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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.

Jelzések, emlékek, vélemények
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Udvarhely városában lakó Iromos 
Péterné Judit: „[…] az Udvarhely pi-
acán és ország után [útján], egyik fe-
lől való vicinussa az Török Jánosné 
háza, más felől való vicinussa az Ud-
varhely piacán való elromlott kápolna 

8[…]”

Kézdi György, Udvarhely városi: 
„[…] mely örökségnek vicinussa egy 
felől Nagy János, más felől az ország 
uta, az mely az Piac al végéről me-

9gyen Szombatfalva felé […]”

Sükői Orbán János: „[…] az fenn 
megmondott Mihály Mesternek fele-
sége, Erzsébet asszony az elmúlt 
1613. esztendőben, Szent Pál nap tá-
jat, amikor az tatárok elől az városnak 
népe és az székbeliekben is az várba 
beszorultak volna, ő mégis nem tart-
ván ahhoz magát, hogy ő is ott benn 
tűrt, szenvedett volna; hanem kiment 
az városba, tüzet gyújtott házánál, úgy 
annyira, hogy az háza meggyulladott 
és az tűz elébb-elébb menvén, az én 
házaim is megégtek, úgy mint két szo-
ba, egy pitvar avagy kéménes ház, egy 
csűröm két istállóval egyetembe, 
amellett életemen deszkakertem, me-
lyek sasba voltak rakva; mely házam-
nak és életemnek vicinussa egy felől 
Mezei István uram nemes ember háza, 
más felől Pajzsos Vidné város szeribe 
való háza az Botos utcában, Udvar-

10
helyszékben.”

Kézdi György, Udvarhely városi: 
„[…] Udvarhely városában, az piac 
fel végén, az Sámbokréti [Miklós] és 
Kuti Andrásné háza szomszédságá-

11ban az úton […]”  „[…] az első 
hatalmaskodást az hol cselekedte, 

annak is vicinussa mind körül az város 
12piaca.”  

Szabó Menyhártné Erzsébet asz-
szony: „Tudom, hogy Csiki György és 
Kézdi Györgyné Kata vonakodának 
vala az szekér végett a vár előtt. Erő-
vel, mind a szekéren való borral 
együtt, elvevé tőle Csiki György és 
bevivé a várba, közel egy hétig tartá a 

13szekeret borostól szállásán.”

Nagy Péter, Udvarhely városi: 
„[…] találtam meg az I. [Oláh János] 
kezénél egy őstől maradt örökségemet 
és házamat, mely vagyon in sede Ud-
varhely, Udvarhely városában, mely-
nek vicinussa egy felől Sebesi Mihály 
az anyjával, Horvát Mihálynéval, más 
felől Kőműves Miklós. Ezt a meg-
nevezett örökséget és házat kévánom 
meg az I-től, mert ez a megnevezett 
örökség az én atyámé, Ifjú Jánosé 

14volt, én annak fia vagyok.”

Dékán alias [másként] Sánta Ta-
más, Udvarhely városi: „[…] az fenn 
megnevezett Udvarhely városban, az 
Piac szerben, az Istvánfi János és 
Istvánfi Antalné város szerben való 

15házok szomszédságában […]”

Néhai Basa András relictaja [özve-
gye], Anna asszony, nemes személy: 
„[…] itt, az megnevezett városban és 
székben, az város piacán, mely piac az 
város közepben, az Kósa György és 
Kósa Péter nemes emberek házok, s 
több sok jámbor házok vicinitásában 

16vagyon […]”

Székely Sára asszony, Udvarhelyt 
lakó Somosi Mártonné: „[…] Szőcs 
Istvánnak az atyja, Szőcs Tamás ud-
varhelyi néhai hámoros János deáktól 
és annak feleségétől pénzen vette meg 
azt a helyet Udvarhelyt, melyen most 
Ötvös György lakik; és azt cserélte 
volt azután Máté Istvánnak és az fiá-
nak, Máté Jánosnak az keményfalvi 
peres örökségért, ki mellett pénzt is, 
negyven forintot, adott volt Szőcs 

17Tamás.”

Kósa Györgyné Erzsébet asszony: 
„Tudom mikor az édesatyám, Orosz-
hegyi Albert udvarhelyi házát az mos-
toha atyám, Hámoros János deák ti-
zennyolc forinton Szőcs Tamásnak ad-

ta, áldomást is ivánk. Azt is tudom, 
hogy Szőcs Tamás Máté Istvánnak 
adá a keményfalvi örökségért, mert 
valamíg meg nem vevé Máté István-
nak az atyám örökségét, addig Szőcs 
Tamás ki nem teheté az keményfalvi 

18örökségből.”

Nyírő Andrásné Istvánfi Anna asz-
szony, Udvarhely városában lakó: 
„[…] mely cserében adott örökség va-
gyon ezen Udvarhely városában és 
székben, melyet Oroszhegyi Albert 
örökségének híttanak, melynek vi-
cinussa egy felől Borbély Mátyásné 
öröksége, más felől penig az Boldizsár 

19deák öröksége.”

Mihály János

1. Román Nemzeti Levéltár Kolozs 
Megyei Hivatala, Kolozsvár. Udvar-
helyszék Levéltára. F 16. Törvény-
kezési jegyzőkönyvek. II/6. 233v.
2. Uo. II/5. 79.
3. Uo. II/5. 149.
4. Uo. II/5. 151.
5. Uo. II/5. 154.
6. Uo. II/5. 169.
7. Uo. II/5. 179.
8. Uo. II/5. 419.
9. Uo. II/5. 435.
10. Uo. II/5. 445.
11. Uo. II/5. 449.
12. Uo.
13. Uo. II/5. 452.
14. Uo. II/5. 455.
15. Uo. II/5. 507.
16. Uo. II/5. 521.
17. Uo. II/5. 538.
18. Uo. II/5. 539.
19. Uo. II/5. 595.

Székelyudvarhelyt iskolaváros-
ként szokták emlegetni. A nagy múlt-
tal rendelkező, humán beállítottságú 
felekezeti iskolák mellett a XIX.  szá-
zad második felében még két iskola 
alakult: az Állami Főreáliskola (1871) 
meg a Kő- és Agyagipari Szakiskola 
(1893). Az utóbbi magalapítása óta 
120 év telt el.

A XIX. század végére az Oszt-
rák–Magyar Monarchia magyaror-
szági részének keleti felében egyre ér-
ezhetőbbé vált az ipar fejlesztését 
szolgáló intézkedések hatása. Ezek-
nek az intézkedéseknek a célja a gaz-
dasági helyzet javítása, a munkaerő 
helyben tartása volt. A hajdani helyzet 
és intézkedések hasonlóak a napjaink-
ban tapasztalható állapotokhoz. A 
gazdaság fellendítését és a munkaerő-
fölösleg itthon tartását az illetékes 
szervek a szakoktatás támogatásával 
és a már meglevő helyi kisipar fellen-
dítésével próbálták elérni. Többek kö-
zött ezt a célt szolgálta a székelyud-
varhelyi Kő- és Agyagipari Szakis-
kola magszervezése is.

Az iskolalapítás 100. évfordulója 
alkalmából, 1993-ban Róth Edith, az 
utódiskolának számító Dr. Bányai Já-
nos Iskolaközpont történelem tanára 
egy könyvet állított össze. Ebben a 
fennmaradt szakiskolás iratanyagok 
alapján (iskolai értesítők, évkönyvek, 
tantestületi gyűlések jegyzőkönyvei, 
anyakönyvek) részletesen összefog-
lalta az iskola történetére és működé-
sére vonatkozó tudnivalókat. 

Az iskola 1893-ban létesült, de a 
kezdeményezés jóval korábbra tehe-
tő. A marosvásárhelyi római katolikus 
szeminárium igazgatójának felhívá-
sára 1854-ben Dávid Antal Mózes, az 
Eszterházy grófok abosfalvi tisztje 
alapítványt hozott létre egy Székely-
udvarhelyen létrehozandó „ipartano-
da” számára. Ezt követően több tör-
vény is szabályozta az ipari oktatást, 
majd 1893-ban, Lukács Béla keres-
kedelemügyi miniszter felhívását kö-
vetően, hogy a megye és a város te-
gyen javaslatot egy ipari szakiskola 
felállítására, megalakult a szakiskola. 

1893 márciusában volt az iskola fel-
ügyelő bizottságának alakuló gyűlése. 

Az állam a várostól telket vásárolt 
iskolaépítés céljával a Petőfi utcában. 
1893 szeptemberétől megindult az el-
ső évfolyam. Az állami támogatás 
mellett az iskola felhasználta a Dávid 
Antal Mózes alapítvány fele jövedel-
mének haszonélvezeti jogát, továbbá 
támogatók voltak a Marosvásárhelyi 
Kereskedelmi és Iparkamara, az Er-
délyi Magyar Közművelődési Egye-
sület, az Udvarhely Megyei Takarék-
pénztár, a helybeli önképzőkör és a 
város.

Az iskola az első világháborúig za-
vartalanul működött, épülete a Petőfi 
utcában volt, a mai Palló Imre Művé-
szeti Szakközépiskola épületében. Az 
eredetileg L alakú, egyemeletes épü-
letet fokozatosan bővítették az elkö-
vetkező években, míg végül elnyerte 
mai formáját, teljesen zárt udvara lett. 
A korabeli sajtó élesen bírálta az épü-
letet: zártnak, levegőtlennek, toldo-
zott-foltozottnak, értelem nélkülinek 
nevezte. 1915-ben a szomszédból át-
terjedt tűzvész megrongálta az épü-
letet, de a helyreállítás után sem vál-
tozott az épület jellege.

Az 1916-os román támadás miatt 
az iskola Budapestre menekült. 1917 
augusztusában már ismét Székelyud-
varhelyen működött. 1918-ban, Er-
délynek új államhatárok közé ke-
rülésével, az iskola életében is nagy 
változások következtek be. Bevezet-
ték tanítási nyelvként a románt, az 
intézetbe román tanulók és tanárok 
érkeztek. Rövid idő alatt a régi tanári 
kar nagyobb része kénytelen volt el-
hagyni az iskolát. A kőipari tagozatot 
1922-ben Zalatnára helyezték. A kö-
vetkező tanévtől faipari szak nyílt asz-
talos és fafaragó osztályokkal.

1940 őszével az iskola ismét Ma-
gyarország tulajdonába került. Az át-
adást követően újabb lendülettel fog-
tak az intézmény újraszervezéséhez. 
A tanítás három szakon folytatódott 
tovább: agyagipari, fafaragói és asz-
talos. Az 1943-1944-es tanévvel kez-
dődően az oktatás villamosipari tago-
zattal is bővült, de nem működött to-
vább az asztalos szak.

Még 1940-ben, a megváltozott kö-
rülményekre való tekintettel, kérték a 
volt állami főreáliskola épületét. 
1943-ban ítélték oda az épületet, de az 
átvételre csak a második világháború 
befejezése után kerülhetett sor. Az is-
kola új igazgatója dr. Bányai János 
mérnök lett. 1945 szeptemberével az 
intézmény új névvel, de magyar nyel-
ven kezdte meg tevékenységét. 1948-

Százhúsz éves a székelyudvarhelyi 
Kő- és Agyagipari Szakiskola
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