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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-
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Fotó: Mihály János

Homoródújfalvi szolgálók (1930-as évek)
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