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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.
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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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olvasó egy orbaiszéki település gazdasági életébe 
is betekintést nyerhet. A világháborúban való rész-
vétel örök nyomot hagyott a tüzér életében, amit az 
otthonában őrzött emléktárgyak és a frontról haza-
küldött levelek gyermekei és unokái körében való 
felolvasása is bizonyít. Beszámolói, helyzetelem-
zései pedig a szűkebb családi történelem, a családi 
emlékezet szerves részévé váltak. Bár kisebb teret 
szentel nekik írásaiban (ami a cenzúrának is betud-
ható), a levelek és a katonaság alatt tapasztaltak 
távoli vidékeket, népeket, gazdasági és kulturális 
mintákat hoztak közelebb a hátországban maradot-
takhoz (és ezáltal a jelenkori olvasóhoz is). A há-
ború után ezek pedig rendre beépültek Ferenc tü-
zér tudatába és életvitelébe: világlátott és a világra 
nyitott ember válik belőle. A bevezető tanulmányt 
jelentős néprajzi és történelmi szakirodalom, illet-
ve angol nyelvű összegzés zárja.

Ezt követően Ferenc tüzér 1914 és 1918 között 
írott több száz tábori levelezőlapja, levele és képes-
lapja kerül az olvasó elé. A kiadvány dokumentum-
értékét növeli, hogy a szöveghű átiratok mellett azok 
fényképe is szerepel, és így sokkal személyesebbnek 
érezzük a frontról küldött tudósításokat. Ferenc tü-
zér levelei hagyományos szerkezet szerint épülnek 
fel: a megszólítás, köszöntés után a levélíró egész-
ségéről tudósít, nyugtázza a megkapott leveleket 
és csomagokat, majd a címzetthez intézett kérdései 

következnek. Isten segítségének kérése, a megszó-
lított egészségével kapcsolatos érdeklődés után az 
áldás és szerencse kérése kerül papírra, végül pedig 
az elköszönés formuláival érnek véget. A leveleket 
és tábori lapokat bevonulása után elsősorban édes-
apjának, majd annak 1915-ben bekövetkezett halála 
után édesanyjának és testvérének címezte, akik ezek 
érkezését pontosan datálták. A digitalizált levelek 
mellett forrásértékű iratok, korabeli újságcikkek 
illusztrálják a kötetet, melynek végén a háborúból 
küldött színes képeslapok is helyet kaptak.

A kiadvány remek olvasmány lehet a világ-
háború személyesebb nézőpontja iránt érdeklő-
dők számára. A levelek sajátos nyelvezete által 
nemcsak a történelmi eseményekhez kerülhetünk 
közelebb, hanem a címzettek, a hátországban mar-
adottak életébe is bepillantást nyerhetünk. Bár a 
tüzér gondolatai folyamatosan otthon járnak, a 
háború során világlátása kitágul, és személyisége 
is formálódik. A kötet emellett kézzelfoghatóbbá 
teszi azt, hogy a világháború miként változtatta 
meg végérvényesen a paraszti világrendet egy há-
romszéki faluban. A könyv remélhetőleg hasonló 
munkák elvégzésre ösztönzi majd a kutatókat, és 
mások korabeli levelezése is kiadásra kerül, hogy 
minél átfogóbb képet kaphassunk az első világhá-
ború személyesebb oldaláról.
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2014-ben látott napvilágot Berta Péter Fogyasz-
tás, hírnév, politika című, fényképekkel gazdagon 
illusztrált monográfi ája. Könyvében arra keresi a 
választ, hogy milyen szerepet játszik a roma politi-
ka s különösképpen a presztízsgazdaság az erdélyi 
gábor romák közötti társadalmi különbségek létre-
hozásában, fenntartásában és reprezentációjában. 

A témaválasztás már önmagában tanulságos. A szer-
ző egy másik kérdéskört, jelesül a halottkultuszt 
kutatva „talált rá”, tapintott rá a gábor romák és el-
sősorban a roma férfi ak számára valóban fontos és 
elbeszélhető témákra. 1998–2014 között 31,5 hónap 
terepmunkát végzett kettős kisebbségi helyzetben 
élő, többségében neoprotestáns erdélyi gábor és 
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