
Az öreg pincék elég kicsinyek voltak. 4-5 méter hosszúak, 2-2,5 méter szélesek. Ezekben 
sok bort nemigen tároltak. A hordók faabroncsosak voltak, 2-3-4 akós űrtartalmúak. 
Később a nagyobb pincékben fémabroncsos, 15 akós hordókat használtak. A hordók 
kantárfán állnak. Ezt kővel is megemelik, hogy magasabb legyen a talajszinttől és ne 
penészedjen annyira. A pincében nem tüzeltek, a ternácban sem. Kezdetben olajos 
mécsessel, gyertyával, később petróleummal üzemelő viharlámpával világítottak. A bejárati 
ajtó melletti, vagy felette lévő kis vakablakban tartották a mécsest. Ma már a pincesoron végig 
villanyvezeték van. A pincék szellőzését a felszínre fúrt szűk járattal, a léleklyukkal oldják 
meg, amely fenn a pincedomb tetején csőszerű szellőzőnyílásban végződik. A pincében a 
különböző űrtartalmú boroshordókon kívül még ott találjuk a lopótököt, amely újabban 
bádogból és üvegből készül, a cserpákot (bormeregetőt) és a boroskupát. 

A pincesoron található legrégebbi, népi műemlék jellegű pincék közül, építészeti 
megoldásaival és formai kiképzésével különösen kettő hívta fel magára a figyelmet. A 
Pincesor 19. szám alatti ún. Dravnyik-pincét a századfordulón a módosabb Dravnyik család 
építette. Külsőleg lakóház formát mutat. Ezt a hatást fokozza, hogy a ternác oldalsó bejárata 
mögött, annak hátsó ablaka előtt, kis oszlopos, mellvédes udvari tornáchoz hasonló, 1 méter 
széles kiugró ereszalja épült az eső elől beállók részére. Az épület mellett sok vidám nyári 
poharazgatás zajlott le. Az útra néző két vasrácsos ablakának becsukható deszkaszárnyai 
vannak. Ezeket télire gondosan bezárják, de egész nyáron nyitva tartják, hogy a macskák 
bemehessenek egeret fogni. 

A másik jelentős műemlékpince a Pincesor utca 30. szám alatti. Ez is a századfordulón 
épült. Egykori tulajdonosa Sipos Szilárd, a falu főjegyzője volt. Külső építészeti megoldását 
tekintve igazi palóc lakóház jellegű, oromzatának csúcsán hasított szélű vaskereszttel. A 
fenti része, a ternác vályogból épült, míg a pincerész téglaboltozattal. Már akkor két 
betonkádat készítettek a borházban. Az egyiket a talajszint alatt a kipréselt törköly 
betaposása végett, a másikat a talajszint felett — alsó szintje a padlásszintnél is magasabban 
fekszik —, amely az összezúzott szőlő szikkasztását szolgálja. Innét gumicsövön viszik az 
eresztett levet a pincébe. A ternác lábazata döngölt foldpadló. A pince lejáratában, a 
gádorában csak egy agyagos, lépcső nélküli hordógurító lejtő volt, amely az 1970-es évek 
elején lett lebetonozva. A ternácon itt is szemlélhetjük a bortermelés számos hagyományos 
eszközét: a sutut (prést), a szőlőzúzót, a darálót, a kármentőt (ovális alakú edény, 
borfejtéskor a hordó elé tették), a livót (lécekből készült folyadékvezető, a hordóra tették, 
arra öntötték a mustot), a fakácíakat és dézsákat. 

A ternácról előre egy kis pihenőszoba nyílik az útra néző két zsalugáteres ablakkal. Ilven 
helyiséget csak a legnagyobb pincéknél találhatunk. A szobában saroklóca, asztal és 
pihenőágy étkezés, pihenés, beszélgetés és vendégfogadás céljából. Az egész pincesor sok 
vonatkozásban még eredeti terület. Ez azt jelenti, hogy az eddigi korszerűsítési munkák 
főként a meglévő szerkezetek megerősítését szolgálták és gyakorlatilag nem rontották az 
évszázados együttes összképét. Szerencsés az a Körülmény is, hogy az újabb pincék is 
ugyanebben a modorban épülnek, legfeljebb — a külső szemlélő számára alig észrevehető — 
beton támfallal. 

A nagyrédi pincesor a Mátraalja néprajzi szempontból hangulatos és eredeti színfoltja. 
Tanulmányozása során megismerhetjük a helyi szőlő- és borkultúra évszázados hagyomá-
nyokat őrző jelenét. 

Reisz László 

Egy gazdacsalád múltja 
szerelmi levelekben 

Nagymamám, özv. Labancz Istvánné Sváb Kovács Erzsébet féltve őriz egy kis csomagot. 
87 level és 8 képeslap van benne: nagymamám és nagypapám — néhai Labancz István — 
1929. és 1933. közötti szerelmi levelezésének maradéka. Nagymamám családi ünnepeken 
néha előveszi őket, s ilyenkor mi, unokák kíváncsian betűzgetjük az elsárgult papírra rótt 
sorokat. Két év óta — mióta az iskolánk honismereti szakkörének tagja vagyok — egyre 
élénkebben érdekelnek ezek a levelek, s minden, amit nagymamám a múltról, az életükről 
mesél, s dolgozatot kezdtem írni róluk. A hosszú beszélgetések után nagymamámmal még 
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szorosabbá vált a kapcsolatunk. Nagyon sok érdekeset tudtam meg az életükről, s már nem 
idegenek számomra a sosem látott déd- és ükszülők, akikről nagymamám beszélt. 

Egyik üknagyapám, Sváb Kovács Márton 1841-ben Pusztaszeren született. 1871-ben 
feleségül vette a 22 éves Farkas Máriát, ö k anyai ágon nagymamám és nagypapám 
nagyszülei. Házasságukból 14 gyermek született, de csak nyolcan érték meg a felnőtt kon . A 
család Pusztaszeren, tanyán lakott. Itt kb. 260 hold földjük volt. A birtokhoz még a 160 hold 
felső-alpári föld tartozott. Kecskeméten a Horog utca 4. szám alatt volt egy verandás, két 
szoba konyhás házuk. A lakáshoz tartozó alsó épület egy szobából és egy konyhából állt. Az 
istállóban 4 ló fért el. A házhoz tartozott még egy pince, két kamra, kocsiszín, góré, 
gémeskút és a veteményeskert. 

Üknagyapám majdnem két méter magas volt, s a gazdaságát szamárháton járta be. Nyáron 
fehér gatyát és roitos, bő ujjú inget viselt. Üknagyanyám a háztartás vezetésével és a gyerekek 
nevelésével foglalkozott. Festőkarton ruhában és konyhakötőben járt, de ünnepi alkalomra 
sötét selyemruhát öltött. A tanyán jószágtartással is foglalkoztak. Üknagyanyám az 
aprójószágokból a kecskeméti piacon is értékesített. A tejhasznot sajtnak készítette el és a 
kereskedők vásárolták meg tőle. Üknagyapámat munkájában a cselédek segítették. A 24 
ökörre a béres vigyázott, ae alkalmaztak lovászt, kanászt és juhászt is. A hazban a cseléd 
könnyített üknagyanyám munkáján. A cselédeken kívül a gyerekeket is befogták a munkába 
és mindegyik a saját korához mérten dolgozott. 

Üknagyapám 1897. január 6-án halt meg. Üknagyanyám pedig 1899. február 28-án. A 420 
hold földből és a kecskeméti házból a kilenc gyermek: István, József, Júlianna, Mária, János, 
Árpád, Valéria, Erzsébet és Lajos egyformán örökölt. Csaknem 50 hold jutott mindenkinek. 
Közös elhatározásra a pusztaszeri 260 holdat eladták, és Felső-Alpáron telepedtek le. 
(Felső-Alpár Lakitelek határán helyezkedik el.) 

A másik üknagyapám Labancz Gergely, felesége Dubec Mária volt. ö k apai ágpn 
nagymamám és nagypapám nagyszülei. Labancz Gáspár ősei Erdélyből származtak. Ö t 
gyermekük született: Gáspár, Gergely, Antal, Ferenc es Eszter. Labancz Gergely nagyma-
mám édesapja, akit „szülőapja"-ként emleget. Labancz Ferenc nagyapám édesapja. 

Labancz Gáspárnak Kecskeméten, a Sörház utca 13. szám alatt volt a városi háza, de 
Kerekegyházán, tanyán éltek. A szülők halála után ezeket a gyerekek örökölték. Nagyma-
mám „szülőapja" révén jussolt belőle a hagyatéki tárgyaláson. 

Nagymamám születése, iskoláskora 

Nagymamám Labancz Gergely és Sváb Kovács Mária házasságából született 1909. 
november 19-én. Nagymamámnak, Erzsébetnek négy testvére volt: Mária, Margit, Gergely 
és Borbála. 

Dédnagyanyám 1910-ben meghalt, és dédnagyapám újra nősült. A szolgálólányt, Virág 
Júliannát vette feleségül. Az első názasságából született két gyermekét, Gergelyt és Borbálát 
az új családba vitte. A legidősebb lány, Mária 16 évesen nah meg. Margitot nagyanyja, 
Labancz Gáspárné Dubec Mária vette magához, ö a nagyszülői házban nevelkedett, és 
később Csősz Gergely felesége lett. Dédnagyanyám halálakor nagymamám mindössze 6 
hónapos volt. Neki ezek után nagynénje, Balla Sándorné Sváb Kovács Valéria viselte a 
gondját. Nagymamám nemsokára nagybátyja, Sváb Kovács István és Szabó Júlianna 
háztartásába került, mert nekik nem született gyermekük. A kis Erzsébetet négyévesen 
vették a nevükre, és így lett belőle Sváb Kovács Erzsébet. Nagymamám nevelőapját 
apukának és nevelőanyját anyukánk szólította. Csak 13 éves korában tudta meg, hogy őt 
örökbe fogadták. 

A család Felső-Alpáron élt, de Kecskemétre is bejártak a Horog utcai házukba. Ezt a 
házrészt örökölték üknagyapámtól, Sváb Kovács Mártontól, de a házból nagymamám is 
kapott meghalt édesanyja révén. Nagymamám az első elemit 1916-ban a felső-alpári 
iskolában kezdte, s a másodikat is itt végezte el. A két év alatt Csolnaki Endre tanította. 
Harmadikban nevelőszülei Kecskemétre, Pócsi Blanka Jókai út 24. szám alatt lévő 
magániskolájába íratták be. Erzsébet már Kecskeméten lakott nevelőanyja szüleinél, Szabó 
Balázséknál. Az ő házuk a Forrás utcában volt. Itt három lakó és a nagyszülők éltek. A 
magániskolában a tanítás költségeit nagymamám nevelőszülei fizették. Az elemi iskola 
negyedik osztályát az Állami Polgári Iskolában végezte, de itt is csak lányok tanulhattak. Az 
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iskola igazgatója ekkor Pásti Sándor volt. Az elemi befejezése után szülei az Angol 
Kisasszonyok iskolájába adták. Itt a tanárok javarésze apáca volt. Szigorú rendet és 
fegyelmet követeltek meg intézetükben. Reggel fél nyolckor mindenki az Erzsébet-temp-
lomba ment imádkozni, s a tanulás 8 órától 13 óráig tartott . Nagymamám, Erzsébet nagyon 
szeretett itt tanulni, s kedvenc tantárgya a természetrajz volt. 

1924 tavaszán váratlanul meghalt nagymamám nevelőanyja. Nevelőapja felkereste az 
iskola igazgatónőjét, s megkérte, hogy lánya heti két alkalommal járjon csak az iskolájukba. 
Az engedélyt megkapta és nagymamám kiköltözött Felső-Alpárra, a tanyára. Kedden és 
pénteken járt iskolába, s így fejezte be a gimnázium negyedik osztályát. Nevelőapja nem 
taníttatta tovább, hanem a háztartás vezetésével bízta meg: „Fiam! Itt minden a tied lesz a 
fakanáltól kezdve a gazdasági felszerelésig. Mostantól kezdve vezesd te a háztartást!" 

Nagymamámat e nagy feladat ellátására a 10 éve náluk szolgáló cselédlány és „apukája", 
tanította meg. Ebédet főzött, kenyeret sütött, mosott , vasalt, takarított, gondozta az 
aprójószágokat, tavasszal meszelte és tapasztotta a tanyát. Nevelőapja pedig az 50 hold 
földön gazdálkodott. Náluk mindig volt náztartási alkalmazott, aki a „kis" gazdaasszonyt 
munkájában segítette. 

Nagypapám születése, gyermekkora 

Dédnagyapám, Labanc Ferenc 1899-ben házasságot kötöt t Sváb Kovács Juliannával, ( ö is 
a Sváb Kovács családba nősült, mint Gergely testvére.) 

Ferencnek és Júliannának két gyermeke született Ferenc és Júlianna. 1905-ben édesanyjuk 
váratlanul meghalt. Labancz Ferenc újra nősült, elvette elhunyt felesége húgát, Sváb Kovács 
Erzsébetet. Erzsébet 12 éves korában játék közben leesett a szalmakazal tetejéről és bal lábára 
sánta lett. Ezt a nyomot élete végéig viselte. 

Az ő házasságukból három gyermek született. 1907-ben Erzsébet, 1908-ban István — 
nagyapám — és 1910-ben Ilona. Az öt gyermeket együtt kezdték nevelni, de az édesapa, 
Labancz Ferenc 1912-ben meghalt. A nevelés, taníttatás, kiházasítás így mind az édesany-
jukra hárult. 

Legidősebb „fiából", Ferencből Kecskemét városának jegyzője lett, s feleségével Balogh 
Máriával a Zápolya utcában lakott. Labancz Juliannát 1922-ben vette feleségül dr. Dobos 
István. Ó k is Kecskeméten telepedtek le. 

Erzsébet és Ilona az elemi iskola négy osztályát az Állami Polgári Iskolában végezték el. 
Édesanyjuk az Angol Kisasszonyok gimnáziumába íratta be őket. Nagypapám, István 
szintén négy elemit és négy gimnáziumot végzett, de ő a Piaristáknál tanult. 

Míg a gyerekek iskolába jártak, a család a Horog utcában lakott. A belső-ballószögi 50 
holdat és a kerekegyházi 12 hold földet bérbe adták, s csak ritkán jártak ki a tanyára. A 
haszonbérből a család szűkösen tudott megélni, és ezért édesanyjuk elhatározta, hogy amint 
a gyerekek befejezik az iskolát, kiköltöznek gazdálkodni. 

Az 1920-as évek közepétől már a balfószögi tanyán éltek. Nagypapám édesanyja 
segítségével gazdálkodni kezdett, a két lány pedig a háztartást látta el. Vagyoni helyzetük 
javult, s a Horog utcai házrészt eladták Sváb Kovács Istvánnak, nagymamám nevelőapjának. 
Majd a Külső-Szabadság utcában vettek egy házat. E háznak két kiHön bejárata volt, s Dobos 
Istvánék is ideköltöztek. 

A levelek keletkezése 

Nagyszüleim tehát anyai és apai ágon is első unokatestvérek voltak. Az iskolás évek alatt 
szinte mindennap találkoztak, de nem volt köztük egyéb rokoni kapcslatnál. Amikor 
nagymamám Felső-Alpárra és nagyapámék Belső-Ballószögbe költöztek ki, ritkábban 
találkoztak. Mindenkinek meg volt a saját munkája és azt el kellett végeznie. Nagyapám 
1929. február végén ellátogatott Felső-Alpárra nagymamám „édesapjához", aki nagybátyja 
volt. Míg nagymamám a konyhában szorgoskodott, a vasárnapi ebéd készítésén, nagyapám 
utánament és megkérdezte: 

— Böske! Löszöl-e a feleségöm? 
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— L ö s z ö k ! — válaszol ta bo ldogan n a g y m a m á m . 
— Ö t év múlva n ő s ü l ö k . A lányoka t m é g ki kell házas í t anom. 
N a g y m a m á m a mai nap ig sem tud ja , m ié r t is m o n d o t t a k k o r igent n a g y a p á m n a k . Talán a 

magab i z to s fellépése vá l to t ta ki belőle. Szándéka k o m o l y s á g á r ó l n é h á n y n a p múlva 
n a g y m a m á m m e g g y ő z ő d h e t e t t , ugyanis levelet kapot t n a g y a p á m t ó l : 

„Kedves Böske ne haragudj, hogy levelemmel zavarlak, de nagyon kíváncsi vagyok . . . hogy és mint 
érzed magad azután a kedves vasarnapi beszéd után, Én hálistennek nagyon jól érzem magam annyi sok 
jó nap és éjszaka lefolytaután hál Istenek nincs semi bajom . . . Kedves Böske irjál haza a házhoz és ird 
meg, hogy mikor jász haza, hogy tudjam és akkor a lányok is haza fognak jönni esetleg ne, hogy félj 
levelet a házhoz irni, csak irjál egész egész bátran. Es minden vágyam az, hogy minél hamaráb 
találkozhasunk egymással, vagy pedig, hogy minél hamaráb olvashasam, azt a boldogító pársor Írásodat. 
Ezerszer rád gondolva és Hódolva, számtalanszor csokol Pista." (1929. március 1. — az első levél). 

A levelekben nagyapám n a g y m a m á m a t Böskének vagy C s ő r é n e k hívja, s e z e n t ú l én is így 
f o g o m nevezn i . N a g y a p á m a t pedig P i s tának . 

Kapcso la tuka t k e z d e t b e n Böske „édesap ja" ellenezte. M i n d e n k i t ő l azt ha l lo t t a , hogy 
„Pista apa nélkül nő t t fel és soha nem lesz be lő le jó gazda. N e m ért az csak a g a l a m b o k h o z és 
a f u t b a l l h o z . " Ezeket f ő k é p p Balla Sándor , nagyszüle im n a g y b á t y j a és felesége Valérka néni 
híresztel te , mer t Sanyi f i úk kosara t kapo t t n a g y m a m á m t ó l , Böské tő l . Labancz Pis tára ezért 
i r igykedni kezd tek és m i n d e n t kitaláltak, h o g y e lmar ják Böske mellől . H i á b a néz t ék rossz 
szemmel Pista udvarlását a levelek egyre jö t tek és m e n t e k . H a v o n t a ké t sze r , esetleg 
h á r o m s z o r ta lá lkozniuk is s ikerül t . 

Leveleik nemcsak a két fiatal szerelmi kapcsolatá t , h a n e m a két család gazdasági és 
társadalmi helyzetét is b e m u t a t j á k . Szó esik b e n n ü k udvar lásról , s zó rakozás ró l , munká ró l , 
r o k o n o k r ó l és bará tokró l . Kapcso la tuk mélyülésé t a levelekben is észre lehet venn i . Egyre 
t ö b b s z ó esik bennük a gazdá lkodás ró l . M e g b í z n a k egymásban és fon tos s z á m u k r a , hogy a 
másik is t u d j o n egy-egy e ladot t jószágról vagy a t e rméshozamró l . 

„Nem volt ide haza apukám lent voltak uborkát szedni de nem nagyon sok lett csak negyven öt zsákkal 
Épen ma számoltuk, hogy menyit szálítotunk már el száz hat mázsa volt idáig És harminc mázsa 
kivételével amiért még nem fizetek, hogy menyit kaptunk Kilencszáz husz pengőt az egészért a felesekkel 
egy üt Ebben a szárazságban még idáig, meg vagyunk vele elégedve csak az aba/, hogy már nem sokáig 
tartaz árulás. Olyan jól volna, ha leg aláb így tartana őszig" (Kecskemét 1930. VII. 20.) 

„Mit dolgoztok van e sok dolgotok mink tegnap végeztük a szőlő permetezést a lovászommal 
másfélnap permeteztünk, de azt hittem hogy megsülünk teljesen hát borzasztó Ítélet már ez az idő 
gyönyörű szépek volnának az uborkák de ha így lesz még valameddig akkor vége mindennek már ..." 
(1931. VI. hó 19.) 

„Kedves Böske képzeld el hogy már az árpánkat is permetezni kell ellepte a veresnyakú árpa bogár egy 
szürü nagyságú helyett és az nagyon terjed a szó szoros értelmében meg eszi . . . " (1932. VI. 5.) 

„Kedves Csórém most már hála Istennek a nagya kapáláson át estünk mert elsejére már mindent 
megkapáltunk mégpéntek estére akkora mára tanyában való krumplit is feltöltötük szerdán meg a szölöt 
a Béni bácsival fajinul bepermeteztük hétfőn meg elmentem mindnyájával a venyigét kihordtuk belőle 
meg aztán neki altunk mindnyájan körülkapáltuk és most már szépen néz ki a herét meg az Ikolás 
Gergővel lekaszáltattam szerdán meg csütörtökön délre végezte a herét tegnap már meg forgatam csak 
most már azon kérem a jó Istent, hogy holnap ne adna még esőt, hogy holnap rendbe tehetnénk azt a sok 
szép herét . . . gondold, hogy ment a munka heten kapáltunk mint a gonoszok, de hála Istennek most már 
nyomra is vergődtünk most már utol is érjük magunk is magunkat . . . nó még ozt ott van az a rohadt 
nagy árok ásni. " (1932. VI. 5.) 

„Gondold, hogy ojan sokért ádnák a szigetet hatvan pengőért holdanként és csak egy évre így tehát 
lemondunk róla . . ." (1931. X. 6.) (Ezt a levelet nagymamám írta, de egy későbbiben arról számol be 
nagyapámnak, hogy mégis sikerült a szigetet kibérelniük.) 

„Amint mondtam, hogy apukám árulta a borjukat a vásárban de nem keltek el az enyémet száz 
pengőért kérték egy üt a ketőt kétszáz nyolcvan pengőért nagyon kevésért így majd a Kecskeméti vására 
is haza mennek. "(Kecskemét 1931. XI. 10.) 

„.. .a múlt héten meg hogy anyámmal itthon voltam akkor meg vetünk hetven darab nagyon szép 
gyümölcsfát negyven darab bene a késői rózsa barack a töbi meg más fajta hatvan fillér volt darabja a 
ferkó protekciója után mert egyébként nyolcvan fillér az ára . . . " (1932. IV. 24.). 

„Kedves Életem ma én meg anyám voltunk othon ma szerződtem le a konzervgyárral egy hold 
paradicsomra 80 mázsáig de csak 3 és fél fillért ad érte mert nagy a kínálat az apró fajtáért meg öt fillért 
de csak nagy fajtát termesztünk még a héten egy hold borsóra is csinálok kötést hacsak lehet még." (1933. 
II. 10.) 

„Csak bizony elég szomorú dologra jöttem ki mert meg döglöt a bakpujkám ma meg egy nagyon szép 
tyúkom hát már megint bele jön a vész már pedig ojan szépen tojnak a tyúkok mire kijöttem száz tojás 
volt akkor pedig mind el vittem Hát oszt ha még az a kevés is el pusztul akkor oszt nem tudom, hogy mi 
lesz ám már Ma voltam az Etel ángyinál hogy anak van két bakpujkája hát ha ide adná az egyiket de nem 
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adta pénzért kértem de nem adta de nem baj majd most már ha holnap nem találok itt a piacon akkor 
pénteken megyek Kécskére be vem Már most megint félek a nyártól ha el pusztul minden." (1933. II. 21.) 

„Most nekünk is nagyon sok a dolgunk tegnap el ültetük a hagymát ma pedig ojan dolgot csináltam 
amit még sohasem el határoztam magamban, hogy nem hívok senkit sem hivők és kifőztem a szapanak 
valót. Hála Istenek szerencsésensikerült amit meg meg sem reméltem csak tudod egy kis kurázsi kell 
hozzá. Még a ludakat is most ültetem el hatvantojásra . . . Héten jön hozánk a varo nö is varatok 
apukának ingeket . . ." (1930. III. 11.) 

Az öt év alatt mindketten az életre készülnek fel, hiszen Pista a gazdaságot vezeti otthon, 
Böske pedig a háztartást. Nagyszüleim mindketten 14 éves korukig jártak iskolába, s a 
levelek helyesírása iskolai végzettségüknek megfelelő. Mindkettejük leveleinek a stílusára 
jellemző, nogy a kor megszokott levélbeli fordulatai keverednek az élőbeszéd szerű 
előadásmóddal. Pistának azonban színesebb, változatosabb a stílusa, merészebb és szóki-
mondóbb. Böske leveleinek megszólítása mindig: „Kedves Pista!", Pista viszont igen 
kedveskedően szólítja meg őt. „Kedves Böske!", „Kedves Csörém", „Édes Böském!" 
„Kedves Böském!" Megszólítása a levél közben is gyakran megismétlődik és újabb 
variációkkal bővül: Aranyos Csörém, Édes gyöngyvirágom, Aranyosom, Csillagom, 
Kedves Csillagom, Életem. Levelezésük kezdetén mindketten a „Ne haragudj, nogy 
levelemmel zavarlak, de kíváncsi vagyok megkérdezni, hogy . . . " kezdést használják. Pista 
leveleiben ez hamarosan eltűnik és felváltja a „leveled megkaptam, melynek nagyon 
megörültem . . . " vagy a „Hogy vagy, mi újság, nálatok . . . " indítás. Böske leveleiben ez a 
formula később kezd ritkulni, ha egészen nem is tűnik el. Leveleik záróformája is 
különbséget mutat. Pista kezdettől fogva így búcsúzik: csókol Pista vagy Pistád. Böske 
mindvégig így zárja a levelet: „üdvözöl: Böske". Nagymamám elmondása szerint abban a 
korban a lánynak tartózkodónak kellett lennie, s nem illett nagyon az érzelmeit kimutatni. 
Mindkettejük leveleiben visszatérő fordulat a családtagok üdvözlése. Böske nem mulasztja 
ezt el: „Kezeit csókolom Keresztanyámnak és a lányokat csokolom. Sokat rádgondolva 
üdvözöl Böske". Pista csak alkalmanként üdvözli Böske édesapját. 

Az udvarlás időszakában nemcsak leveleztek, de bálakba, lakodalmakba és névnapokba is 
jártak. Ezeknek az eseményeknek az előkészületeiről és élményeiről a levelekben is írtak. 

„Kedves Csörém részemről azonban a lakodalom nem ért sémit mert tudod azt, hogy legyen az akar 
milyenjó múlatás az egymásunk nélkül külön nem ér sémit ha a két szív nem találkozik bizony elég 
messze voltunk egy máshoz, de sokszor is rádgondol tam mikor tancoltam, hej Istenem csak az én szokott 
könyü táncos Csörém itt lehetne". (1931. XI. 13. n.) 

Nagymamám hét lakodalomban volt koszorús lány. Évente háromszor rendeztek a 
gazdák Kecskeméten bálát, s oda ők is elmentek. Február 2-án az Öreg Gazdák, pünkösdkor 
és szilveszterkor a Fiatal Gazdák szervezték a bált. Ilyenkor nagymamám keresztanyjával és 
annak két lányával, Böskével és Ilussal ment el. A bál már este nyolc órakor megkezdődött, 
de ők csak az utolsók között érkeztek meg. Pista a barátaival együtt indult mulatni, s ez így 
illett, míg nem lettek jegyesek. 

Nagymamám a bál előtt már egy-két héttel ruhát varratott, ha kapott elég pénzt apukájától 
cipőt, kesztyűt és táskát is vásárolt. A mulatság előtti napon fodrászhoz ment, hogy 
megigazíttassa a frizuráját. (18 éves koráig a hosszú haját több ágban befonva a tarkójára 
tűzve lapos kontyban viselte.) A legények a bálokban legtöbbször sötét vagy szürke 
öltönyben jelentek meg. 

Egy-egy táncos mulatságba a lányok süteményt, a legények pedig italt vittek, s ezeket 
beszélgetés és pihenés közben fogyasztották el. E bálanban csárdást, palotást, keringőt, 
bostont vagy vansztepet táncoltak. 

Eljegyzés, esküvő és a jövő 

1933-ban már az ötödik év is letelik. Labancz Böske közben férjhez ment és Ilus is 
menyasszony már. Nagyszüleim sem akartak tovább várni. Házasságukat unokatestvéri 
rokonságuk miatt a római katolikus egyház nem ellenezte, de néhány papírt ki kellett 
tölteniük. Böske apukája, Pisti bácsi már tudta, hogy leendő veje jó gazda. Pista édesanyja is 
meggyőződött arról, hogy Böske tud kenyeret sütni és ért a háztartás vezetéséhez. 

Az eljegyzésre 1933. augusztus 16-án került sor. A lakodalmat november 24-én 80 fős 
körben tartották meg. Összeházasodásuk után helyzetük nem változott. Pista visszament 
Ballószögbe a tanyára gazdálkodni. Böske beteges édesapjával Felső-Alpáron lakott. 
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A Szombathelyi Savaria Múzeum néprajzi osztálya 1984 első felében Népi díszítőművé-
szet Vas megyében címmel kiállítást rendezett. A faragványok és emberábrázolások 
csoportjában egy álló tükrös vonzotta a nézőket. A tükrös 1962-ben került a múzeum 
tulajdonába, és ott a néprajzi osztály nyilvántartásában 245. szám alatt találjuk, mint: 
„Faragott, karcolt, spanyolozott. Mersevát, Savaria Múzeum 62, 52, 1. Mérete 45x27, 
5x13,5". A tükör keretének alsó lécén az elkészülés éveként az 1886 évszám van bevésve, 
készítője Kovács János juhász számadó. 

Kovács János 1851-ben Nick községben (Vas m.) született. Elődei 1790-ig kimutathatóan 
„ihászok" voltak, s ő sem maradt ki azok sorából. Szülei Kovács Pál és Nagy Katalin. 
Tizenhat éves koráig apja mellett segédkezett, de 1867-ben: „Tizenhat éves voltam, amikor 
egy keszkenőbe összekötöttem ruháimat s botot dugtam a kötés alá, majd vállamra vettem és 
átgyalogoltam a Rába másik partjára Csönge faluba, a Radó uraság ihászához és ott lettem 
bojtár." (Kovács János elmondása 1931-ben.) 

Kovács János tikrese 
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Vasárnaponként találkoztak és a levelezést folytatták továbbra is. (Sajnos ezek a levelek mind 
elvesztek.) 

1936-ban meghalt Böske édesapja. Nagyapám megbeszélte édesanyjával, hogy ossza szét a 
földet, mert neki Felső-Alpárra kell menni, hiszen a felesége egyedül van. Nagyapám a 
kerekegyházi 12 hold földet kapta. Nagyanyám összesen 44,5 holdnyi földdel rendelkezett. 
Amikor véglegesen összekerültek, nagyapám a kerekegyházi földet haszonbérbe adta ki, és 
Felső-Alpáron kezdett gazdálkodni. 

Első gyermekük Erzsébet 1936. október 18-án született. 1938-ban a legfontosabb 
feladatuk a 13 épületből álló tanya tetőzetének felújítása volt. István 20 ezer kéve nádat 
vásárolt Ágasegynázán, amit lovasszekerekel hordott a tanyára. A régi nádtetőt fennhagyták, 
az új kévéket rájuk rakták. Fölúlre a tető gerincére cserépszegélyt tettek. 

1940. április 10-én megszületett István fiuk, az édesapám. 1942-ben a tanya körül ismét 
nagy munlcák folytak. Az egész területet kerítéssel vették körül. Ebben az időben nagyapám 
a földek egy részét részes művelésbe adta ki. 

A II. világháború őket is közelről érintette, A tanyát el kellett hagyniuk, s két hónapig 
Felső-Szentkirályon, Hajnal Jánoséknál húzódtak meg. A háború után újra nekifogtak a 
gazdálkodásnak. Paradicsomot, sárgarépát, zöldséget és sárgadinnyét szállítottak a kecske-
méti konzervgyárnak. A görögdinnyét, a szőlőt és az almát exportra termelték. Az állattartás 
mellett gabonát is termeltek. A tanyán egy gazdasági alkalmazott segített a munkában. 
Nyáron vagy szezonidőben napszámosokat fogadtak. 

1952-ben kulákká nyilvánították őket, mert 25 holdnál nagyobb földjük volt. Osztályide-
gen címen 1955-ben a gyerekeket is kirakták a középiskolákból. Július 4-én nagyapámat 
bebörtönözték, s egy hónap múlva nagyanyámnak és a két gyereknek is el kellett hagyni a 
tanyát. Mindössze 1 pár csirkét, 1 kenyeret, fél sonkát és egy szobabútort vihettek magukkal. 
Hat hónapig Kecskeméten egy istállóban laktak. Nagyanyám egy kisgyermekre vigyázott, 
lánya csutkakiadó volt a Terményforgalmi Vállalatnál, fia a szeszfőzdéDen dolgozott. Fél év 
után tudtak csak bérelni egy szobát. 

1956 októberében a nagyapámat is kiszabadították és a család visszaköltözhetett Felső-Al-
párra ; Újra nekifogtak a gazdálkodásnak, de 1957 elején visszavitték nagyapámat a börtönbe, 
egy hónap letöltése után azonban véglegesen hazajöhetett. Az elhanyagolt tanyát rendbe 
hozták, és a földeket újra termővé tették. 

1960-ban Lakitelken is megalakult a termelőszövetkezet, és ők is beléptek. A földeket 
százalékban művelték, de otthon állattartással foglalkoztak és így fokozatosan javult az 
anyagi helyzetük. 

1975-ben a Szikra MgTsz megvásárolta a tanyájukat és beköltöztek a faluba, Lakitelekre. 
Nagyapám ekkor már nagyon beteg volt, s 1977. január 2-án meghalt. 

Nagymamám ma is Lakitelken élés jó egészségnek örvend. Mozgása éppolyan friss, mint 
lánykorában. Ha beszélgetés során szóba kerül a„Böske! Löszöl-ea feleségöm?", még ma is 
boldogan és biztosan ismétli, hogy: „löszök". 

Csak hát közben eltelt több mint egy fél évszázad. 
Labancz Zita 


