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is, azaz a nép tudását hordozza, amit a helyiek ma 
is alkalmaznak.

A könyv alcímében jelzetteknek megfelelően a 
kiadvány tudománytörténeti tanulmányokat is tartal-
maz. Ezek egyik része a magyar, másik része a román 
„csángó-kutatók” életrajzáról, valamint a moldvai 
magyarokról szóló munkásságuk jelentőségéről szóló 
írások. Lényegre szorítkozó, az elődöknek tisztelettel 
adózó írásaiban Halász Péter a román Radu Rosetti 
történész, politikus, a magyar Jerney János régész, 
Mikecs László történész, Jáki Sándor Teodóz OSB 
szerzetes, népénekkutató, a székely Imets Fülöp Jákó 
kanonok, tanár mellett a moldvai Ioan Ferenţ pap, 
történész és Lakatos Demeter költő életművét mél-
tatja. A jeles elődök, szerzők sorát a szerzőre kiemel-
ten nagy hatást gyakorolt Kaszap István pusztinai 
földműves portréja zárja. A kötet utolsó fejezetében 
a moldvai magyarokkal kapcsolatos szakirodalmat 

kimerítően és naprakészen ismerő Halász Péter, az 
utóbbi években megjelent kiadványokról készített is-
mertetői, recenziói kapnak helyet.

Halász Péter beszélgetőtársa, az előbbiekben 
érintőlegesen említett, a katonaságnál, a kőolaj-
fi nomító iparnál minden kecsegtető lehetőséget 
elutasító Kaszap István a választásainak oka iránt 
érdeklődő kutató kérdésére úgy fogalmazott, „a 
földet választottam, ezt öleltem meg, mert sza-
badabbnak kaptam”. Talán, nem távolodunk el 
nagyon messzire a valóságtól, ha azt feltételez-
zük, hogy hasonló élmény hatására fonódhatott 
össze Halász Péter élete, munkássága a moldvai 
magyarokkal. Munkabírásához, aggodalmainak 
viseléséhez és mindenekfelett győzedelmeskedő 
derűjéhez is vélhetően innen, a kutatott terepről 
is merített erőt. 

Iancu Laura

Tükör a Kárpátokon. Refl exiók Halász Péter könyvéhez
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Igen ritka esemény manapság, hogy egy ed-
dig kiaknázatlan néprajzi témáról jelenjen meg 
monográfi a, az pedig egyenesen kuriózumszámba 
megy, hogy a magyar néprajz régi témáinak egyi-
kében egy olyan tájékról íródjék könyv, amelyet a 
közvélemény tudományosan megkutatottnak, fel-
térképezettnek tart. Halász Péternek nyolc éven 
belül harmadszor sikerült e kuriózummal előáll-
nia, hiszen 2007-ben a moldvai magyarok állat-
tartásáról, 2010-ben a termesztett és gyűjtögetett 
növényekről jelent meg könyve. Ismertetésemben 
a „trilógia” harmadik, 2015-ben megjelent, föld-
művelésről szóló könyvét mutatom be, melyben 
nemcsak a könyvvel kapcsolatos ismeretek, ha-
nem az általuk megihletett gondolatok is helyet 
kapnak.

Elöljáróban fontos megjegyezni, hogy a földmű-
velés jelentősége a moldvai magyarok körében való-
színűsíthetően az utóbbi százötven évben növekedett 
meg, ekkor válhatott az állattartásnál fontosabb „ága-
zattá”. Ez az arányeltolódás a földbirtokviszonyok 
kedvezőtlen átalakulásával függhet össze. A mold-
vaiak életmódját, anyagi kultúráját, „parasztiságát” 
tehát egy, a magyarországinál előnytelenebb helyzet, 
az egyre aprózódó földeken zajló, kelet-európai agro-
technikájú és vetésszerkezetű földművelés határozta 
meg, melynek alapvonásait a kötetben található ada-
tok szemléltetik leghitelesebben. Aki tehát a moldvai 
csángók gazdálkodásáról és az őket érintő változá-
sokról, sőt a kultúra egyéb, látszólag távol eső terü-
leteiről szólni akar, annak fontos ismernie a moldvai 
magyarság 19–20. századi agrártörténetét.
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Az első fontos kérdés, hogy vajon mennyiben 
tartalmaz új ismereteket és mennyire elégíti ki az 
ilyen irányú igényeket Halász Péter könyve. A szer-
ző könyvét egy üveglaphoz hasonlítja (7.), amely 
véleményem szerint tökéletesen szemlélteti a könyv 
születésének sajátos közegét, erényeit, eredendő kor-
látait, sőt még a – Gyimesben élő – kutató földraj-
zi pozícióját is. Halász tükre egy „tökéletlen” tükör, 
ami bizonyos helyeken üveglapként átengedi a fényt, 
vagyis láttatja „a túloldalon történteket a maguk való-
ságában”, máshol azonban megfelelő adatok hiányá-
ban csak az „innenső oldal eseményeinek tükörképe” 
jelenik meg benne. Sajnos a moldvai magyarok kuta-
tásában szembeötlően hiányoznak a történeti-néprajzi 
alapadatok, a levéltári forrásokból és a statisztikák-
ból kibogozható összefüggések, melyekre a 19–20. 
század mezőgazdaság-története logikailag ráépíthető 
lenne. Ez természetesen nem a szerző hibája, ereden-
dő adottság/megkésettség, amivel nehéz mit kezdeni. 
A szerző határozott törekvése, hogy a rendelkezésre 
álló magyar és román kézikönyvek, statisztikák ada-
tainak fényében koherensen mutassa be a moldvai 
magyarság földművelésének gazdasági és társadalmi 
körülményeit, könyvének első felében ennek a tö-
rekvésnek ad teret. A könyv második részét a szerző 
saját gyűjtéseit feldolgozó, rendkívül gazdagon ada-
tolt fejezetek képezik, ahol az „üveglapon” áttekintve 
mezőgazdasági eszközöket, eljárásokat, növényeket 
ismerhetünk meg. A könyvet olvasva szembetűnő az 
is, hogy a földművelés és a növénytermesztés tekin-
tetében mennyire szegényes az eddigi szakirodalom. 
„Különféle közlések elszórt morzsáiból lehet csak 
összeszedni” a meglévő anyagot, melynek nagy tá-
jékozottságot igénylő feladatát Halász Péter végezte 
el elsőként. Hozzá kell tegyük, hogy ezek – a főként 
1960–70-es évtizedekben született írások – egyi-
ke sem alapult olyan mély és földrajzilag kiterjedt 
anyaggyűjtésen, mint Halász monográfi ája, aki az 
északi, a déli és a székelyes csángók körében is gyűj-
tött. A szerző kutatásának egyik nagy eredménye te-
hát, hogy az elszórt morzsákat – melyekből füzetnyi 
anyag sem jöhetett volna össze – saját gyűjtéseivel, 
több évtizede gyűjtögetett adataival dolgozza egybe, 
így a kötet szinte minden nagyobb mezőgazdasági 

részterületet (a szőlőművelést kivéve) átfog. Ha hihe-
tünk a régi közmondásnak, miszerint a könyveknek 
megvan a maguk sorsa, akkor ez a könyv bizonyára 
pozitív hatást gyakorol majd a „tudományos hiedel-
mek” eloszlatására is, melyek a moldvai magyarság 
kutatásában a kevés terepmunkán alapuló dolgoza-
tok hatására ütötték fel a fejüket. Negatív hatásukra 
Tánczos Vilmos hívta fel elsőként a fi gyelmet (14.). 
A jelenség Halász Péter szerint a gazdálkodás kuta-
tásban éppúgy megfi gyelhető, mint más területeken, 
ugyanakkor az olvasóra bízza annak eldöntését, hogy 
mely teóriák és elképzelések tartoznak ide.

Ezek után nézzük meg tüzetesebben, hogy mi-
lyen nagyobb tartalmi egységekre oszlik a könyv. 
A bevezetőt (4.) és a kutatástörténetet (6.) követően 
a moldvai parasztság múltjáról (25.) szóló általános 
bevezetőt olvashatunk, ahol a magyar olvasóknak 
talán kevésbé ismeretes társadalomtörténeti alapo-
kat ismerhetjük meg, részben román szakirodalom 
felhasználásával. Itt kerül sor a magyar népcsoport 
szempontjából lényeges feudális társadalomszerkezet 
és birtokjogi kategóriák bemutatására. Ezen fejezetek 
az eddigi írások színvonalas összefoglalását adják. 
A következő fejezet a természeti környezetet (13.) 
mutatja be: a történelmi tájat, az éghajlatot, a dombor-
zati viszonyokat, talajadottságokat és a földminősé-
get. Ebben igen markánsan előtűnnek azok az állandó 
földrajzi meghatározók, melyek a csángók gazdálko-
dását befolyásolták. Újdonságnak számít az I. kato-
nai felmérés moldvai térképlapjainak „felfedezése”, 
tudtommal ez az első publikáció, amely számol velük 
és bemutatja is azokat. Ezek után ismét a gazdasági 
és társadalmi környezet (8.) témaköre kerül előtérbe. 
A határhasználat (6.), a tulajdonviszonyok átalakulá-
sának (8.) bemutatása, mely kiegészül a birtokkate-
góriák és üzemméretek (5.) áttekintésével. Sajnos ez 
utóbbi megfelelő községsoros statisztikai alapadatok 
hiányában nagyobb területek adataiból való kikö-
vetkeztetés csupán, bár általános tájékozódásra ez 
is alkalmas. A paraszti értékrend és változásai (17.) 
témakör igen jól mutatja a szerző törekvéseit, hogy 
a gazdálkodástörténetet társadalomnéprajzi szempon-
tokkal ötvözze. A földművelést bemutató fejezetek 
igen részletesek, ezek teszik ki a könyv legnagyobb 
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részét, mintegy 158 oldalt. Ezen fejezetek az agrár-
néprajz kiérlelt tárgyalásmódjának megfelelően mű-
velési ágak és termesztett növényféleségek kategóriái 
szerint követik végig a moldvaiak gazdálkodását. 
Legelőször szól a szántóföldi talajművelésről (szántó-
föld kialakítása, szerszámok, szántás és eke, talajmű-
velő eszközök stb.) (59.), a művelési ágak és a vetés-
szerkezet alakulásáról (19.), majd rátér a gabonafélék 
jelentősége (21.) és az élelmezésben fontos szemes 
gabonák termesztésének és feldolgozásának kérdé-
sére (vetés, aratás, szemnyerés, tisztítás, tárolás stb.) 
(67.). A szemesgabonánál is nagyobb jelentősége van 
a szántóföldi kapáskultúráknak (32.), különösen a ku-
koricának és a burgonyának, de fontosak a köztes nö-
vények is (tök, bab, takarmányrépa). Külön fejezetet 
szentel az ipari növényeknek is (16.), melyek közül a 
kender termesztése a legmeghatározóbb, hiszen több 
faluban a kollektivizálásig maguk készítette ruhákat 
viseltek. A dohány, a cukorrépa és a napraforgó ki-
sebb jelentőségű növény, mint ahogy a pillangósok 
(4.) sem tudtak igazán teret hódítani a nyomásrend-
szert nélkülöző moldvai gazdálkodásban. A kerti és 
szántóföldi veteményesek (40.) ugyanakkor rendkívül 
fontosak (összefoglalóan: burgonyafélék, hagymák, 
tökfélék, gyökérzöldségek, levélzöldségek), termesz-
tésük és hasznosításuk leírásának külön fejezetet 
szentel. 

Egy könyv akkor tölti be igazán funkcióját, ha 
ismeretek átadása mellett több reményteljes kutatási 
területet is körvonalaz, és ebben Halász Péter köny-
ve nem szűkölködik. Agrár- és társadalomtörténeti 
szempontból rendkívül fontos feladat volna például 
a részes települések jogait megnyirbáló földesúri (bo-
jári) akciók vizsgálata, amennyiben erre a levéltári 
források lehetőséget adnának. A kötetben a forrófal-
viak pereskedéséről olvashatunk, de több más, ko-
lostorok elleni perekről és lázadásokról is értesülünk 
(67. o.). Az utóbbi 25 év Moldva-kutatásaiból szin-
te teljességgel hiányoznak az ilyen témájú, alapozó 
kutatások, amelyekből több doktori disszertáció is 
kitelne. Hallatlanul izgalmas tudományos kérdésnek 
mutatkozik a moldvai magyarok kertjeinek használa-
ti, birtokjogi vizsgálata, tekintettel arra, hogy a szerző 
a kerteket „sajátos birtokkategóriaként” nevezi meg, 

ami annyit jelent, hogy belterületi, örökös tulajdonú, 
kertelt földparcellák voltak. Közelségük, sajátos jogi 
helyzetük és a belterülethez való tartozásuk alapján 
nem nehéz párhuzamot vonni a magyarországi kert-
ségekkel (értsd szálláskertesség kérdése), noha ennek 
a 20. századi jelenségnek az eredetét és múltját (a 
funkcionális különbségek miatt is) további kutatások-
kal lehetne csak tisztázni. Halász Péter a kertművelés 
egy sajátos formáját, az ún. „vegyes művelést” is be-
mutatja, ahol a vadnövények élőhelyeihez hasonlóan 
a haszonnövényeket más növényekkel együtt ültetik, 
kultúrnövény-társulásokat hozva létre. Igen izgalmas 
kérdésként vetődik fel, hogy a növények egymás 
mellé ültetése mennyire ösztönszerű vagy mennyire 
tudatos jelenség (333.). Etnobotanikusra váró feladat 
lenne például annak kiderítése, hogy az uborka mellé 
miért baklató burjánt ültetnek (347.)? Ki és mikor jött 
rá, hogy az egyes kertészeti növényeknek melyik az 
optimális, együttélésre alkalmas társa, és melyikkel 
lesznek riválisok? Az intenzív növénytermesztés és a 
természettel való együttműködés kérdéséhez tartozik 
a Szeret árterében létesített zöldségeskertek témaköre 
is (354–355.), melyek az északi és déli csángó falvak 
határában is előfordulnak. A Szeret közelében talál-
ható kertek az öntözővizet a holtágakból ásott csator-
nákon keresztül kapják. Nagy tudományos haszonnal 
járna ezeknek a kerteknek a „működését” feltárni és 
az ártéri gazdálkodás különféle hazai előfordulásaival 
összevetni. 

A könyv egyik vissza-visszatérő viszonyítási 
pont ja a bukovinai székelység gazdálkodása, akik 
a moldvaiakhoz némiképp hasonló, de attól mégis-
csak „elkanyarodott” gazdálkodást folytattak, ami 
helyzetük és letelepedéstörténetük különbözőségéből 
fakad. A bukovinaiak gazdálkodására összességé-
ben elmondható, hogy a moldvaiaknál „fejlettebb” 
agrokultúra jellemezte, hamarabb honosodtak meg 
a Kárpát-medencei eljárások (lásd sarló-kasza váltás 
– 25.) és gyorsabban terjedtek el haszonnövények, 
termelési módok (lásd kétszeres vetése – 191.). Ez 
több kérdést is felvet. Vajon a Moldvába kivándorló 
székelyek miért nem tudták átmenteni az óhazában 
kiérlelt mezőgazdasági ismereteket, illetve az ön-
igazgatás bizonyos vívmányait? Mindez az ugartartás 
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rendszerével kapcsolatosan igen érdekesen vetődik 
fel, ugyanis a könyvből kiderül, hogy az ugar kifeje-
zés több faluban ismert és a föld pihentetése is gya-
korlat volt, viszont a nyomásos gazdálkodás egyálta-
lán nem honosodott meg. A kifejezés ismerete (és az 
a tény, hogy a románság is átvette az ugar és a parlag 
szót) arra utalhat, hogy nem tudták beilleszteni a kin-
ti körülmények közé. A részletek ismertetése nélkül 
számolnunk kell tehát azzal, hogy a gazdálkodás 
színvonalának visszaesése (termelékenység, áruter-
melés csökkenése stb.) következett be. Az is világo-
san látszik, hogy a moldvai magyarság számára a 19. 
század végétől egyre nehezebb lett az élet. Nemcsak 
a század végén, a 20. század elején dúló parasztláza-
dásokra kell gondolunk (ún. „magyar forradalom”), 
hanem arra is, hogy megnőtt a népességszám, és a ku-
korica végleg kiszorította a gabonaneműeket az étke-
zésből, illetve a vetésszerkezetet is eluralta. A mold-
vai magyarok a magyarországi viszonyokhoz képest 
is elaprózottabb birtokok megművelésére voltak rá-
kényszerülve. A negatív viszonyokra a ki- és áttelepe-
dések, új községek létrehozása mellett a földművelés 
intenzivitásának növelésével válaszolt a csángóság. 
Halász Péter az árutermelő zöldségkertészkedés ki-
alakulását is az egyre nagyobb és nyomasztóbb föld-
hiányra vezeti vissza (322.). Felmerül tehát a kérdés, 
hogy a gyakran „archaikusnak”, „középkoriasnak” 
aposztrofált moldvai csángók gazdálkodása meny-
nyire nevezhető valóban középkoriasnak, hiszen a 
19–20. század folyamán a modernizáció elkerülte 
ugyan, ugyanakkor a konjunkturális változások és az 
agáriumra ható birtokszerkezeti változások kegyetle-
nül éreztették hatásukat. Alighanem a középkori jelző 
mindenre kiterjedő használata is a Halász Péter által 
nehezményezett „tévhitek” közé tartozik, s ha ez igaz, 
akkor több más, ebből származtatott jelenség, teória 
is hamis.

A sajátos moldvai állapotokkal összefügg egy 
másik fontos kérdés, amely Halász Péter könyvében 
minduntalan előbukkan, az identitás és a magyarság 
megmaradásának kérdése. Köztudomású, hogy a 
Habsburg-fennhatóság alatt lévő Bukovinában az öt 
székely falu erős, „modern” magyar identitásúvá vált, 
mert intézményei szavatolták azt. Jól látható, hogy a 

több hullámban kitelepült székelység gazdálkodása 
és identitása átalakult a román nemzetállam építése 
során, mely semmilyen nemzetiségi jogokat nem 
biztosított a magyarság számára. A könyvből kide-
rül, hogy a földművelés színvonala, a nemzetépítés 
jellegzetességei és az identitás milyensége, erőssége 
között szoros összefüggés mutatkozik.

Halász Péter több helyen felveti a román kifeje-
zések elterjedésének, átvételének kérdését, amelyek 
mindennap használatos és/vagy a gazdálkodásban 
fontos szavakat is kiszorítottak. Ilyen a nyiriste (tar-
ló), az árija (szérű, 238.) vagy a kendermunkák fontos 
kifejezései (310–311.). Ennek apropóján ismét hangot 
kell adnunk a kutatásban meglévő hiányosságoknak. 
Sokkal tisztábban látnánk ezen szavak felcserélődé-
sének okát, ha ismernénk a magyar falvak gazdasági 
miliőjét, azt a mindenkori rendszert, ami körülvette 
őket. Az adóztatás formáit, a társadalmi rétegzettséget 
stb. Nem lepődnénk meg, ha például a kereszt a tized-
fi zetés, a tarló a bérlegeltetés („oláh” juhpásztorok), a 
szérü pedig a masinázás (gépi cséplés) megjelenése 
miatt váltott volna nevet, hiszen ezek a tevékenysé-
gek más falvak lakóival, illetőleg a felettes hatósá-
gokkal teremtettek kapcsolatot.

A moldvai magyarságot a közvélekedés a magyar 
népesség szerves részének, legkeletebbi testvérének 
tekinti. Éppen a bennünk élő összetartozás-tudat mi-
att meglepő, hogy gazdálkodásuk mennyire eltér a 
miénktől, és milyen nagymértékben betagozódott az 
őket körülvevő rendszerbe. Nem az archaikus voná-
sok a feltűnők, hanem a magyarországitól vagy az er-
délyitől elütő vonások, amelyre Halász Péter mindun-
talan felhívja a fi gyelmet. Hihetetlen, hogy a Trianon 
előtti Magyarország kultikus, a népdalok ikonikus 
növényének, a búzának, illetőleg a belőle készült 
„magaskenyérnek” (vö. lepény) milyen kis szerepe 
van a moldvaiak gazdálkodásában és étkezésében. 
Éppoly meglepő, hogy a rozs szalmája a fabrikák cso-
magolóanyagaként jött csak számításba, a búza szal-
máját pedig almozásra nem használták. Moldvában 
a kukorica (puj) számít a legfontosabb növénynek, s 
ha ez egy magyarországinak nem is megy újdonság-
számba, az bizonyára igen, hogy a moldvai magyarok 
csak félkör alakú, két szélén hegyes kapát használnak 
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annak megművelésére. Megjegyezném, hogy ebben 
nem az eltérő kapaforma, hanem a kapához kapcsoló-
dó eltérő technika és vetésmód az leginkább érdekes. 
A „bolondjába”, vagyis nem sorokba vetett kukoricát 
az asszonyok mindig maguk körül és nem sorok men-
tén kapálják, méghozzá akkora távolságig, ameddig a 
kapájukkal elérnek.

Mindent összevetve Halász Péter könyve a mold-
vai magyarok földművelésének jelenleg legteljesebb 
áttekintése, amely az eddig született publikációkat és 
saját gyűjtéseit is magában foglalja. A könyv nem-
csak a moldvaiak gazdálkodásáról szóló ismereteket 

mélyíti el, hanem az összefoglaló munkákba bekerült, 
moldvaiakról szóló adatokat is több helyen pontosít-
ja pl. Balassa Iván kukoricáról szóló monográfi áját. 
(270, 287.) Bizonyos vagyok abban, hogy a jelen és 
jövő Moldva-kutatói számára adatgazdagsága, ala-
possága és – ahogy egy jó könyvtől elvárható – szá-
mos nyitva hagyott kérdése okán állandó hivatkozási 
alap lesz, de küldetését akkor teljesítené be igazán, ha 
egyetemi hallgatókat, kivált moldvai származásúakat 
ösztönözne kutatásra, munkára, tudományos hitek és 
tévhitek megdöntésére.

Máté Gábor

A nagy háború egy tüzér levelei tükrében

Bereczki Ibolya – Pozsony Ferenc (szerk.): Üzenet a frontról. Ferenc tüzér levelei 1914–1918. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2016. 441 old.

Nagy Ákos (1986) – doktorandus, BBTE, Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskola, Bölcsészettudományi Kar, 
Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, fradiforever@yahoo.com

Mi mindent mondhatnak el a tábori levelezőla-
pok, a képeslapok vagy a magánlevelek egy adott 
kor eseményeiről és annak szereplőiről? Erre a 
kérdésre ad választ a Bereczki Ibolya és Pozsony 
Ferenc néprajzkutatók szerkesztésében megjelent 
Üzenet a frontról. Ferenc tüzér levelei 1914–1918 
című kötet, amely egy zabolai tüzér levelein ke-
resztül mutatja be a háborút és annak a fronton, 
illetve a hátországban megélt hétköznapjait. 

Az első világháború századik évfordulóján 
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 
Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke közös pro-
jektet indított A nagy háború hatása és emlékezete 
a vidéki kultúrára címmel, mely az első világégés 
kapcsán kutatja az életmódváltást, a gazdasági és 
társadalmi hatásokat, az emlékezetpolitikát, a nemi 
szerepek alakulását, a mentalitásváltozást, a tárgy-
kultúrát, a textualizációt és a mikrotörténelmet. 
Ennek a nagyszabású vállalkozásnak egyik kézzel 
fogható eredménye ez a kötet.

A könyv Pozsony Ferenc bevezető tanulmá-
nyával indul, melyből a népi írásbeliség és a háború 
kapcsolatát ismerhetjük meg. Ugyanis a 19. század 

végétől fokozatosan elterjedő népi írásbeliségnek 
köszönhetően bontakozott ki a paraszti társada-
lomban a levélírás szokása is, mely voltaképpen az 
első világégés során vált igazán jelentőssé, a szét-
szakított családok kapcsolattartásának eszközévé. 
A kötetben közölt levél- és képanyag történetének 
leírása után kerül bemutatásra a főszereplő, a szer-
kesztő nagyapja, az 1893-ban született Pozsony 
Ferenc tüzér is. Ferenc tüzér történetén keresztül 
a háború egy másik nézőpontját ismerhetjük meg, 
illetve választ kapunk arra a kérdésre is, hogy mi-
ként válik egy történelmi eseményben való aktív 
részvétel egyfajta átmeneti rítussá. A honvéd által 
bejárt hosszú utat egy 22 állomást feltüntető térkép 
segítségével követhetjük nyomon. A levelek tar-
talma szorosan kapcsolódik a szülőfalu világához: 
ezekből a Zabolán belüli kapcsolatok, a családi, 
rokoni, generációs, szomszédi és érzelmi hálók 
válnak láthatóvá, illetve tudomást szerezhetünk 
a falun belüli kisebb-nagyobb konfl iktusokról is. 
Földművelő család sarjaként a levélíró nagy teret 
szentel az otthoni gazdasági helyzetnek, folyama-
tosan a mezei munkák felől érdeklődik. Ezáltal az 
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