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Balázsi Jánosné Egyed Eszter Ho-
moródújfaluban született 1915. már-
cius 9-én, Székelyudvarhelyen hunyt 
el 1992. március 8-án. A recsenyédi 
temetőben nyugszik örök békében a 
férjével együtt.

Elbeszélései alapján idézem fel 
szolgálói történeteit. 

Az első munkát Oklándon vállalta. 
A hetedik osztályt meg kellett volna 
ismételnie, mert Siketes István tanító 
úr (aki felesküdt a román államnak, 
hogy hivatalát megtarthassa) a tanu-
lólányt megbuktatta hiányos román 
nyelvtudása okán. Hogy ne kelljen 
többet Siketes iskolájába járnia, az 
anyja tudtán kívül elszegődött gyer-
mekpesztrának Oklándra az útmeste-
rékhez. Maradandó élményként me-
sélte nekünk édesanyánk annak a ré-
mes éjszakának az emlékét, amit átélt 
a korabeli rablógyilkostól, Balántól 
való félelmében. Mint szolgáló lefe-
küdt a konyhában lévő ágyában, de 
nem tudott elaludni. A sok rémtörténet 
működésbe hozta fantáziáját. Kapa-
rást, kopogást halott. Már itt is van 
Balán! – képzelte. De a rabló nem jött 
be a házba. Erősödött a furcsa zaj. A 
félelem tetőfokán talán elájult a kis-
lány, mert reggel vizesen ébredt meg. 
Asszonyának elmesélte az átélt rémü-

letet. A nagysága magyarázta meg 
neki, hogy a kopogás, vakarás és a 
többi zaj a kályha alatti ládába éjsza-
kára behozott rucáktól származott.

Brassóban is szolgált. A városban 
az ugyancsak ott szolgáló Péter test-
vérbátyja felügyeletére volt bízva hú-
gával, Ilonával és István öccsével 
együtt, ki suszterinas volt. Erre az idő-
szakra emlékezve, sokat emlegette 
Roth Walter kereskedő urat, aki nagy 
vadász lévén, sok szalonkát, nyulat 
hozott a konyhára. Ezeket a szol-
gálónak kellett megtisztítania. Soha 
nem kérdezték tőle, hogy szereti-e 
vagy utálja-e ezek megpucolását. El 
kellett végeznie, pedig finnyás (utá-
lós) természetű volt. Ezért történt, 
hogy mikor gyermekkorunkban halat 
fogtunk a Nagy-Homoród vizéből és 
hazavittük, édesanyánk kirakta egy 
külön konyhai asztalkára a halak meg-
tisztításához szükséges eszközöket, 
edényeket, majd ezt mondta: Egy élet-
re megutáltam a vadak takarítását 
Roth Walternél, még a szagát sem áll-
hatom, de a színét se lássam! Csinál-
játok, de az edényeket és a késeket ha-
muval tisztítsátok meg evés után. 

A szász polgári (úri – így mondta 
anyám) nagyságáktól elsőrendű ház-
vezetést és főzést sajátított el anyám. 

Ugyanakkor megtanult németül, mert 
egymás közt az urak csak németül be-
széltek, s amikor olyanról volt szó, 
amit a szolgálónak nem kellett tudnia, 
akkor átfordították szászra a beszédet. 
De egyszer észrevették, hogy a „klei-
ne Maus” elmosolyogja magát, tehát 
ezt is érti a kis egér, a szolgálóleányka. 
Nyelvtudásának hasznát vette a má-
sodik világháború alatt, például ami-
kor az ukrán karavánokat kísérték át a 
falunkon a németek. Ekkor anyám tu-
dott németül értekezni az élelemért 
maradék holmijukat kínáló ukrán asz-
szonnyal: egy darab szalonnát és ke-
nyeret cserélt egy szájharmonikáért. 
Később, a román csapatok bevonulá-
sakor a Brassóban elsajátított román 
nyelvtudásával mentette népes csa-
ládunkat. 

A kétévnyi szolgálati idő alatt any-
nyira megszerették egymást a gazdái-
val, hogy amikor 1936-ban férjhez 
menni készült anyám, visszament el-
búcsúzni a régi szolgálati helyére, 
gazdái pedig sok szép ajándékkal 
pakolták fel. Az anyám által megőr-
zött iratok: lakossági nyilvántartási 
lap, társadalombiztosítási könyvecske 
stb., azt bizonyítják, hogy a cselédet 
tartó család teljes felelősséget érzett 
az alkalmazottja iránt. Az ilyen csa-
ládokhoz bizalommal ajánlották szol-
gálatra az újonnan elszegődni jött 
falusi rokont vagy ismerőst. 

Szabadidős programjában nem 
korlátozták a szolgálóleányt. De 
anyám sokszor felemlegette azt a po-
font, amit Péter bátyja adott neki, mert 
megtudta, hogy elment a Sári-bálba. 
Ez nem számított a brassói cselédek 
érdekvédelmi ifjúsági egylete által 
működtetett szórakozóhelynek, ezért 
mondta Péter bátyánk, hogy oda csak 
a legkivetkőzöttebb perszónák jártak. 

Anyám korábban Reiser Ida vén-
kisasszonynál is szolgált a Hosszú ut-
cában. Lakhelyéhez közel volt a va-
sárnapi kimenőjük színhelye, nem 
kellett messze mennie. Nagyon szigo-
rú rendet követelt a kisasszony, de 
hálás volt neki anyám a sok tanításért. 
Kapcsolatuk nem szakadt meg: az 
ötvenes években is felkereste anyám 
az idős hölgyet, amikor a rongysző-
nyeg szövéséhez szükséges használt 
ruháért házalt Brassóban.

Balázsi Dénes

Rovásírásos felirat bukkant elő az 
udvarhelyszéki Bágyban, az egykori 
római katolikus, régóta református 
templom külső támpillérén. A rovás-
lelet egyrészt gyarapítja a sok évszá-
zados, ismert udvarhelyszéki, és per-
sze erdélyi (székelyföldi) feliratok 
számát, másrészt több olyan kérdést is 
felvet, amire azonnali választ nem 
kaphatunk. 

Bágy közigazgatásilag Homoród-
szentmárton községhez tartozik, a 
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XVII. század közepe táján készült el 
határában a már alapjáig visszabontott 
védvár. Középkori templomát kőfal 
keríti. Építésének korát a XIII. szá-
zadra teszik a szakemberek, a XV. szá-
zadban pedig bővítették, mindezt ré-
gészeti ásatásokkal igazolták. Az egy-
kori szentély falát több támpillér tá-
masztja. A mai templomba beépített 
csúcsíves ablakok, csúcsíves keretű 
szentségtartó fülke, az északi falban 
látható, befalazott sekrestyeajtó is be-

szédes jel a templom építéstörténeté-
ről. 

2013. május 25-én bágyi kőmű-
vesek karbantartási munkálatok vég-
zése közben, a déli bejárattól jobbra 
lévő harmadik támpillér faragott kö-
veiről a vakolatot lebontva, az egyik 
kövön rovásírásos jeleket vettek ész-
re. Felismerték, hogy rovásírásos be-
tűjelek, és értesítették Pitó Zsolt re-
formátus lelkészt, aki éppen akkor 
nem tartózkodott Bágyban. A tisz-
teletes kollégájának, a Felsősófalván 
szolgáló Szász Tibor Andrásnak hírül 
adta az esetet. A sófalvi lelkész, aki a 
székelynek nevezett meg más rovás-
jelek értőjévé, írásszakértővé képezte 
magát, a helyi sajtóban is beszámolt e 
„nagy jelentőségű leletről” (Udvarhe-
lyi Híradó, 2013. május 31. – június 
2., XXIV. évf. 103. sz.), annak fény-
képét is közölte, a jól láthatóság ked-
véért sötéttel kiemelve a jeleket. 

A felirat érdekessége, hogy a kő – 
az írásjelek helyzetéről megállapítva 
– „fejjel lefelé” került a támpillérbe. 
Hasonló módon építették be a közeli 
Homoródkarácsonyfalván a jelenlegi 
unitárius templom tornyába, az egyik 
lőrés szemöldökéhez (aljához) az 
ugyancsak hosszabb rovásfeliratot 
hordozó követ. 

Szász Tibor András megállapítot-
ta: az említett tény azt bizonyítja, 
hogy a terméskövet másodlagos hely-
zetben építették a támpillérbe. A vele 
dolgozók, bár tudták, hogy rovásírá-
sos jelsor van rajta, mert jól látható 
helyre, a templom falával párhuzamo-
san fordítva (és nem oldalra „eldug-
va”), mellmagasságban helyezték el, 
azt elolvasni nem tudták, különben 
nem lefele fordítva helyzeték volna el. 
Bár a szürke kőbe mélyen bevésett (és 
nem csupán karcolt) jeleket leginkább 
surlófényben lehet jól látni, szerinte 
„gyönyörűen és könnyen” olvasható-
ak. Olvasatukat is megadja: a felirat 
kezdetét jelölő jel (három pont egy-
más felett) – nyitójel vagy N – URBN 
BNDÓ CSNALTA, vagyis Nagysá-
gos/ éN URBáN BaNDÓ CSiNALTA. 
Az utolsó szó LT ligatúrát, betűösz-
szevonást tartalmaz. A Bandó önálló 
személynév volt, valószínűleg az 
Andrásból jött létre. 

E feloldás szerint az építő saját ne-
vét örökítette meg. És a faragott kő 
jelenlegi helyzetét tekintve egy koráb-

Rovásjelek 
egy bágyi kövönBrassói szolgák, szolgálóleányok
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bi, valószínűleg a XIII. századi épít-
kezés tényét örökítette meg. 

Sófalvi András, a székelyudvarhe-
lyi Haáz Rezső Múzeum régésze, aki 
végezte a korábbi bágyi ásatásokat, 
amikor a javítás-karbantartás lehetővé 
tette a régészeti kutatásokat, a követ-
kezőket emelte ki helyszíni szemlénk 
és a Duna Televízió székelyudvarhe-
lyi Regionális Stúdiója munkatársai-
nak forgatása alkalmával: a faragott 
kő nyilván nem a gótikus épület része. 
A felirat keltezését – a kő alapján – 
tágabb időhatárral lehet megállapíta-
ni: XIII–XV. század. A 2006-ban vég-
zett ásatások fényt derítettek arra, 
hogy a XIII. században Bágyban már 
kőtemplom létezett, félköríves szen-
téllyel, ahhoz a templomhoz köthető a 
rovásfelirat is. A XV. század végén 
épült a mai templom (a XVIII. század-
ban a visszabontás hulladékából meg-
emelték a padló szintjét, ugyanakkor 
megmagasították a falakat is). A Szász 
Tibor András olvasatában (feloldásá-
ban) szereplő Urbán Bandó talán az 
első templom építője volt, de nem 
biztos. A felirat viszont a XIII–XV. 
század közé keltezhető. 

Pitó Zsolt református lelkész el-
mondta: már a múlt esztendőben ja-
vításokat terveztek az épületen, mert 
muszáj volt: a bádogborítás alá be-
folyt a víz. A presbiterek javasolták, 
hogy egyúttal a támpillérek tetejéről is 
vegyék le a bádogot, tegyenek cse-
repet, mert úgy szebb. Amikor a bá-
dogot levették, lepattogott a vakolat, 
és a faragott kövön láthatóvá lett a 
rovásfelirat. 

Helyismereti kutatások írott for-
rások hiányában talán nem teszik egy-
értelművé, ki is volt Urbán Bandó, il-
letve Bágyban, vagy a tágabb kör-
nyéken létezett-e ilyen nevű építő-
mester. Szász Tibor András megálla-
pításában a feliratkezdő három pontot 
az avarok is használták. Ha az ezután 
álló jelt nyitójelként értelmezzük, 
akkor feltételezhetjük, hogy a kő ere-
deti helyén egy másik, valószínűleg 
nem rovásírásos felirat után vagy alatt 
helyezkedett el, fő helyen, vagy leg-
alábbis jól látható helyen. Nagyobb a 
valószínűsége, hogy a templombel-
sőben. Ha ezt feltételezésként elfo-
gadjuk, akkor viszont nem kapunk 
magyarázatot arra, hogy a kő miért 
került mostani helyére, ám arra sem-

miképpen, hogy miért nem eredeti (és 
nem megfordított) helyzetben. E gon-
dolat újabb feltételezéseket indíthat 
el: az építők nem helybeliek voltak, 
vagy ha igen, hát nem tudták már el-
olvasni a feliratot.

A nyitó jelnek is értelmezhető má-
sodik jelet ha N hangértékűnek fel-
tételezzük, a jelenlegi olvasat nehezen 
fogadható el: ha Nagyságos URBáN 
BaNDÓ CSiNALTA, akkor valószí-
nű, hogy nem az építő, hanem az épít-
tető nevét kapjuk. Vagyis saját magá-
ról nem írta volna talán az építő, hogy 
Nagyságos. És a pallér miért lett volna 
nagyságos? Ha nagyságos, miért pal-
lér? Ha viszont (é)N jelentését néz-
zük, a felirat végéről hiányzik az utol-
só betűjel (CSiNALTAm). A kövön 
lett volna még hely egy(etlen) jel szá-
mára. Bár ha jól megnézzük a követ, 

nehéz lenne eldönteni: eredetileg hi-
ányzott már a sarokból egy darabocs-
ka, vagy később pattant le, ütötték le 
valamilyen okból, netán véletlenül?

A vezetéknév és keresztnév együt-
tes használata sem volt jellemző, 
általánosan elterjedt a felirat keletke-
zését behatároló időszakban. Későbbi 
időkben is (perrendtartási feljegyzé-
sek, jegyzőkönyvek) találunk példát 
arra, hogy a tanúként beidézett szemé-
lyek nevét az apa keresztneve + fia szó 
+ a szóban forgó személy keresztneve 
típusú birtokos jelzős szerkezetekkel 
jelölték (Antal fia Mózes). 

Ugyanazon a déli falon, a cinterem 
bejárata és a rovásfeliratot tartalmazó 
faragott kő között, utóbbinál maga-
sabban látható egy olyan kő, amire két 
jelt véstek. Bágyi Bencze Jakab illesz-
tőjeleknek véli, amilyeneket az ácsok 
ma is használnak, ceruzával jegyezve 
rá a gerendákra stb. E vélekedés elle-
nében felhozható: szénnel, festékkel 
stb. könnyebb megjegyezni a követ, 
mint két berótt jellel azonosítani. 

Az idén felszínre került rovásjel 
értelmezése több olyan kérdést is fel-
vet, amire azonnali választ nem vár-
hatunk. Maradunk tehát – egyelőre – a 
kérdésekkel: hol állt eredetileg a jele-
ket hordozó kő, hogyan került mai he-
lyére? Része volt-e egy hosszabb feli-
ratnak? Milyen üzenetet hordoz, to-
vábbít a ma emberének? Kutatóinkra 
vár a feladat: bebizonyítani feltevé-
seiket, hogy az egykori rovó mának 
szánt üzenete ne menjen feledésbe. 

P. Buzogány Árpád

Adattár 
(2. rész)

1615

Udvarhelyi Kézdi Mihály „szaba-
díttatja magát Szent Imre pusztáján az 
körtövélyfánál levő szántóföldébe, 
melyet Kézdi András árvája, Borók 
számára tutorsággal [gyámság által] 
bírt, Kézdi Györgyné tette csóva [ti-

1lalomjel] ellen törvényre […]”

Bögözi András, miklósfalvi: 
„Azért híttam törvényhez az I-t [inc-
tust=vádlottat, alperest, Magyari 
Györgyöt, Udvarhely városának bí-
ráját] kegyetek eleibe ez jelen való 
1615. esztendőben, Sarlós Boldog-

asszony nap tájat, nem tudatik mi 
okból az megírt esztendőben és nap 
tájat Dekán Gergely nevű, Udvarhely 
városi, Udvarhely széki, egy jobbá-
gyomnak a Botos utcából, mely ut-
cának vicinussa mindkét felől az vá-
ros, két ökreit, barna szőrűeket, be-
vitette, kiket törvényre, kezesre kér-

2tem, de nem adta.”

Barabás János: „Azért citáltam az 
I-t [Barabás Mihályt] kegyelmetek 
eleibe ez jelen való 1615. esztendő-
ben, Gyertyaszentelő Boldogasszony 
nap tájat, hogy vagyon egy őstől ma-
radt örökségünk az I-nél, az meg-
mondott városban, a Piac szerben, 
egy felől Iromos Péter háza, más felől 
Bécsi Mártonra járó puszta örökség 

vicinitásában, Udvarhely székben 
3[…]”

Lénárt Mesterné Barbara asszony, 
Udvarhely városában lakó: „Találtam 
meg az I. [Pál pap, ki most Szentegy-
házasoláhfaluban lakik] kezénél egy 
benn való ülés helyet, ugyan in sede 
Udvarhely, Udvarhely városában, 
melynek vicinussa egyik felől Szőcs 
Pál György öröksége, más felől Varga 
Ambrus öröksége, mely örökség az én 
anyámé, Rápoltÿ Miklósné Kata asz-

4szonyé volt.”

Gregorius Kőműves de Udvar-
hely: „Ott voltam a város gyülekezeti-
ben Kuti András bíróságában, amikor 
Szőcs Györgyné a várost megkénálá 
házával, melyet most perelnek, hogy 
megvegyük, mert eladja, az A. 
[actor=felperes] asszony [Lénárt 
Mesterné Barbara] ura is, az megholt 
Basa György ott vala, senkinek vevő 
szándékát vagy ellenzését sem akkor, 
sem azután én nem hallottam. Sőt, 
hogy Pál papnak adá azután a házat 
Szőcs Györgyné, az A. asszonytól és 
az urától vőn Pál pap azon házon levő 
pitvarra épületbe való fát, az ura is, 
Basa György segétett építeni dolgá-

5val.”

Sebestyén András nemes ember, 
Udvarhely városi: „[…] tilalmat tet-
tem vala az megmondott esztendőben 
és napon ellene [Kósa György nemes 
ember, Udvarhely városi ellen], tiltot-
tam vala ki egy földemből, mely Ud-
varhely városának határán, Udvar-
helyszékben, Pap rakottyája nevű 
helynek alsó szélében, egy felől Basa 
Andrásné Anna asszony, más felől 
Szabó Bálint földök szomszédságában 

6vagyon.” 

Csiszár Miklós, udvarhelyi: „[…] 
Szent Márton nap tájat itt, Udvarhely 
városában, az Piacon, egy felől Szőcs 
Ferenc házának, más felől ellenbe ál-
tal Török Lőrincné házának szom-
szédságában, Udvarhely széken 

7[…]”

Előző lapszámunkban egy olyan, korábban nem közölt forrásanyagot 
indítottunk útjára, amelynek segítségével a 16. századtól anyaszékként (ca-
pitalis sedes) emlegetett Udvarhelyszék központja, Székelyudvarhely mező-
város 17. századi településszerkezete (határa, utcái, piaca, házai, kápolnái, 
lakói stb.) kerül az érdeklődő olvasó és nem utolsó sorban a szakma számára 
közvetlen megvilágításba. A forrásokból megismert új adatok hozzásegítenek 
ahhoz, hogy a város fejlődéséről még hiányos ismereteinket bővítsük, ugyan-
akkor ahhoz is, hogy a régészeti kutatások nyomán elért eredményeket „színe-
sítsük”. Akárcsak az előző rész esetében, az udvarhelyszéki törvénykezési jegy-
zőkönyvekből kiemelt és témakörünk szerint csoportosított szövegrészeket 
helyesírásunk mai szabályainak megfelelően gondoztuk, indokolt esetben 
megőrizve a régies nyelvezet sajátosságait is.

Házak, utcák, szomszédságok, örökségek 
a 17. századi Székelyudvarhelyen 

és határában

Forrásközelben: Történelmi kútfôk, dokumentumok elsô közlésben

Fotó: Mihály János

Cikkünket a Márton Áron téren 
folytatott régészeti ásatásról készült 
felvételekkel és az előkerült leletekkel
illusztráltuk. A felvételeket 
Nyárádi Zsolt készítette.
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