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Elõszó
Talán mindenki került már abba a helyzetbe egy-egy nagyobb utazásra készülve, hogy az indulás elôtti napon ott állt a szoba közepén fekvô bôrönd vagy
hátizsák mellett, sokadjára pakolta ki és be a csomagokat, és egyre feszültebben igyekezett eldönteni, hogy mit vigyen magával, és mit kell szándékai ellenére is otthon hagynia. Ezek azok a különös pillanatok, amikor kicsit hosszabban eltöprengünk azon, hogy mit is jelentenek nekünk a minket körülvevô tárgyak? Miért fontos hogy elkísérjenek az új helyre? És mit okozhat majd a hiányuk? Pótolhatjuk-e ôket a másik környezetben? Legyünk racionálisak és gyakorlatiasak vagy inkább azokra a pillanatokra készüljünk fel, amikor valamilyen
oknál fogva rettentôen hiányozni fog az otthon, az ott maradt rokonok, barátok, az ízek, illatok, hangok és hangulatok? Mitôl érezhetjük „otthonosan”
magunkat az idegen környezetben is?
Vannak élethelyzetek, amikor az elutazás egészen hosszú idôre szól, sôt,
gyakran a visszatérés pillanata sem jósolható meg elôre. Az elvándorlásnak
számtalan oka lehet: házasságkötés, tanulás, egy új munkahely, jobb gazdasági körülmények ígérete, kikényszerített menekülés, önként vállalt számûzetés,
kalandvágy és a többi. De a bôröndbe (hátizsákba) akkor is be kell pakolni –
tudván, hogy sok mindent hátra kell majd hagynunk.
A Néprajzi Múzeumban 2011. és 2014. között került sor a Bevándorló közösségek tárgyközpontú vizsgálata Budapesten címû, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) által támogatott kutatásra. Terepmunkán
alapuló kulturális antropológiai vizsgálatunk módszertanilag abból az elôfeltevésbôl indult ki, hogy a migrációs és a tárgyelméleti megközelítések közös alkalmazásával új oldalról ismerhetjük meg a bevándorlók életét. A bevándorlók és
tárgyaik viszonyának elemzésével hasznos információkat szerezhetünk például
a migránsok integrációs stratégiájáról, a távoli otthonnal kialakított kapcsolatok jellegérôl, a transznacionális kötôdésekrôl és az otthon újrateremtésének
kísérleteirôl, a tárgyak és az emlékezés viszonyáról vagy éppen a másság és az
azonosság tárgyakban testet öltô diskurzusairól. A kutatás tudományos eredményeit bemutató kötet Vándorló tárgyak címmel a Tabula könyvek sorozatban
e kiadvánnyal egy idôben jelent meg.
Elôszó

A kutatási terv elkészítésétôl kezdve ragaszkodtunk ahhoz, hogy a MaDokfüzetek sorozatban kiadjunk egy olyan kiadványt is, amely túllép a tanulmánykötetek mûfaji határain. Szerettük volna minél több személyes történeten át bemutatni a Budapesten élô bevándorlók és tárgyaik sajátos viszonyát, párbeszédét.
A kötet készítôi ezért azt kérték beszélgetôtársaiktól, hogy mindenki válasszon ki
egy tetszôleges, számára fontos tárgyat, amit magával hozott Magyarországra,
majd szabadon mesélje el az adott tárgy történetét. Voltak olyanok is, akik egyszerre több tárgyban tudták csak megfogalmazni magukat. Egy-egy tárgy kapcsán élmények, érzések, vágyak, hiányok sokasága kelt életre. A tárgytörténetek
az elszakadás, az idegennel való találkozás, az otthon felidézésének és megteremtésének, az emlékezésnek vagy éppen a megtett útnak a rövidebb vagy hoszszabb, eltávolító vagy érzelmekkel sûrûn átszôtt elbeszélései lettek.
A beszélgetôtársak jelentôs részét a terepmunka során ismertük meg, tehát
már elôzôleg kialakult egy bizalmi viszony. Ôket egészítik ki olyan, a környezetünkben élô bevándorolt ismerôsök, barátok, akiknek az életét izgalmasnak
gondoltuk és ôk vállalták a kitárulkozást.
Kiválasztásuk során a bevándorló kategóriáját azokra terjesztettük ki, akik
külföldön születettek, nem magyar származásúak és egy évnél hosszabb ideje
élnek az országban. Nem korlátoztuk a könyvben szereplôk körét a migráció
oka, idôpontja, típusa, a migráns etnikuma, vallása, kibocsátó országa alapján
sem. Így ugyanúgy bele kerülhetett az embercsempészek segítségével ide érkezô afgán fiú, a politikai menekült iraki asszony, az évtizedek óta itt élô orosz
és bolgár feleség vagy a gazdasági boldogulást remélô indiai és török étteremtulajdonos, bolíviai kereskedô.
A kutatók és a beszélgetôpartnerek kapcsolatának függvényében vagy az
utóbbiak döntésétôl függôen változó helyszíneken folyhattak a beszélgetések.
Voltak, akik saját otthonukban fogadták a kutatót, hosszú beszélgetések olvadtak
vendéglátásba, melynek során az otthoni otthon élményét varázsolták a kutató
elé, mintegy identitásukat „kiterítve”. De arra is volt példa, hogy az üzletben, a
város egy kiválasztott pontján, vagy éppen a Néprajzi Múzeumban jött létre a
találkozás. A beszélgetések folyhattak magyarul, a bevándorló anyanyelvén vagy
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egy harmadik, közvetítô nyelven. Voltak, akik inkább maguk írták le élet- és
tárgytörténetüket, vagy éppen egy közeli ismerôs segítségével rögzítették azt.
Tiszteletben tartottuk, hogy mindenki annyit mutat meg magából, amenynyit meg akar mutatni, de határt nem szabtunk a megmutatkozás vágyának.
Volt, ahol az elbeszélés csupán a tárgy társadalmi életének egy bizonyos szakaszára korlátozódott szûkszavúan, máskor egy tágabb élettörténeti narratívába ágyazódott hosszan bele. Ilyenformán nem azonos hosszúságú és mélységû történetek, vallomások fogalmazódtak meg. Ettôl függetlenül úgy gondoljuk, hogy minden történet hordoz valami egyedit tárgy és ember sajátos
kapcsolatáról. A fentiek igazak a kötet képanyagára is. Antropológus fotósunknak (és egyben kötetünk képszerkesztôjének) egyes esetekben módja volt
arra, hogy a „bevándorló” és a „kutató” beszélgetései során, otthonuk tágabb
tárgyi környezetében fotózza a háziakat, esetleg más eseményeken is jelen
lehessen, máskor korlátozottabbak voltak a lehetôségei. Volt, aki archív fotóit
is felajánlotta története illusztrálására és volt, aki teljesen a háttérben akart
maradni és csak a tárgytörténeteit osztotta meg velünk.
Egymást követô fejezetekbe rendeztük az egyes kutatók által felvett élet- és
tárgytörténeteket. Nem kötöttünk ki az anyagközlés merev szabályait, és terjedelmi korlátokat sem állapítottunk meg. Voltak, akik az élettörténeteket a narratív interjúk és beszélgetések alapján írták, szerkesztették, míg a tárgytörténeteket
szószerinti lejegyzésben adták közre. De arra is van példa, hogy az élettörténet
elbeszélése olyan izgalmas és élvezetes, hogy a kutató nem is akart belenyúlni
a szövegbe, míg más esetben a tárgyról a tulajdonos elbeszélése alapján mégiscsak ô szól. Arra is volt lehetôség, hogy a résztvevôk írásban fejezzék ki magukat.
A kötetben a tipográfia segítségével minden esetben megkülönböztetjük egymástól a különbözô szereplôk szövegeit. Közös elhatározás alapján az utolsó fejezetben a kutatók is megszólalnak és elmesélik egy fontos tárgyuk történetét.
Ez a kötet tehát egymással összefonódó, különbözô mélységû migráns
tárgy- és élettörténetek gyûjteménye. Kísérlet annak megértésére, hogy egy
jellegzetes élethelyzetben mit jelenthet a tárgyak és emberek kapcsolata – és
a késôbbiekben mindez hogyan értelmezhetô, rendszerezhetô és reprezentálható múzeumi körülmények között.
Ha egy-egy történet megérinti az olvasót (miként egyik-másik kutatót is),
akkor más módon is tanulhatunk belôle. Mert bármikor állhatunk a szoba
közepén bôröndünkkel vagy hátizsákunkkal, sôt akár „migránsokká” válhatunk
magunk is. Talán e kötet segítségével jobban megismerjük és megértjük azokat a köztünk élô bevándorlókat is, akik itt próbálnak otthont vagy otthonosságot teremteni maguknak. S ezáltal magunk is csak gazdagodhatunk.
SZELJAK GYÖRGY – SZUHAY PÉTER
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Kerék Eszter

Marton Ildikó

Wilhelm Gábor

Vörös Gabriella
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Szeljak György

2014.10.14

Kerezsi Ágnes

Árendás Zsuzsanna

Földessy Edina
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