
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 
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Abban az időben az volt a szokás, hogy ne otthon, hanem más keze alatt tanuljanak a 
bojtárok. így került a l ó éves legényke Horváth Imréhez, aki apjának jó ismerőse volt, hiszen 
a csöngei határt csak a Rába választja el a nicki határtól. Úgy látszik, hogy az ifjú helytállt a 
munkaban és a tisztességben, mert tíz év múlva feleségül kapta gazdája leányát, Horváth 
Erzsébetet. 

A szentmártoni Radó család birtokai jórészt a kemenesaljai Cseren voltak, Hőgyésztől 
Csöngéig, Csöngétől Asszonyfán át Sömjénig. De a birtok lenyúlt a kisczelli (Celldömölk) 
és a merseváti határba is. 

Horváth Imre később abbahagyta a juhászságot, Merseváton földet, házat vett és 
gazdálkodó lett. Kovács János követte az ipát, és az 1884—1885-ös években már Kisczell és 
Mersevát között találjuk az Alsó-Radó majorban, mint juhász számadót. 25 év után 
1909-ben ők is Merseváton vettek földet, házat és gazdálkodtak. Kovács János 1936-ban 85 
éves korában halt meg Merseváton, és ott is temettek el. 

Kovács János igen ügyes kezű ember volt. Nemcsak a birkák gondozásában és gyógyításá-
ban (hályogot is leoperált), hanem a fafaragásban is járatos volt. Valóságos asztalosműhelye 
volt sok szerszámmal. A szükséges házi és gazdasági eszközöket, szerszámokat és nyeleket 
maga készítette. A kerékagy kivételével szekeret csinált, de készített almáriumot, asztalt, 
széket, kendervágót, igát, boronát, hengert (gurgulát), favödröket stb. Emellett a finomfara-
gáshoz, spanyolozáshoz is értett. Mángorlót (dörgülő), juhászbotot, lisztmerő kanalat 
(csanak), tikrest (tükröst) stb. is készített. Ezek közül az egyik tikresét szeretném röviden 
bemutatni. (1. kép) 

A tükrös a népi (paraszti és pásztor) faragás szép alkotása. Díszítéséhez felhasználják a 
népi romantika jelképeinek szinte minden motívumát. Szív, virág, fa, madár, kutya, betyár, 
pandúr, leánykérés, életfa-világfa stb. mind megtalálható rajtuk. Jellemzője a díszítmények-
kel való telítettség. Nincs egy négyzetcentiméternyi hely, ahol ne lenne rajta karcolat vagy 
minta. Összképe arányos és a szemnek tetszetős. A spanyolozás színei (piros, zöld, barna, 
sárga) illetve színárnyalatai — bár az idők folyamán vesztettek élénkségükből — de még ma 
is gyönyörködtetnek. 

Kovács Jánosnak a szombathelyi Savaria Múzeumban őrzött tikrese a tárgy fejlettebb, 
későbbi formája, nem a pásztorok által művelt egyszerű megoldás, hanem a polgárosultabb 
parasztházakba való változat. A fogantyú-gombbal ellátott kihúzható fiók — amelyben a 
borotvát, pamacsot, szappant és a tálkát tartották — szegélyeit és a tartó keretet geometrikus 
ábrák keretezik. Ezeken belül leánykérési jelenetek láthatók, amelyeket faág és virág két 
képpé formál. Az elsőben a legény — bal kezében füstölgő pipával — megkéri a leányt, aki 
bal kezében virágot tart. A jobb oldali jelenet pedig azt mutatja, hogy a leány igent mondott , 
mert kézfogás közben a legény már vörös borral teleöntött poharat emel a szájához (2. kép). 
A pipa a legénnyé, férfivá érés szimbólumaként szerepel. A fióktartó fedőlapot zöld színű 
(SOK árnyalatú) levél — életfa — borítja, a levelek között tulipán virágokkal. Az életfa egy 
cserépedényből nő ki. (3. kép) 

A tükörkeret két oldalszárnyán gumóból kinövő virágok és levelek tekervényes ornamen-
tikája fut fel a felső záró keretrészig, amelyen két madár őrzi a tulipánt. Alattuk virágok és fák 
közt betyár-pandúr jelenet, amely azt ábrázolja, hogy a betyár legyőzte a pandúrt, aki térdre 
ereszkedve könyörög az életéért. A baloldali fa tölgyfa, a jobb oldali pedig fűzfát ábrázol. (4. 
kép) A tükörkeret alsó szegélylécének közepén látható az 1886. évszám. 

A két oldallap felső szegélyén a hűség jelképeként egy-egy kutya vigyáz a szívre. A 
lapokon pedig edényből kinövő életfa-kombinációk vannak más-más virágból. A bal oldali 
tulipán, a jobb oldali, talán bazsarózsa, talán szegfű (5-6. kép). A tükörkeret külső oldalain 
gumóból kinövő életfa jelkép-kombinációk. 

E rövid ismertetés is mutatja, milyen sok és türelmes munka (ezer és tízezer finom 
karcolás, színezés) és gazdag képzeletvilág eredménye ez a tükrös. Úgy gondolom, hogy 
„mesteri oklevél" nélkül is igazán hozzáértő, türelmes és elképzelésekben gazdag, igazi 
„Mester" volt a készítője, aki nem más, mint a nagyapám. E sorokkal is megköszönöm neki, 
hogy 1917-ben, édesapám hősi halála után, magukhoz vették édesanyámat négy gyermekével 
együtt, akik közül 6 évesen én voltam a legidősebb. Az ő házában, gazdaságában ismertem 
meg a paraszti élet minden munkáját, házi szokásait, a család összetartó erejét és egy kissé a 
faragás mesterségét, a szerszámok használatát, amit 13 éves korom után sem felejtettem el. 

Kovács Jenő 



ZENE- ÉS HELYTÖRTÉNET 

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent 

BÁRDOS KORNÉL: EGER ZENÉJE (1687—1887) 

A szerző levéltári kutatásai alapján Eger két évszázados zenei életét tárja fel. Ez az 
időszak a város töröktől való szabadulásától Eger értékes zeneszerzőjének és a 
zeneélet szervezőjének, Zsasskovszky Ferencnek a haláláig ível. 
A zenei élet két fontos bázisa e korban a székesegyház és a gimnázium. A káptalani 
együttes rendszeresen szerepel a székesegyházban, részt vesz a püspöki-érseki udvar, 
valamint a polgárság szórakoztató zenéjében és hangversenyein. A gimnázium ének-
és zenekara a jezsuiták, majd a ciszterciek idejében is — házinaplóik tanúsága szerint 
— értékes zenével szolgált templomban, iskolában és a színes barokk ünnepeken. 
Időrendbe állított korabeli leírások elevenítik meg Eger zenés ünnepeit, hangversenye-
it, amelyeken a városban állomásozó ezredek zenészei is közreműködnek. A kötetet 
az egri muzsikusok és zeneszerzők névsora és a fennmaradt több mint 700 kotta 
tematikus jegyzéke teszi teljessé. 
546 oldal — 19 tábla — Ára kötve — 130 Ft 

A szerzőnek az Akadémiai Kiadónál 
korábban megjelent műveiből még kapható 

G Y Ő R ZENÉJE A 17—18. S Z Á Z A D B A N 
627 oldal — 4 tábla — Ára kö tve 158 Ft 

PÉCS ZENÉJE A 18. S Z Á Z A D B A N 
167 oldal — 4 tábla — Ára kö tve 48 Ft 

S O P R O N Z E N É J E A 16—18. S Z Á Z A D B A N 
650 oldal — 19 tábla — Ára kö tve 163 Ft 

A kötetek megvásáro lhatók az Akadémiai Kiadó S T U D I U M (1052 Buda-
pest V., Váci u tca 22.) és M A G I S Z T E R (1052 Bp. V., Városház utca 1.) 
könyvesbol t jában, illetve megrendelhetők az Akadémiai Kiadó kereske-
delmi osz tá lyán: 1363 Budapest , Pf. 24. 
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Sír az út előttem 
I-II-IV. 

Sára Sándor filmeposza 
a bukovinai székelyek 

hányatott sorsáról 

I. H a z á t l a n o k 
II. Keresz túton 
IV. Hazatértek 

A Keresztúton 1986-ban 
a Magyar Játékfilmszemle nagydíját nyerte. 

Bemutató: szeptember 22. 


