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A gyűjtemény névadója, a gyimes-
középloki születésű Antal Imre (1931) 
helytörténész középfokú tanulmányait 
Csíkszeredában végezte, történelemta-
nári oklevelét a kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetemen szerezte. Tanári pályá-
ja során oktatott Segesváron, Gyimes-
középlokon, Gyimesfelsőlokon és 
1961-től Csíkszeredában. Több mint 
két évtizedig volt a hajdani csíkszeredai 
1-es számú Általános Líceum (későbbi 
nevén Reál–Humán Líceum, majd Ma-
tematika–Fizika Líceum) történelem-
tanára. Doktori értekezésének témája a 
két világháború közötti csíki közbirto-
kosságok története és működése volt. 
Cikkeit, tanulmányait 1957-től kezdve 
a csíkszeredai Múzeumi Közlemények-
ben, a Korunkban, A Hétben, illetve a 
helyi napilapban, a Hargitában közölte. 
A csíksomlyói középfokú oktatás 300. 
évfordulójának tiszteletére állította ösz-
sze kétnyelvű iskolatörténetét Mo-
nografia Liceului din Miercurea Ciuc. A 
csíkszeredai líceum monográfiája, 
1668–1968 címmel. 

Aktívan részt vett az 1968-ban lét-
rehozott Hargita megye politikai éle-
tében. Közéleti szereplőként leginkább 
tanügyi és művelődési ügyekkel fog-
lalkozott. Egy évtizedig volt a Magyar 
Nemzetiségű Dolgozók Megyei Taná-
csának elnöke és az országos elnökség 
tagja, továbbá a Román Kommunista 
Párt Megyei Bizottságának, illetve a 
Szocialista Egységfront Megyei Propa-

ganda és Kulturális Bizottságának tag-
ja. A Hargita Megyei Néptanácsban a 
székelykeresztúri választókerületet 
képviselte. 1969–1975 között Székely-

1keresztúr és vidékének  képviselőjeként 
volt jelen a Román Szocialista Köz-
társaság Nagy Nemzetgyűlésében, ahol 
a tanügyi és kulturális bizottság tag-
jaként tevékenykedett. Úgy tűnik, 
1970-es évekbeli politikai ténykedése 
mellett nem sok ideje maradt a kuta-
tásra, ebben az időszakban egy nagyobb 
helytörténeti munkája jelent meg: Bib-
liográfiai adatok Csíkszereda történe-
téhez (1972). 

Politikai pályája 1977-ben megtört: 
a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Har-
gita Megyei Tanácsának bürója június 
12-i ülésén elhangzott jelentés szerint 
„... A Tanács elnöke nem tudta a rá-
háruló tennivalókat elvégezni, tekintet-
tel arra, hogy szakmai munkabeosztása 
nem engedett megfelelő lehetőséget a 
terepmunkához, valamint a többi társa-
dalmi és tömegszervezetekkel való kap-
csolatok kiépítéséhez […] ismételten 
kérjük a Megyei pártbizottságot, hogy 
adja meg számunkra az említett prob-
lémák megoldásához szükséges segít-

2séget.”  A kért segítség a következő év 
tavaszán érkezett meg: az MNDT 1978. 
március 8-ai Hargita megyei plenárisa 
leváltotta Antal Imrét elnöki tisztéből, 
utódja pedig Májai Albert, az RKP Me-
gyei Bizottságának tagja, a propaganda-

3osztály helyettes vezetője lett.  Antal 

Imre az 1980-as években kiköltözött 
Svédországba, napjainkban is ott él. Az 
utóbbi két évtizedben több munkája is 
megjelent, ezek részben helytörténeti, 
részben önéletrajzi vonatkozásúak: 
Gyimesi krónika (1992), „Tisztesség 
adassék”. Lapok a csíkszeredai Római 
Katolikus Főgimnázium történetéből 
(1994), Idegenben (1998), Élő történe-
lem (2000), Történelmi események Gyi-
mes vidékén a régmúlttól napjainkig 
(2005), Mindennapi történelmünk. 
Naplójegyzetek: 1987–2003 (2006).

Az iratgyűjtemény Antal Imre ér-
deklődési, illetve kutatási területeit tük-
rözi: erdélyi iskola- és oktatástörténet, a 
csíki közbirtokosságok múltja, helytör-
téneti adatgyűjtés, közéleti tevékeny-
ség. A gyűjtemény részben már az ado-

4mányozást  megelőzően elnyerte ma is 
ismert szerkezetét (annyi kiegészítés-
sel, hogy az Antal Imre politikai tevé-
kenységével kapcsolatos iratcsomók 
utólag váltak a gyűjtemény részévé): 1. 
A balázsfalvi görög katolikus elemi 
iskola iratai (1792–1794), 2. A balázs-
falvi görög katolikus gimnázium iratai 
(1835–1836), 3. A kolozsvári piarista 
gimnázium iratai (1796, 1852–1853), 4. 
A gyulafehérvári római katolikus gim-
názium iratai (1840), 5. A csíkszeredai 
római katolikus gimnázium iratai 
(1876–1949), 6. Általános erdélyi okta-
tási ügyek (1770–1853), 7. Magánok-
iratok (1769–1929), 8. Peres iratok 
(1875–1939), 9. Közbirtokossági iratok 
(1943–1948), 10. Egyházügyi iratok 
(1875), 11. Újságok (1912–1913), 12. 
Antal Imre politikai tevékenységéből 
származó iratok (1968–1978).

Az első négy iratcsoport legrégebbi 
darabja az a Gheorghe Şincai igazgató 
által 1792-ben készített kimutatás, 
amely a balázsfalvi görög katolikus ele-
mi iskola tanárait veszi számba, min-
denik oktató esetében feltüntetve a rá-
bízott diákok létszámát is (1. számú 
irat). Külön figyelmet érdemel az er-
délyi iskolák iratai között a kolozsvári 
piarista gimnázium tanulmányi alapjai-
ról készített kimutatás 1796-ból (5. sz.), 

illetve a konviktus kőműves, asztalos és 
kályhás munkálatairól készített száma-
dások, nyugták, elismervények 1852-
1853-ból (6. sz.). 

Érthető módon a gyűjtemény törzs-
anyagát a csíksomlyói-csíkszeredai 
római katolikus főgimnáziumra vonat-
kozó iratok képezik. Ezek részben is-
kolai alapítványok, jutalmi alapok lét-
rejöttét tanúsító okiratok az 1886–1943 
közötti időszakból (8. sz.), részben pe-
dig a diákság önszerveződését tanúsító 
iratok: zömében a Haladás nevet viselő 
önképzőkör határozati jegyzőkönyvei 
az 1876–1927 közötti időszakból (11– 
21. sz.), illetve a kör irodalmi naplói az 
1886–1908 közötti évekből (23–28. 
sz.), de itt találjuk a főgimnázium régi-
ségtárának, szaktermeinek és könyvtá-
rának leltárait és gyarapodási jegyzékeit 
is a századforduló évtizedeiből (9. sz.). 
A régiségtár Imets Fülöp Jákó igazgató 
által készített leltárai számos kuriózum-
ra hívják fel a figyelmet: Csató József 
sorhajókapitány egy Madrászból (Hin-
dusztán/India) hozott „indián hegedűt”, 
indiai nyakékeket és amuletteket, Balog 
Elek pedig egy, a csíkszeredai Mikó-
várkastély kútjából származó pecsét-
nyomót adományozott az iskolamú-
zeumnak, ez utóbbit egykor az I. szé-
kely határőrezred parancsnoksága hasz-
nálta. A gimnázium igazgatója Rómá-
ból, a Forum Romanumról és a Szent 
Péter-székesegyházból, illetve Pompej-
ből, a Vénusz-templomból általa hozott 
mozaikdarabokkal gazdagította a régi-
ségtárat, de volt a gyűjteményben ős-
kori orsónehezék, réz ereklyetartó kar-
neol és achát berakással, huszártarsoly a 
napóleoni háborúk idejéből, egy kovás 
puska zárszerkezete, kétfejű sasos nagy 
pecsétnyomó a Bach-korszakból, to-
vábbá sarkantyúk, nyílvesszőhegyek, 

5de sok kétes értékű csecsebecse is.  
Sajnálatos módon a tárgyak azóta el-
kallódtak, áldozatul estek a világhábo-
rús meneküléseknek és pusztításoknak. 

Érdekes színfoltja az iratcsoportnak 
az a regiszter (19. sz.), amely a csík-
szeredai római katolikus főgimnázium 
diáksága által szervezett Alkoholel-
lenes Egyesület 1914–1916 között ke-
letkezett határozati jegyzőkönyveit 
tartalmazza. A Szlávik Ferenc tanár ál-
tal felügyelt társaság, amely 1913 no-

vemberében csatlakozott a Magyar Ka-
tolikus Absztinens Keresztegyesület-

6hez,  az alkoholfogyasztásban azonosí-
totta a székely társadalomra leselkedő 
legnagyobb veszélyt, ezért a maga mód-
ján és a rendelkezésére álló eszközökkel 
fel is lépett ellene. Üléseiken alkoholfo-
gyasztás elleni felhívásokat ismertettek, 
felvilágosító és ismeretterjesztő újság-
cikkeket vitattak meg, ugyanakkor a 
rendszeres felolvasásokkal és szavala-
tokkal az egyesületnek valamiféle ol-
vasókör jelleget is próbáltak adni. Az 
1915-1916-os tanévben a társaságnak 
40 tagja volt a gimnáziumi IV–VII. osz-
tályokból. Érdekes a tagság megoszlá-

7sa: zömük (25) negyedik osztályos,  
ötön az ötödik, heten a hatodik, hárman 

8pedig a hetedik osztály tanulói voltak.  
Úgy látszik: az absztinencia gondolata a 

felsőbb tanfolyamokon egyre kevésbé 
volt népszerű. 

A csíksomlyói-csíkszeredai római 
katolikus főgimnázium iratai sorában 
kiemelkedő jelentőségűek az alapítvá-
nyi okiratok (határozatok, alapító ok-
levelek, elismervények). A tanulmányi 
és jutalomalapok működésének nagy 
hagyománya volt a gimnáziumban, sok 
rászoruló, tehetséges vidéki diáknak ad-
tak reménységet, olyanoknak, akik ön-
erejükből nehezen tudták fedezni ta-
nulmányaik és csíki tartózkodásuk költ-
ségeit, ugyanakkor a fundációknak ab-
ban is szerepük volt, hogy jó néhány csí-
ki, vagy máshonnan származó, de a 
gimnáziumhoz kötődő személyiség em-
léke fennmaradjon a tanuló ifjúság kö-
rében. Jelen írás keretei nem teszik le-
hetővé az alapítványok részletes bemu-
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nevén Reál–Humán Líceum, majd Ma-
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(1994), Idegenben (1998), Élő történe-
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vemberében csatlakozott a Magyar Ka-
tolikus Absztinens Keresztegyesület-

6hez,  az alkoholfogyasztásban azonosí-
totta a székely társadalomra leselkedő 
legnagyobb veszélyt, ezért a maga mód-
ján és a rendelkezésére álló eszközökkel 
fel is lépett ellene. Üléseiken alkoholfo-
gyasztás elleni felhívásokat ismertettek, 
felvilágosító és ismeretterjesztő újság-
cikkeket vitattak meg, ugyanakkor a 
rendszeres felolvasásokkal és szavala-
tokkal az egyesületnek valamiféle ol-
vasókör jelleget is próbáltak adni. Az 
1915-1916-os tanévben a társaságnak 
40 tagja volt a gimnáziumi IV–VII. osz-
tályokból. Érdekes a tagság megoszlá-

7sa: zömük (25) negyedik osztályos,  
ötön az ötödik, heten a hatodik, hárman 

8pedig a hetedik osztály tanulói voltak.  
Úgy látszik: az absztinencia gondolata a 

felsőbb tanfolyamokon egyre kevésbé 
volt népszerű. 

A csíksomlyói-csíkszeredai római 
katolikus főgimnázium iratai sorában 
kiemelkedő jelentőségűek az alapítvá-
nyi okiratok (határozatok, alapító ok-
levelek, elismervények). A tanulmányi 
és jutalomalapok működésének nagy 
hagyománya volt a gimnáziumban, sok 
rászoruló, tehetséges vidéki diáknak ad-
tak reménységet, olyanoknak, akik ön-
erejükből nehezen tudták fedezni ta-
nulmányaik és csíki tartózkodásuk költ-
ségeit, ugyanakkor a fundációknak ab-
ban is szerepük volt, hogy jó néhány csí-
ki, vagy máshonnan származó, de a 
gimnáziumhoz kötődő személyiség em-
léke fennmaradjon a tanuló ifjúság kö-
rében. Jelen írás keretei nem teszik le-
hetővé az alapítványok részletes bemu-

Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár 
csíkszeredai hivatalának kezelésében 17.

Az Antal Imre gyűjtemény
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P. Jánossy Béla titkár 
kézjegyével 1914-ből (8. sz.)

Tivai Nagy Imre és felesége,
 Orbán Brigitta alapítványtevők

kézjegyei 1914-ből (8. sz.)

Id. Pál Gábor 
főgimnáziumi igazgató 

kézjegye 1911-ből (8. sz.)
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tatását, csupán a fundációk névadóinak 
felsorolására van mód: tusnádi Imets 
Fülöp Jákó főgimnáziumi igazgató, me-
nasági Adorján Imre tanár, Jakab Antal 
tanár, csíkcsekefalvi Fodor Antal köz-
jegyző, csíktaplocai Botár Bálint MÁV 
felügyelő, állomásfőnök, Filó Károly 
csíkszeredai asztalosmester, id. beth-
lenfalvi Pál Gábor főgimnáziumi igaz-
gató és neje, csíkcsekefalvi Fodor Lu-
dovika, Jakab Ödön csíkszeredai pol-
gár, karcfalvi Szekeres János plébános, 
ditrói Keresztes János, csíkszentmihá-
lyi Búzás Mihály alcsíki főesperes, bo-
dolai Béldi Tivadar nagybirtokos és 
bethlenfalvi Nagy Dénes. 

Az Antal Imre gyűjtemény részét 
képezi szép számú magánokirat, va-
lamint néhány peres irat és közbirto-
kossági iratok is. Az előbbiek (32–42. 
sz.) sorában Csík- és Udvarhelyszék 
különböző falvaiból és családjaitól 
származó adásvételi és zálogszerződé-
sekre, panaszlevelekre, perefernumle-
velekre, hivatali és magánlevelekre kell 
gondolni. A csíki érdekeltségű iratok 
közül a legtöbb a szépvízi Barabás, Fe-
rencz, Miklós és Pototzky, a csíkszent-
imrei Szántó, a kozmási Bálint és Potyó 
családok különféle ügyleteire vonatko-
zik. A peres ügyek iratcsomóiban főleg 
hagyatéki iratok, törvényszéki ítéletek 
fordulnak elő (43–45. sz.). A közbirto-
kossági iratok sorában leginkább a csík-
szenttamási közbirtokosság tagnyilván-
tartó könyve érdemel figyelmet 1943-
ból (46. sz.).

Az Antal Imre történészi munkássá-
gának és gyűjtőtevékenységének ered-
ményeként összeállt iratgyűjtemény ed-
dig bemutatott darabjai a proveniencia 
tekintetében merőben eltérnek az utolsó 
iratcsoporttól. Ez utóbbi iratok a névadó 
személyes politikai, közéleti tevékeny-
ségének eredményeként jöttek létre és 

részben ő maga a szerzőjük. Ezen utolsó 
iratcsoportban főleg a Magyar Nemze-
tiségű Dolgozók Hargita Megyei Taná-
csának 1968–1978 közötti tevékenysé-
gére vonatkozó iratokat találunk, azon 
belül leginkább tanügyi és kulturális 
kérdésekre vonatkozó dokumentu-
mokat (52, 54–55. sz.). Egy iratcsomó 
pedig Antal Imre Nagy Nemzetgyűlési 
képviselői tevékenységével függ össze 
(53. sz.). Mindkét tevékenységi terüle-
tet ugyanazon irattípusok képviselik: 
munkatervek, jelentések, névjegyzé-
kek, kimutatások, ülési jegyzőkönyvek, 
intézkedési javaslatok, hivatali levele-
zés, illetve néhány korabeli román és 
magyar nyelvű napilap. 

F 236 Antal Imre gyűjtemény 
(évkör: 1769–1978), leltárszám: 56, 
mennyiség: 55 levéltári egység, 0,60 fm. 
Magyar, román és latin nyelvű iratok.

Bicsok Zoltán

1. Székelykeresztúr városán kívül választóke-
rületéhez tartozott Oklánd, Homoródszent-
márton, Kányád, Székelyderzs, Románandrás-
falva, Újszékely, Etéd, Szentábrahám, Simén-
falva és Bögöz község is.
2. A Román Országos Levéltár Hargita Megyei 
Hivatala (a továbbiakban: ROLHMH), F 236 
Antal Imre gyűjtemény, 55. 35-36.

3. A Magyar Nemzetiségű Dolgozók Hargita 
megyei Tanácsának plenáris ülése. In: Har-
gita, XI. évf. 57 (2580). szám, 1978. március 
9., csütörtök.
4. Az 1977. október 4-én kelt értékbecslési 
jegyzőkönyv tanúsága szerint az Állami Le-
véltár Hargita megyei fiókja 6 leltári egységet 
(a gyűjtemény 1–5. és 7. számú darabjait) vá-
sárlás útján, további 45 egységet (a 6. és 8–51. 
számú iratokat) pedig adomány címén kapta 
Antal Imrétől. Az 52–55. számú leltári egysé-
gek átvétele valamikor 1978 után történt, en-
nek körülményeiről nincsenek adatok.
5. ROLHMH, F 236 Antal Imre gyűjtemény, 9. 
1–3. lap.
6. A Magyar Katolikus Absztinens Kereszt-
egyesületet Schürger Ödön batizfalvi plébános 
indítványára az 1911. évi országos katolikus 
nagygyűlésen alapították, különösen Erdély-
ben és a Felvidéken volt népszerű. Célja az al-
kohol elleni küzdelem a társadalom minden 
rétegében, főleg az ifjúság körében; a tagság 
oktatása, a társadalom ivási szokásainak meg-
ismertetése és az iszákosság elleni fölkészítés. 
Eszközei: a tagok alkoholtól való tartózkodá-
sa, alkoholellenes előadások, népgyűlések, 
tanfolyamok tartása; az alkoholellenesség ter-
jesztése a sajtóban, a fogyasztást korlátozó 
törvények sürgetése; iszákosság elleni röpira-
tok, szakmunkák támogatása. A mozgalom 
egyik fővédnöke gr. Majláth Gusztáv Károly 
erdélyi megyéspüspök volt. Az egyesület lap-
ja, Az Alkoholizmus Ellen Erdélyben, 
Nagyernyén jelent meg 1906–1918 között, 
Szabó György helyi plébános szerkesz-
tésében. – Magyar Katolikus Lexikon. – 
http://lexikon.katolikus.hu/K/keresztegyes%
C3%BCletek.html (Letöltve: 2013. február 
5.); Nemes Gyula: Aki a semmiből is teremteni 
tudott: Szabó György plébános. In: Keresztény 
S zó ,  2011 .  áp r i l i s .  –  h t t p : / /www.  
keresztenyszo.katolikhos.ro/archivum/2011/a
prilis/7.html (Letöltve: 2013. február 5.)
7. A negyedik osztályosok között találjuk 
Gözsy Bélát (1903–1979) is, aki utóbb nem-
zetközileg elismert gyógyszerész, egyetemi 
tanár lett.
8. ROLHMH, F 236 Antal Imre gyűjtemény, 
19. 12v.

Szimbólumok világában élünk. 
Már évezredek óta. Elsődleges és má-
sodlagos jelrendszerünk mellett az év-
századok során kidolgoztunk, elfo-
gadtunk, elfogadtattunk olyan jel-
rendszereket, amelyek a jelölő és a je-
lölt közötti szoros kapcsolatra utal-
nak. Jelrendszereink valósak és vir-
tuálisak, értelmezhetőek és értelme-
zőek, magyarázhatóak és magyará-
zók, meghatározhatóak és meghatáro-
zók is egyidőben. Mai világunkban is 
e jelek segítségével igazodunk el és 
igazítunk el másokat mindennapja-
inkban és történelmünkben. Jelrend-
szereink annál inkább felelnek meg a 
választott rendszerező elvnek, minél 
inkább történelmi gyökerez(tet)-
ésűek. Társadalmi, politikai, vallási, 
gazdasági stb. közösségeink ezen 
elvont vagy konkrét szimbólumokkal 
fejezik ki rétegződésüket, különbö-
zőségüket, elkülönülésüket, vagy ép-
pen együvé tartozásukat. S minél in-
kább vissza tudunk nyúlni az ősiségbe 
szimbólumaink szintjén, annál inkább 
tudunk megerősödve kilábalni meg-
próbáltatásainkból, határozott jövő-
képet felvázolni.

Ezek és hasonló gondolatok jár-
hattak azon szerzőgárda eszében, 
amikor a 2011-ben megjelent kötetük 
után újabb tanulmánykötettel jelent-
keztek.*

A kötet szívmelengető és legmeg-
szívlelhetőbb gondolatát talán Bernád 
Rita Magdolna fogalmazza meg, ami-
kor arra az időn átnyúló okításra hívja 
fel a figyelmet, hogy e jel(kép)ek 
tárgyszerű és szigorúan tudományos 
elemzésén, feltárásán és történelembe 
való ágyazásán túl, igenis értékelhe-
tően van jelen máig tartó hatásával e 
szimbólumokat létrehozó lelki ténye-
ző, mely mindenképpen megérinti a 
mai kutatót is. A kutatónő a pecsét és a 
papír közé beékelődött, az adott kö-
zösséget (a Gyergyói Főesperesi Ke-
rület egyházközségeit) meghatározó 
mindenkori emberi szellemiséget is 
szeretné górcső alá venni a további-
akban, miután az 1826 és 1935 között 
született katolikus plébániahivatali 
pecséteket elemzi a püspöki rendele-
tek fényében. Egyházszervezési ada-
tokban bővelkedő írásában a pe-

csétek, bélyeglenyomatok, templo-
mok és azok védőszentjei közti képi 
összefüggésekre is felhívja a figyel-
met.

Bicsok Zoltán levéltáros a 17–19. 
századi csíkszéki papok pecséthasz-
nálatára vetít fényt. Tanulmánya ko-
rábbi cikke kiegészítéseként lát 
napvilágot. Kiemelkedő haszna írá-
sának, hogy részletes egyháztörténeti, 
művészettörténeti és szimbolisztikai 
leírását adja az 58, levélzáróként vagy 
okirat-hitelesítőként használt (ma-
gán)pecsétet alkotó egyházi jelképek-
nek, díszítőelemeknek. A pecsétek 
részletes és szakszerű leírásán túl, 
hely- és művelődéstörténeti szem-
pontból is jól hasznosítható szinten 
foglalkozik a pecséttulajdonosok élet-
pályájának rövid bemutatásával.

Pál-Antal Sándor a rá jellemző 
alapossággal, körbejárva a téma po-
litika- és közigazgatás-történetét, be-
mutatva az akció jogtörténeti körül-
ményeit, Csík-Gyergyó-Kászonszék 
1793-as és Marosszék 1753-as címe-
res pecsétjének elnyerését és haszná-
latának további történetét tárja fel két 
írásban. A 18. századi két szék intéz-
ményi fejlődésének és pecséthasz-
nálati gyakorlatának bemutatása igen-
csak hasznos a közigazgatás-történet 
és okirat-kibocsátás, akárcsak a biro-
dalmi császári központ és a periferi-
kus tartományok közti viszony meg-
értéséhez. Mindkét írást az elnyert ki-
váltságlevelek eredeti nyelven és for-
dításban közölt melléklete, illetve 
több pecsét és címer rajza gazdagítja.

Szekeres Attila István heraldikus és 
címergrafikus szakít az eddigi sorral 
és a mába röpít, mihelyt a jelenkori cí-
meralkotás háromszéki problemati-
kájáról beszél a történeti hagyomá-
nyok, a jogfolytonosság, a jelenkori 
állami szabályozás, illetve a heraldi-
kai szabályokat néha nem is ismerő, 
azokat erőltető vagy hibásan alkal-
mazó közösségi akarat függvényében. 
Úgy mutatja be az egyes települések 
címereit, melyek többségének alko-
tója is, hogy közben azok részletes jel-
képtani magyarázatát is adja.

Zepeczaner Jenő első, egyben kis 
céhtörténeti írásában hasonlóságokat 
és összefüggéseket keres az általános 

címerhasználat és a céhek közhaszná-
latban lévő, „kézzelfogható” emblé-
mái, „beszélő” címerei között. A kéz-
művesipari kataszter által elfogadott 
csoportosításban, hét nagyobb egy-
ségben mutatja be a székelyföldi  cé-
hek címerelemeket hordozó tárgyait.

A szerző második dolgozata a feje-
delemségkori udvarhelyszéki címe-
rekkel foglalkozik. Írása első felében 
azokat, a Székelyföldön legkorábban 
fennmaradt építészet- és művészet-
történeti megnyilvánulásokat veszi 
számba, melyek heraldikai emlékeket 
sorakoztatnak fel. Ezt követően a feje-
delemségkori címeradományozás mi-
kéntjén át és az alkalmazott szimbó-
lumokat értelmezve teszi meg a ha-
nyatlófélben levő heraldikára, illetve 
a hadviselő székely társadalom ön-
hasznú címerszerzésére („kutyabőr”) 
vonatkozó megállapításait. Tanulmá-
nya második felében már korábban 
megjelent kiadványokból csoportosít-
ja együvé az udvarhelyszéki családi 
címereket.

A kötetet Mihály János szerkesztő 
bevezető sorai nyitják és a tanulmá-
nyokat gazdagon illusztráló mellék-
letek zárják. A fülszövegben Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnö-
kének ajánlását olvashatjuk.

Róth András Lajos

*Címer és pecsét a Székelyföldön. Tanulmá-
nyok. Szerk. Mihály János. Székelyudvarhely, 
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont és Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 
2012. 256.

Tiszta vizet a pohárba!
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Kassai Lajos igazgató kézjegye 
és a főgimnázium bélyegzőjének 
lenyomata 1923-ból (8. sz.)

Pataki József igazgató kézjegye 
és a Segítő Mária Gimnázium

bélyegzőjének lenyomata 
1942-ből (8. sz.)

Lábjegyzet: Könyvek. Lapok. Szerzôk.
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