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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!

História

ÖRÖKSÉGÜNK VII. évf. (2013) 1. sz.

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.

Magyar Tudomány Napja
Székelyudvarhely, 2012

Székelypálfalvi lakóház.
A mellékelt felvételeket 
Macalik Arnold készítette.
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