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Egyszerre van könnyû és ugyanakkor nehéz helyzetben az e tanulmánykötetet ismer-
tetni próbáló recenzens. Könnyû a dolga, mert az utóbbi néhány esztendõben meg-
szaporodtak a Fél Edit munkásságát elemzõ, méltató írások, amelyek alapján egyre pon-
tosabban körvonalazódik Fél Editnek a magyar néprajz tudománytörténetében elfoglalt
helye. Ugyanez jelenti azonban a bemutatás nehézségét is, mert éppen ezért nem
könnyû e kérdésben újat mondani.

Nem tekintem e könyvismertetés feladatának annak áttekintését, hogy Fél Edit mûvei a
megjelenésük idején, illetve azt követõen milyen fogadtatásban részesültek (illetve nem
részesültek), és mennyire épültek be a magyar néprajzi gondolkodásba. Ezt a kérdést
többen is körüljárták (például Sozan 1977:300; Kósa 1989:229�235; Sárkány 2000:51�
54.). Azt azonban mindenképpen szükségesnek érzem nagy vonalakban felvázolni, hogy
mi is történt a legutóbbi bõ évtized során Fél Edit munkásságával, illetve annak hatásá-
val, értékelésével kapcsolatban.

Fél Edit 1989-ben hunyt el, az Ethnographia 102. évfolyamának (1991) 1�2. számát
neki szentelték. A folyóirat közölte két, addig kiadatlan írását, A saját kultúrájában ku-
tató etnológus és az Összegzõ visszatekintés a paraszti társadalom kutatására címmel.
Mindkettõ szerepel jelen kötetünkben is. Ezenkívül olvashatjuk még egy eredetileg 1950-
ben angolul megjelent viselettanulmányának magyar változatát (Nõi ruházkodás a Sár-
közben), valamint megismerhetjük haláláig megjelent mûveinek részletes bibliográfiáját
is. A tisztelgõ tanulmányok közül témájában kettõ Fél Edit viseletkutatásaihoz (Fülemile
Ágnes � K. Csilléry Klára), három pedig a népi társadalom kutatójának munkásságához
kapcsolódik (Soòa �vecová, Andorka Rudolf, Kocsis Gyula).

Az Ethnographiában megjelentnél árnyaltabb és összetettebb képet kaphatunk Fél
Editrõl és munkásságáról a rá emlékezõ kötetben, amit utolsó tanítványai szerkesztet-
tek és jelentettek meg 1993-ban (Fülemile�Stefány szerk. 1993). Itt a visszaemlékezõ,
kutatói pályafutásának különbözõ állomásait bemutató írások mellett számos, Fél Edit-
tõl származó tanulmány is bekerült a kötetbe, amely ezáltal megpróbálja érzékeltetni Fél
érdeklõdési körének különbözõ területeit. Négy téma körül csoportosulnak az írások: a
népi társadalom kutatása, a viselet és hímzés, az Átány-monográfia és a híres adatközlõ
és utóbb szerzõtárs Gari Margit körül. Az ebben szereplõ tanulmányok közül négy �
értelemszerûen társadalmi kérdésekkel foglalkozó � került bele az általunk elemzendõ
kötetbe is.

1997-ben történt a témánk szempontjából talán legjelentõsebb esemény: megjelent
az egyik, az Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban címû Átány-monográfia,
amely addig csak német nyelven volt olvasható (Fél�Hofer 1972; 1997). Erre a kötetre
reagált azután a BUKSZ, amely hazai és külföldi néprajzosok, antropológusok, történé-
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Régi falusi társadalmak. Fél Edit néprajzi tanulmányai.
Szerkesztette és a bevezetõt írta: Hofer Tamás.

Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2001. 404 p.
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szek véleményét adta közre a kötetrõl és tágabban a szerzõk munkásságáról (Tisztelet-
kör 1998).

1998-ban látott napvilágot továbbá a Tárgyalkotó népmûvészet címû kötet, amely igen
jelentõs mennyiségû szöveget, szövegrészletet, illetõleg idézetet közöl Fél Edit külön-
bözõ mûveibõl (Bellon�Fügedi�Szilágyi szerk. 1998).

Rövid � tudatosan értékelés nélküli � áttekintésünk utolsó állomásaként 2001-ben
jelent meg ismertetésünk tárgya, a Régi falusi társadalmak.

Ez a kötet vállaltan és kiemelten a társadalomkutató Fél Editet mutatja be, nem fog-
lalkozik sem a viseletkutatóval, sem a muzeológussal, s nem érinti egyéb érdeklõdési
területeit sem. Hofer Tamás, a szerkesztõ (és jó néhány tanulmány társszerzõje) öt
nagyobb tematikus fejezetre osztotta a kiválogatott � mintegy ötven esztendõt átívelõ
� tanulmányokat, amelyeket így a család, nagycsalád, nemzetség, az életút fordulópontjai,
a helyi társadalmak, a kapcsolatok hálózata, a paraszti életforma változása, illetve az
összegzõ írások körül rendezett el. Vannak közöttük jól és kevésbé ismert, vázlatos és
alaposan kidolgozott, leíró és szintetizáló, egy-egy jelenséget bemutató és a néprajz
alapvetõ kérdéseit feszegetõ írások. Figyelmesen végigolvasva a kötetet, pontosan kiraj-
zolódnak Fél Edit néprajzi munkásságának jellemzõ vonásai: a kitûnõ és érzékeny terep-
munkás pontos megfigyelései és leírásai, a struktúrákban gondolkodó etnológus társa-
dalmi jelenségeket bemutató elemzései s a részletekben is mindig az egészet keresõ kutató
szintetizálásra, programadásra tett kísérletei.

A következõkben gondolataimat nem annyira az egyes tanulmányok kapcsán, mint
inkább azok körül a csomópontok körül szeretném kifejteni, melyeket Fél Edit is megfo-
galmazott saját munkásságával kapcsolatban, s e kötet lapjain is olvashatók. Ezek a
monografikus feldolgozás igénye és módszerei, a társadalom megismerhetõsége a tár-
gyakon keresztül, valamint a terepmunka néhány új lehetõsége. Ezek mindegyike olyan
problémakört érint, amely napjaink néprajztudománya számára is folyamatosan újabb
és újabb megválaszolandó kérdéseket vet fel, egyáltalán nem érdektelen tehát röviden
áttekinteni, hogyan is gondolkodott minderrõl Fél Edit, és õ maga hogyan próbálta meg
ezeket az elméleti és módszertani kérdéseket körüljárni.

Fél Edit munkásságának jelentõs szeletét adták egészen a kezdetektõl az úgynevezett
községmonográfiák, e kérdés köré szinte az egész életmûvét fel lehetne építeni. Ahogy
Hofer Tamás e kötet elõszavában megfogalmazta: �Fél Edit tudományos »elõnyomulási
iránya« inkább azzal jellemezhetõ, hogy egy-egy helyi társadalmon belül próbálta, egy-
re mélyebbre hatolva, föltárni egyes intézmények, egyes emberek viselkedésének, csele-
kedeteinek összefüggéseit, értelmét, jelentõségét, következményeit.� (Hofer 2001:10.)
S bár õ a terjedelmi korlátokkal indokolja ezeknek a kötetbõl való kimaradását, azt gon-
dolom, hogy jelentõségük � nem csupán a szerzõ életmûvében, hanem a magyar társa-
dalomnéprajz történetében is � megérdemelte volna, hogy a kötetben, akár részletek
formájában is, nagyobb szerephez jussanak. Sem a hartai, sem pedig a kocsi monográ-
fiából nem kapunk �ízelítõt�, szerepelnek ebbõl a körbõl viszont Martossal, Tiszaigarral,
Mezõkövesddel és természetesen Átánnyal kapcsolatos részletek. Ezeket a munkákat a
rendkívül pontos, mindenre kiterjedõ figyelemmel végzett anyaggyûjtés és adatközlés
jellemzi, miközben általánosabb, az egész paraszti társadalmat érintõ kérdéseket is föl-
vetnek. A korai próbálkozások is már abba az irányba mutattak, hogy �lehetséges volna
egy olyan kutatási ág kifejlesztése, amely a falusi életformákat kiteljesedésük állapotá-
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ban értelmezné, de jelenkori alakulásukban is tanulmányozná, s ennek során figyelem-
mel lenne a hordozók helyzetére a maguk szûkebb társadalmi környezetében.� (Sárkány
2000:53.) A kutatástörténet az Átány elõtti munkálatokat ebbe a sorba helyezi, ame-
lyeket az a szemlélet hat át, hogy ezek a vizsgálatok az �organikusnak� tekintett struk-
túrákat, azok feltárását és bemutatását helyezik középpontba, s ugyan figyelemmel vannak
és rögzítik a kutatás jelenének társadalmi változásait, azonban azokat nem tekintik a
vizsgálódás elemi kérdéseinek. Sokszor tehát egy már csak nyomokban vagy még abban
sem létezõ társadalmi jelenséget rekonstruálnak, s nincsenek igazán figyelemmel az azóta
bekövetkezett változásokra. A nagycsalád és jogszokásai a Komárom megyei Martoson
(1944) címû terjedelmes tanulmány például rendkívül körültekintõen és behatóan tárja
fel ennek az intézménynek teljes struktúráját és mûködését, foglalkozik a terminológiai
kérdések meghatározásával, a nagycsaládi életforma bemutatásával, a vagyon- és a tu-
lajdonviszonyokkal, valamint a büntetõ- és jogszokásokkal. A tanulmány végén pedig
országos kitekintést kaphatunk a nagycsalád intézményének elterjedtségérõl. A struk-
turális bemutatás sajátosságai következtében azonban kimarad az idõbeni elhelyezés és
a változás tényeinek rögzítése. A társaságban végzett munkák Martoson (1940) ugyan-
ennek a gyûjtõmunkának és szemléletmódnak egy másik szeletét mutatja be, rendsze-
rezi és elemzi a közösen végzett, különbözõ típusú munkafolyamatokat.

Ugyancsak Martoshoz (is) kapcsolódik a kötet egy harmadik tanulmánya: Egy palóc
házasság elõtti szokásról (1941), amely a már a gyûjtés idején sem létezõ konkubinátus
intézményét mutatja be. A képlet az elõzõekben leírtakhoz hasonló: esettanulmány és
a benne tárgyalt intézmény összefoglaló bemutatása.

Az elemzés érzékenységét, a megfigyelések pontosságát és az adatgazdagságot Fél
Edit munkáiban szükséges újra és újra hangsúlyozni, mert ezek a további néprajzi ku-
tatások számára kiindulópontot jelent(h)ettek, és adatként is szolgál(hat)tak (volna).
Hogy ez nem mindig van így, arra álljon itt egy példa. Én magam a Magyar Néprajz címû
kézikönyv Társadalomnéprajz címû kötetének paraszti erkölcsre vonatkozó fejezetében
nem találtam nyomát e szokásnak, azaz nem utalnak rá.

A monografikus igényû gyûjtésnek ugyanebbe a vonulatába tartozik (bár itt több-
szerzõs � sajnos be nem fejezett � vállalkozásról volt szó) a tiszaigari kutatásokhoz
kapcsolódó tanulmány: Fejezetek Tiszaigar társadalmának megismeréséhez (1959), amely-
ben a lokális intézményeket, illetve rokonsági csoportokat mutatja be.

Sokszor, sokan mondták, de akkor is igaz, hogy új fejezetet nyitott a magyar népraj-
zi kutatás történetében az 1951-ben indult átányi vállalkozás, amelynek elõzményeit
részben az elõzõekben bemutatott írásokban is megtalálhatjuk. Az egy magyarországi
falura kiterjedõ monografikus igényû vizsgálat megfogalmazója Fél Edit volt, de az átányi
munkálatokba 1954-tõl bekapcsolódott Hofer Tamás is, s ezek a kutatások kettejük ne-
véhez fûzõdnek. Ebben a kötetben a következõ, Átánnyal kapcsolatos tanulmányok kaptak
helyet: Siratás Átányon (1966), Tanyakertek, patrónus-kliens kapcsolatok és politikai frak-
ciók Átányon (1973), Vasárnapi istentisztelet � az átányiak képe saját társadalmukról
(1969). Ezek mindegyike Hofer Tamással közösen írt tanulmány, valamint átányi példát
mutat be A saját kultúrájában kutató etnológus (1982/1991) címû írás is. A monografi-
kus igény megmaradása mellett itt már a címek is jelzik a látásmód és a kutatási irány
némely változását, amely a funkcionalista szemléletmód mellett adaptálta az amerikai
kulturális antropológiai felfogást is. Ahogy Kósa László megfogalmazta: �Az átányi
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kutatás ezen a kettõs törzsön lombosodott ki. Elképzelhetetlen lett volna a magyar nép-
rajz korábban fölhalmozott nagy anyagismerete nélkül. Másfelõl a kulturális elemeket
vizsgáló történeti érdeklõdés helyett a társadalom és kultúra kapcsolatának analitikus
elemzésével valóban a magyar kutatások antropológiai affinitását reprezentálja.� (Kósa
1989:313.) A cél az egyedi (egy magyar falu) teljességre való törekvésû számbavétele
mellett a magyar paraszti társadalom egészére vonatkozó általános tendenciák megfo-
galmazása volt. Ahogy a szerzõk kijelölték: �Az átányi kutatás egyik fõ célja annak a
paraszti életmódnak a megörökítése volt, mely a második világháborút követõ mélyreha-
tó változások elõtt jellemezte a magyar falukat.� (p. 237.) Ebbõl világosan kiderül az is,
hogy egy eltûnt kor falusi társadalmának felrajzolása volt a program, s minden szemlé-
letbeli, elméleti és módszertani újszerûsége ellenére is (mely tények következtében ezek-
nek a mûveknek évtizedekig csupán töredéke volt olvasható magyar nyelven) ebben a
tekintetben nemcsak folytatója annak az elõzõekben vázolt szemléletnek, miszerint a
jelenhez képest az eltûnt múlt a kutatandó cél, hanem illeszkedik a magyar néprajzku-
tatásnak ezt az elképzelést mind a mai napig szem elõtt tartó vonulatába, amely a jelen-
ben történõ változásokat nem feltétlenül tekinti kutatása elsõdleges tárgyának.

A kötetben szereplõ tanyakertekkel és a vasárnapi istentisztelettel foglalkozó írások
korábban nem jelentek meg magyarul, az elõbbi az American Anthropologistban közzé-
tett tanulmány, az utóbbi pedig a Proper Peasants egy részlete. Mindkettõ briliáns, kö-
rül- és kitekintõ elemzése a tárgyalt jelenségnek.

1962-ben egy, a történészek (!) számára tartott vitaülés során fogalmazta meg Fél
Edit és Hofer Tamás az Egy monografikus néprajzi kutatás tanulságai címû elõadást, amely-
nek során bemutatták átányi kutatásaik legfontosabb céljait, módszereit és addigi ered-
ményeit.

Fél Edit munkásságának egy következõ � az elõzõekhez szorosan kapcsolódó � vo-
nulata a tárgyi világ középpontba helyezése, s az ezen keresztül történõ kísérlet a társa-
dalom megismerésére. E kötetben a példát erre a Hofer Tamással közösen írt A kalotaszent-
királyi kelengye (1969) címû írás képviseli. E tanulmányban világosan tükrözõdik a vise-
let és a társadalmi problémák iránt egyaránt érdeklõdõ kutatók fogékonysága, amit ebben
az esetben a tárgyi világ elemzésén keresztül próbálnak megvalósítani. Felvázolják egy
reprezentatív tárgycsoport életét egy közösségben, bemutatják a kelengye egyes eleme-
inek családi kapcsolatokkal együtt változó szerepét, a család és a tárgyi világ életciklusa
közötti összefüggéseket.

Végezetül szólni kell Fél Editrõl mint a néprajzi terepmunka egyik magyarországi
megújítójáról. Kutatói pályájának fejlõdési útja fölrajzolható a terepen töltött idõ és
gyûjtési technika változásával végigkísérésével is. A kezdeti néhány héttõl (Martoson
negyven napot töltött) eljutott az Átányon évtizedeket átfogó idõig, illetve híres adat-
közlõje és szerzõtársa, Gari Margit esetében az éveken át tartó beszélgetésekig. Ezzel
párhuzamosan jutott el a mikroszintû elemzésektõl a makroszinten történõ vizsgála-
tokhoz. A kötetben legnyilvánvalóbban ehhez a tematikához a két végpontot képviselõ
két tanulmány kapcsolható; az egyik Egy kisalföldi nagycsalád társadalom-gazdasági
vázlata (1944), amely egy tíznapos terepmunka tapasztalatait foglalja magában, s ben-
ne a részt vevõ megfigyelés módszereire alapozva mindenre kiterjedõ figyelemmel raj-
zolja fel egy marcelházi nagycsalád mindennapi életét a mikroelemzés szintjén. A Mar-
git és a halál címû (1985) írás, amely Gari Margit franciául megjelent önéletrajzának egy
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fejezete, nemcsak idõben képviseli a másik végpontot. Az évtizedeken keresztül tartó
beszélgetésekbõl Fél Edit szerkesztett önéletrajzi kötetet (amely sajnos ugyancsak nem
olvasható egészében magyarul).

A kötet végén megtalálhatjuk a közölt tanulmányok eredeti megjelenési helyét, vala-
mint Fél Edit néprajzi tanulmányainak bibliográfiáját is, amelybõl sajnálatos módon ki-
maradt az 1997-ben magyarul megjelent Átány-kötet. Csokorba szedve helyet kapott
továbbá a könyvben 124 fénykép is.

Nagy hiányt pótolt Hofer Tamás e kötet megszerkesztésével és megjelentetésével,
amely Fél Edit munkásságának alaposabb megismerésén túl sok egyéb tanulsággal is szol-
gál. Mennyire aktuális ma ez a szemlélet, mit adhat napjaink társadalmi problémák iránt
fogékony kutatójának? Nem lenne-e szükség ugyanolyan paradigmaváltásra ma a ma-
gyar társadalomnéprajzban, mint amit ezek a kutatások a maguk korában jelentettek?

Magam röviden három olyan elemét emelném ki Fél Edit kutatói pályájának, amelye-
ken a jelenkor etnográfusának, antropológusának is el kell töprengenie. Az egyik a té-
maválasztás és elemzés módja, a másik a terepmunka módszere és az ebbõl szorosan
következõ textualizáció mikéntje. Fél Edit témaválasztására minden esetben a � korának
nem minden kutatójánál meglévõ � társadalmi érzékenység, az emberi és közösségi kap-
csolatokra való figyelem volt jellemzõ. Érdeklõdésének középpontjában azonban � mint
errõl már a korábbiak során is említést tettem � nem annyira a változás figyelemmel kí-
sérése állott (bár semmiképpen sem vádolható ennek rögzítésének elmulasztásával), hanem
egy megelõzõ állapot részletes, alapos dokumentálására, egy elmúlt korszak paraszti
társadalmának bemutatására kísérletet tévõ törekvés. Hiába járt tehát új utakon a kér-
désfelvetés mikéntjében, ha gondolatmenetében a változások nem kaptak igazán köz-
ponti szerepet. Terepmunka-módszerét � amit sokan elemeztek, csodáltak és vitattak �
mindenképpen sajátos formának kell tekintenünk, amely több is és kevesebb is a klasszi-
kus antropológia résztvevõ megfigyelési technikájánál. Több az évtizedekig tartó rend-
szeressége miatt, kevesebb viszont azért, mert a hosszú idõt nem egyhuzamban töl-
tötte terepen. A kutatói távolságtartás és az emberi szubjektív belehelyezkedés kényes
egyensúlyát nagyon nehéz megtalálni. A rengeteg összegyûjtött anyag feldolgozásá-
nál pedig szelektálni kell, s rendkívül kényes kérdés, hogy e szelekció során mi az, ami
kihullik a szûrõn, s mi az, ami fennmarad. S itt már az antropológia legfontosabb kérdé-
seinek egyikénél, a szöveg hitelességének a problémájánál vagyunk: A különbözõ adat-
közlõk által elmondott szövegek sûrített, általánosítások formájában való megjelenése
mennyiben tekinthetõ hitelesnek, vagy az egy adatközlõtõl éveken keresztül irányított
beszélgetések során felvett anyag megszerkesztett változata mennyiben a kutató és
mennyiben az életét elmesélõ valódi világa.

Annyit mindenképpen leszögezhetünk: Fél Edit és Hofer Tamás kutatásainak ered-
ményei mindenképpen meghatározó és jól használható alapot adhatnak a napjainkban
végzendõ, mai falusi társadalmakat elemzõ vizsgálatokhoz is.

Talán elég idõ telt el ahhoz, hogy lezártnak tekinthessük a mintegy évtizede elkezdõ-
dött folyamatot, amelynek során egyre pontosabban rajzolódnak ki a Fél Edit sokáig
agyonhallgatott munkásságának mérföldkövei (bár természetesen a további Átány-kö-
tetek magyar nyelvû megjelenésére mindenképpen számítunk). Ennek a kötetnek min-
den néprajzkutató polcán ott a helye, hogy képet kapjon Fél Edit sokat vitatott kutatói
pályafutásának jelentõs állomásairól.
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