy a
szerzõk ezúttal elsõsorban annak a néprajztudomány megújítására tett kísérletnek állí-
tanak emléket, amelynek eredményességét éppen a kötet 16 tanulmánya bizonyítja: �Az
eljövendõ évek feladata a néprajzi gondolkodás és látásmód szigorítása és élesebbé téte-
le, anélkül azonban, hogy akár specifikumát, akár sajátos problémafelvetéseit korlátoz-
nánk. Ez azonban tömeges terepkutatások, és azok rendszeres és következetes mód-
szertani reflexiója nélkül elképzelhetetlen.�

A kötet mottójául választott felhívás 1984-ben fogalmazódott meg, egy röviden és
velõsen Feldforschung címen számon tartott kis kötet lapjain, azzal az egyértelmû céllal,
hogy a néprajz és általában a kultúrakutatás középpontjába hosszú idõ után ismét
a minõségi terepmunkát állítsa. Hogy e felhívás nem lett pusztába kiáltott szó, jelzik a
kollégák, tanítványok, barátok részérõl 17 évvel késõbb papírra vetett terepmunka-be-
számolók, eredmények és töprengések. Ám a kötet ajánlása, miszerint nemcsak szüle-
tésnapi ajándékként, hanem a �néprajztudomány örököseinek� is íródott, méghozzá
�nyomatékos figyelmeztetésül�, arra utal, hogy a német néprajztudomány megújulása
még nem nevezhetõ teljesnek.

Nem csupán összegzésrõl, számvetésrõl van tehát szó, hanem jövõbemutató prog-
ramadásról is, amelynek irányát a kötet címéül választott talányos kifejezés próbálja ki-
jelölni. A �terep� és a �költészet� fogalmainak összekapcsolása elsõ pillantásra meghök-
kentõ megoldásnak tûnhet, ám az Utz Jeggle által képviselt �nyitott néprajz�-program-
ban (offene Ethnographie) mindkettõ megtalálja létjogosultságát. A �vissza a terepre�
jelszó ugyanis nem csupán az egyetemi szemináriumok és projektek bûvöletében ne-
velkedett, elszigetelten teoretizáló diákok, majd néprajzkutatók terepre merészkedését
sürgeti, de a terepkutatások szemléletének, módszertanának felülvizsgálatát is. Az Utz
Jeggle által tanulva és tanítva kifejlesztett új típusú terepmunka-gyakorlat legfontosabb
szemléleti eleme pedig nem más, mint hogy mind a kutatás folyamatában, mind az ered-
mények textualizálásában részt vevõ összes személy szubjektivitásának helye, sõt fon-
tos szerepe van a módszerek és következtetések formálásában. A szubjektív tényezõk
�használatának� elõfeltétele, hogy minden megnyilvánulását szigorú reflexió kísérje,
lehetõvé téve a megfigyelésben és a fogalmazásban jelentkezõ érzelmek térnyerését, de
ugyanakkor azok folyamatos elemzését és felülvizsgálatát is. Ennek sikeres megvalósítá-
sa esetén a terep megszûnik empirikus tényeket és adatokat felölelõ �adatbázisként�
mûködni, s a maga valóságos sokszínûségében és sokrétûségében válik feltárhatóvá �
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elsõsorban a �találkozásoknak� nevezett kutatási helyzetek, beszélgetések, megfigyelé-
sek során. A találkozások során érvényesülõ �költõi� tehetség tarthatja ébren a kutató
figyelmét a jelenségek változásaira, a terep kerülõ- és tévútjaira, a jelentéssel nem bíró �
vagy éppen ellenkezõleg � a több jelentéssel is bíró tényezõkre. Költészet és terepmun-
ka összekapcsolása tehát egyrészt a módszertani pontosság paradox követelményét fe-
jezi ki, másrészt hordozza mindazt a feszültséget, melyet a terepkutatás kapcsán meg-
szokott, s a terep iránti tudományos és erkölcsi elkötelezettségbõl táplálkozó �empiri-
kus komolyság�, valamint a mindennapi élet mellékzöngéit, meglepõ fordulatait, sõt az
emberi lélek rezdüléseit is követni képes �kreatív könnyedség� között feszül.

Bár a szubjektivitásban rejlõ lehetõségek kiaknázása az 1980-as években a szakmá-
ban uralkodó szociológiai paradigmában is jelen volt, s a hasonló húrokat pendítõ anglo-
amerikai elméleti diskurzussal egyidejûleg fogalmazódott meg a német néprajzi gondol-
kodásban, a kötet tanulmányaiban jelentkezõ sajátos szemlélet és gyakorlat valójában
Utz Jeggle nevéhez köthetõ. A �poézis� fogalom néprajzi gondolkodásba való bevezeté-
sének elõzményei egyfelõl a szó görög, majd felvilágosodáskori értelmezése, majd az a
novalisi gondolat, miszerint a költõ számára egyetlen tulajdonság sem nélkülözhetetle-
nebb a belátásnál, s hogy a lelkesedés megértés nélkül haszontalan és veszélyes. Másfe-
lõl Utz Jeggle és követõi támaszkodhattak azokra a mintákra, amelyeket a szociálantro-
pológia képviselõi szolgáltattak egyes irodalomtörténeti fogalmak metaforikus használa-
tával (például a social drama vagy a writing culture fogalmai).

Mindazonáltal az említett elõzmények mindössze csekély ösztönzést jelentettek a
nyitottabb terepmunkára és az új textualizációs formákra irányuló kísérletek megindu-
lásához az európai etnológiában. S bár a kutatott valóságnak a néprajzi leírásban meg-
jelenõ reflexiója és reprezentációja mint posztmodern terminológiák megjelentek az 1990-
es évek szakmai diskurzusában is, a �saját�, közeli világokra irányuló terepmunkák e vi-
ták hatására sem kezdtek jelentõsen megszaporodni. Ennek egyik oka minden bizonnyal
a terepmunkához szükséges jelentékeny idõ- és érzelmi ráfordításban keresendõ. Ugyan-
akkor a fõ ok feltehetõen mégis a német nyelvterületen mûvelt etnotudományok sajátos
struktúrájában (az Ethnologie és a Volkskunde között beállt frontvonalban s e két tudo-
mányágnak az európai etnológia mûveléséért folytatott harcában), valamint a néprajz
tudománytörténetében gyökerezõ �scientista szeméremben� rejlik. Az objektív tudo-
mányosság álarcába rejtõzõ s így a terepmunka misztifikálódását elõsegítõ szemlélet
kritikáját szintén elhíresült 1984-es programjában fogalmazta meg Utz Jeggle: �ered-
ményeinek fokozódó precizitásáért a kvantitatív társadalomkutatás végül felismerései-
nek növekvõ banalizálódásával fizetett�.

E szemléleti és gyakorlati zsákutcából kíván utat mutatni a �terep költészete� kon-
cepció, melynek mintája az Utz Jeggle-féle játékos egyensúlyozás a morális komolyság
és a témán való ironikus-humoros felülemelkedés között. Ez a kötéltánc, ha körültekin-
tõen mûvelik, úgy kötheti össze az empatikus beleérzést a távolságtartó reflexióval, hogy
az egészen új felismerésekre késztetheti a terepen dolgozó néprajzkutatót. Az így meg-
születõ empirikus alapokon nyugvó költészet vagy � ha úgy tetszik � költõi módon
megfogalmazott valóság  feloldhatja azokat a hagyományos ellentéteket, amelyek példá-
ul a szubjektív és az objektív, a kutató és a leíró megközelítés vagy az empirikus és szim-
bolikus feldolgozás között fennállnak. Hiszen ez esetben egy-egy módszer vagy elmélet
mindenhatósága helyett végre a terep mint olyan juthat szóhoz, már amennyiben hagyja
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a kutató, azaz engedi a terep törvényszerûségeit érvényesülni olyan extrém esetekben
is, amikor az ellenállást fejt ki.

Mindezen nézeteit két 1983-ban indult kutatási projekt keretében ismertette és pró-
bálta elfogadtatni Utz Jeggle. Az egykori vendégmunkások ambivalens görögországi
helyzetének, valamint egy sváb település ön- és történelemértelmezésének feltárására
irányuló kutatási projekt kapcsán körvonalazódtak például azok az akkor még tapogató-
zó kísérletek, amelyekben a kutatócsoport és a falu lakói közötti kommunikációs zava-
rokból próbáltak meg a projektben részt vevõ kutatók fontos adatokat és következteté-
seket levonni.

A terep által kínált útjelzõket követõ nyitott néprajz kísérleteit azonban kezdettõl
fogva kiegészítette és árnyalta egy, az amerikai kultúrantropológiából átvett jelszó.
A �multi-sited ethnography� koncepció bevonása a jelenre irányuló, térbeli és társadalmi
mozgásokat, kulturális folyamatokat fürkészõ terepkutatást a történeti gyökerek feltá-
rásával helyezi új dimenzóba. A mindenkori történeti tényezõk kutatásának követelmé-
nye az Utz Jeggle (1996�1997) által megfogalmazott terepmunka-tízparancsolatának is
fontos tétele lett.

A multi-sited ethnography bevonása már elõrevetíti a szemléletváltás egy másik fon-
tos elemét: a módszertani nyitottságot. Az érzékenyen átélt és elemzett terephelyze-
tek ugyanis nemcsak lehetõvé teszik, de meg is követelik egyéni, kvalitatív terepmunka-
módszerek alkalmazását, de legfõképpen azok kreatív kombinálását. Az így kialakuló
módszertani sokszínûségben ez egyes � más-más érzékenységgel és hibaszázalékkal
mûködõ � technikák szerencsésen kiegészíthetik, esetenként módosíthatják egymás
eredményeit.

A módszertani nyitottságtól azonban már csak egy ugrás választja el a kutatót a
Jeggle-féle ideális terepmunka következõ fontos jellemzõjétõl: az interdiszciplinaritástól.
Hiszen a többféle tudományágban is fontos szerephez jutó terepmunka néprajzi célú
használata csak profitálhat más tudományterületek módszereinek és értelmezési gya-
korlatának átvételével, legyen az a pszichológia, a szociológia, a történettudomány, a
mûvészettörténet vagy bármi más, az egyetem berkein belül nem oktatott elmélet vagy
gyakorlat.

E röviden összegzett elõzmények ismeretében érdemes belelapozni a kötet tanulmá-
nyaiba, amelyek amellett, hogy adalékokkal, hozzászólásokkal egészítik ki Utz Jeggle kí-
sérleteit, bepillantást nyújtanak a német néprajz jelenlegi helyzetébe is. Témaválasztás
tekintetében igen sokféle területet érintenek, pontosabban mindazokat a témákat, ame-
lyekkel Utz Jeggle is újra és újra foglalkozott, legyen az a nemzetiszocializmus, a zsidó-
ság, az emlékezés kulturális gyakorlata vagy a testbeszéd.

Összességében a kötet írásait a hagyományos témákkal való szakítás s az újszerû
témák újszerû, esetenként meglepõen õszinte és bensõséges bemutatása jellemzi. A 16
szerzõ terepmunka-beszámolójából egészen magától értetõdõen bontakozik ki a nép-
rajz �multi-sitedness� jellege, mely a választott témának megfelelõen találja meg a maga
terepét a világban a sváb falutól Vietnamig, a kórháztól az angol elit iskoláig, a levéltártól
a múzeumig.

A terep és a terepmunka nehezen megragadható �költõiségét� e kötet segítségével
három különféle irányból is megközelíthetjük. Az elsõ rész szûkebb témáját különbözõ
terepmunkaszínhelyek és �találkozások�, azaz terepmunka-kapcsolatok alkotják. Bár a
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kötet egészére jellemzõ a témák szubjektív, részletekre és érzelmekre is figyelõ bemuta-
tása, az e részben közölt tanulmányok mégis kitûnnek naplót idézõ pontosságukkal, a
terepmunka menetét, tévútjait és csapdáit is bemutató vallomásszerûségükkel.

Franziska Becker oroszországi zsidó menekültek között szerzett tapasztalataiból
megtudhatjuk például (26�48. p.), hogyan lépett ki a kutató a megfigyelõ szerepébõl, és
vált részt vevõ megfigyelõvé, majd hogyan került összeütközésbe a menekültotthon
mikrokozmoszának bürokráciájával. A terepmunka nézõpontjának megváltozása, illetve
saját személyes konfliktusának elmélyülése végül arra az elhatározásra juttatta a szer-
zõt, hogy minden eszközzel megpróbálja felfedni azt a tabukból, konfliktusokból, szte-
reotípiákból és intézményi hatalmi játszmákból összeálló bonyolult rendszert, amely-
nek középpontjában a �hivatalos bevándorlási politika�, azaz a nácizmus zsidó áldoza-
tainak jóvátétele áll.

Az idegen kultúra megértésének határait érintõ töprengéseinek és kétségeinek be-
mutatásával kelti fel az olvasó figyelmét Mirjam Freytag (60�75. p.).  Beszámolója révén
tanúi lehetünk annak, hogy az egykori NDK-ban felnõtt vietnamiak sajátos kettõs iden-
titását vizsgáló kutató hogyan válik gyanakvóvá saját, a nyugati interpretációs gyakorla-
ton nyugvó végkövetkeztetéseivel szemben, s a feltételezett félreértések korrigálása ér-
dekében hogyan folyamodik végül a �kommunikációs értékelésnek� nevezett módszer-
hez. Az etnocentrikus szemlélet felülvizsgálatát szolgáló módszer lényege az volt, hogy
az elkészült 300 oldalas elemzés fõbb téziseit 3 oldalban összefoglalva egykori interjú-
alanyai elé tárta eredményeit, majd reakcióikat elemezve indította el a kutatás második,
�igazi�, ám a két félben megfogalmazódó eltérõ kérdésfeltevések miatt továbbra is tapo-
gatózó szakaszát.

A vietnami példával éppen ellenkezõ elõjelû, ám ugyanúgy csapdákat rejtõ helyzetet
mutat be Libuse Volbrachtová tanulmánya (75�89. p.). Az emigráns cseh kutatónõnek
ugyanis sajátos elfogultságával és személyes érintettségével kellett megküzdenie a Dél-
Németországba elûzött szudétanémetek akkulturációjának vizsgálata során. Miután a
kutatómunka során az emigráns sorsközösségen alapuló kölcsönös empátia ugyan se-
gítette, ezáltal viszont befolyásolta, s így folyamatos módszertani reflexióra kényszerítette
a szerzõt, összegyûlt tapasztalatait érdemesnek látta részletesen megosztani az olva-
sókkal. Tapasztalatai és szomorú végkövetkeztetése, miszerint minden erõfeszítése elle-
nére mindvégig sikertelen interjúkat folytatott, különösen az oral history mûfaj elköte-
lezettjei számára szolgálhatnak érdekes tanulságokkal.

A kötet második része a különbözõ megközelítési módokra és értelmezési lehetõsé-
gekre irányítja az olvasó figyelmét. Az egyes tanulmányok olvasásakor olyan utak (ve-
szélyes) keresztezõdéseiben találhatjuk magunkat, melyeken kutatók és kutatottak,
gyakran konfliktushelyzeteket és félreértéseket teremtve, idõrõl idõre találkoznak. E hely-
zetek s a helyzeteket uraló zavaró tényezõk esetenként a megismerés eszközévé válhat-
nak � ennek módszereit, azaz a néprajzi hermeneutika lehetséges megnyilvánulásait
mutatják be a tanulmányok.

Elisabeth Timm esettanulmánya (112�124. p.)a kutató fejében lévõ forgatókönyvek
csapdájára hívja fel a figyelmet. Egy, az elõzetes tájékozódás után meghatározott téma
(egy 1945-ös túszkivégzés körülményei) vizsgálata során keletkezõ személyes konflik-
tus döbbenti rá a szerzõt, hogy egy elõzetesen lényegtelennek minõsített szempont (a
vallás) bevonása az egész vizsgált eseményt új fényben világítja meg. Bár az Evans-
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Pritchard által kutatási elõfeltételnek tekintett �témanélküliség� evidenciának tûnhet,
hiszen kellõ kitartás és figyelem esetén az adatközlõk világosan kijelölik a vizsgálatra
érdemes területeket, a külsõ szemlélõ számára a �tematikus nyitottság� inkább struk-
turálatlanságnak, határozatlanságnak tûnhet, így a legtöbb kutató mégsem él ezzel a
lehetõséggel.

Szintén egy reménytelenül megfeneklett interjú vezeti régi-új (a néprajzot mint
színdarabot megragadni szándékozó Victor Turner nyomdokain járó) felismerésekhez
Susanne Spülbecket (124�140). A testbeszéd, mint módszer sikeres bevetése készteti a
kutatót a pszichodrámában rejlõ lehetõségek következetes végiggondolására és bemu-
tatására. A pszichodráma eszközei (tükrözés, szerepcsere, a másik fél bõrébe bújás)
ugyanis nemcsak a kommunikációs szakadékok áthidalásában segíthetnek, de alkalmaz-
hatók az értelmezési folyamat, pontosabban annak elmélyítése során is.

A magyar fül számára bizonyára komikusan hangzó, ám annál izgalmasabb hivatást
és tevékenységet ismerhetünk meg Barbara Wittel-Fischer �terepmunka-szakfelügyelõ�
beszámolójából (140�161. p.), mely a pszichológia és a pszichoanalízis reflexív erejére
mutat rá. A szerzõ vezetésével 1998-ban jött létre a Ludwig-Uhland Intézetben az a
csoport, amelynek célja a kutatási folyamat során felmerülõ konfliktusok és zavaró té-
nyezõk elemzése, feloldása s ezen keresztül a mindenkori kérdésfeltevés pontosítása volt.
A tanulmány részletesen ismerteti a szigorú menetrend szerint lefolytatott terepmunka-
ülések eredményeit, felvázolva egy � a terepmunka minõségének javítását szolgáló � új
módszertani eszköz lehetõségét.

A tanulmánykötet harmadik fejezete néhány olyan interdiszciplináris területbe en-
ged bepillantást, melyben a néprajzi terepmunka módszere eredményeket hozhat. A ta-
nulmányok mindegyike lényegében azt a folyamatot ismerteti, melynek során az egye-
temi kutatómunka keretében kifejlesztett �nyitott néprajz� az oktatás, a muzeológia,
az újságírás, a levéltári munka, a képzõmûvészet vagy a fotókutatás területén tért hó-
dít, majd a mindenkori sajátos céloknak és kérdésfeltevéseknek megfelelõen átalakul.

A néprajzi szemlélet legkézenfekvõbb alkalmazása az Anne Dietrich tanulmányából
(198�214. p.) megismert �kultúrák közötti konfliktuskezelés� oktatása. A szerzõ, akit
az interkulturális konfliktusokat  feldolgozó néhány napos tréningek tartására az esseni
városvezetés kért fel, ismerteti a konfliktustípusok sokféleségét (Németországban az
összlakosság 9 százaléka vendégmunkás!) s ezek feldolgozási lehetõségeit a Jeggle-isko-
lában elsajátított szemlélet segítségével (például mit tud kezdeni egymással egy cég által
szervezett továbbképzésen összezárva a 35 éves marokkói családapa és a gyermekét
egyedül nevelõ 45 éves német anya).

Kevésbé kiélezett területen vizsgálódik Andrea Hauser, amikor az egyéni és közössé-
gi tapasztalatok múzeumi megjelenítését mint terepmunkát mutatja be (214�233. p.).
Mivel a (Németországban 20 éve) új kihívások elõtt álló múzeumi tevékenység éppúgy a
szubjektív átélõképesség és az objektív események között keresi az egyensúlyt, mint a
nyitott néprajz, ez utóbbi módszereinek alkalmazása régóta esedékes lenne a múzeumi
területen is, ám ez � többnyire a mesterség belsõ kényszerûségein � általában mégis
zátonyra fut.

Bár e rövid könyvismertetés keretein belül mindössze néhány tanulmány vázlatos
bemutatására került sor, talán sikerült felkelteni a magyar olvasók érdeklõdését e rend-
hagyó, kutatási eredmények helyett módszertani útkereséseket rögzítõ kötet iránt.
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Hangvételének személyessége, esetenként köldöknézésnek ható önboncolgatása és a
tudománytalanság látszatának nyílt vállalása elsõ pillantásra riasztóan hathatnak a tu-
dományos szemérmesség stílusához szokott magyar néprajzi gondolkodásban, a felve-
tett szempontok megfontolása azonban feltétlenül hasznára válhat minden � a �terepre
merészkedést� vállaló � magyar kutatónak is.
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