
2011. június 9-én a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Mú-
zeumban Üzenet a múltból. Székelyföldi címerek és pecsé-
tek cím alatt történelmi tárgyú kiállítás nyílt. A tárlaton 133 
év lappangás után végre megtekinthettük a székely nemzet 
pecsétnyomóját, a székelység ezüstbe metszett jelképét.

1Az Erdélyi Fejedelemség jogi alapját a három nemzet  
uniója (unio trium nationum) képezte, az évente többször 
összehívható országgyűlés volt a helye a politikai érdekek 
konfrontációjának. A fejedelem mindig erős hatalommal ren-
delkezett, eldönthette a vitákat, felmerülő ellentéteket. For-
mailag ez abban is megnyilvánult, hogy az országgyűlés 
határozatait a fejedelemség fennállásának első századában a 
mindenkori fejedelem pecsétjével hitelesítették. Kihasznál-
va a központi hatalom átmeneti gyengülését, a 17. század kö-
zepén, 1659-ben megszavazták, hogy az országgyűlési hatá-
rozatokat csak mindhárom nemzet beleegyezésével lehessen 
kiadni. Ez a gyakorlatban úgy valósult meg, hogy mindenik 
nemzet a saját pecsétjével erősítette meg a kiadványokat, és 
bármelyik hiányában érvénytelen volt a határozat.

„Látjuk kegyelmes urunk ebből is országúl nagy fogyat-
kozásainkat, hogy bizonyos pecsétünk nem lévén, netalán 
most immáron kárunkon experiáljuk annak ekkédiglen való 
szükséges meglétét. Hogy ezért ebből is jövendőben is na-
gyobb incommoditásunk ne következhessék, illendőnek ítél-
tük a Nagyságod tetszéséből, hogy bizonyos négy pecsétek 
metszessenek az országnak négy nagyobb rendei szerint, 
melyeknek egyike, úgy mint az erdélyi vármegyéké, álljon az 
ország praesidensénél, avagy az erdélyi ítélőmesternél. A 
másik, mely a székelységé lészen, az udvarhelyi főkapi-
tánynál. A harmadik, mely a szász nációé, a szebeni polgár-
mesternél. A negyedik pedig, mely az Erdélyhez incor-
poláltatott Magyarország részéjé, álljon azon részben lévő 
ítélőmesternél. Ha pedig valamely időben ítélőmester nem 
találna lenni a partiumban, olyankor álljon Bihor vármegyei 
főispánnál; kik is sub fine christiana kötelesek legyenek 
azoknak conserválására, úgy hogy semminemű időben, sem 
senkinek parancsolatjára ki ne adják, hanem csak az ország-
nak rend és rendkívül való gyűlésében, olyankor vagy ő ma-
guk vigyék elő, vagy hogy igen hiteles emberektől küldjék 
bé, ha ő maguk semmi úton bé nem mehetnének, és ha kik 
ezek közül a halál által elragadtatnak, maradékjok mentűl 
hamarébb vagy valamely káptalanban, vagy hogy az ítélő-
mestereknek szorgalmatos gondviselés béadják, testimo-
niálist vévén róla, egyébaránt azuktúl kévánjuk elő. A pecsé-
tek pedig ilyenek legyenek: az erdélyi vármegyéknek a pe-
csétre metszett insignájok légyen egy fél sas, környül való 
írása: Sigillum comitatuum Transylvaniae. A székelység-
nek légyen egy fél hold és nap, környülvaló írása: Sigillum 
nationis Siculicae. A szászságé légyen hét kolcsos város, 
környül való írása: Sigillum nationis Saxonicae. A Magyar-
ország Erdélyhez incorporáltatott részéjé légyen négy folyó-
víz s a kettős kereszt, környülvaló írása: Sigillum partium 
Hungariae Transylvaniae annexarum. Ehhez ezt is hozzá-
adván, ha valaha valamely időben (kit isten eltávoztasson) 

A székely nemzet pecsétje

História
2 Zepeczaner Jenő: A székely nemzet pecsétje
5 Bicsok Zoltán: Fondok és gyűjtemények a Román 
Országos Levéltár csíkszeredai kirendeltségének 
kezelésében 10. Dr. Pál Gábor iratai
8 Mihály János: Bethlen Gábor fejedelem zászlóiról

Megkérdeztük
10 „Én mindennek örvendek, ami a történelmi 
valósághoz közelebb visz”
Kolumbán Zsuzsánna beszélgetése Gyöngyössy János 
vegyészmérnökkel, a székely templomerődök kutatójával

Lábjegyzet
12 Oláh Sándor: Egy emlékezet-könyv margójára

Életutak
14 Róth András Lajos: Aki szándéka ellenére lett (jó) 
könyvtáros
16 Kovács Árpád: Vetró András történelmi nagyjai

Székely fonó
18 Kőváry László: Történelmi adomák

Forrásközelben
20 Mihály János: Az abásfalvi Csoma család nemeslevele

Népi kultúra
22 P. Buzogány Árpád: Mondák és találós kérdések 
Kőrispatakról
24 Demeter Csanád: Néma orvos
25 Gálfalvi Gábor: A székely népviselet

Jelzések, emlékek, vélemények
27 Balázsi Dénes: „Akit szerettek az asszonyok”

Évfordulóink
29 P. Buzogány Árpád: Udvarhelyszéki helyismereti 
évfordulók. 2011. április–június

3

ÖRÖKSÉGÜNK: Történelem. Népélet. Néphagyomány.
V. évfolyam (2011) 2. szám

Megjelenik negyedévente. Kiadja a Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont. Igazgató: Szőcs Endre.
A Forrásközpont fenntartója: Hargita Megye Tanácsa.
Főszerkesztő: Kolumbán Zsuzsánna.
Szerkesztőbizottság: P. Buzogány Árpád, Mihály János, Miklós 
Zoltán, Kovács Árpád.
ISSN 2067-7367
© A szerkesztőség előzetes értesítése, beleegyezése nélkül tilos a 
lapban közölt írásokat újra megjelentetni.
A szerkesztőség címe: Székelyudvarhely, 1918. December 1 utca, 9. 
szám, II. emelet.
A folyóirat megrendelhető a 0266-214440 (Szőcs Klára) telefon-
számon, illetve az oroksegunk@hereditas.ro e-mail címen. További 
információk a  honlapon találhatók.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
Nyomdai munkálatok: Infopress Group Rt., DTP Stúdió
Médiapartner: Szabadidőkalauz, www.szabadidokalauz.ro

www.oroksegunk.ro

ÖRÖKSÉGÜNK
Történelem. Népélet. Néphagyomány.
V. évf. (2011) 2. szám

Magyarország részei Erdélytől, ha csak ideig is el találnának 
szakadni, amint immár szomorú példánkra egynehányszor 
meg is lött, in tali casu az erdélyi három nemzetből álló sta-
tusok egész corpust constituálván, az három pecséttel nomi-
ne totius regni pecsételhessenek, és azok alatt mindenfelé ex-
pediálhassanak szintén úgy, mint amikor Magyarország ré-
szei véle egy corpus voltak. Ez pecsétek nélkül, avagy ezek 
közül csak valamelyik nélkül is, excepto casu praemisso, ha 
valamely expeditiók nomine regni kelnének, erőtlenek és hi-

2tel nélkül való legyenek.”
A csatolt részek pecsétje feltehetően el sem készült, a má-

sik három viszont még a határozat évében elkészülhetett, és 
használatba is vették. A székelyek és szászok pecsétje 1661-

3ben elveszett,  de a régiek mintájára újakat vésettek I. Apafi 
Mihály fejedelem parancsára.

Az erdélyi három politikai nemzet címereinek egyesítésé-
ből a 16. század végéről már ismerjük a fejedelemség cí-
merét. „Báthori Kristóf nemzetsége címerével pecsételt. Fia, 
Zsigmond fejedelem alatt 1590-ben alakult ki Erdélynek a 
magyar, székely és szász nemzet címeréből összetett címe-

4re.”  A székelyek címeréről Jakab Elek a következőket írta: 
„A székelyek címerében a pajzson egy kardot tartó páncélos 
kar volt, ennek közepe táján egy medvefő és szív, a kard he-
gyén korona, … kerületén e körirat volt: 'A három törzsű szé-
kelyek pecséte' – Arma trium generum Scythulorum. 1437-
ben Zsigmond új címert ad a székelyeknek: mivel szorgal-
masan vigyáztak, adja a napot és holdat, melyek szintúgy 

5vigyáznak az égen.”  Viszont Sebestyén József szerint: 
„Hogy az erdélyi három nemzetnek volt e külön-külön címe-
re, homály födi. […] Hogy a székely nemzetnek kék mező-
ben napot és holdat mutató címerét – az azelőtt használt med-
vefőn, szíven és koronán átszúrt kardot tartó páncélos kart 
ábrázoló címere helyett – Zsigmond király adományozta 

5volna, nem bizonyítható.”  A korábbi címer Marosvásárhely 
és Székelyudvarhely címerében élt tovább. Báthory Zsig-
mond nagypecsétjének jobb oldali kartusában Erdély címere 
látható: felül a nap és a növekvő félhold, alatta a növekvő sas, 
az alsó mezőben a hét bástya. A pecséten Havasalföld és 
Moldva címerében is látható a nap és a hold.

Erdély címere összetett címer, az összetevő három rész 
1659-ben külön-külön is közjogi jelentőséget kapott. „Az 
ország nevében kiállított okmányokat 1659 óta mindhárom 
nemzet pecsétjével kellett kiállítani, különben nem voltak 

7érvényesek.”  Használatukról így rendelkeznek: „Ennek utá-
na a pecsétes írott artikulusok, hogy egy exemplárt [pél-
dányt] tartsanak magoknál ítélőmester atyánkfiai, és midőn 
az artikulusoknak kinyomtatása elvégződik, vitessék íté-
lőmester atyánkfiai kezekbe, és ott conferálván a reservált 
exemplárra [összevetvén a visszatartott példánnyal], ha mi 
fogyatkozás esik a nyomtatásban, azt hivatalokhoz tartozó 
kötelességek alatt corrigálják [kijavítsák], azután bocsáttas-

8
sanak ki a nyomtatott artikulusok, végeztük.”

A három pecsétnyomó használatának ideje túlélte az Er-
délyi Fejedelemség bekebelezését a Habsburg Birodalomba. 
Az 1791. évi törvénycikkelyeket a királyi főkormányszék és 
a három nemzet pecsétje hitelesítette. Ettől kezdve a hatá-
rozatokat nem rendi alapon, hanem egyénenkénti szavazás-

9sal  hozták. Az ebben a rendszerben kisebb súllyal rendelke-
ző szászok a pecsét kiadásának megtagadásával értek el jobb 

A címlapon: a székely nemzet pecsétnyomója.
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Pillanatképek a kiállításról
Róth András Lajos felvételei (folytatás a 4. oldalon)
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2011. június 9-én a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Mú-
zeumban Üzenet a múltból. Székelyföldi címerek és pecsé-
tek cím alatt történelmi tárgyú kiállítás nyílt. A tárlaton 133 
év lappangás után végre megtekinthettük a székely nemzet 
pecsétnyomóját, a székelység ezüstbe metszett jelképét.

1Az Erdélyi Fejedelemség jogi alapját a három nemzet  
uniója (unio trium nationum) képezte, az évente többször 
összehívható országgyűlés volt a helye a politikai érdekek 
konfrontációjának. A fejedelem mindig erős hatalommal ren-
delkezett, eldönthette a vitákat, felmerülő ellentéteket. For-
mailag ez abban is megnyilvánult, hogy az országgyűlés 
határozatait a fejedelemség fennállásának első századában a 
mindenkori fejedelem pecsétjével hitelesítették. Kihasznál-
va a központi hatalom átmeneti gyengülését, a 17. század kö-
zepén, 1659-ben megszavazták, hogy az országgyűlési hatá-
rozatokat csak mindhárom nemzet beleegyezésével lehessen 
kiadni. Ez a gyakorlatban úgy valósult meg, hogy mindenik 
nemzet a saját pecsétjével erősítette meg a kiadványokat, és 
bármelyik hiányában érvénytelen volt a határozat.

„Látjuk kegyelmes urunk ebből is országúl nagy fogyat-
kozásainkat, hogy bizonyos pecsétünk nem lévén, netalán 
most immáron kárunkon experiáljuk annak ekkédiglen való 
szükséges meglétét. Hogy ezért ebből is jövendőben is na-
gyobb incommoditásunk ne következhessék, illendőnek ítél-
tük a Nagyságod tetszéséből, hogy bizonyos négy pecsétek 
metszessenek az országnak négy nagyobb rendei szerint, 
melyeknek egyike, úgy mint az erdélyi vármegyéké, álljon az 
ország praesidensénél, avagy az erdélyi ítélőmesternél. A 
másik, mely a székelységé lészen, az udvarhelyi főkapi-
tánynál. A harmadik, mely a szász nációé, a szebeni polgár-
mesternél. A negyedik pedig, mely az Erdélyhez incor-
poláltatott Magyarország részéjé, álljon azon részben lévő 
ítélőmesternél. Ha pedig valamely időben ítélőmester nem 
találna lenni a partiumban, olyankor álljon Bihor vármegyei 
főispánnál; kik is sub fine christiana kötelesek legyenek 
azoknak conserválására, úgy hogy semminemű időben, sem 
senkinek parancsolatjára ki ne adják, hanem csak az ország-
nak rend és rendkívül való gyűlésében, olyankor vagy ő ma-
guk vigyék elő, vagy hogy igen hiteles emberektől küldjék 
bé, ha ő maguk semmi úton bé nem mehetnének, és ha kik 
ezek közül a halál által elragadtatnak, maradékjok mentűl 
hamarébb vagy valamely káptalanban, vagy hogy az ítélő-
mestereknek szorgalmatos gondviselés béadják, testimo-
niálist vévén róla, egyébaránt azuktúl kévánjuk elő. A pecsé-
tek pedig ilyenek legyenek: az erdélyi vármegyéknek a pe-
csétre metszett insignájok légyen egy fél sas, környül való 
írása: Sigillum comitatuum Transylvaniae. A székelység-
nek légyen egy fél hold és nap, környülvaló írása: Sigillum 
nationis Siculicae. A szászságé légyen hét kolcsos város, 
környül való írása: Sigillum nationis Saxonicae. A Magyar-
ország Erdélyhez incorporáltatott részéjé légyen négy folyó-
víz s a kettős kereszt, környülvaló írása: Sigillum partium 
Hungariae Transylvaniae annexarum. Ehhez ezt is hozzá-
adván, ha valaha valamely időben (kit isten eltávoztasson) 
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Magyarország részei Erdélytől, ha csak ideig is el találnának 
szakadni, amint immár szomorú példánkra egynehányszor 
meg is lött, in tali casu az erdélyi három nemzetből álló sta-
tusok egész corpust constituálván, az három pecséttel nomi-
ne totius regni pecsételhessenek, és azok alatt mindenfelé ex-
pediálhassanak szintén úgy, mint amikor Magyarország ré-
szei véle egy corpus voltak. Ez pecsétek nélkül, avagy ezek 
közül csak valamelyik nélkül is, excepto casu praemisso, ha 
valamely expeditiók nomine regni kelnének, erőtlenek és hi-

2tel nélkül való legyenek.”
A csatolt részek pecsétje feltehetően el sem készült, a má-

sik három viszont még a határozat évében elkészülhetett, és 
használatba is vették. A székelyek és szászok pecsétje 1661-

3ben elveszett,  de a régiek mintájára újakat vésettek I. Apafi 
Mihály fejedelem parancsára.

Az erdélyi három politikai nemzet címereinek egyesítésé-
ből a 16. század végéről már ismerjük a fejedelemség cí-
merét. „Báthori Kristóf nemzetsége címerével pecsételt. Fia, 
Zsigmond fejedelem alatt 1590-ben alakult ki Erdélynek a 
magyar, székely és szász nemzet címeréből összetett címe-

4re.”  A székelyek címeréről Jakab Elek a következőket írta: 
„A székelyek címerében a pajzson egy kardot tartó páncélos 
kar volt, ennek közepe táján egy medvefő és szív, a kard he-
gyén korona, … kerületén e körirat volt: 'A három törzsű szé-
kelyek pecséte' – Arma trium generum Scythulorum. 1437-
ben Zsigmond új címert ad a székelyeknek: mivel szorgal-
masan vigyáztak, adja a napot és holdat, melyek szintúgy 

5vigyáznak az égen.”  Viszont Sebestyén József szerint: 
„Hogy az erdélyi három nemzetnek volt e külön-külön címe-
re, homály födi. […] Hogy a székely nemzetnek kék mező-
ben napot és holdat mutató címerét – az azelőtt használt med-
vefőn, szíven és koronán átszúrt kardot tartó páncélos kart 
ábrázoló címere helyett – Zsigmond király adományozta 

5volna, nem bizonyítható.”  A korábbi címer Marosvásárhely 
és Székelyudvarhely címerében élt tovább. Báthory Zsig-
mond nagypecsétjének jobb oldali kartusában Erdély címere 
látható: felül a nap és a növekvő félhold, alatta a növekvő sas, 
az alsó mezőben a hét bástya. A pecséten Havasalföld és 
Moldva címerében is látható a nap és a hold.

Erdély címere összetett címer, az összetevő három rész 
1659-ben külön-külön is közjogi jelentőséget kapott. „Az 
ország nevében kiállított okmányokat 1659 óta mindhárom 
nemzet pecsétjével kellett kiállítani, különben nem voltak 

7érvényesek.”  Használatukról így rendelkeznek: „Ennek utá-
na a pecsétes írott artikulusok, hogy egy exemplárt [pél-
dányt] tartsanak magoknál ítélőmester atyánkfiai, és midőn 
az artikulusoknak kinyomtatása elvégződik, vitessék íté-
lőmester atyánkfiai kezekbe, és ott conferálván a reservált 
exemplárra [összevetvén a visszatartott példánnyal], ha mi 
fogyatkozás esik a nyomtatásban, azt hivatalokhoz tartozó 
kötelességek alatt corrigálják [kijavítsák], azután bocsáttas-

8
sanak ki a nyomtatott artikulusok, végeztük.”

A három pecsétnyomó használatának ideje túlélte az Er-
délyi Fejedelemség bekebelezését a Habsburg Birodalomba. 
Az 1791. évi törvénycikkelyeket a királyi főkormányszék és 
a három nemzet pecsétje hitelesítette. Ettől kezdve a hatá-
rozatokat nem rendi alapon, hanem egyénenkénti szavazás-

9sal  hozták. Az ebben a rendszerben kisebb súllyal rendelke-
ző szászok a pecsét kiadásának megtagadásával értek el jobb 

A címlapon: a székely nemzet pecsétnyomója.
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alkuhelyzetet. Ezt a „fegyvert” felhasználták az 1841–1843. 
évi országgyűlésen is, mikor az erdélyi múzeum felállítására 

10külön adó megadását tervezték.
Az 1837–1838. évi országgyűlés alkalmával is használ-

11ták a pecséteket.  Sőt Udvarhelyszék főkirálybírája, Daniel 
Gábor még 1865-ben is fontosnak tartotta, hogy magával 

12vigye az országgyűlésre.  A pecsétnyomót 1849 után, mikor 
a közigazgatás addigi autonómiáját felszámolták, a főkor-

13mányszék levéltárában őrizték.
Az osztrák–magyar dualista rendszer idejében a közigaz-

gatás polgári átalakítása, centralizálása során, mikor a szé-
kely székek megyékké alakultak, a rendi társadalomban 
használt „nemzeti” pecsétek elvesztették jelentőségüket. Da-
niel Gábor, Udvarhely vármegye főispánja kérdést intézett a 
törvényhatósági bizottsághoz 1877. február 12-én „a székely 
nemzet pecsétjének elhelyezése tárgyában.” Ugyanakkor a 
többi székely megye véleményét is kikérte. Az így kialakult 
vélemény eredményeként a pecsétnyomót a kolozsvári Er-

14délyi Múzeum Egyesületnél helyezte el megőrzésre.  A 
megőrzésre letett, de nem adományt képező pecsétnyomó 
nem került leltárba. Később a kolozsvári Nemzeti Történeti 
Múzeumba került. Az elveszettnek hitt tárgyat Gyulai Pál 

15muzeológus azonosította és közölte.  
A jó minőségű ezüstből készült székely pecsétnyomó 

átmérője 35 mm, vastagsága 3 mm, súlya 31,90 g. Lenyoma-
tán (ami tükörképe a pecsétnyomó metszetének) lefektetett 
ovális pajzsban jobb oldalon sugaras nap arc, bal oldalon 
sugaras növekvő hold arc látható. A pajzsot barokkos díszítés 
veszi körül, a kettős vonalkörben elhelyezett feliratot le-
vélkör zárja le. 

A vármegyék pecsétnyomója ezüstből készült, a Magyar 
Országos Levéltárban őrzik. Az eredeti pecsétnyomó 36 mm 
átmérőjű és 3 mm vastagságú ezüstlap, fogantyú nélkül, kék 
bélésű kis bőrkazettában. Hátán kalapálás nyomai láthatók, 
szélébe egy kis kereszt van bevésve.

A szász pecsét sorsa számomra ismeretlen.
16

Nagyajtai Kovács István  válaszként a Nemzeti Társalko-
17dó oldalain a három pecsét feliratáról zajló vitára  közli a 

feliratokat és litográfián – amely részleteiben eltér az ere-
detitől – rajzaikat:

SIGILLUM x COMITATVVM x TRANSILVANNIE * 

SIGIL: NATIONIS . SICVLICAE LO 
ERDELIORSZAGAE HA * 

SIGIL . NATIONIS . SAXONICAE . ROM 
NEMZETBOL AL :

A székely és szász pecséteken olvasható magyar szavak 
és szótöredékek (kiemelve) összeolvasva a HA/ROM NEM-
ZETBOL AL/LO ERDELIORSZAGAE mondatot adják.

Zepeczaner Jenő

5

Dr. Pál Gábor (1883–1968) életútja

A két világháború közötti időszak 
jeles erdélyi politikusa, a kisebbségbe 
szorult erdélyi magyarság szószólója 
Várdotfalván (ma Csíksomlyóval együtt 
Csíkszereda része) született. Édesapja, 
id. bethlenfalvi Pál Gábor (1852–1935) 
harmincöt éven keresztül a csíksomlyói, 
majd csíkszeredai katolikus gimnázium 
mennyiségtan tanára, és a 20. század első 
évtizedében az iskola igazgatója volt, aki 
nem csupán pozíciójából, de habitusából 
adódóan is a csíki közélet meghatározó 
egyéniségének számított. Édesanyja, Fo-
dor Ludovika (1855–1939) csíkcsekefal-
vi Fodor Ignác 48-as honvédszázados 
leánya, a csíki századforduló karakteres 
nőalakja, a csíksomlyói nőegylet elnök-
nőjeként számos hagyományőrző ren-
dezvény kezdeményezője és lelkes szer-
vezője volt. Házasságukból három gyer-
mek született: Gizella (1880–1918), Gá-
bor és Andor (1890–1982).

Ifj. Pál Gábor elemi tanulmányait és a 
gimnázium első két osztályát Csíksom-
lyón végezte, majd Kolozsváron tanult 
tovább, előbb a piaristáknál, majd a gim-
názium elvégzését követően a jogi fakul-
táson. Egyetemi tanulmányai befejezését 
követően, 1905-ben jogi doktorátust 
szerzett. Pályája első éveiben ügyvéd-
ként működött Csíkszeredában, majd az 
első világháború kitörésének évében át-
vette a 48-as, függetlenségi irányultságú 
Csíki Hírlap felelős szerkesztői teendőit. 
A világháborúban előbb Bukovinában 
munkaszolgálatosként (1914), majd 
Brassóban jelentőlovas kiképzőként 
szolgált (1915). A következő évben ala-
kulatát, a népfelkelő huszárokat front-
szolgálatra rendelték, így a tisztjelölt Pál 
Gábor galíciai, orosz–lengyel területe-
ken harcolt és szerzett hadnagyi rangot. 
1916 őszén alakulatával részt vett Romá-
nia katonai megszállásában, de 1917 ta-
vaszán századát már újból Bukovinába 
vezényelték. Itt, az oroszok elleni har-
cokban szerzett súlyos nyaksérülést, 
melynek nyomait élete végéig hordozta. 
Kórházi kezelése után tartalékosként ha-
zaengedték, majd 1918-án főhadnaggyá 

1
léptették elő.

1918 őszén Csík vármegye közgyű-
lése megyei főügyésszé nevezte ki, tiszt-
ségét azonban 1920-ban elveszítette. A 
sorozatos román jogsértések nyomán 
egyre aktívabban kezdett politizálni, 
részt vállalt a Magyar Szövetség létre-
hozásában, majd ennek ellehetetlenülé-
sét követően az Országos Magyar Párt 
Csík megyei tagozatában tevékenykedett 
(1928-tól a tagozat elnökeként). Több 
beadványt, tiltakozást, panaszlevelet jut-
tatott el Genfbe a Népszövetséghez vagy 
Bukarestbe a román kormányhoz, és szá-
mos tanulmányt szerkesztett egymaga 
vagy társszerzőként, melyekben az 
1923-ban kisajátított Csíki Magánjavak 
múltját és helyzetét ismertette, illetve a 
Magánjavak jogtalan elkobzására hívta 
fel a nemzetközi közvélemény figyel-
mét. Az Angelescu-féle román oktatási 
törvény (1924) által szétzilált magyar 
iskolarendszer és anyanyelvű oktatás ér-
dekében, a kultúrzóna által teremtett 
diszkrimináció, valamint a román tan-
könyvek magyarokat sértő megfogalma-
zásai ellen több, a Népszövetséghez inté-
zett, alaposan dokumentált beadványban 
emelte fel szavát (1930–1931) – ezek 
megszövegezésében szerzőtársa Balogh 
Artúr szenátor, az Országos Magyar Párt 
elnöki tanácsának tagja volt. 

Írásai közül az alábbiakban az 1924. 
évi tanügyi törvény által intézményesí-

3tett kultúrzónáról  és annak negatív hatá-
sairól írt, és „A Nemzetek Szövetsége 
magas Tanácsának” Genfbe felterjesztett 
pótbeadványából válogatok szemelvé-

4nyeket.  
„A kulturzóna hatásai az állami 

oktatásnál. Az 1919. évi dec. 9-i párizsi 
egyezmény 10. cikke értelmében Ro-
mánia kötelezettséget vállalt, hogy az ál-
lami elemi iskolákban anyanyelvükön 
nyernek oktatást a kisebbségekhez tar-
tozó román állampolgárok gyermekei ott, 
hol a kisebbségek jelentékeny arányban 
laknak. E cikk szerint a román kormány 
ezekben az állami elemi iskolákban köte-
lezővé teheti a román nyelvnek, mint tan-
tárgynak tanítását is. Ugyanezen egyez-
mény 11. cikke ezenfelül autonóm jogot 
biztosít tanügyi téren a székelyeknek, kik 
kompakt egységben laknak Erdély keleti 
határán. Magától érthetődő, hogy ez az 
autonómia még inkább magába foglalja 
azt a kötelezettséget, hogy az állam anya-
nyelven való tanítást vezessen be az álla-
mi iskolákba. 

Az 1924. évi állami elemi iskolai 
törvény 7. cikke szerint azonban »az álla-
mi iskolákban a tanítás román nyelven 
történik«. Ugyanezen cikk megígérte, 
hogy »a nem román lakosságú községek-
ben a közoktatásügyi minisztérium az 
illető lakosság anyanyelvének megfelelő 
tannyelvű iskolákat fog létesíteni, azon 
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