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L Datele privitoare la istoria anului şcolar 
1925—Í926. 

1. Caracterul institutului nostru. Institutul nostru poartă numele 
de »Liceul Statusului rom. cat. Transilvănean din Odorheiu*. Timpul 
întemeierii lui nu se poate stabili cu siguranţă. Sigur este numai că 
membrii Societăţii lui Isus l-au întemeiat. Ei au clădit edificiul  întâiu 
al institutului cam pe la 1650 la dealul dinspre nord dela clădirea pa-
rohiei, ei au condus şi au susţinut institutul până la 1774. După des-
fiinţarea  ordinului iezuit comisia catolică formată  in sânul guvernului 
superior, şi-a luat îngrijirea institutului, a numit pe profesori  şi a condus 
toate afacerile  institutului pe cheltuelile fondului  de învăţământ catolic 
ardelean până la 1886, când în locul autorităţii şcolare superioare de 
mai'nainte a venit Statusul catolic înzestrat pe atunci cu drepturi auto-
nomice, care-1 susţine şi-l conduce şi în zilele de azi. Şcoala noastră 
s'a organizat la început după modelul şcolilor vechi humane şi dela 
1809 până la 1831, s'a numit »Gymnasium regiuni» la anii de cincizeci 
ai secolului trecut a devenit gimnaziu superior rom. cat. Clădirea ei 
veche a stat în serviciul creşterii şi învăţământului mai mult de două 
sute de ani. Statusul rom. cat. Transilvănean ca autoritate şcolară 
superioară a clădit la 1890 un edificiu  nou cu cheltuelile sale proprii, 
care după optsprezece ani a devenit internat. Şcoala noastră modernă 
de azi s'a făcut  la 1909—10 la locul internatului vechiu pe cheltuelile 
Statusului. 

2. începutul, anului şcolar. Insrierile le-am ţinut la 1—9 Septemvrie 
acomodându ne la dispoziţiunile Regulamentului. Examenele de cori-
genţă şi cele de întregire au fost  la 10—18 Septemvrie. Anul şcolar 
l-am deschis la 26 Septemvrie cu Veni Sancte solemnă, după care 
directorul a citit şi a explicat regulele şcolare. Prelegerile s'au început 
la 28 Septemvrie. Cursurile au durat cu vacanţele şcolare regulate fără 
întrerupere până la finea  anului şcolar. La începutul anului şcolar au 
/Scut examen de corigenţă dintr'o materie 33 elevi. 



Pe baza rezultatului examenelor, toţi elevii cari s'au prezentat la 
examen de corigenţâ au fost  declaraţi, de promovaţi. Un elev, din 
cauza de boală, naputându se prezenta la examenele de finea  anului 
şcolar, a depus examenele de cl. — VII. conform  Regulamentului — 
în întregine în luna Sept. 

3. Schimbare în curatela institutului. Curator mirean al institutu-
lui nostru a fost  Dl. Acaţiu Ugron sen., prefect  în pensie, care a murit 
la 26 Januarie 1926. Răposatul curator a fost  cândva un elev eminent 
al liceului nostru, aici a urmat studiile sale, în edificiul  acela vechiu,. 
a cărui nici ruină nu mai sunt, dar răposatul s'a purtat mereu cu sim-
ţire de evlavie faţă  de edificiul  cel străvechiu, pentrucă amintirile din 
copilărie cele mai sincere şi dragi ale lui I au legat aici. Corpul pro-
fesoral  a condolat către familia,  care era în doliu, s'prezentat cu tine-
rimea la îngropare, unde corul tinerimei a cântat un cântec funebral.. 

Păzim cu slavă şi stimă memoria lui. 
Să se odihnească liniştit! . 
In locul curatorului răposat, la ocaziunea şedinţei ţinute de către 

Considiul Dirigent din Cluj la 15 Maiu, autoritatea noastră superioară 
a ales de curator pe Dl. Dr. Alex. Viola, advocat din Cristur, care tot 
a fost  un elev eminent al liceului nostru. II salutăm cu reverenţă şi 
dorim, că interesarea şi simpatia aceea pe care a simţit şi a nutrit în 
sufletul  său în faţa  liceului, să o păstreze într'un timp îndelungat! 

4. Curatoria şcolară. Autoritatea şcolară superioară a luat la 
cunoştinţă alegerea profesorilor  Dr. Francisc Dobos şi Oto Frőlich în 
curatoria de pe lângă liceu din partea corpului profesoral.  Ca ceilalţi 
membri ai curatoriei s'au ales domnii : Dr. Ludovic Vass, Dr. Ludo-
vic Nagy, losif  Hann : locuitor din Odorheiu ; Dionisie Szabó din Zetea^ 
Árpad Fábián din Fancial, Aron Daniel din Vlăhuţă^ Albert Mátyás din 
Crăciun. Francisc Simó din Bolgâreni, Albert Ilyés din Pauleni, mai 
departe preoţii : Ioan Kis din Satu-mare, Mihail Hadnagy din Corund 
şi Ioan Orbán din Cristur. Curatoria de liceu ţine şedinţ i de trei ori 
în fiecare  an şcolar. La şedinţele prezidează delegatul episcopal de 
liceu, în lipsa lui curatorul mirean ai instituţului; referendarul  aface-
rilor e directorul liceului. 

5. Schimbările personale în corpul profesoral.  In corpul profeso-
ral, faţă  de anul trecut s'au produs următoarele scimbări: Autoritatea 
şcolară superioară a trimis ca profesor  suplinitor pe Dl. Grigore Clujan,. 
candidat de profesor  din Cluj, la sfârşitul  lunei Octomvrie, pentru pro-
punerea limbei române în cl. IV—VIII. şi istoriei în cl. VIII care şi a 
ocupat funcţiunea  la 1 Noemvrie, dar la sfârşitul  Ianuariei el s'a abă-
tui de funcţie,  din cauza serviciului militar. In locul lui s'a transferat 
aci, ca profesor  auxiliar, Dl. Mihaiu Szőcs, profesor  titular din Târgul-
Săcuesc, care şi-a ocupat poziţia la 23 Februarie şi a propus studiile 



prescrise, fără  întrerupere, până la sfârşitul  anului şcplar. Un membru 
harnic şi merituos al corpului profesoral,  Arpad Embery, îndeplinindu-şi 
anul al 40-lea al activităţii profesorale,  iubileul lui s'a sărbătorit la 13 
Iunie. Autoritatea şcolară superioară iubilantului i-a adresat un act 
recognitiv. Dumnezeu să-1 ajute şi mai departe ! 

6. Starea religioasă şi morală. Tinerimea a luat parte la misa 
sfântă  în biserica parohială.şi anume: 

In lunile de toamnă şi primăvară în fiecare  zi la oia 77a, 
in lunile de iarnă în fiecare  Duminecă la ora 9, 
în zilele de sărbători la ora 10, când s'a ţinut serviciu divin 

solemn. 
După misa de Duminecă a urmat exortaţie sacră în institut. 
Tinerimea a făcut  mărturisire de patru ori j inaintea mărturisirii 

•de Paşti la 16—19 Martie s'au ţinut exerciţii sfinte  sub conducerea 
lui P. Olasz Petru sacerdote din Ord. .Iesulilor. Institutul a luat parte 
la procesiunile prescrise. 

7. Vizitaţiune episcopală. Exelenţa Sa Dl. Majláth G. Carol, epis-
cop al Ardealului, a sosit în oraşul nostru la 13 Noemvrie după masă. 
încă în aceeaşi zi a ascultat mărturisirea elevilor din clasele superioare 
ei a doua zi, la 14 Noemvrie, a împărţit sacramentul de Comuniune, 
după care apoi a vizitat pe elevii în fiecare  clasă. In orele de după 
amiazi iarăşi a ascultat mărturisirea elevilor şi a credincioşilor din loc 
şi a doua zi, Dumineca, a împărţit pânea azimă credincioşilor. In ziua 
de 14 Noemvrie, după amiazi, s'a abătut din împrejurimea noastră, 

! ducându-se la adunarea Statusului. 
8. Inspecţii oficiale.  Inspecţii oficiale  din partea statului s'au făcut 

în decursul anului şcolar: la 8 Octomvrie 1925 de Dl. inspector-şef 
J. Bratu dela Regiunea IV. din Sibiu, interesându-se după înscrierile. 
La începutul anului şcolar, la 6 Noemvrie, a vizitat institutul nostru 
Dl. Silviu Ţeposu, inspector regional din Sibiu, care s'a interesat de 
catalogul elevilor înscrişi şi a controlat documentele lor. La 22 Ianu-
arie 1926 a făcut  inspecţie, ca delegat ministerial, Dl. N. Orghidan, 
directorul şcoalei medii de fete  din Braşov, presentându se la orele 
de 1. română 1. franceză  şi la cele de fizică  din 4 clase. La 18 Maiu 
1926 a inspectat liceul Dl. D. Th. Sperantia, inspector din Bucureşti. 
La examenale de admitere in cl. V. a prezidat Dl. Petru Theodorescu, 
profesor  de liceu din Braşov, ca delegat ministerial. La examenele de 
finele  anului a fost  însărcinat ca delegat ministerial Dl. A. Nanu, di-
rector-profesorul  liceului de stat din localitate, care a asistat în mai 
multe rânduri la examenele de cl. V—VIII. 

9. Conferinţe  profesorale.  Corpul didactic a ţinut conferinţele 
ordonate de regulament şi anume conferinţele  de clasificare  la finea 
fiecărui  trimestru, iar conferinţele  me.odice la începutul lor. Conferinţe 



extraordinare s'au ţinut după necesitate. In conferinţele  acestea s'au< 
discutat deosebite chestii, cerute de împrejurări: împărţirea corăspun-
zătoare a materiei de tratat, chestii metodice, educaţie morală, discip-
lina şi toate afacerile  institutului. 

19. Inspecţiuni directorate. Directorul a ascultat în decursul cur-
surilor prelegerea fiecărui  profesor,  s'a informat  de înaintarea şi pur-
tarea elevilor, a revăzut lucrările în scris şi le-a contrasemnat, tot 
asemenea a revăzut în fiecare  lună şi jurnalele de clasă. 

11. Starea sanitară a tinerimei a fost  destul de mulţumitoare. 
Absenţă mai extinsă sau epidemie considerabilă n'a fost  la elevi. 

12. Planul nou al învăţământului secundar. Conform  adresei 
autorităţii şcolare superioare planul obiectelor şi orelor de pe anul 
şcolar 1923—24. precum şi împărţirea genarală a materiei învăţămân-
tului fiind  aprobată de către licvidatura directoratului general din Cluj 
al ministerului de instrucţiune publică, am progresat şi în anul decurs 
după acest plan. Dar ca se poate să se apropie planul acesta treptat-
treptat cel din regat, s'au făcute  âteva modificări  de autoritate a şcolară 
superioară. 

13. Serbări şcolare. Serbările şcolare au important efect  educativ. 
Ştiind aceasta corpul profesoral,  a ţinut împreună cu tinerimea mai 
multe serbări spre cultivarea simţământului pietăţii. Anul şcolar l-am >  
deschis cu Veni Sancte solemnă şi l-am închis cu serviciu divin de 
mulţumire. 

In ziua de 16 Oct. am sărbătorit pe baza dispoziţiunei autorităţii 
şcolare superioare ziua naşterii A. S. R. Moştenitorului de tron, pe 
când tinerimea a luat parte la serviciul divin. Am ţinut vacanţă la 29' 
Oct. în ziua naşterii M. S. Reginei Maria, la 1 Decemvrie la aniver-
sarea Unirii Ardealului, cu care prilej cuvântarea solemnă a ţinut o 
profesor Lóky Eugen. La 10 Maiu, la serbarea aniversării proclamării 
regatului şi încoronării primului rege al României tinerimea şcolară în 
fruntea  sa cu corpul profesoral,  a luat parte la serviciul divin şi după. 
sfârşitul  acesutia la paradă. După paradă s'a ţinut o festivitate  şcolară, 
cu cântece, declamări şi muzică. Cuvântarea despre însemnătatea zilei 
fu  rostită de profesorul Szőcs Mihaiu. La 13 Maiu a fost  Ziua Eroilor, 
când am luat parte la serviciul divin, apoi ne-am dus în cimitirul rom. 
cat. la mormintele eroilor. 

In ziua de 4 Noemvrie, la ocaziunea aniversării înalte de naştere 
a directorului celui suprem al institutelor noastre, Ex. Sale D-lu Maj-
láth G. Carol, episcop al Ardealului, junimea mpreună cu corpul pro-
fesoral  a luat parte la divinul oficiu  şi am ţinut vacanţă. 

14. Starea disciplinară. Ce se referă  la disciplină, nu s'a ivit nici' 
un caz disciplinar mai grav sau nici-o obiecţiune mai importantă. Cor-
pul didactic a făcut  toate, ce îi căzuse în competinţă, pentru asigura-
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rea nivoului disciplinei celei vechi şi ordinele sale le a executat în 
virtutea şi după îndrumările exacte ale Regulamentului. Purtarea elevi-
lor a fost  în genere corăspunzătoare regulelor. 

Delicte disciplinare mai grave au fost  la 3 elevi săvârşite, când 
a trebuit să se ia măsuri de corpul didactic. Doi elevi au fost  exmat-
riculaţi prin «consilium abeundi» pentru absenţe nemotivate şi pentru 
furtul ; iar un elev pentru purtare brutală ; în fiecare  caz hotărîrea 
corpului profesoral  era aprobată de către autoritatea şcolară superioară. 

15. Lupte in contra alcoolismului şi nicotinismului. Marea parte a 
omenimei se supune la două patimi vătămătoare : la alcoolism şi nico-
tinism. Amândoi sunt otrăvuri primejdioase, cari surpă mai ales puterea 
tinerimei şi împiedică desvoltarea ei. Tinerimea noastră n'a fost  robul 
alcoolismului, dar fumarea  a devenit patimă a mai multor elevi. Am 
luptat cu toate mijloacele pentru stavilirea acestui obiceiu vătămător. 

16. Societatea de lectură »Baróti Szabó Dávid« şi-a împlinit anul 
al 51-lea al existenţei. Profesor  conducător a fost prof.  Biró Ludovic. 
Societatea a ţinut în anul acesta şedinţa, sa de construire la 9 Octomv-
rie, la care s'au ales funcţionarii.  Diregătoria s'a constitutuit în modul 
următor : preşedinte : Biró Ludovic iun. cl. VIII., vicepreşedinte : Zára 
Elemir cl. VIII., primnotar: Köpeczy Eugen cl. VIII., cassier: Keresz-
tesy Vasile cl. VIII., controlor : Erdélyi Andrei cl. Vil., primredactori: 
Hollósy Eugen, Flieg Francisc şi Zára Elemir cl. VIII., redactori: 
Demeter loan, Erdélyi Andrei cl. VIL, vicenotari : Demeter Dominic şi 
Landt Gheorghe cl. VIL, bibliotecar: Péterffy Iosif cl. VII., dirijor de 
cor: Flieg Francisc cl. VIII. 

Societatea a avut 59 de membri; dintre aceştia au fost  ordinari 
36, auditori 23. 

S'au ţinut 11 şedinţe, dintre cari una a fost  şedinţa de construire,. 
7, ordinare, 1 extraordinară, una solemnă şi la urmă una de închidere. 
Subiectele şedinţelor ordinare au fost:  prelegeri în proză, poezii origi-
nale, critici extemporizate, critici în scris, declamări şi bucăţi de muzică. 

Societatea şi-a ţinut şedinţa de onoare la 15 Noemvrie 1925, cu 
care ocazie s'au făcut  amintiri asupra binefăcătorilor  institutului şi 
asupra evenimentelor iubilare mai importante din literatura maghiară. 
Şedinţa de onoare la care s'a prezentat multă lume, a avut următorul 
program : 

1. Imnul Regal, predat de orchestra Societăţii. 
2. Cuvântare de deschidere, ţinut de preşedinte Biró Ludovic 

iun. cl. VIII. 
3. Kiss Menyhért: Könyörület, declamant de Kubán Andrei cl. VI. 
4. Discurs comemorativ asupra binefăcătorilor  institutului, rostit 

de Zára Elemir cl. VIII. 
5. Air Varie, cântat din violină de Flieg Fr. cl. VIII. acompa-

niat la pian de Zára E. cl. VIII. 



6. Pasagiu din »Zalán futása* lui Vörösmarty, declamat de Hoff-
man Hugó cl. VII. 

7. Apariţia operei »Zalán futása» şi înfiinţarea  Academiei Mag-
hiare le-a apreţiat: Hollósy Eugen cl. VIII., primredactor. 

8. Die Entführung aus dem Serail, cântat la pian de Korek V. 
cl. VII. şi Zára E. cl. VIII. 

9. Arany János: Széchenyi emlékezete, declamat de Erdélyi 
Andrei cl. VII. 

10. Lévay: Száraz ágon bus gerlice turbékol . . . , cântat de corul 
tinerimei. 

11. Burns—Lévay: Felföldön  a szivem, declamat de Dimény 
Emeric cl. VII. 

12. Discurs comemorativ despre Lévay József,  rostit de Landt 
Gh. cl. VII. 

13. Lévay : Mikes (melodramă), declamat de Köpeczy E. cl. VIII., 
acompaniat la pian de Biró Ludovic iun. cl. VIII. 

14. Lévay: Aratás, declamat de Demeter I. cl. Vll. 
15. Marş, predat de orchestra Societăţii. 
Membrii au ţinut în decursul anului declamaţiuni 24, dintre cari 

9 declamaţii au obtinut gradaţiunea »foarte  bine« şi 13 pe cea »bine« ; 
7 prelegeri au obţinut gradaţiunea calificativă : »foarte  bine« şi 6 pe 
cea »bine«, cari şi au apărut în revista Societăţii numită »Ébredés«. 

Membrii Societăţii privitoare la cultura intelectuală şi la desvol-
tarea cercului de cunoştiinţe au abonat revistele: A Hirnők, Erdélyi 
Tudósító, Magyar nép şi Jó Barát. 

17. Congregaţione „Maria". Congregaţia »Maria« de sub protec-
toratul Sf. Aloisiu a funcţionat  regulat şi în acest an şcolar sub con-
ducerea profesorului  de religie. Numărul membrilor : 64, cel al candi-
daţilor : 27. Congregaţia avea şedinţa de două ori pe lună. S'au aran-
jat serbări publice de două ori, la 8 Decemvrie 1925, împreună cu congre-
gaţia fetelor  adulte şi la 9 Maiu. Cu ocaziune cea din urmă a. m. s'a 
ţinut promovare solemnă de membri în biserica parochială, unde Dl. 
Pál Ştefan,  prelat-paroh din localitate, a primit pe candidaţii noi în 
congregaţie. Iar seara, la solemnitate ţinută în sala de gimnastică a 
rostit Frőlich Oto, regent al internatului, o cuvântare de cu mare ap-
laus despre conştiinţa catolică. 

18. Examenele de clase. Ne-am conformat  întru toate strict inst-
rucţiunei de executare a legei modificate  a învăţământului secundar şi 
superior. Conform  acestei dispoziţiuni la 18 Iunie am fixat  progresul 
şi rezultatul de învăţământ al elevilor de cl. I—IV., la 2 Iunie ai celor 
de cl. VIII, la 7 Iunie ai celor de cl. V—VII. după mediile generale. 

Toţi elevii din cl. V—VIII., cari la clasificările  anterioare au fost 
declaraţi de promovaţi au depus examen de clasă, şi anume, elevii 



de clasa VIII. la 5—20 Iunie, iar cei de cl. V—VI. la 10—24 Iunie. 
Examenele s'au făcut  oral şi în scris. Elevii au dat examene în scris, 
şi anume: în cl. VIII. din 1. română şi maghiară şi fiziologie,  în cl. 
V—VII. din 1. română şi maghiară, apoi în cl. VII. din 1. latină şi în 
cl. V—VI. din ştiinţele fizico-chimice. 

19. Examenul de bacalaureat. Dintre 9 elevi promovaţi din cl. 
VIII. s'au prezentat la examenul de bacalaureat 6 elevi, cari an fost 
presentaţi Comisiunii examinătoare din Sighişoara. 

Dintre elevii, cari şi-au terminat studiile în trecutul an şcolar, s'au 
prezentat 4 elevi — total 10 elevi. Examenele în scris ş'au făcut  la 
26 şi 27 Iunie, în temeiul cărora s'au refuzat 9 elevi. La 1 Iulie a dat 
examenul oral 1 elev care n'a reuşit la examenul acesta numai la exa-
menul din sesiunea de toamnă. 

20. Excursiuni. Şcoola a aranjat 2 excursiuni de o întreagă zi 
(8 Octomvrie şi 16 Maiu) pentru a vedea dealul »Szarkak<5« şi muntele 
»Mondo.« Elevii au petrecut timpul de toamnă şi cel de primavară cu 
jocurile de gimnastică şi de distracţie, găsindu-şi plăcerea în frumuse-
ţile naturii. Excursiuni instructive şi vesele s'au făcut  sub conducerea 
profesorilor. 

21. Biblioteca de ajutor a tinerimei. In anul decurs 118 de elevi 
au căpătat 316 bucăţi de cărţi, şi adică, sau gratuit s u pe lângă taxă 
moderată de întrebuinţare. Din taxele de întrebuinţare a încurs o sumă 
de 1925 de lei, sumă restantă din anul şcolar 1924—25: Lei 881, 
din serata cu program aranjată de tinerimea din Corund a încurs suma 
de 1500 Lei; total: 4376 Lei. La procurarea manualelor nouă s'a plătit 
Lei 4291. In prezent avem de dispoziţie o sumă de 85 de Lei spre a 
procura cărţi noue. 

22. Examenul de gimnastică, s'a ţinut la 3 Iunie în sala de gim-
nastică a liceului în prezenţa marelui public. La examenul de gimnas-
tică, care a constat d;n înaintare în şiruri, din exerciţii libere, din gim-
nasţică pe aparate, din concurs de urcare şi de săritură, din facerea 
piramidelor şi scrimă, tinerimea ni-a dat dovada despre interesarea ei 
intensivă pentru gimnastică, pe care publicul a premiat-o cu recunoş-
tinţa sa deplină. Cu prilejul examenului, din donaţiunile benevole ale 
publicului a încurs o sumă de 1529.25 Lei, care sumă, fiind  întregită 
cu o parte din donaţiunile încurse la gimnastica de paradă, s'a împăr-
ţit intre cei mai buni gimnaş'i în modul următor; Biró L. iun. cl. 
VIII., Hollósy E. cl. VIU. şi Kovács A. cl. VII. 200—200 L.; Khün 
V. şi Landt Gh. cl. . VII. 150-150 L.; Erdélyi A. cl. VII. 100 L.; 
Lokody G. cl VIII. 80 L. ; Flieg F., Flieg I., Tóth V. şi Zára E. cl. 
VIII. 60—60 L.; Demeter D., Desbordes Ernest, Desbordes Eugen, 
Simó A. cl. Vil., Lántzky V. cl. VI. şi Fénya A. cl. III. 50—50 L. ; 
Orbán I. cl. IV, Gyenge V., Orbán D. şi Szabó Gh. cl. III. 40—40 L.; 



Sztojka C. cl. III. şi Fábián M. cl. I. 30—30 L., Antal A. şi Hajdú F. 
cl. I. 20—20 L. 

23. Cercul de gimnastică. Cercul de gimnastică al tinerimei s'a 
format  şi în acest an din elevii voluntari ai claselor superioare spre a 
exercita mai cu energie gimnastica la aparate şi spre a forma  pre-
gimnaşti. Numărul membrilor a fost 62. Funcţionarii au fost : Hollósy 
Eugen cl. VIII. (preşedinte), Biró Ludovic iun. cl. VIII. (primul pre-
gimnast şi conducător de atletică), Erdélyi Andrei cl. VII. (cassier), 
Lokody Gaspar cl. VIII. (controlor) şi Köpeczy Eugen cl. VIII. (secre-
tar). Cercul de gimnastică a ţinut orele de exerciţii Sâmbăta după 
amiazi sub conducerea profesorului Biró Ludovic. în ziua de 7 Martie 
1926, cercul a aranjat în prezenţa unui mare public o gimnastică de 
paradă cu o programă bogată, reuşind foarte  bine şi anume : 

1. Uvertură, predată de orchestră tinerimei. 
2. Prolog, declamat de Hollósy E. cl. VIII. 
3. Exerciţii pe barieră, produse de grupa de model. 
4. Exerciţii libere pe muzică. 
5. Trântă. (Khűn V,—Landt Gh. cl. VII.) 
6. Exerciţii pe scrânciob de inele, produse de grupa de model. 
7. Ping-pong, prezentat de Erdélyi V. cl. VIII. şi Szalmássy cl. IV. 
8. Exerciţii pe cal, de grupa de model. 
9. Crimă. (Desbordes Ernest—Lántzky V.; Desbordes Eugen— 

Hollósy E.) 
10. Exerciţii libere cu buzdugane acompaniate la pian. 
11. Exerciţii pe trapez, de grupa de model. 
12. Marş, predat de orchestră tinerimei. 
Incasso a fost  din taxele de membru şi din venitul gimnasticii de 

paradă, total: 287250 Lei. Spese : Lei 1484, pentru construirea unei 
bariere nouă, pentru o minge de football  şi altele. Sumă restantă : Lei 
1388 50, pe care am întrebuinţat-o de o parte Ia premiare, de altă parte 
la repararea aparatelor. Trupa de football  a cercului a luat parte în 
ziua de 12 Iunie la examenul de gimnastică al colegiului reformat  din 
Cristur, cu care prilej s'a măsurat amical cu trupa de acolo, câsti-
gându şi triumful,  în proporţie 1 :0. 

24 încheierea anului şcolar. Anul şcolar s'a încheiat cu solemni-
tate la 13 Iunie 1926, iar la 27 Iunie 1926 cu serviciu divin de mulţu-
mire şi cu serbare de încheiere, cu care prilej directorul a dat de 
seamă despre activitatea institutului şi evenimentele mai importante de 
anu! şcolar, iar la urmă a publicat succesul de învăţământ şi elevilor 
mai distinşi le-a împărţit premiile, ce au stat la dispoziţie. 



II. Corpul didactic al institutului şi activi-
tatea lui. 

c/I) Profesori  în pensie. 

1. Bodosi  Ludovic,  preot din diecesa ardeleană, profesor  autorizat 
al limbei latine si slene. S'a retras în pensie după 27 ani de activitate 
profesorală  în 1906. în prezent stă la Braşov. 

2. Gáspár Vazul,  mirean, profesor  diplomat al matematicei şi 
fizicei.  S'a retras în pensie după 28 ani de activitate profesorală  în 1910. 

3. Jánosy Petru,  mirean, profesor  diplomat al limbei latine şi 
elene. S' a retras după 33 ani de activitate profesorală  în 1906. 

CB) Profesori  activi. 

1. Tamás  Adalbert,  mirean; director* al liceului, profesor  diplomat 
al istoriei naturale, chimiei şi gimnasticei. A propus chimia în cl. VII., 
ştiinţele naturale în cl. VI. şi geologia în clasa VIII. şi igienă în cl. IV. 
Numărul orelor săptămânale: 7. învaţă dela 1883. 

2. Embery Arpad,  mirean; profesor  titular al limbei latine şi 
elene, cu titlu de director. A propus limba franceză  în clasa I—VII. 
Numărul orelor săprămânale 16. învaţă dela 1886. 

3. Biró Ludovic,  mirean ; profesor  titular al limbei maghiare şi 
latine, dirigente al clasei VI. conducător al Cercului de lectură şi de 
gimnastică şi al Bibliotecei de ajutor a tinerimei. A propus limba 
maghiară în clasa 111. şi VIII., limba latină în clasa VI., gimnastica în 
clasa I—VIII. Numărul orelor săptămânale 19. învaţă dela 1902. 

4. Dobos Francisc  dr.,  mirean; profesor  titular al istoriei ş1 

geografiei,  bibliotecar al liceului. A propus istoria în clasa I., V., VI. 
şi VII., maghiară în clasa V. şi VI., geografia  în clasa I. Numărul 
orelor săptămânale 17. învaţă dela 1905. 

5. Fazakas  Caspar,  preot din diecesa ardeleană ; profesor  titular 
al limbei maghiare şi latine, dirigente al clasei VIII., custode al mu-
zeului de filologie.  A propus limba maghiară în clasa IV., limba latină 
în clasa IV., V. şi VIII. Numărul orelor săptămânale 17. învaţă dela 1900. 

6. Frölich  Ottó,  mirean ; profesor  titular al istoriei şi geografiei. 
A propus istoria în clasa I., limba maghiară în clasa I., V., VI., 
geografia  în clasa I. şi V., filozofia  în clasa VII., VIII. Numărul orelor 
săptămânale 15. învaţă dela 1904. 



7. Jakó  Adalbert,  mirean ; profesor  titular al matematicei şi fizicei, 
dirigente al clasei IV. A propus matematica în clasa II., IV., VIII, fizica 
în clasa III., VI., VIII. Numărul orelor săptămânale : 19. învaţă dela 1914. 

8. Jancsó  Adalbert,  mirean; profesor  titular al matematicei şi 
fizicei,  dirigente al clasei IV., custode al muzeului de fizică.  A propus 
matematica în clasa II., IV., VI., VIII., fizica  în clasa VI., VIII. Nu-
mărul orelor săptămânale: 19. învaţă dela 1908. 

9. Khell  Ştefan,  mirean ; profesor  titular al limbei maghiare şi 
germane, conducător al corului şi orchestrei liceului, dirigente al clasei 
VI. A propus limba germană în clasa II—VIU., muzica vocală şi cântul 
bisericesc în clasa I—VIII. şi caligrafia  în cl. I. Numărul orelor săptă-
mânale 24. învaţă dela 1918. 

10. László Ignatie,  preot din diecesa ardeleană ; catihet suplinitor, 
exhortator. A propus religia în clasa 1—VIII., ştiinţele naturale în cl. 
I. Numărul orelor săptămânale : 18. învaţă dela IV. 1925. 

11. Lóky Eugen,  mirean; profesor  titular al limbei latine şi istoriei, 
dirigente al clasei III., secretar al liceului. A predat limba română în 
clasa I., II., III., istoria în clasa IV. şi cl. VIII. şi instrucţia civică în 
clasa VIII. Numărul orelor săptămânale: 19. învaţă dela 1924. 

12. Spanyár Pavel, mirean; profesor  titular al desemnului liber şi 
geometric, dirigente al clasei II., custode al colecţiunii modelelor de de-
semn. A propus desemn liber în clasa I—VIII., ştiinţele naturale în clasa 
II., caligrafia  în clasa II. Numărul orelor săptămânale: 19 Învaţă dela 1898. 

13. Szász  Iosif,  mirean ; profesor  titular al limbei maghiare şi 
latine, dirigente al clasei I., conducător al bibliotecei pentru tinerime, 
notar al conferinţelor  diriginţilor de clasă şi al conferinţelor  de corpul 
profesoral.  A propus limba maghiară în clasa I., II., limba latină în 
clasa 111., VII., geografie  în clasa IV. Numărul orelor săptămânale : 18. 
Învaţă dela 1907. 

14. Szőcs Mihaiu,  mirean ; profesor  titular al limbei greceşti şi 
latine. A predat 1. rom. in cl. IV., V., VI., VII., VIII. şi 1. franceză  în 
cl. VIII. Numărul orelor pe săpt. 17. Anii de funcţiune: 6. 

15. Imreh  Dominic dr.,  medicul liceului şi profesor  al igienei. A 
predat igiena în cl. VIII. pe săptămână in 2 ore. 

Activitatea profesorilor 
în decursul anului şcolar 1925—26 

1. Biró Ludovic  deputat al adunării Statusului, membru al ma-
relui comitet de afaceri  şcolare ale diecesei, delegat episcopal spre a 
vizita oficios  şcoala medie de fete  rom. cat. din loc, membru consisto-



riului, scaunului şcolar, consiliului judeţean, comitetului Reuniunii de 
Altar, comitetului Misiunei Sociale şi al Reuniunei de Lectură civiiă 
secretar al subsecţiei din Odorheiu a Unirii Poporului rom. cat. din 
Ardeal, controlorul Reuniunii_ Filantropice a Femeilor. Cuvântare a 
rostit la ocaziunea iubileului de 50 de ani al Reuniunii Filantropice a 
Femeilor, a ţinut prelegere la seratele Reuniunei de Altar şi Reuniunei 
de Lectură civilă. A întocmit Ziarul congresului de şcoală din Sighişoara. 
A mai scris şi multe articole de literatură, de pedagogie şi de societate 
în ziarele : Erdélyi Tudósító, A Hirnök, Magyar Nép, Székely Közélet 
şi în Anuarul de faţă. 

2. Fazakas  Caspar membru al consistorului. 
3. Frölich  Ottó  superior al internatului, membru al consistoriului, 

scaunului şcolar, comitetului Reuniunii de Altar, comisiunii executive 
a Partidului Naţional Maghiar, secţiei judeţene din Odorheiu, deputat 
al adunării statusului, confrater  al provinciatului franciscanilor  numit 
de Sf.  Ştefan,  consilier judeţean. 

4. Jancsó  Adalbert  membru al consistoriului şi scaunului şcolar. 
5. Khell  Ştefan  vicepreşedinte al Societăţii Filharmonice din Odor-

heiu, membru activ al acesteia şi membru al comitetului. Ca profesor 
auxiliar a predat limba germ. la colegiul ref.  din loc. 

6. Lóky Eugen  membru al Reuniunii Filantropice a Femeilor, 
membru sprijinitor al Societăţii Filharmonice. A jucat rol în piesă de 
teatru »A gazdag leány« de A. Szenes şi în operetă »Ripp van 
Winkle*. A rostit o cuvântare solemnă la 1 Decemvrie a. c. A predat 
istoria în clasa Vlll.-a la liceul reformat,  în 3 ore săptămânale 
ca profesor  auxiliar. 

7. Spanyár Pavel notar al consistoriului, cassier al şcoalei rom. 
cat. de fete.  A desemnat în revistele : A Hirnök, Kath. Világ 
şi Jó Barát. 

8. Szász Iosif  membru al Reuniunii de Altar, Misiunei Sociale, 
Alianţei de Misă din Ingolstadt, membru sprijinitor al Societăţii Filhar-
monice, membru al comitetului Reuniunii Filantropice a Femeilor, 
membrul activ al secţiei literare şi ştiinţifice  a Unirii poporului cat. şi 
secretar al Partidului Maghiar, notarul lui Emke, corespondent şi cola-
borator la Ellenzék, Brassói Lapok. A jucat rol în piesă de teatru »A 
gazdag leány« şi a ţinut o prelegere cu proiecţiuni, tratând subiectul 
Tuth Enkh Amon. 

9. Szöcs Mihaiu  a predat 1. română în cl. VIII. la liceul re-
format.  A scris o carte despre fonetica 1. franceze.  Subregent 
în internat. 

10. Tamás  Adalbert  deputat al adunării statusului, membru al 
consistoriului, comitetului Societăţii Filharmonice, cassier al comunei 



bisericeşti, preşedinte al subsecţiei din Odorheiu a Unirii Poporului 
Cat. din Ardeal, sindicul apostolic al provinciatului franciscanilor  numit 
de Sf.  Ştefan  din Odorheiu, consilier orăşenesc. 

Slujbaşi ai institutului: Könczey Ştefan  mecanic al încălzirii cen-
trale şi apăductului, Bokor Petru şi Doamna Porsche. 

III. Colecţiunile şi alte mijlocc de învăţământ 
1. Biblioteca profesoratâ  s'a augmentat: 
a) Prin donaţiune: dela Academia Română: Anale. Tomul XLV. 

— Memoriile secţiunii istorice. Seria III. Tomul IV. Mem. 4, 5, 6, 7, 
8, 9. Tomul V. Mem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. — Memoriile secţiunii 
ştiinţifice.  Seria III. Tomul II. Mem. 10. Tomul III. Mem. 1—8. — 
Memoriile secţiuni literare. Seria III. Tomul III. Mem. 1—4. —7. Si-
mionescu: Păturile cu Daanele în Dobrogea. (Dela Acad. Rom.) — 
Dr. Biró Venţel: Erdély követei a portán (dela Minerva). — Dr. Co-
riolan Petranu: Revindicările artistice ale Transilvaniei (dela autorul). 
— Szőcs Mihaiu: Fonetica 1. franceze  (dela autorul). Sporul: 4 volume 
şi 29 de caiete în valoare de Lei 1190. 

b) Prin cumpărare : Tabéry—Incze : Jókai Erdélyben. — Biró L.: 
Iskolaügyi kongresszus naplója. — Mihály L.: Hazavágyom. — Gyer-
kes M.: A népművelés vezérkönyve. Az elemi oktatás tanterve. Spo-
rul : 5 volume în valoare de Lei 780. 

c) Bibliotecei s'au trimis revistele: Revista generală a învăţămân-
tului, Vatra şcolară, Erdélyi Irodalmi Szemle, Hirnök, Pásztortűz, Ma-
gyar kisebbség. Abonamentul anual al revistelor: Lei 1630. 

Dobos Francisc,  custode al bibi. 
2. Biblioteca pentru tinerime s'a augmentat: 
a) Prin donaţiune : Teleki A.: Lenau versek (4 Lei), Szalay M.: 

A jóság sorsa (20), Dr. Karácsonyi J.: A székelyek ősei (5), Gyárfás 
E.: Egyenes uton (150), Bethlen M. kancellár (200), Dr. Kristóf Gh. : 
Jókai M. élete és művei (80), Jókai napjai Erdélyben (80), Az erd. 
magy. irod. múltja és jövője (150), Pakocs C.: Hazafelé  (80). 

b) Prin cumpărare: Mihály V.: Hazavágyom (80), Cholnoky: 
Nagy tudósok (322), Cooper : Vadfogó  (106), May : A Cordillerákban, 
2 exempl. (â 288), A medvevadász (288), Az ezüst tó kincse (327), A 



Rio dela Plata mentén (288), A csendes oceánon (327), A rabszolga-
karaván (288), Rákosi: Korhadt fakeresztek  (188), Sebők : Dörmögő 
Dömötör utazásai (432), Jó Barát (revistă, 100 Lei). 

Sporul: 21 volume şi o revistă, în valoare de Lei 3803. S'a plă-
tit pentru legarea cărţilor suma de Lei 3000. 

Szász  Iosif,  custode al bibi. 

3. Muzeul  arheologic  s'a augmentat în cursul anului şcolar 1925—26, 
prin donaţiune : un lanţ de orologiu făcut  cu mâină (Hollósy E. cl. 
VIII.), Elevii: Molnár J. cl. I., Kulcsár I. cl. I. şi Viola Z. cl. VI. au 
dăruit muzeului bani străvechi din aramă şi hârtie. 

Spanyár Pavel, custode al muz. 

4. Muzeul  ştiinţelor  naturale. 
Pentru colecţiunea fizică,  am reparat la firma  Calderoni din Bu-

dapesta maşina pneumatică şi maşina de electricitate, cu Lei 5666. 
Împreună cu transportul mai mult ca 6000 Lei. 

Pentru colecţiunea chimică am procurat chimicalii, în valoare 
de Lei 3180. 

Jancsó  Adalbert, cust. al muz. 



IV. Fundaţiuni, fonduri. 
N

um
ăr

 d
e 

se
ri

e 

A
nu

l o
ri

gi
ni

i 

Numirea fundaţiunii,  fondului,  societăţii 
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Numirea fundaţiunii,  fondului,  societăţii 

Lei b. 

I. Fundaţiui de premiu. 

1 1880 de soţia lui Botta Gheorghe — — — — 848 50 
2 1868 de Simó — — — — — — — 113 — 

3 1885 de Jánosy Iosif — — — — — — 188 — 

4 1886 de Kovács Anton — — — — — — 260 — 

5 1888 pentru memoria soţiei lui Daniel Gavrilă — — — 242 — 

6 1891 ceior ce au iubilat la 1889 resp. 1899 — — — 344 — 

7 1891 de Laiber Anton — — — — — — — 263 — 

8 1894 celor ce au jubilat la 1894 — — — — 177 — 

9 1894 de Gyertyánffy  Adalbert şi Gavrilă — — — — 294 50 
10 )904 de Erdéiyi Ştefan — — — — — 181 — 

11 1904 de Farczády Ludovic — — — — — — 690 — 

12 1905 de Bálint Gavrilă — — — — — 173 — 

13 1905 de soţia lui Török Adalbert — — — — 268 — 

14 1998 de iubileu al lui Tamás Adalbert — — — — 3174 — 

15 1608 pentru memoria elevului Szabó Anton cl. IV. — — 87 50 
16 19C8 a Cassei de împrumut ipotecar şi depuneri — — — — 95 
17 1909 a profesorului Király Ludovic — — — — — 278 — 

18 1917 a lui Szöllősi Samoil — — — — — — 500 — 

19 1917 de Barcsay Carol şi soţia lui Hincz Carolina — — 250 — 

20 1917 de profesori  şi elevi ai liceului în împrumut de războiu — 500 — 

21 1918 a lui Szombatfalvy  Iosif  şi soţiei lui în renta decor, de 4 °/0 5000 — 

22 1908 pentru memoria soţ. lui Tamás Albert şi fiului  lui Andreiu 313 — 

23 1922 de memoria lui Kovács Ioan — — — — — 1863 — 

24 1922 de memoria lui Pap Ioan şi soţiei lui — — — 150 — 

25 1922 de memoria lui Soó Gáspár 676 50 
26 1922 de memoria lui Zonda Iosif — — — — — 441 — 

27 1923 pentru memoria jubileului lui Majláth — — — — 1091 — 

28 1923 de memoria lui Bándi Vazul — — — — — 1624 — 

29 1923 depusă de o mamă pentru memoria fiului  ei unei căzut la 
1677 câmp de bătaie — — — — — — 1677 — 

30 1924 de Szabó Grigore — — — — — 3078 — 

II. Fonduri. 
1 1918 4177 — 

2 1879 de ajutor al tinerlinei — — — — — 3565 — 

3 1883 de biblioteca de ajutor pentru tinerime — — — 1597 — 

4 1917 de biblioteca de ajutor pentru tintrime al lui Szöllosi Samoil 1000 — 

5 1918 de biblioteca de ajutor pentru tinerime al fostolui  paroh — 
301 50 din Cojocna Bálint Grigoriu — — — — — 301 50 

6 1894 de biblioteca de ajutor pentru tinerime de Lukács Anton — 756 — 

7 de manuale al lui Szombatfalvy  Iosif  şi soţiei lui (in obli-
7500 gaţiuni de renta de coroană de 5°/0) — — — 7500 — 

8 1894 591 50 
9 1893 de bani pentru cerneală — — — — — — 479 — 

10 1922 de ajutor pentru manuale al lui Embery Árpád — — 5021 

III. Societăti active în sânul institutului. 

1 1874 Cercul de lectură — — — — — — 1850 -

2 1900 — 

3 — 268 50 



V, Stipendii, ajutoare, premii, fundaţiuni 
nouă, scutiri de didactru şi taxa de întreţinere. 

A) La serbarea de încheierea anului din fundaţiunile  şi ajutoarele 
s'au împărţit următoarele premii şi anume : 

a) Cartea, cumpărată de fondul  de învăţământ rom. cat. a obţi-
nut-o de premiu Fejér Pavel cl. II. 

b) Dl. Dr, Gyárfás  E. şcolilor secundare le-a dăruit mai multe 
cărţi de premiu. Aceste cărţi au fost  împărţite dintre elevii silitori, în 
modul următor : Câte un exemplar din opera lui: »Egyenes uton« l-au 
obţinut: Biró Ludovic iun., Flieg Francisc şi Iosif  cl. VIII., Korek Va-
sile, Ferch Frederic, Fuchs Gavril, Demeter Domokos şi Ioan cl. VIL 
Lassmann Pavel cl. VI. Din opera lui Gyárfás  »Bethlen M. kancellár® 
s'au împărtăşit elevii: Korek V., Landt Gh., Fuchs G. VII.; Biró Iosif, 
Frőlich O., Hadnagy J., Holló Fr. VI., Borody V., Brenner V. cl. V. 
Dl. Dr. Karácsonyi Ioan ni-a trimis 40 de exemplare din opera lui: 
»A székelyek ősei és a székely magyarok*, cari s'au împărţit intre 
elevii sârguincioşi. 

c) Societatea Minerva din Cluj ni-a dăruit mai multe cărţi pentru 
premiarea elevilor silitori. împărţirea s'a făcut  astfel : Dr. Kristóf Gh. : 
»Jókai napjai Erdélyben*, în 6 exemplare, pe cari le-am împărţit ele-
vilor: Fodor A., Molnár L., Flórián V., Arady J., Sipos A., Simó A. 
cl. IV. 

Dr. Kristóf Gh. : »Jókai M. élete és művei«, în 6 exemplare, 
le-au obţinut: Birton Şt., Demeter A., Gyenge V., Fábián L., Erdélyi 
Şt., Sebestyén L. cl. III. 

Dr. Kristóf Gh.: »Az erdélyi magy. irod. múltja és jövője*, în 
4 exemplare, s'au împărţit intre elevii: Viola Z. cl. VI., Péterfy E., 
Tókos J., şi Szigmeth E. cl. V. 

Kovács D.: «Apostolok és csavargók», a obţinut-o Huber J. cl. L 
Lovassy A.: «A bihariak*, a obţinut-o Khell Z. cl. I. 
d)  Din suma de 500 Lei, pe care ni-a trimis-o un prieten fără 

nume al învăţământului, a primit Lei 300 Biró L. cl. VIII. şi Lei 200 
Landt Gh. cl. VII. (ca cei mai buni scriitori ai lucrărilor scrise din liter. 
maghiară). 

e) Cu subsemnarea de »Keresztény egylet* ni-a sosit 500 de Leu 
pentru premiarea elevilor. 

Cărţile de premiu, cumpărate din această sumă, le-am împărţit 
intre elevii: Szőcs J., Tóth V., Tribel J. cl. 1., Glósz V., Márton L.y 
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Tamás C. cl. II. (Pakocs K.: »Hazafelé«);  Fénya A. cl. III. (Jókai M. 
jubiláris kiadás); György I. cl. II. («Petőfi  élete és halála»); Biró L. 
cl. VIII. (»Jézus Kr. életeszménye)«; Lántzky J. cl. VI (»Fülöp Á. 
költeményei»). 

f)  Din donaţiunea de Lei 500 a Dlui Soha Aladár, librar din loc., 
au primit suma de Lei 200 Tribel I. cl. I. şi Sebestyén L. cl. III. şi 
suma de Lei 100 Kulcsár I. cl. I. Afară  de această sumă el a dat o 
sumă de Lei 600 pentru didactrul elevilor săraci. Suma s'a împărţit 
între elevi: Fuchs G. şi Landt Gh. cl. VII. 

g) Din donaţiunea de Lei 200 a Dlui Zimny Francisc s'a plătit 
didactrul elevului Hajdú Fr. cl. I. 

h) Din donaţiunea de Lei 200 a Societăţii Filarmonice s'au îm-
părtăşit elevi: Márton L. cl. II. (100 L) şi Flieg Fr. cl. VIII. (100 L). 
ca cei mai silitori elevi din cântul şi din muzică. 

i) Donaţiunea de un aur (în valoare de 10 Kor.) a unei prieten 
fără  nume al învăţământului şi donaţiunea de Lei 200 a Dlui Dr. Nagy 
Ludovic, avocat din loc., a obţinut-o Biró Ludovic iun. cl. VIII. ca cel 
mai distins gimnast. 

j) Din dobânzile fundaţiunii  lui Tamás Ludovic, a primit Zsom-
bori D. cl. I. Lei 300. 

Din dobânzile fundaţiunei  lui Szabó Grigore, a primit Márton J. 
cl. II. Lei 300. 

Din dobânzile fundaţiunei  lui Bodroghy Andrei, a primit Landt 
Gh. cl. VII. Lei 150. 

Din dobânzile fundaţiunei  de memoria a lui Majláth, a primit 
Szigmeth E. cl. V. Lei 100. 

Din dobânzile fundaţiunei  de premiu a Cassei de împrumut ipote-
car şi depuneri, a primit Szőcs J. cl. I. Lei 100. 

k)  Din dobânzile Patronajului şi din donaţiunea dăruită pentru 
acoperirea taxei de internat a elevilor săraci s'a plătit total suma de 
Lei 17,000 pentru taxa de internat, pentru achitarea didactrelor şi a 
taxelor de susţinere şi pentru procurarea manualelor pentru biblioteca 
de ajutor. 

I) Cassa de păstrare S. A, din judeţul Odorheiu în scrisoarea 
dată la X/2 ne-a însţiinţat, că în anul şcolar 1925—26 dă-ca ajutor 
de internat — duor băeţi de bună înaintare din cl. V. câte 5—5 mii 
de Lei. Suma aceasta Cassa a-şi dat-o şi corpul profesoral  a recoman-
dat pentru premiare pe elevii: Tokos Ioan cl. V. şi Simó Alexandru 
cl. VII. Pentru frumoasa  şi patriotica donaţiune a Cassei de păstrare, 
spunem şi aci mulţumire. 

m) Misiunea Socială a pus la dispoziţia direcţiunii o sumă de 10 
mii de Lei, din veniturile seratelor de ceaiu »Hólabda.« Această dona-
ţiune am întrebuinţat-o pentru întregirea didactrului şi a taxei de înt-



reţinere a elevilor săraci şi a celor de înaintare bună. Pentru donaţi-
unile Misiunei Sociale către tinerime, spunem mulţumire. 

m) Din ocaziunea iubileului de 40 de ani a Dlui Embery Arpad, 
•director titular, — Dl. Dr. Nagy Ludovic, avocat din loc., a dat o 
sumă de Lei 4577, pentru întregirea fondului  de ajutor pentru manu-
ale al lui Embery Arpad. 

Din didactre şi taxa de întreţinere, autoritatea şcolară superioară 
a lăsat Lei 68,000 şi dacă mai socotim la aceasta şi bursele legate cu 
internatul, institutul a ajutat în anul şcolar trecut pe elevii cu 200 de 
mii de Lei. 

B) Didactrti  şi taxa de  întreţinere.  Având în vedere ridicarea 
continuă a trebuinţelor personale şi materiale ale liceelor, autoritatea 
şcolară superioară a ordonat şi în ăst an încassarea taxei de întreţinere 
afară  de didactrul stabilit regulat. Această taxă a fost  în clase infe-
rioare Lei 2100, în cele superioare Lei 3000 cuprinzând în sine şi di-
dactru şi anume la grad inferior  Lei 600, la cel superior Lei 900. Ele-
vilor însă li-se dă scutire de întreaga laxa de întreţinere, precum de 
întregul didactru ori de o parte a lor, după starea materială a părinţilor 
şi după înaintarea şi purtarea morală a elevilor. 

a) Taxa  de  întreţinere. 
I. Scutiţi de a patra parte a taxei: 
Ajvász L., Kovács A. cl. VII.; Tókos J. cl. V,; Fénya A. cl. III.; 

Egyed P. cl. II.; Nagy P., Láday C., Molnár Şt., László L., Sajgó F. cl. I. 
II. Scutiţi de jumătatea taxei: 
Köpeczy E., Lókody C., Tóth V., Zára E. cl. VIII.; Demeter J., 

Demeter D., Dimény E., Ferch F., Fuchs G., Landt Gh., Simó A. cl. 
VII.; Debitzky A., Hadnagy J., Holló Fr. cl. VI.; Szigmeth E. cl. V.; 
Debitzky A., Ferencz A., Dávid J , Varró A., Ladó I., Mihály J. cl. 
IV.; Debitzky Şt., Birton Şt., Demeter A., Gyenge V., Kertész L., Paxy 
Gh., Sztojka C. cl. III.; Stemmer V., György N., Fazakas J., György 
I., Bodó C. cl. II.; Germany Z., Molnár Şt., László D., Hajdó F., Tri-
bel I., Tóth V., Molnár I., Szablyár S., Péter V., Péter Şt., Nagy C., 
Mikola L., Kulcsár I., Kovács C., Kovács D.. Fuchs H., Ferencz I., 
Duschinszky N., Czoguj E. cl. I. 

b) Didactru. 
I. Scutiţi de didactru intreg : 
Ajvász V., Demeter I., Ferch F., Fuchs G., Landt Gh. cl. VII.; 

"Szigmeth E. cl. V.; Birton Şt. cl. III.; Fazakas J., György N. cl. II.; 
László D., Fuchs H., Kulcsár I., Péter L., Hajdú F. şi Tribel J. cl. I. 

II. Scutiţi de jumătatea didactrului: 
Hadnagy I. cl. VI.; Demeter A., Gyenge V. cl. III.; György I. 

cl. II.; Kovács D., Mikola L., Nagy C., Péter Şt., Molnár 1., Tóth 
V. cl. I. 



Afară  de aceştia se bucură de scutirea de didactru şi de 
susţinere copiii funcţionarilor  dela Status, 18 la număr. 

totalul scutirilor din didactru (pentru copiii funcţionarilor 
dela Status) face  L e i 

Totalul scutirilor din taxa de întreţinere (pentru copni 
funcţionarilor  dela Status) face . . 0 » 

Totalul scutirilor din taxa de întreţinere: 
din clasele inferioare  face  * 
din clasele superioare face  * 

Totalul scutirilor din didactru : 
din clasele inferioare  face  * 
din clasele superioare face    

Total . 

taxa de-

. 12,000 

29,400 

30,375 
17,320 

8,700 
5,400 

103,195 

Date statistice 
despre examenele de corigenţă ţinute la începutul anului şcolar 1925-26 
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VI. Internatul rom. cat. 
în viaţa internatului nostru anul şcolar 1925-26 s'a arătat mai 

vioiu decât cele dinainte. Şi adică din ţinuturile acelea, unde ordinele 
de Minister a răpit dreptul de publicitate şcolilor noastre confesionale 
cu limba de predare maghiară, elevii au venit cu un număr destul de 
mare la institutul nostru să studieze ungureşte. Dar pe lângă aceasta 
trebuie să constatăm cu inimă îndurărată că judeţul nostru - din 
cauza săiăcirei poporului - a dat un număr foarte  slab de băieţi secui 
învăţământului nostru secundar şi aşa şi internatului nostru. 

Dar acela este cursul natural de desvoltare, dacă în primul rand 
copiii acelui popor înpopulează şcolile noastre, pe al cărui pământ Ş i 
pentru a cărui cultură, aceea a eşit la iveală după rândueala naturală. 
Chiar deaceea societatea noastră gata de jertfă  trebue să gasească 



-modul, ca copiii noştri secui să fie  în număr cuvenit în institutele 
noastre, menite pentru secuime ; căci Statusul, răpit dela puterea sa 
materială, nu poate să aducă pe acest teren vre o jertfă  materială 
mai mare. 

in decursul anului şcolar s'a ţinut următoarea rândueală de casă: 
sculare la orele 5^2 (toamna, primăvara şi vara) sau la 6 (iarna). Stu-
diu zilnic la orele 6—7 (sau 6l/«—74/«) a. m. şi la orele 3—4, 5—7, 
8—8Vî d. m.; culcare la orele &/i. Toată tinerimea a luat parte la 
rugăciunile comune de dimineaţă şi de seară. 

Alumnii solvenţi au plătit taxa anuală de Lei 6220, 150 kg. 
grâu şi 4 kg. unsoare; cei bursieri au plătit taxa anuală de Lei 5528 
•şi naturaliile. 

Supravegherea au făcut-o  Dl. regent şi subregent şi încă doi 
profesori  conform  regulamentului stabilit şi aprobat de autoritatea 
superioară. 

Pentru anul viitor pentru primire cererea împreună cu certificatul 
•şcolar, dacă elevul a fost  înainte într'un alt institut — de altfel  se cere 
numai o rugare simplă — trebuie înaintată la direcţiune până la 15 
Sept.; în caz de primire taxa pentru prima lună trebuie trimisă numai-
decât spre a putea asigura locul. Această sumă nu se dă înapoi nici 
atunci, dacă petentul nu vine, căci a rezervat deja locul şi acela nu se 
poate dâ altuia, aşadar rămâne liber. Dacă cineva din vre'o cauz* 
— poate să fie  aceea şi un delict disciplinar — iese din institut, e 
dator să plătească taxa pentru trimestrul început. 

Elevii primiţi în internat plătesc la înscriere pentru medicale şi 
pentru baie o sumă de Lei 250—550. Tot atâta au plătit şi bursierii 
şi servitorii. Dacă se primesc şi elevii de altă religie, aceştia trebuie să 
se acomodeze la programul institutului. Elevii au să plătească pentru 
întreţinerea pe anul viitor taxele din anul viitor cu ridicare foarte  mică, 
care se va stabili mai târziu după scumpetele crescute. 

Alumnii bursieri au fost  în anul şcolar 1925 - 26 : 
Biró L. (Cont. Nemes A.), Lókody C. (Fraţii Balogh) cl. VIII.; 

Demeter D., Dimény E , Landt Gh., Simó A. (1 — ! Comuna) cl. VII.; 
Holló F. (Com.), Lántzky J., Lántzky V. (Lipót) cl VI.: Tókos J. 
(Com.) cl. V.; Molnár L. (Mária Terézia), Egyed Şt. (Com.) cl. IV.; 
Gyenge V. (Com.) cl. III. ; György N. (Com.), Szállasy C. (Mária Te-
rézia) cl. II. ; Paál C. (Pál A.), Szőcs J. (Szőcs I.) cl. I. ; Szabó Arpad 
(Com.) cl. IV. ; Nagy F. (Lakatos) cl. II.; Lundt P. (Com.) cl. I. 

Alumnii servitori au fost:  Ladó I. cl. IV., Molnár L. cl. IV., 
•Erdély Şt. cl. 111., Kálmán N cl. III., György I. cl. II , György N. cl. II. 

De ajutorul Patronajului de studenţi, fondat la ocaziunea întâlnirii 
vechilor studenţi la luna Oct. 1925, au beneficiat  din alumnii interna-
tului următorii elevi: 



Dimény E. (45 kg. grâu) cl. VII.; Fuchs G. (45 kg. grâu, Lei 
2400), Landt Gh. (150 kg. grâu, Lei 2400) cl. VII.; Szigmeth E. (150  
kg. grâu, Lei 1000) cl. V. ; Ladó I. (28 kg. grâu) cl. IV.; Demeter A-
(150 kg. grâu), Gyenge V. (Lei 1000), Paxy Gh. (Lei 600) cl. III.;  
Fazakas J. (Lei 1000) cl. II. ; György I. (90 kg. grâu), Molnár E. (Lei 
1000), Fábián M. (75 kg. grâu), Sófalvy C. (Lei 600), Szőcs J. (10 kg. 
grâu şi Lei 500) cl. I. 

Aici trebuie să exprimăm tributul de mulţumită sinceră acelora, 
cari au aderat la premiarea elevilor şi ajutorarea internatului. Au 
contribuit: 

Donaţiunea de Lei 10,000 a Cassei de păstrare din judeţul Odor-
heiu s'a împărţit în proporţie egală intre elevii: Simó A. cl. VIII. şi 
Tókos J. cl. V. 

Donaţiunea de Lei 2000 a Misiunei Sociale a primit-o Szigmeth 
E. cl. V. 

Donaţiunea (2 merţe de grâu) Dlui Mihály Dominic, preot, a 
primit-o Érdélyi A. cl. VII. 

Pentru ajutorarea internatului au dăruit Dl. Szász M., proprietar 
de pământ din Taureni (80 kg. grâu) şi Dl. Feltscher Lucaciu, secretar 
comunal din Varghiaş (3 merţe de linte). 

Donaţiunile de producte crude, semnate pentru Patronajul de tine-
rime le-a primit internatul, dar în tot cazul s'a făcut  raportul despre 
ele către Dl. director al liceului, Tamás Albert, care e administratorul 
obiectelor de valoare ale Patronajului. 

Astfel  de producte au încurs : dela Dl. Ugron Acaţiu, proprietar 
mare de pământ (5 q grâu şi 10 zaci de cartofi) ; dela Dl. Feltscher 
Lucaciu, secretar comunal (1 q grâu); dela Dl. Papp Laurenţiu, pro-
prietar de pământ din Marefalău (1 q grâu) şi dela Dl. Nagy Francisc, 
proprietar de pământ din Beclean (5 merţe de grâu). 

Şi pentru punerea în ordine a edificiului  de internat şi a împre-
jurimii s'au făcut  dărnicii şi anume : 
Colecta Dlui Tamás Ludovic, curator de biserică Lei 800 
Colecta Dnei Sipos » 660 şi 1 dolar 
Colecta elevului Sipos Andrei cl. IV » 200 
Colecta Dnei văd. Laczkó » 1,020 
Colecta Dnei văd. Csergő » 1,057 
Colecta Dlui Dr. Nagy Lajos, advocat şi a Dlui 

Szabó Andrei, primnotar al judeţului . . . » 1,300 
Colecta elevului Fejér Pavel cl. II » 2,320 
Colecta Socieiăţilor » 3,000 
Colecta Dlui Frölich Ottó, regent al internatului^ » 1.770 

Total Lei 12,127 şi 1 dolar 



VIL Clasificarea  elevilor la finea  anului şcolar 
1925—26. 

A tanulók osztályozása az 1925—26. tanév végén. 
Explicarea  prescurtărilor — rövidítések  magyarázata  : rep. = repetent 

— ismétlő, gr. o. = greco oriental — görög keleti, gr. c. = greco catolic 
— görög katholikus, ev. lut. = evangelic luteran — lutheránus, ref.  = re-
format. — református,  unit. = unitar — unitárius, izr. = izraelit — izraelita. 

La elevi catolici nu s'a notat religiunea ; la purtarea nota sfoarte  bună«. 
A katholikus tanulók neve után a vallás nincs jelölve; úgyszintén 

magaviseletnél a »nagyon jó« fokozat. 

Clasa I. osztály. 
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1 Antal Béla 709 13 prom. cu bine — jó előmenetelü 
2 Barabás Dénes 6-24 28 promovat — előlép 

3 Bodó László — — corigent — javitó 
4 Czoguly Imre — — > > 

5 Daniel Gábor 6-58 17 promovat — előlép 
6 Dézsi Antal — — corigent — javitó 
7 Dézsi István — — » » 
8 Duschinszky Károly 6-85 16 promovat — előlép 

9 Fábián Mihály tí-52 19 » > 

10 Ferencz József 6-35 24 » » 

11 Germani Zoltán 702 15 prom cu bine — jó előmenetelü 
12 Hadnagy Gyula 5-85 31 promovat — előlép 

13 Hajdú Ferenc 6 27 27 » » 

14 Hermann László 6-44 22 » > 

15 Huber József 9-49 1 prom. cu laudă — dics. előmenet. 
16 Karácsonyi János — — corigent — javitó 
17 Khell Zoltán 8 74 4 prom. cu laudă — dics. előment. 
18 Kovács Domokos — — corigent — javitó 
19 Kovács István 624 29 promovat — előlép 
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Situaţia — Minősítés 

20 Kovács Károly _ _ corigent — javitó 
21 Kulcsár József 7-35 9 prom. cu bine — jó előmenetelü 
22 Laczkovics Károly 6 49 20 promovat — előlép 
23 Láday Károly — — corigent — javit 
24 Lántzky Rezső — — > » 

25 László Dénes 704 14 prom. cu bine jó előmenetelü 
2 6 László Lajos 6 36 23 promovat — előlép 
27 Mikola Lajos 7-38 7 prom. cu bine — jó előmenetelü 
28 Molnár Gyula 633 25 promovat — előlép 
29 Molnár István — — corigent — javitó 
30 Nagy Lajos — — > » 

31 Nagy Pál 616 30 promovat — előlép 
32 Paál Kálmán 6'33 26 » » 

33 Péter István 724 10 prom. cu bine — jó előmenetelü 
34 Péter László — — corigent — javitó 
35 Sajgó Fülöp — — » » 

36 Sebők Árpád — — repetent — ismétlő 
37 Simon István 7 38 8 prom. cu bine — jó előmenetelü 
38 Sípos László 710 11 » • » > » » 

39 Sófalvi  Károly 7-47 6 » » » » » 

40 Szablyár Iván — — repetent — ismétlő 
41 Szalai Károly — — » » 
42 Szőcs József 7 80 5 prom. cu bine — jó előmenetelü 
43 Tamás Miklós 658 18 promovat — előlép 
44 Tóth László 9 08 2 prom. cu laudă — dics. előmen. 
45 Török Géza 646 21 promovat — előlép 
46 Tribel József 9-05 3 prom. cu laudă — dics. előment. 
47 Veress Károly — — corigent — javitó 
48 Zsombori Dezső 7-10 12 prom. cu bine — jó eiőmenetelü 

înscrişi — beíratott: 52, retraşi — kilépett: 4, promovaţi — előlép : 
31, corigenţi — javító : 14, repetenţi — ismétlő: 3. 
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1 Árpád Ioan purt. m. v. 587 corig. 1. r o m . ţ i matern. — javi t a r o m . 

és számtanból 

2 Bodó Caspar purt. m. v. 651 12 promovat — előlép 
3 Czedik Ludovic purt. bun. m. v. jó 453 — repetent — ismétel 

4 Dániel Tibor purt. m.-v. 6 90 8 promovat — előlép 
5 Dobai Pavel purt. m.-v. 6-04 15 > » 

6 Dragoman Pavel purt. m.-v. 7-25 6 prom. cu bine — jó oszt. 

7 Egyed Pavel purt. m.-v. 5'74 — corig. 1 rom. javit a román ny. 
8 Fazakas Ioan purt. m.-v. 674 10 promovat — előlép 
9 Fejér Pavel purt. m.-v. 7 04 7 prom. cu bine — jó oszt. 

10 Glósz Ladislau purt. m.-v. 9-20 1 prom. cu laudă — jeles oszt. 
11 György luliu purt. m.-v. 7 68 3 prom. cu bine — jó oszt. 

12 György Nicolae 6 81 9 promovat — előlép 
13 Hiller Iosif  purt. m.-v bun. 6 56 11 » » 

14 Kovács Andrei purt. bun. m.-v. jó 581 — corig. 1. rom. — javit a román ny. 

15 Márton Ludovic purt. m.-v. 889 2 prom. cu bine — jó oszt. 

16 Miklós István purt bun m.-v. jó 5-76 — 
co i ig . 1. r o m . ţi m a t e m . — Javít a ro -

man n r e l v és számtanbó l 

17 Miklós Károly purt. m.-v. 633 13 promovat — előlép 
18 Miklós Ladislau purt. m.-v. — — corig. 1. rom. — javit a román ny. 
19 Molnár Ernest purt. m.-v. 6 16 promovat — előlép 
20 Nagy Gheorghe purt. m.-v. 5-97 17 » » 

21 Orbán Andrei purt. m.-v. 6-12 14 « » 
22 Petky Ştefan  pnrt. bun. m.-v. jó 5-43 — corig. matem. jav. a számt. 
23 Stemmer Viktor purt. m.-v. 5 48 — 

corig. 1. rom. fi 1. germ. — javit a ro-
m i n és németből 

24 Schvarczenberger Francisc — — repetent — ismétel 
25 Szabó Carol purt. m.-v. 5-71 18 promovat — előlép 
26 Szállasy Carol purt. m.-v. 745 5 prom. cu bine — jó oszt. 
27 Tamás Caspar purt. m.-v. 7-56 4 piom. cu bine — jó oszt. 

\ 
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1 Almási Camil purt.potriv. mv. mf. 561 corig. 1. latină şi germ. 
2 Ambrus Gamil 5-95 — corig. 1. rom. 
3 Andrásy Nicolae 652 11 promovat 
4 Birton Ştefan 7 83 5 promovat cu bine 
5 Debitzky Ştefan  purt. b.-mv. jó 559 — corig. L latină şi germ. 
6 Demeter Adalbert 9-07 2 promovat cu laudă 
7 DemeterGeiza purt. potr. mv. mf. 568 — corig. 1. rom. şi germ. 
8 Erdély Ştefan 8-49 3 promovat cu bine 
9 Fábián Ludovic 746 7 promovat cu bine 

10 Fénya Andrei purt. b.-mv. jó 6 83 8 promovat 
11 Gyenge Ladislau 9-21 1 promovat cu laudă 
12 Kálmán Nicolae purt. b.-mv. jó 821 4 » » bine 
13 Kertész Ludovic 6 09 13 promovat 
14 Magyaii Pavel 607 14 9 
15 Molnár Adolf 6-18 — corig 1. rom. şi lat. 
16 Orbán Dionisie 6 68 10 promovat 
17 Pataky Eugen purt. b.-mv. jó 604 — corig. 1. rom. şi germ. 
18 Paxy Gheorghe 6-80 9 promovat 
19 Sebestyén Ludovic 773 6 promovat cu bine 
20 Szabó Gheorghe 628 12 promovat 
21 Szabó Carol 5-46 — repetent 
22 Szeles Dionisie purt. b.-mv. jó 5-45 — corig. 1. rom. şi germ. 
23 Sztojka Carol purt potriv.mv.mf. 5-54 — corig. 1. lat. şi germ. 

S'a retras — kimaradt: Boér Vasile. 
înscrişi beiratott: 24, promovaţi — előlép : 14, corigenţi — javit: 8, 

repetent — ismétlő : 1. 
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Situaţia — Minősítés 
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1 Albert Tibor L. 6-47 10 promovat — előlép 
2 Aradi luliu purt. b.-mv. jó <; 34 17 » » 

3 Borbáth Adalbert 645 13 » » 

i Csiszér Francisc purt. b.-mv. jó 6 16 19 » » 

5 Csiszér Gavril 639 15 » < 
6 Dávid Ioan — — repetent — ismétlő 
7 Debitzky Anton 572 20 promovat — előlép 

8 Dobos Francisc 7 33 4 promovat cu bine — jó osztály. 
9 Egyed Ştefan purt. b.-mv. jó 6 32 18 promovat — előlép 

10 Ferencz Árpád — — repetent — ismétlő 
11 Flórián Ladislau purt. b.-mv. jó 7 39 3 promovat cu bine — jó osztály. 
12 Fodor Andrei 9 02 / 1 prom. cu laudă — dics. előm. 
13 Frőlich Andrei purt b.-mv. jó 6-36 16 promovat — előlép 

14 Hadrava Aurel 6-83 7 • » 
15 Husovszky Iosif  purt. b.-mv. jó 6-46 12 » » 

16 Kruzslitz Carol — — corig. 1. la t ină, şi istorie — javit né -
m e t nyelvből , a történele r.ből 

17 Ladó Ignatie 6-45 14 promovat — előlép 
18 Marx Ivan purt. b.-mv. jó 6-46 11 » » 

19 Mihály Iosif 7'12 6 promovat cu bine — jó osztály. 
20 Molnár Ludovic 7-16 5 » » » » 

21 Orbán Ioan purt. b.-mv. jó — — corig. , la istorie, ma temat i ca — javi t a 
tör ténelem és számtar.ból 

22 Simó Andrei purt. b.-mv. jó 7-60 2 promovat cu bine — jó oszt. 
23 Simon Ioan purt. b.-mv. jó — — la istorie corigent — javit a tört. 
24 Szabó Valentin 657 9 promovat — előlép 
25 Szalmásy Carol purt. b.-mv. jó — — r petent — ismétlő 
26 Szentes Andrei purt. b.-mv. jó — — 

corigent , la 1. română şi istorie — javit 
a tört- és r o m á n nye lvbő l 

27 Török Inţe — — repetent — ismétlő 
28 Varró Andrei 6-75 8 promovat — előlép 
29 Veress Andrei purt. b.-mv. jó — — cotigi, germ. —javit a német ny. 

Clasa V. osztály 
i 

1 Boródy Ladislau 8-17 1 promovat cu bine — jó oszt 
2 Brenner Vasile 7-74 3 » » » » 

3 Farkas Augustin 7-12 6 » » » « 

4 Moravek Ladislau 6-44 8 promovat előlép 
5 Pál Alexandru 6 49 7 « » 
6 Péterfy  Emeric 715 5 promovat cu bine — jó oszt. 
7 Sigmet Emil 7 92 2 » » » > 

8 Tókos Ioan 7 52 4 » » » » 

Retras — kilépett : Ujfalüssy  Ladislau. 
înscrişi — beíratott: 9, retras — kilépett: 1, promovaţi — előlép 8. 
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Situaţia — Minősítés 

1 Antoni Joan 7-34 8 promovat cu bine — jó oszt. 

2 Bartalus Iuliu purt. b.-mv. jó — — corigent 1. germană 
jó oszt. 3 Biró losif 7 8 0 4 promovat cu bine — jó oszt. 

4 Debitzky Adalbert 7 1 8 10 » » » » 

5 Frőlich Ottó 7 7 0 5 > » » » 
6 Hadnagy Ioan 7 8 4 3 » » » « 

7 Holló Francisc 7 8 7 2 » » » » 

8 Kubán Andrei purt. b.-mv. jó 6 7 5 12 promovat — előlép 
jó oszt. 9 Lassmann Pavel 8 4 6 1 promovat cu bine — jó oszt. 

10 ; Lántzky losif 7 4 0 7 > , > » 

11 Lántzky Ladislau 7 1 6 11 » » » » 

12 ! Pluhár Gavril 7-29 9 » » » » 

13 Szász Şiefan  ref.  purt. port. - megf. — — corigent matematică 
jó oszt. 14 Viola Zoltán 7 43 6 

1 
promovat cu bine — jó oszt. 

Clasa VII. osztály. 

1 
1 Ajvász Ladislau purt. bună 7-81 7 
2 Bárány Ladislau purt. potrivită — — 

3 Demeter Dominic purt. bună 7 08 9 
4 Demeter Ioan purt. bună 8 03 6 
5 Desbordes Ernest purt. potrivită — — 

6 Desbordes Eugen purt potrivită — — 

7 Dimény Emeric purt. bună 816 4 
8 Erdély Andrei purt. potrivită — — 

9 Ferch Fiderich 8 66 3 
10 Fuchs Gavril 8 06 5 
11 Hadrava Francisc 6 88 11 
12 Keresztesy Adalbert purt. potr. — — 

13 Korek Ladislau 8 89 2 
14 Kovács Anton purt. bună 6 69 12 
15 Kovács Ladislau 6 89 10 
16 Kűhn Ladislau purt. potrivită — — 

17 Landt Gheorghe 907 1 
18 Péterfy Iosif purt. bună — — 

19 Simó Alexandru purt. bună 7-26 8 
20 Szálló Aladar purt. bună — — 

promovat cu bine — jó osztályz. 
corigent din m a t a m a t i c i — iavit a 

számtanból 
promovat cu bine — jó osztályz. 

corigent din l imba rom. ?< m a t e m a t i c i 
javít r o m í n b ó l és «z imtanból 

corigent in fizică  l imba rom. şi fizici 
— javit r c m í n b ó l és f iziklból 

promovat cu bine — jó osztályz 
corigent din fizici — >a»lt a f izikib 1 

dicsérettel 
prom. eu laudă elélép dicsérettel 
promovat cu laudă előlép 
promovat — előlép 
cor igent din l imba r o m . şi m a t e m a t i c i 

javit r o m í n és számtaacó l 
prom cu laudă — dics. előlép 
promovat — előlép > » 
corigent din l imba rom. şi g r a m a n i c i — 

javit a r o m á n i s német nyelvből 
prom. cu laudă dicsérettel előlép 
corig. din limba rom. — javitromán 
prom. cu bine — jó osztályzat 
corig. din fizică — javit a fizikából 

înscrişi — beíratott: 21, promovaţi — előlép : 12, corigenţi — javit: 8. 
S'a retras 1 : Schmaltz Wilhelm. 
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1 Biró Ludovic 987 1 promovat cu laudă — jeles oszt. 

2 Flieg Francisc 8-81 2 » » » > 

3 Flieg Iosif 844 3 » » » > 

4 Hollósy Eugen 654 7 promovat — előlép 

5 Keresztesy Ladislau — — repetent — ismétel 
6 Köpeczy Eugen 690 6 promovat — előlép 

7 László Alexandru — — corig. istoria — javit a 1oft. 
8 Lókody Gaspar 695 5 promovat — előlép 

9 Petkes Francisc — — corigent — javit 
10 Pungucz Victor 736 4 promovat cu bine — jó oszt. 

11 Szabó Iuliu — — 
corig. 1. ge rm fi  ma tem. — ja*i a n é m e t -

ből és tör ténelemből 

12 Tóth Ladislau 6-47 8 promovat — előlép 

13 Zára Elemer " corig. 1. r o m . fi  istoria — i a r i t a r o m á n 
és tör ténelemből 

Retras — kimaradt: Nagy Ladislau. 
înscrişi — beiratott: 14, promovaţi — előlép : 8, corigenţi — javit 

3, repetenţi — ismétel: 2. » 



IX. Statistica şcolarilor pe anul şcolar 1925—26; 
Statisztikai kimutatás. 

C l a s a EU > > > > | 
5 £ o i H =C 

înscrişi 
Felvétetett 

ordinari — rendes 
particulari — magán j 

în cursul an - az év foly. 

53 27 25 33 9 14 21 14 196 

Total Összesen 53 27 25 33 9 14 21 14 fl 196 
Repăşiţi în cursul anului — Kimaradt I 5 — 2 3 1 — 1 H 13! 
tifectiv  la finea anului — Maradt 48 27 23 30 | 8 14 20 13 « 183 

Repetenţi Ismétlő 3 3 3 2 2 1 5 - 1 19 
rtu terminat anul 

şcolar 
Vizsgalatott tett 

ordinari — rendes 
particulari — magán 

48 27 23 29 8 14 21 13 | 183 

Efectivul  sumar — Összesen 48 27 23 30 8 14 20 13 | 183 

După 
, confesiune 

Vallás 
szerint 

grec. orient — g, kel. m 
grec. cat..— g. kath. 
rom. cat. — rom. kath. 

48 27 23 30 
1 
6 13 

1 
20 13 

1 
180 

1 

După 
, confesiune 

Vallás 
szerint unitari — unitárius 

izraeliţi — izraelita 
— — — — 1 — — 1 

După 
naţionalitate 
Nemzetiség 

szerint 

români — román 
unguri — magyar 
germani — német 

4 8 27 23 30 8 14 20 = 183 — 

După cetăţenie 
Allampolg. sze-. 

români — román 
străini — idegen 

48 27 24 30 8 14 20 13 183 

După etate 
Kor szerint 

1 0 — 1 2 
12—14 
14—16 
16—18 
18—20 
20—22 

20 
15 
3 

12 
15 
10 

22 
1 24 

6 
4 
4 

2 
12 

1 
co

S 
1 

I
I 

2 
10 

1 

22 
62 
44 
41 
13 

1 

După 
domiciliul 
părinţilor 
Lakóhely 

szerint 

In loc. — helybeli 
In judeţ. — megyei 
In prov. — tartom. 
In alte pr. — más tart. 
In ţări străine - id. orsz. 

33 
16 
7 
2 

11 
8 
6 
2 

12 
7 
3 
1 

14 
8 
2 
6 

2 
2 
4 

4 
6 
4 

2 
6 

12 

4 
2 
7 

! 72 
55 
45 
11 
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agricultori mici — kisbirtokos 
proprietari de moşii — nagybirt. 
arendaşi mici — bérlő 
zileri (serv.) în agric — zsellér 
industriaşi mici — kisiparos 
fabricanţi — gyáros 
neguţări mici — kiskereskedő 
funcţionari — tisztviselő 
preoţi — pap 
învăţători — tanító 
profesori — tanár 
pensiooişti, rentieri — nyugd. 
int. cu ocup. liberă — szab. fogl. 
privatieri — magánzó 
om de serviciu — szolga 

11 

1 
1 

16 
1 
4 
7 

2 
2 

3 

6 

8 

3 
4 

3 

1 
2 

2 
1 

6 

3 
6 

3 

1 
1 
1 

8 

6 

4 
4 

5 
2 

1 
1 

4 

2 
• 

v 1 

1 

4 

2 

1 

5 

2 

2 

6 

3 

2 
5 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

43 
1 
1 
3 

42 
1 

22 
35 i 

15 : 
6 I 
3 
4 
4 i 
3 

După situaţia 
materială 

Anyagi helyzet 
szerint 

bună — jó 
mijlocie közepes 
lipsiţi — vagyont. 

10 
27 
11 

27 
3 

10 
10 

5 
14 
11 

8 
3 

10 
1 

11 
7 
2 

2 
8 
3 

34 
111 
38 

După situaţia 
familiară 

Családi álla-
pot szerint 

orfani  de răz. - hadi árva 
orf  de tată-apátlan árva 
orfani  lotal - telj. árva 1 

1 
2 1 

— 

— 2 
2 
2 — 

3 
7 
1 

Orfani  sunt 
prevăzuţi de 

Az árvákat ellátja 
orfelinate - árvaház 
rudeni — rokonság 1 2 2 5 

Şcolari clasa 
1—VIII. după 
spor. în studii 
Tanúim, elő-

menetel 

foarte  bine — jeles 
bine — jó 
suficient elégséges 
1 nesuficient — elégt. 
2 nesuficient — elégt 
mai mul ţ i nesuf.  - t&bb. clin. 

3 
12 
14 
6 

10 
3 

1 
6 

13 
4 
3 
2 

2 
5 
7 ţ 

6 
2 

1 
5 

14. 
2 
3 
4 

6 
2 

11 
1 
2 

4 
5 
3 
4 
4 

3 
1 
4 
2 
1 
2 

" l i " 
57 
56 
31 
27 
13 

Purtarea 
Magaviselet 

foarte  bună — dicséres 
bună — jó 
potrivită — megfelelő 

30 
18 

21 
6 

15 
5 
3 

16 
13 

7 
1 

11 
2 
1 

6 
8 
6 

6 
5 
2 

112 
58 
12 

Starea sanit, 
Egészs. állap. 

cazur . de morb . uşoare 
k ö n n y ű jelleggel 

cazur i de morb. grele 
sulvos jelleggel 

[1,3 25 54 75 
2 

15 36 
6 

45 
3 

32 
2 

395 
12 

Ore absentate 
Mulasztott órák 

scuzate igazolt 
nescuz - nem igaz. 

1492 148 645 854 
54 

307 1054 1483 
22 

474 
25 

6447 
99 

Câţi elevi 
Hány tanuló 

n'au absentat - nem mul 
au absen ta te nemot iva te 

igazola t lanul 

7 
— 

3 
3 11 — — 6 

1 
5 

11 
25 
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Cazuri disci 
plinare 

• 

Statistică după 
limba maternă 

Anyanyelv szer. 

români — román 
maghiari — magyar 
germani — német 

4 8 2 7 
2 3 

3 0 8 4 2 0 13 183 

C
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e 
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N
ye

lv
is

m
er

et
e vor. numai ung. - csak magy. 

român şi ung. — románul is 
ung. şi nemţ. - magy. és ném. 
Cu limba maternă nu ungură 

vorbeşte şi alte limbi 
Anyany- kiv. mái ny«lv. a beizil 

4 8 2 5 

2 

2 0 
2 
1 

2 9 
1 

8 13 
1 

18 
2 

8 
3 
2 

169 
9 
5 



Véndíák-találkozó intézetünkben, 
A közel háromszázéves dicső múltra visszatekintő főgimnáziumunk 

történetébe fontos  mozzanatként illeszkedik bele az 1925. év október 
10-én (szombaton) tartott véndiák-találkozó feledhetetlenül  szép, lélek-
emelő ünnepsége. Az intézetnek Romániában élő volt tanítványai se-
reglettek össze impozánsan nagy számmal, hogy leróják szeretetüket 
és hálájukat a rég nem látott Alma Mater iránt. Eljöttek közelből és 
távolból, eljöttek mindenféle  renden lévők : az egyháznak igehirdető 
szolgái, a tanításügynek viharvert bajnokai, a tisztviselő-pálya tövises 
útjait járó szellemi munkások, a sovány nyugdíjas kenyéren tengődő 
aggastyánok, az áldott föld  barázdáit hasogató, kérges tenyerű, de 
melegszívű földmivelők,  az emberek egészségét és igazait védő orvos-
doktorok és jogtudósok, a magyar fajnak  becsületet szerző kereskedők 
és iparosok s a toll fegyverével  harcoló irók és újságírók. 

Emberöltők, nemzedékek találkoztak itt. Papok az ő tanítóikkal, 
tanárok és tanítványok az ő tanáraikkal, fiuk  az apjukkal, őszbecsa-
varodott aggastyánok, java férfikorban  lévők és az új nemzedék. Em-
lékek keltek szárnyra, rég nem látott ismerősök köszöntötték egymást 
könnyes szemekkel s a viszontlátás édes csókjával úgy a találkozó 
előestéjén a Barkóczy-féle  vendéglőben történt összejövetelen, mint a 
találkozó reggelén a finevelőintézet  előtti térségen. Diákcsinyek eleve-
nedtek fel,  régi tanárok jellegzetes mondásai röpködtek a levegőben s 
rég eltemetett diákszerelmek emléke újult fel.  Földből kinőtt öreg gim-
názium és jezsuita folyosó,  tánciskolául szolgáló csizmadiaszin és a 
diákelőadások kedves helye : a régi városháza a piac közepén főniksz-
ként feltámadtak  poraikból az öreg diákok szivárványos képzelete előtt. 
A szép kor, a boldog kor visszajött egy szóra, az aggastyán elfeledte 
öregségét, a férfi  és az ifjú  az élet nehéz küzdelmét. 

A hálaadó istenitisztelet. 

Amint így elmerengtek és emlékeket újítottak a véndiákok a fine-
velőintézet lombpergető térségén, megszólalt az öblös hangú nagy harang, 
•a véndiákok régi ismerőse, most is olyan szépen, mint régen, ifjú  erő-
ben. Hivó szavára sorba állott a jelen és mult, az ifjú  nemzedék és a 
véndiákok őszbeborult hada. És amikor 10 órakor zúgni kezdettek a 



harangok, megindult a meghatóan fönséges  körmenet a templomhoz 
vezető szerpentinen fölfelé.  Bámészkodó népnek gyönyörű látvány, 
benne résztvevőknek örökre emlékezetes szép élmény. Elől az intézet 
jelenlegi diákjai négyes sorokban a Máriás-lobogóval s a dolgos méhet 
jelképező laborummal. Emellett a piros-szinti Zrinyi-mentés, Mária-
leventék, utánuk a véndiák-kántorok, ezeket követték az intézet volt 
leánynövendékei, utánuk lépkedett a véndiákoknak mintegy háromszáz 
főnyi  tömött sora s a hatalmas menetet bezárta a finevelő  kápolnájá-
ból levonuló negyven főnyi  papság fehérkaringes  festői  csoportja élén 
Pál István pápai prelátus, püspöki biztossal. 

Amikor a menet Mária-énekek éneklése közben a Szent Miklós-
templomba ért, a véndiákok a jobboldali, hozzátartozóik a baloldali 
padsorokban, az intézet jelenlegi ifjúsága  a padsorok előtt, a papság 
pedig a szentélyben helyezkedett el. A hálaadó szentmisét a megjelen-
tek között legidősebb véndiákpap : Lőrincz Sándor esperes, Székely-
szentkirály-szülötte és Kilyénfalva  plébánosa végezte fényes  segédlettel. 
Áhítatot keltően csendült fel  ajkán a magasztos Te Deum, a dicső-
séges Gloria s a lelkeket ég felé  emelő Praefatio.  Az ünnepi hangu-
atot még fokozta  a Filharmonikus Társaság zenekarának művésziesen 
előadott templomi darabja. Amikor evangelium után rendjének egy-
szerű ruhájában a szószékre lépett P. Tréfán  Leonárd, volt rendtarto-
mányi főnök,  az elismerten jeles és országos hírű szónok, egyszerre 
mélységes csend támadt és mindenki a szónokra szegezte figyelő  te-
kintetét. Ballag már a véndiák . . . . — kezdette hatalmas s a szivek 
húrjain játszó beszédét. Ballag, hogy megkeresse a régi küszöböt. De 
hát hol van az a sokat koptatott régi küszöb ? Nincs, eltűnt. De van 
új küszöb helyette, mert a hegyeknek sajátsága, hogy energiák törnek 
elő belőlük s a Szent Miklós hegyén is a régi küszöb helyett új küszöb 
támadt. Ezt a küszöböt jöttünk megcsókolni, hogy az is olyan tartós 
legyen, mint a régi; hogy azon is olyan kipróbált tanerők lépkedjenek, 
mint Kovács Antal, Király Lajos, Koródi Endre, Szigethy István, Soó 
Gáspár és olyan buzgó, acélos akaratú ifjak,  mint amilyenek koptatták 
a régi küszöböt. Ezen a szép szombati napon fellebbentvén  a múltnak 
fátyolát,  találjunk reá önmagukra s régi ideáljainkra és higyjük szent 
hittel, hogy azok az ideák elpusztíthatatlanok, mint a Szent Miklós 
hegye, amelyből új küszöb nőtt ki a régi helyébe. 

Az élet viharaiban megedzett, megacélozott férfiak  sűrűn legör-
dülő könnyei jelezték, hogy szivből beszélt és a szivekhez szólott a 
Temesvári Pelbártok méltó utóda. 

A véndiákok közgyűlése. 

Tizenkettő volt az óra, amikor a hálaadó szentmise véget ért. A 
körmenetben kivonuló véndiákok hadát ekkor már várta a főgimná-



zium előtt a Kovács István fényképező  gépe, hogy örök emléket ké-
szítsen az örökre emlékezetes találkozóról. Amint a fényképfelvétel 
véget ért, a véndiákok a tornaterembe vonultak, amelyet teljesen meg-
töltöttek. Az elhelyezkedés után a bejárattal szemben felállított  emel-
vényen lévő, virágokkal ékesített asztalnál zugó éljenzés közepette 
Tamás Albert igazgató jelent meg, aki az alábbi beszéddel üdvözölte 
a véndiák vendégeket. 

Tamás Albert üdvözlő beszéde. 

Mint az intézetnek véndiákja, hosszú időn át tanára s ez idő 
szerint igénytelen vezetője, szeretettel üdvözlöm kedves vendégeinket, 
akik megjelentek, hogy a régi tanítványok kegyeletes ragaszkodását 
az új tanítványok elé követendő például állítsák. 

A kép, melyet a hálaadó istenitisztelet alatt, azt megelőzőleg a 
felvonuláskor  láttunk, megragadja a lelket, fennkölt  gondolatok sorát 
kelti és nemes elhatározásokat vált ki belőle. 

Egy nagy tanulság rejlik a véndiákok e találkozójában s az ab-
ban domborodik ki, hogy érdeklődéssel, bizonyos kegyeletes érzéssel 
viseltetnek az iskola iránt, melyben tanultak. Megmutatják hálájukat 
mindenkor, amikor arra alkalom nyílik. Megőrizték azt a vallásos, 
hazafias  és humánus szellemet, amelyet az iskola igyekezett beléjük 
nevelni. 

Az iskola növendékeit mindig és mindenütt úgy kell tekinteni, 
mint akiket minden szép és jóban segíteni, támogatni, vezetni fő  köte-
lességünk, mert csak igy lehet az iskola az életben szétszóródott em-
berek százainak, ezreinek összetartó kapcsa, bizonyos nemes szellem-
nek hagyományos őrzője. 

Bármilyen állást töltsünk be, a közérdek munkásainak kell magun-
kat tekintenünk, akiknek embertársai iránt is kötelességei vannak. Nem 
kötelesség, de mindenesetre szép vonás az, ha életünk egy-egy stáci-
ója után, egy-egy jubileumi esztendőben visszamegyünk emlékeinket 
megújítani, élő hálát nyilvánítani oda, ahol ifjuságunk  legszebb éveit 
töltöttük s ahonnan legerősebb talizmányainkat, a megvívandó küz-
delemre legjobb fegyvereinket  vittük el. 

E gondolatok ébrednek fel  lelkemben, amikor megváltozott körü-
löttünk a világ s megváltoztak az életviszonyok s igy magunknak is 
meg kell változnunk, ha az élet nagy érdekversenyében elbukni nem 
akarunk. 

Iskolánk mindenkor a tiszta vallásos és buzgó hazafias  szellem-
nek, kötelességtudásnak és jellemfejlesztésnek  volt a melegháza. Azt 
a műveltségi szinvonalat, amelyen az intézet állott a múltban és áll a 

jelenben, meg kell tartanunk s áldozatoktól sem szabad visszariadnunk. 
E gondolattal üdvözlöm kedves iskolatársaimat, köszönöm a meg-



jelenésüket s az értekezlet tb. korelnökéül felkérem  Lászlóffy  Antal és 
Szombatfalvi  Lajos urakat, annak vezetésére Pál Gábor ny. főgimn. 
igazgató urat, jegyzőjéül Biró Lajos tanárt. 

A felkértek  lelkes éljenzés között elfoglalván  helyeiket az elnöki 
asztalnál, Pál Gábor a véndiáktalálkozó célját fejtegető,  általános figye-
lemmel kisért, következő beszéddel nyitja meg az értekezletet. 

Pál Gábor megnyitó beszéde. 

Amennyire nem örvendetes, éppen annyira megtisztelő, mikor 
valakit korelnök cimen az elnöki székbe ültetnek. Engedelmeskedem a 
felhívásnak  és elfoglalom  az elnöki széket, de nyomban szives elnézé-
züket is kikéiem, ha az elnöki tisztet az ünnepély jelentőségének és a 
tanácskozás fontosságának  megfelelően  betölteni nem tudnám. 

És méltóztassanak megengedni, hogy az elnöki székből véndiák-
testvéreim nevében köszönetet mondjak azokért a lelkes és szívélyes 
szavakért, melyekkel a főgimnázium  jelenlegi igazgatója az intézet meg-
jelent és egybegyűlt egykori tanítványait üdvözölte, sőt megjelenésü-
kért köszönetét is hangsúlyozta. Erre a megköszönésre azzal reflektá-
lok, hogy meggyőződésem szerint mindnyájan készséggel és egy belső 
indító-erő hatása alatt kötelességérzettel jelentünk meg a meghívásra. 

Mert ez a találkozás nem utánzata az újabb korban divatossá 
vált diáktalálkozóknak, melyeknél a főszempont  abban nyilvánul, hogy 
azok, akik között a könyökös pajtásság évek során testvéri szeretetté 
finomult,  egymás látásán, állásfoglalásán,  előhaladásán, családalapításán 
és ennek megsokasodásán kölcsönösen örvendezzenek. Nem akarom 
ezzel lekicsinyelni ezeket a találkozókat, mert indítékai igen szép és 
értékes lelkivonások. Sőt el kell ismerni azt is, hogy mindig szeretettel 
és hálával emlékeznek meg az intézetről, mely őket szárnyaikra bocsá-
totta és rendszerint áldozatokat is hoznak az intézet támogatására ala-
pítvány létesítésével. 

A jelenlegi véndiák-találkozónak azonban más indítékai vannak. 
Mi is örvendünk annak, hogy egy intézetnek, egy közös anyának idő-
szakonként szárnyra bocsátott gyermekei egymást láthatjuk, egymást 
köszönthetjük ; de a mi találkozásunk egy mélységes aggodalom hajtó-
erejének hatása alatt indult és jött létre. 

Mikor az édesanya erejében meggyengül, szárnyrabocsátott jó 
gyermekei meglátogatják, segítségére sietnek. A mi egykori Alma Ma-
terünk a változott viszonyok és új hazánk rideg agrártörvénye folytán 
erejében szintén meggyengült. Fenntartása, további életbentartása egy-

. kori szerettjeinek, fajunk,  társadalmunk hatékony támogatására szorult. 
Ez a támogatás erkölcsi kötelessége mindenkinek, aki magyarnak érzi 
magát, mert enélkül fajunk,  nyelvünk, egész kulturánk jut veszélybe. 

És ha rajtunk múlik a segítség, két oldalról jövő súlyos vádat i 



kell elviselnünk : egyet az ősök szellemétől, egyet a jövő generációtól. 
Az ősök szelleme azzal vádolhat, hogy amit ők egykor megalapítottak, 
berendeztek és nekünk átadtak, azt gyengék, erőtlenek vagyunk meg-
tartani ; a jövő generáció pedig azzal, hogy amit készen kaptunk pusz-
tulni engedtük. 

Talán nem tévedek, midőn azt hiszem, hogy a jelen értekezlet 
tárgya ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban van. Nem akartam elébe-
vágni az erre vonatkozó előterjesztéseknek, melyek bizonyára illetéke-
sebb ajkakról fognak  elhangzani, csak igazolni akartam előbb mondott 
szavaimat, hogy készséggel és kötelességszerüleg ezeknek a gondola-
toknak a hatása alatt jöttünk ide. 

Ezeknek előrebocsátása után az értekezletet megnyitom és felké-
rem az előadó urakat, hogy előterjesztéseiket megtenni szíveskedjenek. 

A lelkes éljenzéssel kisért elnöki megnyitó elhangzása után Tamás 
Albert igazgató felolvasta  Majláth püspök és az Igazgatótanács meleg-
hangú üdvözlő iratait és indítványozta a kegyelmes főpásztor  távirati 
üdvözlését, amit az értekezlet élénk helyesléssel fogadott.  Majd Biró 
Lajos véndiák-jegyző mutatta be az érkezett leveleket, külön is felol-
vasván a Budapesten lakó 92 éves Gyertyánffy  Istvánnak, a nagynevű 
pedagógusnak, a legidősebb tanárnak, a 88 esztendős Bálint László 
kanonoknak, a legöregebb véndiáknak kortörténeti adatokban bővel-
kedő, az Amerikai Egyesült Államokban misszióskodó P. Biró Lőrinc 
dr. franciskánus  atyának és P. Sándor Vitális rendtartományi főnöknek 
megható üdvözlő leveleit, amelyeket mély megilletődéssel hallgatott végig 
a közgyüléí. 

Ezután két szónoklat következett. Elsőnek Oláh Dániel kézdi-
orbai főesperes,  Kézdiszentlélek plébánosa emelkedett szólásra és az 
intézet kebeléből kikerült nagyszámú papság nevében köszöntötte az 
Alma Matert. Az édes anyjától jött — úgymond — az édes anyához, 
ahol az élet két boldogító evangéliumára tanították meg: Imádkozzál 
és dolgozzál. Virágot nem hoztak, de elhozták szivüknek mélységes 
háláját az Ínséges helyzetbe jutott ősi Alma Mater iránt. Uj erőt gal-
vánizálni jöttek az elerőtlenedett tagokba s a papság nevében megígéri, 
hogy erős karjaikat odatartják a meggyengült szárny támogatására, 
mert az ősi Alma Maternek élnie kell időtlen időkig. 

Az egyház szolgájának könnyeket fakasztó  szavai után Paál 
Árpád dr., a Kolozsvárt megjelenő Újság főszerkesztője  emelkedett 
szólásra és szárnyaló fönséggel  beszélt arról, hogy ma minden vállra 
egy egész világtörténelem hullott rá s a megszentelt fájdalom  közepette 
a romok közül kiemelkedik az iskola képe ormán a megnyugvást, sze-
retetet, hitet és reményt hirdető diadalmi jelvénnyel: a kereszttel. A 
multak szivárványos emlékein elmerengve ma mi jövőt keresünk, jövőt 
alapozunk s hogy ez a jövő szép, ragyogó legyen, saját szivünkén 



kell megragadnunk magunkat. Az intézet pilléreit kell keményen meg-
támogatnunk, hogy azók között gond nélkül hirdesse a tanárság a 
tudomány igéit s hogy azokat, mint a múltban, úgy a jövőben is ke-
ressa fel  a székelység zöme, mert valóságos néptragédia lenne, ha az 
ősi intézetek kapui az anyagi erők hiánya miatt bezárulnának s a faj-
fenntartó  intelligencia kipusztulna. Nem megszüntetni kell az ősi inté-
zeteket, hanem támogatni s éppen ezért óhajtja, hogy a véndiáktalál-
kozó legyen örök. 

Nagy Lajos dr. indítványa. 

Hosszantartó taps kisérte Paál Árpádnak szivekbe markoló be-
szédét. A szemekből könnyek patakzottak s a kebleket a tennivágyás-
nak lelkesedése járta át. Ebben a pillanatban állott fel  Nagy Lajos dr., 
ügyvéd, státusgyülési képviselő, a véndiáktalálkozó előkészítő bizott-
ságának és rendezőségének fáradhatatlan  elnöke s minden további 
beszéd helyett a következő indítványt terjesztette elő : 

Abból az örömteljes, mindnyájunk által hőn óhajtott alkalomból 
kifolyólag,  hogy a székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnázium  volt nö-
vendékei a mai napon ünnepélyes találkozóra jöttek össze, az Istennek 
lerótt hálaadás után hálájukat leróni kívánják az Alma Materrel szem-
ben is, amelynek küszöbét ma mély megilletődéssel lépték át. 

Tekintettel az intézet anyagi szükségletére, önkéntes adományaik 
összehozása által segíteni kívánnak az intézet szegény sorsú székely 
növendékeinek elhagyatott helyzetén, mely célból indítványozom a gyűj-
tés megindítását. 

Az elnökségi emelvényen elhelyezett gyüjtőivek a közgyűlés ada-
kozó tagjainak rendelkezésére állanak s a mai összejövetel jegyző-
könyvi megörökítését eszközlendő jegyzőkönyvi aláírások révén a gyüj-
tőivek kitöltése is megejthető. 

Az indítványt a véndiák-gyűlés kitörő helyesléssel fogadta  s az 
aláírások eszközlése végett az elnök a gyűlést félórára  felfüggesztette, 
amely idő alatt igen tekintélyes összeget jegyeztek, amelynek kamatá-
ban a letelt iskolai évben már több szegény sorsú székely tanuló 
részesült. 

Pál Gábor bezáró beszéde. 

A jegyzések befejezése  után Pál Gábor elnök d. u. 2 óra tájban 
a következő magasszárnyalásu és a jövőre nézve irányt mutató be-
széddel zárta be a történelmi nevezetességű és az intézet életében 
örökre emlékezetes véndiák-közgyülést. 

Ez a lefolyt  értekezlet elévülhetetlen emlék lesz mindazoknak 
lelkében, akik ennek ma résztvevői és tanúi voltak és az a jegyző-
könyv, mely annak lefolyásáról  képet ad és a határozatot magában 
foglalja,  hitem szerint nemcsak dokumentuma lesz ennek az ünnepé-



lyes találkozónak, hanem sugárzó erőt nyer és jótékony sugarakat 
lövel ki annak a levéltárnak a fiókjából  is, ahol őrizni fogják  s amely-
nek hatása alatt nemzeti művelődésünk iránt érzékeny lelkek ébren 
fogják  tartani az intézet iránt a közérdeklődést és áldozatkészséget úgy 
a jelen, mint a jövő nemzedék körében. Adja Isten, hogy úgy legyen ! 
Mert széles körre kiterjedő áldozatkészség nélkül iskoláink fenn  nem 
tarthatók. 

Idáig az áldozatkészség csak egy szűkebb társadalmi körben nyil-
vánult. A nagy vagyonnal rendelkezők közül azoknál, akiknél a magas 
műveltség annak tudatával párosult, hogy a vagyonnal kötelességek 
járnak és a középosztálynál, az úgynevezett honorácioroknál, akik a 
múltban minden szép, igaz jóügynek önkéntes adófizetői  voltak, ahol 
ezekért áldozatokat kellett hozni. 

Ezek azonban újabb időben vagyont erejükben meggyengültek, 
mert a szellemi munka értékének megbecsülése újabban lehanyatlott; 
ellenben az ipar és kereskedelem vagyont gyűjtő foglalkozások  lettek. 
A régi középosztály szerepét tehát ezeknek kell betölteni, vagy legalább 
kiegészíteni úgy, miként az a művelt nyugaton már végbe ment, ahol 
az iparos és kereskedőosztály műveltségénél fogva  a középosztályhoz 
tartozónak érzi és tekinti magát, de az ezzel járó kötelességek teljesí-
tését vállalja is. Mi még, fájdalom,  távol állunk ettől az állapottól, de 
hogy feléje  kezdünk közeledni, azt örvendetesen megállapíthatjuk. 

Az igazi lelki műveltséggel együtt jár annak a tudatnak rögzítése, 
hogy a vagyonnak nemcsak az a feladata,  hogy tulajdonosainak jólé-
tet biztosítson, hanem abból dézmát kell adni. Nem a középkor szolgai 
kötelezettségével, hanem önkéntes felajánlással  minden szép, igaz és 
jó ügynek támogatására, ami fajának  előhaladására, művelődésére szolgál. 

Ily módon az összevetett erőkkel nagy, sőt csodás eredményeket 
lehet elérni. De ha mi is ilyeneket akarunk, akkor nem szabad az 
események és a világ folyását  álmatagon és közönyösen nézni. Jusson 
gyakran eszünkbe a költő intelme : 

»Ne csak veszélyben légy serény, 
A béke vészesebb, 
S melyet vág álmos népeken, 
Gyógyithatlanb a seb> 

Közebéd. — Kegyelet az elhányt tanárok iránt. 

A magasztos érzelmeket kiváltó és emelkedett hangulatban lefolyt 
közgyűlés után társas ebédre jöttek össze a véndiákok a Barkóczy-féle 
vendéglő ízlésesen feldíszített  termeibe, ahol a véndiákokon kivül kép-
viselve volt a vármegye, a város és a társadalom minden rétege úgy, 



hogy a helyiségek a közönséget nem is tudták teljesen befogadni.  Az 
ünnepi hangulatban lefolyt  közebéden szebbnél szebb pohárköszöntők 
hangzottak el, amelyeknek sorát Pál István pápai prelátus, püspöki 
biztos, szenátor nyitotta meg a királyra és a királyi családra mondott, 
állva hallgatott lelkes köszöntőjével. Pál Gábor kir. tanácsos, ny. csik-
somlyói főgimn.  igazgató történelmi visszapillantásban gazdag beszédé-
ben Majláth püspököt, Tamás Albert igazgató a vármegye prefectusát, 
Orbán János székelykereszturi plébános a megye és a város polgársá-
gát, mint a kultura önzetlen támogatóit, Nagy Lajos dr., ügyvéd, a 
rendezőbizottság elnöke a védnököket, vendégeket és a szolgálatot 
tevő papokat, Balássy Dénej ny. tanár a közhatóságokat, Fazakas 
Gáspár tanár az egyházakat és társintézeteket köszöntötte. Ezek után, 
emelkedett szólásra a mindig ifjú  kedélyű Embery Árpád c. igazgató, 
aki szellemes és rimes felköszöntőjével 1 élénk tetszésnyilvánítások mel-
lett az öreg diákokat üdvözölte, amire viszonzásképpen Viola Sándor 
d r - , ügyvéd válaszolt a tanári testületre és az öreg tanárokra mondott 
meleghangú köszöntőjével. A pohárköszöntők sorát Török Ferenc cso-
mafalvi  plébános fejezte  be a jelenlevő nőkre és távollévő székely 
anyákra, mint a fajnak  fenntartóira  mondott s lelkes tapssal kisért 
köszöntőjével. 

A kedélyes hangulatban eltöltött társas ebéd és az élőkről való 
megemlékezés után a véndiákok a róm. kath. temetőbe vonultak ki, 
ahol felkeresték  az elhunyt tanárok sirját s áldó imádság között újítot-
ták fel  a székely kultura porladó munkásainak szent emlékét, meg-
köszönve fáradhatatlan  munkásságukat, amellyel emberré nevelték őket. 

Műsoros estély. 

A véndiáktalálkozó ünnepségének méltó befejezője  volt a Buka-
rest-szálló színháztermében zsúfolt  közönség jelenlétében megtartott 
magas nívójú és lebilincselő műsorú estély, amelynek bevezető száma 
képpen az ifjúság  vegyeskara énekelte el Khell István tanár vezetése 
mellett Goll János Üdvözlő dalát Embery Árpád alkalmi szövegével az 
ifjú  szivek meleg lelkesedésével. P. Jánossy Béla dr. ódai szárnyalású 
prológusa : Öregdiák köszöntője 2 Bálinth József  véndiákban méltó in-
terpretálóra talált, aki a skálaszerüen fokozódó  magasztos érzelmeket 
a gyakorlott szavaló igazi művészetével jutatta kifejezésre.  Mikor a 
költeménynek a következő befejező  sorai is elhangzottak : 

1 Megjelent a Székely Közélet 1925. évi október 25-iki 43. számában. 
8 Megjelent a Hírnök'XXII. 457. 1. 



Öregdiák, én, hozzátok kiáltok 
Ti könnyes, lelkes többi véndiákok, 
Kik éltek, mint én, küzdelmek között: 
Teljünk be régmúlt, boldog ifjúsággal, 
S ma könnyel, dallal, frissen  szedett virággal 
Hintsük meg ezt a szentelt küszöböt I 

a hatás óriási volt, a tapsvihar, mely szólott szerzőnek és előadónak 
egyaránt, percekig tartott. Hasonlóan nagysikerű volt a díjnyertes Szé-
kely Dalegyletnek Kiss Elek vezetése mellett igazi művészi tökéletes-
séggel előadott versenydarabja (Metz : Ballada), amelynek szépségével 
alig tudott betelni a közönség. Többszörösen kitüntetett dalegyletünk 
ünneplése alig ért véget, amidőn újra zajos taps hangzott fel,  amely 
Paál Árpád dr., véndiákot köszöntötte, aki Az édesanyák örök igazsága1 

cimen tartott az anyanyelvről és az anyaságról filozófiai  mélységű és 
magasságú, nagy figyelemmel  hallgatott s valóságos tapsorkánnal ju-
talmazott felolvasást.  Feszült várakozás előzte meg Retezár Katica ko-
lozsvári hangversenyénekesnő klasszikus énekszámait (Massenet: Elégie, 
Bemberg: Nymphes et Sylvains, Farkas Ödön: Bölcső mellett) s a kö-
zönség nem csalódott: a pompásan szinező előadás, a nagyterjedelmü, 
tiszta és kiválóan iskolázott hang egészen lebilincselte a Szabó Ilus 
méltó zongorakiséretével együtt. Ujrázásban többször volt részük. 
György Dénes véndiák klasszikus példáját adta az igazi szavalómüvé-
szetnek Petres Kálmán és Mécs László egy-egy, a nap hangulatához 
simuló költeményének nagy tetszés mellett való elszavalásával. »A mű-
sor befejezése  újra visszaidézte a véndiák hangulat minden bübáját. 
Embery Árpád meleg és könnyesen derűs monologját (Emlékezzünk 
régiekről) adta elő Vákár Vilmos véndiák-szinész azzal a művészettel, 
ami egy színésztől csak kitelik, amikor az szinész is és véndiák is 
egyszerre. A közönség melegen ünnepelte őket, mikor kézenfogva  a 
két vénlegény megjelent előtte®. (Újság 1925. okt. 14.) A hatást fo-
kozta a szinpad diszletezése is, amely a régi gimnázium, a plébánia 
és templom képét mutatta, amelyet Spanyár Pál kollégánk festett.  A 
műsor záró száma a Véndiákok búcsudala volt, amelynek aktuális 
hangulatu szövegét Embery Árpád írta, nagyon sikerült zenéjét Peltzer 
Vilmos dr. szerezte, amelyet azonban az idő rövidsége miatt betanítani 
nem lehetett, így egy közismert áriára énekelték el a Székely Dalegy-
let véndiákjai. Az estélyt kedélyes táncmulatság követte, amelyet Lász-
lóffy  Antal az egyik legöregebb véndiák (74 éves) nyitott meg uno-
kájával még mindig fiatalos  hévvel. 

És most még egyszer visszagondolva intézetünk letelt iskolai 
évének erre a nagyjelentőségű eseményére, lehetetlen, hogy a véndiák-

1 Megjelent a Székely Közélet 1925. évi október 18 iki 42. számában. 



krónikás is a hála, köszönet és elismerés hangján ne emlékezzék meg 
azokról, akik ezt a találkozót kigondolták, szorgalmas munkával elő-
készítették és meg is valósították. Mind a találkozó előkészítői és meg-
szervezői, mind pedig az ünnepség önzetlen szereplői méltók intézetünk 
és a székely ifjúság  örök hálájára. Most még csak az van hátra, hogy 
mint már több helyen, úgy itt is megalakuljon, a véndiákok egyesülete, 
hogy a rövid időközökben megismételhető találkozóknak jótékony ha-
tása ifjúságunkra  nézve legyen tartós és soha el nem muló. 

Intézetünk tanári kara, ifjúsága  és velünk együtt vármegyénk és 
városunk közönsége könnyeket fakasztó  megható ünnepség keretében 
ünnepelte Embery Árpád c. igazgatót 1926. június 13-án tanári mű-
ködésének negyvenéves évfordulója  alkalmából. 

Embery Árpád, aki 1863 január 5-én született Kolozsvárt, 1886. 
szeptember 1 óta a székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnázium  tanára, 
tehát a kerek negyven esztendőt a székely anyaváros falai  között töl-
tötte el, még pedig szakadatlan iskolai, közéleti és társadalmi munká-
ban. Már mint fiatal  tanár nagy buzgóságot fejt  ki az ifjúsági  segítő 
könyvtár létesítése érdekében. Színdarabokat ír és szinielőadásokat ren-
dez erre a célra. Mint az ifjúsági  könyvtár őre nemcsak rendezi a 
könyvtárt, de annak hasznos voltáról és célszerű berendezéséről prog-
ramm értekezést is ír az intézet értesítőjébe. Később mint a tanári 
könyvtár, filológai  szertár őre és a kirándulási egylet szervezője tesz 
hasznos és elévülhetetlen szolgálatokat intézetének. Az ifjúságot  buz-
dítja, sarkalja az önképzésre s ebből a célból pályadijakat tüz ki. 
Őmaga sem elégszik meg a tanári kötelességek pontos teljesítésével, 
hanem szabad idejében ír, dolgozik az ifjúság  és a nagyközönség szá-
mára egyaránt. A görög-római ruházatról címen hasznos könyvet ad 
az ifjúság  kezébe. Az intézet 1892-ben épült új épületének (jelenleg fi-
nevelő intézet) felszenteléséről  Emléklapokat ad ki az ifjúság  és a 
nagyközönség számára. Költeményeit, értekezéseit, hirlapi tudósításait 
egymásután hozzák a Magyar Állam és annak melléklete a Szépiro-
dalmi Kert, továbbá a Közművelődés és a Csiki Lapok. Egy ideig 
szerkesztője volt a városunkban megjelenő Székelyudvarhely és Szé-
kely Közélet című lapoknak s egyúttal a rímes pohárköszöntők vete-
rán mestere mai napig is. Tollával a legnemesebb eszméket szolgálta, 
nemcsak agitált a milleniumi emlékoszlop s a Vas Székely létesítése 

Biró Lajos, 

Embery 
negyvenéves tanári jubileuma. 



érdekében, hanem azoknak megteremtője is volt. Társadalmi egyesüle-
teinknek hol alapító, hol pártoló, hol választmányi tagja, hol pedig 
irányító, vezető egyénisége. A nagy évfordulóknak  és nagy események-
nek ünnepi szónoka; főispánokat  fogad  és főispánokat  búcsúztat. Sza-
bad liceumi előadásokon és tanári kongresszusokon megszokott és 
nélkülözhetetlen előadó. Egyházának mint egyháztanácsos és státus-
gyülési képviselő eszmét termelő és eszméket pártoló buzgó tagja. Az 
ifjúságnak  nemesszívű pártfogója,  a tanári közszellem ápolója és a 
székelység haladásának egyik vezető egyénisége, akit egy alkalommal 
a nép bizalma az országgyűlési képviselőséggel is megtisztelt s akit a 
főpásztora  közhasznú működésének elismeréseül igazgatói címmel tün-
tetett ki. A mult évi Véndiáktalálkozó egyik kigondolója, fáradhatatlan 
előkészítője és megvalósítója. 

Ezek a konturvonások jelzik Embery Árpád négyévtizedes pályá-
jának a kereteit. Ezért a példát adó és példát mutató munkásságért 
volt méltó a meleg és széleskörű ünneplésre. 

A jubileumi ünnepségre a főgimnázium  tornatermébe nagyszámú 
közönség gyűlt egybe, amely a tanári kar élén bevonuló jubilánst zúgó 
éljenzéssel köszöntötte. Az ünnepséget az ifj.  zenekarnak Khell István 
tanár vezetése mellett precízül előadott nyitánya vezette be, majd pe-
dig Demeter János VII. o. t. szavalta el Szalay Mátyásnak Két kis 
diák című, a tanári szeretetet meghatóan példázó költeményét, amit 
az ifjúsági  énekkar üdvözlő dala követett. Ezután Tamás Albert igaz-
gató ismertette az iskolai év fontosabb  eseményeit, kiemelkedő mozza-
natait, amelyekhez jelentőségben méltán társul ez a jubileumi ünnep-
ség is, amely négyévtizedes becsületes tanári munkát van hivatva ér-
téke szerint méltányolni. A tanári munka becsét fejtegető  beszédének 
végén felolvasta  püspök atyánknak meleghangú elismerő iratát, amit a 
közönség lelkes éljenzéssel fogadott.  Majd Frőlich Ottó finevelő  inté-
zeti régens rajzolta meg mély alapozású beszédében Embery Árpád 
negyvenéves tanügyi és közéleti pályáját, melynek vezető motívuma a 
mindenkit egyaránt átölelő szeretet volt. A mindkét nembeli ifjúság  há-
láját Erdélyi András VII. o. t. és Lányi Mici IV. o. polgárista ecsetel-
ték kedves szavakkal; az utóbbi francia  nyelven köszöntötte az ő 
francia  tanárukat egy szép virágcsokor s egy értékes ajándék átnyúj-
tása mellett. A véndiákok is eljöttek az érdemes tanügyi munkás ün-
neplésére. Szónokuk Nagy Lajos dr., ügyvéd, státusgyülési képviselő 
volt, aki a régi tanítványok hálás kegyeletével mély megilletődés hang-
ján szólott a jubiláns érdemeiről és zúgó éljenzés között jelentette be, 
hogy a véndiákok szeretett tanáruk nevére 5000 leus alapítványt tesz-
nek s ezenkívül még egy szép emléktárgyat is nyújtott át neki. A ref. 
kollégium testvéri üdvözletének Biró Sándor tanár adott megható sza-
vakban kifejezést. 



Az üdvözlések elhangzása után Embery Árpád jelent meg a pó-
diumon szűnni nem akaró éljenzés közepette. Külső megilletődéssel és 
belső meghatottsággal mondott köszönetet minden egyes szónoknak, a 
kis polgáristáknak francia  nyelven s Ígéretet tett, hogy öreg napjaiban 
is ifjú  lelkesedéssel és munkakedvvel fogja  szolgálni a tanítás szent 
ügyét. Különösen is megkapó és megható volt a kötelességteljesítésről 
a jelenlegi ifjúsághoz  intézett állokuciója. Még egy ének- és zeneszám 
egészítették ki a feledhetetlenül  szép ünnepséget, amelyet Tamás Al-
bert igazgató zárt be, köszönetet mondva a jelenlévő Spataru prefek-
tusnak s a megjelent nagyszámú közönségnek. 

Este a Barkóczy-kert helyiségében az ünneplés tovább folytató-
dott. A Székely Dalegylet szerenádot adott, tanártársai, az egyházak, 
testvérintézetek, öregdiákok és az iparosság színes köszöntőkben hó-
doltak az iskolai és társadalmi munka veterán bajnoka előtt, akit az 
ország minden részéből meleghangú levelekkel és sürgönyökkel árasz-
tottak el, jeléül annak, hogy negyven éven keresztül nem hiába szórta 
szét dús keble kincseit. B. L. 

) 



L Adatok intézetünk ez évi történetéhez. 
1. Intézetünk jellege. Intézetünk »Az erdélyi róm. kath. Státus 

székelyudvarhelyi főgimnáziuma*  nevet viseli. Alapításának idejét biz-
tosan meghatározni nem lehet. Csak az bizonyos, hogy a Jézustársa-
ság tagjai alapították. Ők építették az első épületet 1650 körül a plébá-
nia épülettől északra fekvő  domboldalon, ők vezették és tartották fenn 
az intézetet 1774-ig. A jezsuitarend eltörlése után a főkormányszék 
kebelében alakult Catholica Comisio vette át az intézet gondozását, ne-
vezte ki a tanárokat s vezette annak mindennemű ügyeit az erdély-
részi kath. tanulmányi-alap költségén egészen 1866-ig, midőn az előbbi 
főtanhatóság  helyébe az akkor autonomikus jogkörrel felruházott  Katho-
likus Status lépett, mely jelenben is fenntartja  és kormányozza. Régi 
épülete 200 esztendőnél tovább állott a nevelés és tanítás szolgálatá-
ban. Az erd. róm. kath. Státus, mint főtanhatóság  1890-ben saját költ-
ségén új épületet emeltetett, mely 18 év múlva finevelő  intézet lett. 
Mai modern iskolánk 1909—10-ben épült a finevelő  helyén a Státus 
költségén. 

2. Az iskolai év kezdete. A főtanhatóság  rendelete folytán  az 
1925—26 iskolai évben a beírások szeptember 1—9, a javitó-, pótló 
vizsgálatok 10—18. folytak,  szept. 26-án ünnepélyes Veni Sanctevel a 
tanévet megnyitottuk, mely alkalommal az igazgató felolvastatta  és 
megmagyarázta az iskolai szabályokat. A rendes tanítást szeptember 
28-án kezdettük meg. A tanitás a rendes iskolai szünetek mellett meg-
szakítás nélkül folyt  a tanév végéig. Javitó vizsgálatra állott a tanév 
elején egy tárgyból 33 tanuló, két tárgyból — tanuló. A vizsgák ered-
ménye alapján a jelentkezők mindnyájan felsőbb  osztályba léptek. Egy 
tanuló, aki betegség miatt a juniusi vizsgákon nem vehetett részt, a sza-
bályzat alapján szeptemberben tett pótló osztályvizsgálatot a VII. osz-
tályról. 

3. Változás az intézet gondnoki állásában. Az intézet világi 
gondnoka id. Ugrón Ákos nyug. főispán  volt, aki 1926 január 26-án 
meghalt. Az elhunyt régi gondnok az intézetnek volt egykor jeles nö-
vendéke, itt végezte a középiskolát abban a régi épületben, melynek 
romjai sincsenek meg, de az elhunyt mindig kegyeletes érzéssel volt 
az ősi intézeti épület iránt, mert ifjúkorának  legkedvesebb emlékei ide 
kapcsolták. A tanárikar részvétét nyilvánította a gyászoló család előtt, 



megjelent az ifjúsággal  a temetésen, amelyen az-ifjúsági  énekkar egy 
gyászdalt énekelt. 

Hálával és tisztelettel őrizzük emlékét. 
Nyugodjék csendesen ! 
A főtanhatóság  május 15-iki igazgatótanácsi ülésén az elhunyt 

világi gondnok helyére Dr. Viola Sándor székelykereszturi ügyvédet 
választotta meg, aki szintén intézetünknek volt jeles növendéke. Tisz-
telettel üdvözöljük őt s kívánjuk, hogy azt a rokonszenvet és érdeklődést, 
amelyet az intézet iránt érzett és táplált lelkében, őrizze meg hosszú 
időn át ! 

4. Iskolai gondnokság. A főtanhatóság  a gimnázium mellett meg-
alkototott iskolai gondnokságba a tanártestület részéről Dr. Dobos Fe-
renc és Frőlich Ottó beválasztását a tanártestület részéről tudomásul 
vette. A gondnokság többi tagjaiul Dr. Vass Lajos, Dr. Nagy Lajos, 
Hann József  székelyudvarhelyi, Szabó Dénes zetelaki, Fábián Ár-
pád fancsali,  Dániel Aron szentegyházasfalvi,  Mátyás Albert homo-
ródkarácsonyfalvi,  Simó Ferenc bogárfalvi,  Ilyés Albert pálfalvi  la-
kosok, továbbá Kis János máréfalvi,  Hadnagy Mihály korondi és 
Orbán János székelykereszturi plébánosok vétettek lel. Az iskolai gond-
nokság minden iskolai évben legalább háromszor gyűlésezik. A gyűlés 
elnöke az intézet püspöki biztosa, távollétében az intézet világi gond-
noka, előadója az intézet igazgatója. 

5. Tanári személyzet. A tanári testületben az 1925—26 iskolai 
évben az a változás történt, hogy a románnyelv és történelem taní-
tásra a főtanhatóság  Cluján Grigor tanárjelöltet küldötte október vé-
gén. Cluján tanár november elején állását elfoglalta,  de január végén 
állítólag katonai szolgálat miatt állásából eltávozott. Helyét Szőcs Mi-
hály kézdivásárhelyi tanárral — mint kisegítővel töltötték be. Szőcs 
Mihály tanár február  23-án foglalta  el állását és megszakítás nélkül 
tanította a részére beosztott órákat a tanév végéig. Embery Árpád r. ta-
nár és cimz. igazgató tanári működésének 40-ik évét betöltvén, jubi-
leumát junius 13-án tartottuk meg. A főtanhatóság  a jubilánshoz elis-
merő levelet intézett. 

6. Valláserkölcsi állapot. A tanuló ifjúság  az őszi és tavaszi hó-
napokban naponként hallgatott fél  8 órakor szentmisét a helybeli ple-
bánia-templomban. A téli hónapokban á vasárnapi szentmisére szorít-
koztunk, melyet az egész évfolyamán  a plebánia-templomban tartottunk 
d. e. 9 órakor s melyet exhortáció előzött meg az intézetben.. Ünne-
peken a plébánia templomban 10 órakor vett részt az ifjúság  az ün-
nepi istentiszteleten. Közös gyónást az ifjúság  négyszer végzett. A hús-
véti szt. gyónás és áldozás előtt, március 16—19-ig lelkigyakorlatot 
P. Olasz Péter S. J. tartott. Az ifjúság  résztvett az előirt egyházi kör-
meneteken. 



7. Főpásztorí látogatás. Majláth G. Károly erdélyi püspök ur 
Őnmlga november 13-án d. u. érkezett városunkba. Még aznap meg-
gyóntatta a felsőbb  osztályú tanulókat s másnap megáldoztatta s egy-
szersmint meglátogatta a tanulókat minden osztályban. A délutáni 
órákban ismételten gyóntatott és másnap vasárnap megáldoztatta a hí-
veket. A délutáni vonattal eltávozott körünkből Kolozsvárra — a Sta-
tusgy ülésre. 

8. Látogatások. Október 8-án rövid látogatást tett az intézetben 
Bratu nagyszebeni főinspektor  ur a délutáni órákban, érdeklődvén a 
beiratkozás iránt. Május 18-ikán meglátogatta az intézetet Sperantia 
inspector. A tanév elején november 6-án meglátogatta az in-
tézetet Ţepoşu inspector ur és a tanulók beiratási naplóját megte-
kintette s egyszersmind a beirt tanulókat jegyzékbe foglalta.  Január 
22-én Orghidan nagyszebeni inspector tett látogatást és négy osztályban 
román- francianyelvi  és fizikai  órákon jelent meg. A IV. osztályból az 
V.-be fellépő  tanulók felvételi  vizsgálatain P. Theodorescu brassói lic. 
tanár elnökölt, mig a rendes osztályvizsgálatokra Nanu A. helybeli áll. 
lic. igazgató-tanár nyert megbízást a vizsgálaton való megjelenésre, 
mint miniszteri megbízott, aki a vizsgálatokon meg is jelent. 

9. Tanári tanácskozások. A tanártestület rendes tanácskozásait 
a tanitás folyama  alatt a főtanhatóság  által elrendelt évharmadok vé-
gén, módszeres tanácskozásait az évharmadok kezdetén, rendkívüli ta-
nácskozásait pedig szükség szerint tartotta meg : amazokon a tanításra, 
nevelésre és fegyelmezésre  s az intézet egyéb ügyeire vonatkozó dol-
gokat intézett el, a rendkívülieken pedig felmerült  konkrét eseteket tár-
gyalt és javaslatokat tett. 

10. Igazgatói látogatások. Igazgató a tanitás folyama  alatt min-
den tanár előadását meghallgatta, a tanulók előmeneteléről és viseleté-
ről puhatolózott s ahol intézkedés szüksége fordult  elő, azt megtette, 
az írásbeli dolgozatokat átnézte és ellenjegyezte, úgyszintén minden 
hónapban átnézte a tanulmányi naplókat is. 

11. Egészségi állapot. Az ifjúság  egészségi állapota elég kedvező 
volt. Nagyobb szabású mulasztás vagy számbavehető járványos beteg-
ség nem fordult  elő a tanulóknál. 

12. Az uj középiskolai tanításterv. A főtanhatóság  leirata értel-
mében a közöktatásügyi minisztérium kolozsvári vezérigazgatóságának 
liquidaturája által elrendelt az 1923—24. tanévi tárgy- és óraterv, 
valamint a tanitás anyagának általános beosztása jóváhagyatván, ezen 
terv szerint haladtunk a lefolyt  tanévben. Hogy a tanterv fokozatosan 
közeledhessék az ókirályságbelihez, némely módosításokat rendeltek el. 

13. Iskolai ünnepek. Az iskolai ünnepeknek fontos  nevelő hatása 
van. Ennek tudatában a tanári testület az ifjúsággal  együtt az iskolai 
év folyamán  több ünnepet ült a kegyelet érzésének ápolása végett. Az 



iskolai évet Bnnepélyes Veni Sancte-val nyitottuk meg és hálaadó isten-
tisztelettel fejeztük  be. 

Szünetet tartottunk október 16-án, Károly trónörökös születése 
napján, amikor az ifjúság  résztvett az istentiszteleten, október 29-én 
Mária királyné születése napján, december 1-én Erdély egyesülésének 
ünnepén, amikor az ünnepi beszédet Lóky Jenő tanár mondotta. Május 
10 én a fejedelemségek  egyesülésének és a Királyság kikiáltásának 
emlékünnepén az ifjúság  élén a tanári karral résztvett a hálaadó isten-
tiszteleten és ennek végével a diszfelvonulásban. 

A díszfelvonulás  után V2 12 órakor ének és zeneszámokkal álló 
iskolai ünnepélyt tartottunk. Az ünnepi beszédet Szőcs Mihály tanár 
mondotta. Május 13-án volt a Hősök napja, mely alkalommal megje-
lentünk az istenitiszteleten s azután kivonultunk a körmenettel a hősök 
sírjához. 

November 4-én intézetünk legfőbb  igazgatójának Püspök Ur 
Ő Nmgának névünnepén az ifjúság  a tanári karral együtt résztvett a 
hálaadó istenitiszleleten és iskolai szünetet tartottunk. 

14. Fegyelmi állapot. A kellő fegyelem  biztosítása érdekében a 
tanári testület megtett mindent, ami csak hatáskörében állott s intéz-
kededéseit a Rendtartás szellemében és utasításai nyomán foganatosí-
totta. A tanuló ifjúság  magaviselete általában a szabályoknak megfe-
lelő volt. Két tanulót igazolatlan óramulasztás, szüleinek hazugsággal 
kieszelt megtévesztése és lopás miatt-, egy tanulót pedig kihívó-durva 
fellépése  miatt consilium abeundi — csendes eltávozással — mindkét 
esetben főtanhatósági  jóváhagyással kellett az intézet elhagyására birni. 

15. Küzdelem az alkoholizmus és nikotinizmus ellen. Az embe-
riség nagy része két káros szenvedélynek hódol: az alkoholnak és a 
nikotinnak. Mindkettő veszedelmes méreg, mely különösen az ifjúság 
erejét ássa alá és fejlődését  akadályozza meg. Ifjuságunk  hála Isten-
nek, az alkoholnak nem volt rabja, a dohányzás azonban több ifjúnak 
szenvedélyévé vált. E káros szokás megszüntetéséért minden eszköz-
zel küzdöttünk. 

16. Az ifjúsági  „Barótí Szabó Dávid Önképzőkör" ez idén fenn-
állásának 52-ik évét töltötte be. Vezetője Biró Lajos tanár volt. 

A kör 1925. október 9-én tartott alakuló gyűléssel kezdette meg 
működését. Megválasztotta tisztikarát, melynek tagjai a következők 
lettek. Elnök: Biró Lajos VIII. o. t., alelnök: Zára Elemér VIII. o. t., 
főjegyző  : Köpeczy Jenő VIII. o. t., pénztáros: Keresztesy László VIII. 
o. t., ellenőr: Erdély András VII. o. t., főszerkesztők  : Hollósy Jenő, 
Flieg Ferenc és Zára Elemér VIII. o. t., alszerkesztők: Demeter János,. 
Erdély András VII. o. t., aljegyzők: Demeter Domokos és Landt 
György VII. o. t., könyvtáros : Péterffy  József  VII. o. t., karnagy : 
Flieg Ferenc VIII. o. t. 



A kör tagjainak száma 59 volt; ezek közül 36 rendes és 23 
hallgató tag. 

A kör összesen 11 gyűlést tartott; ezek közül 1 alakuló, 7 ren-
rendes, 1 rendkívüli, 1 díszgyülés és 1 zárógyülés volt. 

A rendes gyűlések tárgya: szavalat, felolvasás,  szabadelőadás, 
zene s úgy ezeknek, mint a beérkezett munkáknak a bírálata. 

Diszgyülését 1925. november 15-én tartotta a kör, amikor az 
intézet jótevőiről és a magyar irodalom fontosabb  jubiláris eseménye-
iről emlékezett meg. A díszgyülésnek, melyen nagy közönség vett részt, 
műsora a következő volt: 1. Imnul Regal. Játszta az ifjúsági  zenekar. 
2. Megnyitó beszédet mondott: ifj.  Biró Lajos VIII. o. t., önképzőköri 
elnök. 3. Kiss Menyhért: Könyörület. Szavalta : Kubán Endre VI. o. t. 
4. Emlékbeszéd az intézet jótevőiről. Mondta : Zára Elemér VIII. o. t., 
önképzőköri alelnök. 5. Air Varie. Hegedűn játszta : Flieg Ferenc VIII. 
o. t., zongorán kisérte Zára Elemér VIII. o. t. 6. Részlet a Zalán fu-
tása cimü műből. Előadta : Hoffman  Hugó VII. o. t. 7. Zalán futása 
megjelenését és az Akadémia megalapítását méltatta: I^ollósy Jenő 
VIII. o. t., főszerkesztő.  8. Die Entführung  aus dem Serail. Zongorán 
játszták : Korek László VII. és Zára Elemér VIII. o. t. 9. Arany János: 
Széchenyi emlékezete. Szavalta: Erdély András VII. o. t. 10. Lévay: 
Száraz ágon bus gerlice turbékol . . . Énekelte az ifj.  énekkar. 11. 
Burns—Lévay: Felföldön  a szivem. Szavalta : Dimény Imre VII. o. t. 
12. Emlékbeszéd Lévay Józsefről.  Mondta: Landt György VII. o. t. 
13. Lévay: Mikes. Melodráma. Előadta: Köpeczy Jenő VIII. o. t., zon-
gorán kisérte ifj.  Biró Lajos VIII. o. t. 14. Lévay: Aratás. Szavalta: 
Demeter János VII. o. t. 15. Induló. Játszta az ifj.  zenekar. 

Az egész évi szavalatok száma 24, ezek közül 9 dicséretesen 
sikerült, 13 sikerült és 2 kevésbbé sikerült. A felolvasások  száma 13; 
ezek közül 7 dicséretes, 6 sikerült fokot  nyert. 

A kör járatta A Hirnök, Erdélyi Tudósító, Jó Barát és Magyar 
Nép cimű lapokat. 

17. Mária Kongregáció. A szt. Alajos pártfogása  alatt álló Mária 
Kongregáció ezen tanévben is rendesen működött a vallástanár veze-
tése alatt. Tagok száma: 64. Jelölteké: 27. Gyűléseket kéthetenkint 
tartott a gimnáziumban. 

Nyilvános ünnepélyt rendezett két alkalommal. December 8-án a 
felnőtt  leányok konregációjával közösen és május 9-én. Ez utóbbi 
alkalommal d. e. tagavatást is tartott a plébánia templomban, hol Pál 
István prelátus úr vette föl  az új tagokat a kongregációba. Este pedig 
a tornateremben tartott ünnepélyen Frőlich Ottó régens mondott nagy 
hatású beszédet a katholikus öntudatról. 

18. Osztály vizsgálatok. A közép- és felső  iskolai törvény módo-
sított II. szakaszára vonatkozó végrehajtási utasítás folytán  az I—IV. 



osztály tanulóira nézve megállapítottuk a tanulók tanulmányi előme-
netelét junius hó 18-án. Junius 2-án a VIII. osztály tanulóira nézve, 
junius 7-én pedig az V—VII. osztályokra nézve állapítottuk meg a 
tanulók tanulmányi állapotát az évi átlagos osztályzatok szerint. 

A magasabb osztályba felléphető  tanulók vizsgálatot tettek, ame-
lyet a VIU. osztály tanulóival junius 5—20, az V—VII. osztálybeliek-
kel pedig junius 10—24 között tartottunk meg akként, hogy minden-
napra egy tárgy esett s a nehezebb tárgyak előtt szabad nap volt. A vizs-
gálat írásbeli és szóbeli részből állott, még pedig a VIII. osztályban a ma-
gyar, románnyelvből és a fiziológiából,  az V—VII. osztálybeliekkel szin-
tén a magyar, a románnyelvből, továbbá a VII-ik osztály még a latinnyelv-
ből, azV. és VI. osztálybeliek pedig a fizika-chemiából  tettek vizsgálatot. 

19. Baccalaureatusí vizsgálat. A VIII. osztályból előlépett 9 ta-
nuló közül vizsgálatra jelentkezett 6 tanuló, a megelőző iskolai évben 
végzett tanulók közül 4 — összesen 10 tanuló, akik a közoktatási 
minisztérium által alakított bizottság előtt Segesvárt állottak vizsgálatra. 
Az írásbeli 'vizsgálatot junius 26 és 27-én tartották meg, melynek ered-
ménye alapján visszavetettek 9 tanulót. Szóbelire állott 1 tanuló, akit 
a szóbelin szintén visszavetettek. 

20. Tanulmányi kirándulás. Október 8-án és május 16 án egész, 
illetve fél  napra terjedő kirándulást rendeztünk a Szarkakő alá és 
a Mondóhegyre. A tanulók a természet szépségeiben való gyönyörködés 
mellett testedző és szórakoztató játékok között töltötték a tavaszi napot. 

21. Az ifjúsági  segitőkönyvtár a letelt iskolai évben 118 tanuló-
nak 316 drb könyvet kölcsönzött ki, a szegény tanulóknak teljesen 
díjtalanul, a többieknek pedig csekély használati díjért. A könyvtár 
bevétele : pénzmaradvány az 1924—25. iskolai évről 881 L., a korondi 
ifjúság  műsoros estélyéből 1500 L., használati díjakból 1995 L. Ösz-
szesen: 4376 L. Uj könyvek beszerzésére kiadtunk 4291 L. Maradvány 
az iskolai év végén : 85 L. 

22. A tornavízsgálatot junius 3-án tartottuk meg az intézet tor-
natermében nagy közönség jelenlétében. A tetszetős szabadgyakorlatok, 
a szépkivitelü szergyakorlatok, az ugrás és mászásverseny az ifjúság-
nak a testgyakorlás iránt való nagy érdeklődéséről tettek tanúbizony-
ságot és a közönség teljes elismerésével találkoztak. A tornavizsgán a 
közönség önkéntes adományaiból befolyt  1529.25 L., amely összeget 
kiegészítve a dísztornán befolyt  adományok egy részével a kiváló tor-
nászok között következőképpen osztottuk ki: Biró Lajos VIII. Hollósy 
Jenő VIII. és Kovács Antal VII. o. t. 200—200 L. Khün László és 
Landt György VII. o. t. 150—150 L. Erdélyi András VII. o. t. 100 L. 
Lokody Gáspár VIII. o. t. 80 L. Flieg Ferenc, Flieg József,  Tóth László és 
Zára Elemér VIII. o. t. 60—60 L. Demeter Domokos, Desbordes Ernő, Des-
bordes Jenő, Simó Sándor VII. o. t. Lántzky László VI. és Fény a András 



íltl. o. t. 50—50 L. Orbán János IV., Gyenge László III., Orbán Dénes III. 
és Szabó György III. o. t. 40—40 L. Sztojka Károly III. és Fábián Mi-
hály I. o. t. 30—30 L., Antal Béla és Hajdú Ferenc I. o. t. 20—20 L. 

23. Az ifjúsági  tornakör a szertorna hathatósabb gyakorlása és 
előtornászok kiképzése céljából a letelt iskolai évben is megalakult a 
felsőbb  osztályos tanulók önként vállalkozó tagjaiból. A kör tagjainak 
száma 62 volt. Tisztviselők voltak: Hollósy Jenő VIII. o. t., elnök, 
Biró Lajos VIII. o. t., főelőtornász  és atlétikai vezető, Erdély András 

• VII. o. t., pénztáros, Lokody Gáspár VIII. o. t., ellenőr és Köpeczy 
Jenő VIII. o. t., titkár. A tornakör gyakorló óráit szombaton délután 
tartotta Biró Lajos tanár felügyelete  mellett. A kör március 7-én délu-
tán nagy közönség jelenlétében szépen sikerült dísztornát rendezett a 
következő műsorral: 1. Nyitány. Előadta az ifj.  zenekar. 2. Prolog. 
Mondotta : Hollósy Jenő VIII. o. t., 3. Gyakorlatok a korláton. Bemu-
tatta a mintacsapat. 4. Szabadgyakorlat zenére. 5. Birkózás. Khün— 
Landt VII. o, t. 6. Gyakorlatok a gyűrűhintán. Bemutatta a mintacsa-
pat. 7. Ping-pong. Játszták : Erdély VII. Szalmási IV. o. t. 8. Gyakor-
latok a lovon. Bemutatta a mintacsapat. 9. Buzogánygyakorlatok zon-
gorakisérettel. 10. Vívás. Lántzky László, Hollósy Jenő, Desbordes 
Ernő, Desbordes Jenő. 11. Gyakorlatok a nyújtón. Bemutatta a min-
tacsapat. 12. Induló. Előadta az ifj.  zenekar. Bevétel volt tagsági dijak-
ból és a dísztorna jövedelméből összesen 2872*50 L. Kiadás egy uj 
korlát készítésére, footbal  labdára és más apróságokra: 1484 L. Ma-
radvány 1388 50 L., amit részben jutalmazásra, részben pedig szerek 
javítására fordítottunk.  A tornakör footbal-csapata  részt vett a székely-
keresztúri unit. kollégium torna vizsgálatán junius 12-én, amikor az 
ottani csapattal barátságos mérkőzést játszott, amit 1 :0 arányban 
nyert meg. 

24. A tanév befejezése.  A tanévet junius 13-án ünnepéllyel, ju-
nius 27-én pedig ünnepélyes hálaadó istentisztelettel fejeztük  be. Az 
igazgató beszédében első alkalommal összefoglalta  az intézet műkö-
dését, évi történetét és a tanulmányi eredményt; junius 27-én pedig 
Juosztotta a rendelkezésre álló jutalmakat. 



II. Az intézet tanárkara és munkássága, 
a) Nyugalomba él6 tanárok s-

1. Bodosí Lajos, erdélyegyházmegyei pap, a latin és görög nyelv-
ből jogosított r. tanár. Nyugalomba vonult 27 évi tanári működés-
után 1906-ban. Jelenleg Brassóban lakik. 

2. Gáspár Balázs, világi, a mennyiségtan- és természettanból oki.* 
r. tanár. Nyugalomba vonult 28 évi tanári működés után 1910. márc. l»én. 

3. Jánosy Péter, világi, a latin és görög nyelvből oki. r. tanár. 
Nyugalomba vonult 33 évi szolgálat után 1906. évben. 

b) Működő tanárok: 

1. Tamás Albert, világi; a főgimnázium  igazgatója, oki. r. tanár 
a természetrajz-, vegytan- és tornából. Tanította a növénytant a VI., 
az állattant a VII. és a geologiát a VIII. osztályban, továbbá az egész-
ségtant a IV. osztályban. Heti óráinak száma : 7. Tanit 1883 óta. 

2. Embery Árpád, világi, c. igazgató; oki. r. tanár a latin és 
görögnyelvből. Tanította a francia  nyelvet az I—VII. osztályban. Heti 
óráinak száma: 16. Tanit 1886 óta. 

3. Bíró Lajos, világi; oki. r. tanár a magyar és latin nyelvből, 
a VI. osztály főnöke,  az önképzőkör és a tornakör vezető tanára, a 
segitőkönyvtár kezelője. Tanította a magyar nyelvet a III. és VII. osz-
tályban, a latinnyelvet az VI. osztályban, a testgyakorlást I—VIII. 
osztályban. Heti óráinak száma : 19. Tanit 1902 óta. 

4. Dobos Ferenc dr., világi; oki. r. tanár a történelemből és 
földrajzból,  a tanári könyvtár őre. Tanította a történelmet az I., V., 
VI. és VII. osztályban, a magyart az V. és VI. a földrajzot  az I. 
osztályban. Heti óráinak száma: 17. Tanit 1906 óta. 

5. Fazakas Gáspár, erd. egyházmegyei áldozó pap ; oki. r. tanár 
a magyar és latin nyelvből, a VIII. osztály főnöke,  a fii.  szertár őre. 
Tanította a magyarnyelvet a IV. osztályban, a latinnyelvet a IV., V., 
VIII. osztályban." Heti óráinak száma: 17. Tanit 1900 óta. 

6. Frólích Ottó, világi; oki. r. tanár a földrajzból  és a történe-
lemből. Tanította a történelmet II., III. a földrajzot  a II., III. és V. osztály-
ban, a filozófiát  a VII. és a VIII. osztályban és a szépírást az I. osz-
tályban. Heti óráinak száma : 16. Tanit 1904 óta. 

7. Jakó Albert, világi; oki. r. tanár a mennyiségtan- és termé-
szettanból. A IV. osztály főnöke.  Tanította a mennyiségtant az II., IV.,. 
VI. osztályokban, a fizikát  a III., VI. és VIII. osztályban. Heti óráinak, 
száma : 19. Tanit 1914 óta. 



8. Jancsó Béla, világi; oki. r. tanár a mennyiségtan- és termé-
szettanból. A V. osztály főnöke,  a fizikai  szertár őre. Tanította a meny-
nyiségtant az 1., III., V. és VII. osztályban, a fizikát  az V. és VII. 
osztályban. Kémiát és ásványtant a IV. osztályban. Heti óráinak száma : 
19. Tanit 1908 óta. 

9. Khell István, világi; oki. r. tanár a magyar és német nyelv-
ből, az ifj.  ének- és zenekar vezetője, a VII. osztály főnöke.  Tanította 
a német nyelvet a II—VIII., az ének-elméletet az I—VIII. osztályban. 
Heti óráinak száma : 24. Tanit 1918 óta. 

10. László Ignác, erd. egyházmegyei áldozópap, a vallástan h. 
tanára, exhortator. Tanította a vallástant az I—VIII. oszt., a természet-
rajzot az I. osztályban. Heti óráinak száma: 18. Tanit 1925 IV-től. 

11. Lóky Jenő, világi; oki. r. tanár a latin nyelvből és történe-
lemből, a III. osztály főnöke,  az intézet titkára. Tanította a román-
nyelvet az I., II., III. osztályban ; a román történelmet a IV. és VIII. 
osztályban és az alkotmánytant a VIII. osztályban. Heti óráinak száma : 
19. Tanit 1924 óta. 

12. Spanyár Pál, világi; oki. r. tanár a szabadkézi- és mértani 
rajzból, a II. osztály főnöke,  a rajzszertár őre. Tanította a szabadkézi 
rajzot az I—VIII. osztályban, a természetrajzot a II. és a szépírást a 
II. osztályban. Heti óráinak száma: 19. Tanit 1898 óta. 

13. Szász József,  világi; oki. r. tanár a magyar és latin nyelvből, 
az I. oszt. főnöke,  az ifj.  könyvtár őre, a tanárkari és osztályfő-
nöki értekezletek jegyzője. Tanította a magyarnyelvet az I. és II., a 
a latinnyelvet a III. és a földrajzot  a IV. osztályban. Heti óráinak 
száma 16. Tanit 1907 óta. 

14. Szőcs Mihály, világi, oki. r. tanár a görög és latin nyelvből. 1926. 
febr.  22-óta ideiglenesen áthelyezve Kézdivásárhelyről. Tanította a ro-
mánnyelvet a IV., V., VI., VII., VIII. és a franciát  a VIII. o.-ban. Heti 
óráinak száma 17. Tanit 1920 óta. 

16. :Imreh Domokos dr., iskolaorvos és az' egészségtan tanára. 
Tanította az egészségtant VIII. osztályban heti 2 órán. 

1. Bíró Lajos, státusgyülési képviselő, az egyházmegyei iskola-
ügyi nagybizottság tagja, az udvarhely-espereskerületi iskolatanács he-
lyettes elnöke, a róm. kath. polgári leányiskola hivatalos látogatására 
kiküldött püspöki megbízott, egyháztariácsos és iskolaszéki tag, Udvar-
helymegye tanácsának, az Oltáregylet, Missziótársulat és a Polgári Ön-
képzőkör választmányának tagja, az Erd. Róm. Kath Népszövetség udvar-
helykerületi titkára, a Jótékony Nőegylet ellenőre. Beszédet mondott a 
Jótékony Nőegylet 50 éves jubileumán, előadást tartott az Oltáregylet 
és Polgári Önképzőkör estélyén. Összeállította a segesvári iskolakong-
resszus Naplóját. Irodalmi, társadalmi és pedagógiai cikkei jelentek 



meg az Erdélyi Tudósítóban, a Hírnökben, a Magyar Népben, a Székely. 
Közéletben és intézetünk ez évi Értesítőjében. 

2. Fazakas Gáspár, egyháztanácsos. 
3. Frőlích Ottó, finevelő-intézeti  régens, az Oltáregylet választ-

mányának tagja, a Szent Istvánról nevezett szentferencrendi  rendtar-
tomány konfrátere,  egyháztanácsos, iskolaszéki tag, státusgyülési kép-
viselő, a Magyar Nemzeti Párt udvarhelymegyei tagozatának végrehajtó-
bizottsági tagja, vármegyei tanácsos. 

4. Jancsó Béla, egyháztanácsos, iskolaszéki tag. 
5. Khell István, az Odorheiui (Székelyudvarhelyi) Filharmonikus 

Társaság alelnöke, választmányi és működő tagja. A helybeli ref.  koll. 
óraadó tanára a német nyelvből. 

6. Lófcy  Jenő, a Jótékony Nőegylet, a Szociális Misszió rendes, a 
Filharmonikus Társaság pártoló tagja. Szerepelt a Gazdag leány és 
Ripp van Winkle cimű darabokban. Ünnepi beszédet tartott dec. l én 
Erdély egyesülésének ünnepén. A helybeli református  kollégiumban 
tanította a román történelmet heti 3 órában mint óraadó. 

7. Spanyár Pál, az egyháztanács jegyzője, a rcm. kath. elemi 
leányiskola pénztárosa. Rajzólt A Jóbarát, a Hirnök és Kath. Világ 
c. lapokba. 

8. Szász József,  a Filharmonikus Társaság pártoló, az Oltáregy-
let, az Ingolstadti Miseszövetség, a Szociális Misszió és a Jótékony 
Nőegylet rendes, a Katholikus Népszövetség tudományos és irodalmi 
szakosztályának működő tagja, a Magyar Pártnak titkára, az Emke 
jegyzője, az Ellenzék és Brassói Lapok tudósítója s munkatársa. Sze-
repelt »A gazdag leány« c. darabban és felolvasást  tartott vetített 
képek kíséretében Tath-Enkh-Amon F"araó sírjának ásatásáról. 

9. Szőcs Mihály, könyvet irt «Francia kiejtés és olvasás« címmel. 
10. Tamás Albert, státusgyülési képviselő, egyháztanácsos és az 

egyházközség pénztárosa, a Filharmonikus Társaság választmányi tagja 
és a Katholikus Népszövetség helyi tagozatának elnöke, a Szent Ist-
vánról nevezett szentferencrendi  tartomány helyi házának Apostoli 
Syndikusa, városi tanácsos. 

Intézeti alkalmazottak: Könczey  István fütőházi  és vízvezetéki 
szerelő; Bokor  Béla és Porsche Ferencné. 

IIL Az intézet felszerelése. 
Gyarapodás az 1925—26. tanévben. 

1. Tanári  könyvtár.  Ajándék utján. Academia Româna. Anale. 
Tomul XLV. — Memoriile secţiunii istorice. Seria III. Tomul IV. Mem. 



4, 5, 6, 7, 8, 9. Tomul V. Mem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. — Memo-
riile secţiunii ştiinţifice.  Seria III. Tomul II. Mem. 10. Tomul III. Mem. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. — Memoriile secţiunii literare. Seria III. Tomul 
III. Mem. 1, 2, 3, 4. — 7. Simionescu : Păturile cu Daanele în Dob-
rogea. A román tudományos akadémiától. — Dr. Biró Venczel: Erdély 
követei a portán. A Minervától. — Dr. Coriolan Petranu : Revindicările 
artistice ale Transilvaniei. Szerzőtől. — Szőcs Mihály : Francia kiejtés 
és olvasás. Szerzőtől. 

Gyarapodás ajándék utján 4 kötet és 29 füzet  1190 lei értékben. 
2. Vétel utján. Tabéry G. — Incze E.: Jókai Erdélyben. — Bi ró 

L. : Iskolaügyi kongresszus naplója. — Mihály L.: Hazavágyom. — 
Gyerkes M.: A népművelés vezérkönyve. Az elemi oktatás tanterve. 

Gyarapodás vétel utján 5 mű 5 kötetben, 780 lei értékben. 
A könyvtárnak a következő folyóiratok  jártak : Revista generală 

a învăţământului. Vatra şcolară. Erdélyi Irodalmi Szemle. Hirnök. 
Pásztortűz. Magyar kisebbség. 

A folyóiratok  előfizetési  dija egy évre 1630 lei. 
Dr. Dobos Ferenc. 

Az ijjusági könyvtár  gyarapodása  : A) Ajándék utján : Teleki 
Sándor: Lenau versek (4 leu), Szalay Mátyás : A jóság sorsa (20), 
Dr. Karácsonyi János : A székelyek ősei és a székely magyarok (5), 
Gyárfás  Elemér: Egyenes uton (150), Bethlen Miklós: Kancellár (200), 
Dr. Kristóf  György : Jókai Mór élete és művei (80), Jókai napjai Er-
délyben (80), Az erd. magy. irod. múltja és jövője (150), Pakocs Károly: 
Hazafelé  (80); B) Vétel utján : Mihály László: Hazavágyom (80), 
Cholnoky : Nagy tudósok (322), Cooper: Vadfogó  (106),. May : A kor-
dillérákfcan  2 példány (á 288), A med.vevadász (288», Az ezüst tó 
kincse (327), A Rio de la Plata mentén (288), A csendes óceánon (327), 
A rabszolgakaraván (288), Rákosi: Korhadt fakeresztek  (188), Sebők: 
Dörmögő Dömötör utazásai (432), Jó Barát (folyóirat)  100 leu. 

Évi gyarapodás 21 drb könyv és 1 folyóirat  3803 leu értékben. 
Könyvkötésre 3000 leüt fordítottunk. 

Szász  József  áz ifj.  könyvtár őre. 
Régiséggyüjtemény.  Az 1925—26. tanévben Hollósy J. VIII. o. t. 

egy kézzel faragott  óraláncot, Molnár Gy. I. o. t., Kulcsár J. I. o. t.. 
Viola Z. VI. o. tanulók régi réz- és papírpénzeket ajándékoztak a 
szertárnak. Spanyár  Pál szertárőr. 

A fizikai  szertár  részére kijavíttattuk Budapesten a Calderoni cég-
nél a légszivattyút és a villanygépet 5666 L. — Szállítással együtt több 
mint 6000 L.; a chemiai szertár részére pedig vegyszereket hozattunk 
3180 L. értékben. 
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IV, Kimutatás 
az alapítványok, az alapok és egyesületek vagyonáról. 

A z l a p í t v a n y 
alaptőke 

év
i 

jö
ve

de
lm

e 

ér
té

kp
ap

ír
-

ba
n 

ta
ka

ré
k 

be
té

t-
be

n,
 e

se
tle

g 
ké

sz
pé

nz
be

n 

év
i 

jö
ve

de
lm

e 

700 123 25 50 
— - 98 15 — 

100 _ 78 — IC _ 
200 - 53 - 7 -

200 — 37 - ' 5 -

250 85 9 
— - 228 - 35 -

156 50 20 50 
100 — 173 — 21 50 
— — 160 21 -

— _ 246 50 31 50 
500 - 169 - 21 -

— _ 153 50 19 50 
250 _ 16 — 2 
300 — 793 — 81 — 

— — 75 - 7 — 

— 278 _ 35 
— 1001 100 
500 — - - — — 

250 - — — — - -

500 — — — — -

5000 
1000 — 765 — 98 — 

— — 133 — 17 — 

100 — 523 - 53 501 
— — 400 — 41 — 

— — 1080 — 111 — 

—— — 1514 — 210 — 

_ 1619 _ 208 
—— 3007 371 

3000 1043 134 50 
350 — 2996 — 219 — 

1000 — 529 - 68 — 

OJ 
•a 
•a 

I. Jutaimi alapítványok. 

Bottá Györgyné-féle  alapítvány 
Simó-féle  alapítvány 
Jánosy József-féle  alapítvány 
Kovács Antal-féle  alapítvány . 
Daniel Gáborné, br. Rauber Mária em 

lekére tett alapítvány . 
1889 és 1899-ben jubiláltak által a 25 

ül. 35 éves találkozó eml. tett alapitv, 
Laiber Antal-féle  alapítvány . 
1894-ben jubiláltak által a 25 éves ta 

lálkozó emlékére tett alapítvány 
Gyertyánffy  Albert és Gábor alapítvány 
Erdélyi István-féle  alapítvány . 
Király Lajos tanár emlékére tett alapitv 
Farczády K. Lajos-féle  alapítvány 
Bálint Gabor-féle  alapítvány . 
Török Albertné Zeyk Lenke-féle  alapitv 
Tamás Albert jubileumi alapítványa 
Szabó Antal IV. o. t. emlékére tett alap 
Tamás Albertné és fia  Andor emlékére 

tett alapítvány . . . . 
Zálogk. Itat. és Betéti ptár őszt. alap. 
Szöllősi Samu jutalomdíj alapítványa 
Barcsay Károly és neje Hincz Karolina 

által Béla fiók  eml. tett jut.-díj alapitv, 
A főgimn  tanárok és tanulók hadikölcs 

jutalomdíj alapítványa 
Szombatfalvy  József  és felesége  h.-szt. 

mártoni Biró Katalin-féle  jut.-díj alap 
(4*/0-os kor. jár. kötv,)* 

Kovács János emléke 
Pap János és neje emléke 
Soó Gáspár emléke 
Zonda József  emléke 
Majláth jubileumi emlékalapítvány 
Bándi Vazul emlékalapítvány 
Egy özvegy édesanyának a harctéren 

hősi halált halt egyetlen fia  eml. tett 
alap (Özv. Bodroghy S.-né) 

Szabó Gergely-féle  . 

II. Alapok. 

100 

100 
100 

150 
300 

Zene-alap 
Ifjúsági  segélyző-alap 
Ifjúsági  segélyző-könyvtár 

Az alapitv. értékpapír jövedelme a kimutatásban nincs számítva, mivel nem kaptuk meg 
* Az alapítványi tőkét a városi pénztár kezeli s annak kamatai felerészben  az ala-

evél értelmében a ref.  főgimn.  illetik. 
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4 1817 Szöllősi Samu-féle  ifj.  s. könyvt. alap. . 1000 1000 
5 1918 Bálint Gergely volt kolozsi plebános-féle 

itj. segélyző könyvtár-alap — — 273 — 28 50 — — 301 50 
Lukács Antal-féle  ifj.  segélyző könyv-

tár-alap — — 670 — 85 _ — — 755 — 

Szombatfalvy  József  és felesége  h.-szt.-
mártoni Biró Katalin-féle  tankönyv-
alap (35°/0 kor. jár. kötv.)* 7500 — — — — — — — 7500 — 

6 1894 Butorrongálás 350 — 219 — 22 50 — — 591 50 
7 1893 350 — 117 — 12 — — — 479 — 

8 1922 Embery Árpád-féle  tankönyv segély — — 423 — 21 — — — 5021 — 

III. Az intézet kebelében működői 
egyesületek. 

1 1874 Önképzőkör 250 734 _ 93 _ _ 1850 
2 1900 Kirándulási alap . . . . . 1500 — 730 — 113 — — — 2343 — 

3 — 200 62 — 6 50( — - 268 50 

V. Ösztöndí jak, segélyek, tandíjkedvezmények. 
Az évzáró ünnepélyen a következő alapítványi kamatok és egyes 

tanügybarátok által felajánlott  jutalmak osztattak ki: 
A róm. kath. tanulmányi alapból vásárolt könyvjutalom Fejér 

Pál II. o. t. 
Gyárfás  Elemér dr. ajándékából: Egyenes úton c. művéből egy-

egy példány: Biró Lajos, Flieg Ferenc és József  VIII., Korek László, 
Ferch Frigyes. Fuchs Gábor, Demeter Domokos és János VII., Lass-
man Pál VI. o. t. 

Bethlen Miklós Kancellár c. művéből: Korek László, Landt György, 
Fuchs Gábor VII., Biró József,  Frőlich Ottó, Hadnagy János, Holló 
Ferenc VI., Borody László, Brenner László VI. o. t. 

Dr. Karácsonyi János »A székelyek ősei és a székely magyarok® 
c. füzetből  40 példányt küldött, melyek a gimnázium törekvő tanulói 
között osztottak ki. 

A »Minerva« műintézet ajándékából: Dr. Kristóf  Gy. »Jókai nap-
jai Erdélyben* c. művéből: Fodor Andor, Molnár Lajos, Flórián László, 
Arady Gyula, Sipos András, Simó András IV. o. t. 



Dr. Kristóf  Gy. »Jókai M. élete és művei«-ből: Birton István, De-
meter Béla, Gyenge László, Fábián Lajos, Erdélyi István, Sebestyén 
Lajos III. o. t. 

Kristóf  Gy. »Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője® c. 
művéből: Viola Zoltán VI., Péterfy  Imre, Tókos János és Szigmeth 
Emil V. o. t. 

Kovács Dezső «Apostolok és csavargók* c. művet: Huber József 
I. o. t. Lovassy Andor »A bihariak® c. művét : Khell Zoltán I. o. t. 

Egy magát megnevezni nem akaró tanügybarát 500 L. küldött, 
ebből 300 L. Biró Lajos VIII. o. t. 200 L. Landt György VII. o. t. ada-
tott, mint a legjobb magyar dolgozat Íróinak. 

»Keresztény egylet® jelzéssel 500 L. érkezett jutalomtárgyakra. 
Az ezen összegből vásárolt jutalomkönyvek: Pakocs K. «Hazafelé* 
Szőcs József,  Tóth László, Tribel József  I., Glosz László, Márton La-
jos, Tamás Gáspár II. o. t. »Jókai M. jubiláris kiadás® Fénya András 
III. o. t., «Petőfi  élete és halála® György Gyula II. o. t. »Jézus Krisz-
tus életeszménye® Biró Lajos VIII. o. »Fülöp Áron költeményei 
Lántzky József  VI. o. t. 

Soha Aladár úr szegény és jótanulók részére 500 L. adott; ezen 
összegből 200 L. Tribel József  I., 200 L. Sebestyén Lajos III. és 
100 L. Kultsár József  I. o. t. Ezenkívül szegény tanulók tandíjára 600 L. 
adott, melyből Fuchs Gábor és Landt György VII. o. t. tan- és fenn-
tartói díj tartozásait fedeztük. 

Zimny Ferenc kereskedő úr 200 L. adott jó tanulók jutalmazá-
sára ; ez Hajdú Ferenc I. o. t. tandij tartozására ment. 

A firharmonikus  társaság 200 L. zenejutalmából Márton Lajos 
II. o. t. az énekből és Flieg Ferenc VIII, o. t. a zenéből 100—100 L. 
jutalomban részesült. 

Egy névtelen 10 kor. arany jutalmát és Dr. Nagy Lajos ügyvéd 
úr 200 L. adományát, mint tornajutalmat Biró Lajos VIII. o. t. nyerte 
el mint legkiválóbb tornász. 

A Tamás Lajos-féle  alapítvány kamatából 300 L. Zsombori De-
zső I. o. t. 

A zetelaki Szabó Gergely-féle  alapítvány kamataiból 300 L. Már-
ton Lajos II. o. t. 

A Bodroghy Endre emlékére tett alapítvány kamataiból 150 L. 
Landt György VII. o. t. 

A Majláth jubileumi alapítványból 100 L. Szigmeth Emil V. o. t. 
A Zálogkölcsön Intézet és betéti pénztár ösztöndíj alapítványból 

100 L. Szőcs József  I. o. t. 
A Patronage kamataiból és egy — a szegény tanulók finevelő 

intézeti dijának fedezésére  átadott összegből összesen 17 ezer leüt 
szegény tanulók köztartási díjába, továbbá tan- és iskolafenntartási 
díjakra és a segélyző könyvtári könyvek beszerzésére fordítottunk. 



Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár R.-T. X/2-ról kelt iratában 
arról értesített, hogy az 1925/20. iskolai évben, két jó előmenetelü V. 
osztályos székely ifjú  internátusi segélyeként 5—5 ezer leüt folyósít. 
Ezen összeget a pénztár ki is utalta s a tanári kar bejelentette Tókos 
János V. és Simó Sándor VII. o. t. A Tkptár igazgatóságának a szép 
és hazafias  adományáért e helyen is köszönetet mondunk. 

A Szociális Missio-egyesület a hólabda és más összejövetelekből 
10 ezer leüt bocsátott az igazgatóság rendelkezésére. Ezen adományt 
szegény és jó előmenetelü tanulók tan- és iskolafenntartási  díjainak némi 
fedezésére  fordítottuk.  A Missio egyesületnek a tanuló ifjúság  iránt 
tanúsított áldozatkész magatartásáért hálás elismeréssel mondunk kö-
szönetet. 

Embery Árpád 40 éves tanári jubileuma alkalomból az Embery 
Árpád-féle  tankönj v-segély kiegészítéséül Nagy Lajos dr. ügyvéd úr 
átadott 4577 L. 

Tan- és iskolafenntartási  díjakban a főtanhatóság  elengedett kb. 
68 000 L. s ha ehhez még hozzászámítjuk a finevelő  intézethez kötött 
alapítványokat, az intézet mintegy 200 ezer L.-el tandíjakban és fine-
velő int. ellátási díjakban segélyezte a lefolyt  évben a tanulókat. 

Tan- és iskolafenntartást  díj. A főtanhatóság  a gimnáziumok 
dologi és személyi szükségleteinek emelkedése miatt a megállapított 
rendes tandíjon felül  iskolafenntartói  díj szedését rendelte el a lefolyt 
iskolai évben is. Ezen díj az alsó négy osztályban 2100 L, a felsőben 
3000 L. Ebben benne van a tandíj is, még pedig az alsó fokon  600, 
a felsőn  900 L. Az iskolafenntartói-  és tandíjak a szülők vagyoni vi-
szonyai és fiaik  tanulmányi előmenetele és jó magaviselete szerint 
egészben vagy részben elengedhetők. 

a) Iskolafenntartói  díjak  I.  Egy negyed  díj  fizetése  alól  felmen-
tettek  ; Ájvász Lajos, Kovács Antal VII., Tókos János V., Fénya And-
rás III., Egyed Pál II. o. t. Nagy Pál, Láday Károly, Molnár István, 
László Lajos, Sajgó Fülöp I. o. t. 

II.  Féldíj  fizetése  alól:  Köpeczy Jenő, Lókody Gáspár, Tóth 
László, Zára Elemér VIII., Demeter János, Demeter Domokos, Dimény 
Imre, Ferch Frigyes, Fuchs Gábor, Landt György, Simó Sándor VII., 
Debitzky Béla, Hadnagy János, Holló Ferenc VI., Szigmet Emil V., 
Debitzky Antal, Ferenczy Árpád, Dávid János, Varró András, 
Ladó Ignác, Mihály János IV., Debitzky István, Birton István, 
Demeter Béla, Gyenge László, Kertész Lajos, Paxy György, Sztojka 
Károly III., Stemmer Viktor, György Miklós, Fazakas János, György 
Gyula, Bodó Gáspár II., Germany Zoltán, Molnár István, László Dénes, 
Hajdó Ferenc, Tribel József,  Tóth László, Molnár Gyula, Szablyár 
Iván, Péter László, Péter Jstván, Nagy Károly, Mikola Lajos, Kulcsár 
József,  Kovács Károly, Kovács Domokos, Fuchs Hermán, Ferencz 
József,  Duschinzky Nándor, Czoguj Imre I. o. t. 



Tandíj.  Egész tandíjmentességben részesültek: Ajvász László, 
Demeter János, Ferch Frigyes, Fuchs Gábor, Landt György VII., Szig-
met Emil V., Birton István III., Fazakas János, György Miklós II., 
László Dénes, Fuchs Hermán, Kulcsár József,  Péter László, Hajdó 
Ferenc, Tribel József  I. o. t. 

Féltandijmentességben  részesüliek:  Ferch Frigyes VII., Hadnagy 
János VI., Demeter Béla, Gyenge László III., György Gyula II.. Kovács 
Domokos, Mikola Lajos, Nagy Károly, Péter István. Molnár Gyula, 
Tóth László I. o. t. 

Ezen felül  tan- és iskolafenntartási  díjmentességet élveznek a 
Statusi alkalmazottak gyermekei számszerint 18-an; az elengedett 
tandíj 12.000 L. 

fenntartási  díj 29 400 » 
Az elengedett fenntartási  díj az alsóbb osztályokban . . 30.375 » 

a felsőbb  osztályokban 17.320 » 
Az elengedett tandíj az alsóbb osztályokban 8.700 » 

a felsőbb  osztályokban 5.400 » 
Összesen: 103.195 » 

VL Róm. kath» fínevelő-íntézet* 
Finevelőnk életében a lefolyt  1925—26 tanév elevenebbnek mu-

tatkozott az előzőknél. Ugyanis azon vidékektől, hol a magyar tan-
nyelvű felekezeti  iskolánkat kormányrendeletek nyilvánossági joguktól 
megfosztották,  jelentékeny számban keresték fel  intézetünket magyarul 
tanulni óhajtó ifjak.  Emellett azonban fájó  szívvel kell megállapítanunk, 
hogy vármegyénk székely fiukban,  a nép szegénysége miatt, nagyon 
gyenge utánpótlást adott középiskolai oktatásunknak s igy finevelőnk-
nek is. 

Pedig az a természetes fejlődési  folyamat,  ha első sorban azon 
népnek gyermekei népesitik be iskolánkat, melynek földjén  s melynek 
művelődésére, a faj  rátermettsége, de egyszersmint ráutaltsága folytán 
is, az a fejlődés  természetes rendje szerint létrejött. 

Épen azért áldozatkész társadalmunknak kell megtalálnia a mó-
dot arra, hogy székely fajunkért  álló intézetünben székely gyerekeink 
megfelelő  számban foglaljanak  helyet ; mert anyagi erejétől megfosztott 
Státusunk ezen a téren jelentősebb pénzbeli áldozatot nem hozhat. 

A lefolyt  tanév folyamán  a házi rend  a következő volt: őszi, 
tavaszi és nyári időben felkelés  fél  hat órakor, téli időben hat órakor. 



Tanulás naponkint hattól hétig, illetve fél  héttől fél  nyolcig, délután há-
romtól négyig, öttől hétig, nyolctól fél  kilencig, fél  kilenckor lefekvés. 
A reggeli és esti közös imában mindenki részt vett. 

Ellátásért fizető  növendékek 6220 leüt, 150 kgr. búzát, 4 kgr. 
zsirt fizettek  ; az alapitványosok 5528 leüt és a természetbenieket adták. 

A felügyeletet  az igazgató és aligazgató és még két felügyelő  tanár 
végezték a megállapított és főhatóságilag  jóváhagyott rendtartás szerint. 

Jövő tanévre, felvételért  a kérés  az iskolai bizonyítvány csatolása 
mellett — ha a tanuló más intézetben volt előzőleg — különben egy-
szerű kérés — szept, 15-ig nyújtandó be a finevelő-intézet  igazgató-
ságához ; felvétel  esetében az első havi díj azonnal beküldendő a hely 
biztosítása céljából. Ez az összeg akkor sem jár vissza, ha az illető 
elmarad, mert a helyet már lefoglalta  s az másnak nem adható, tehát 
üresen marad. Ha valaki vamely ok miatt — legyen az fegyelmi  vét-
ség is — az intézetet elhagyja, a megkezdett negyedévre köteles a 
díjat megfizetni. 

A felvett  tanulók a beiratáskor  orvosi, gyógykezelési  célokra  és fürdő 
haszuálatáért  250—550 leüt tartoztak  fizetni.  Ugyanannyit  fizettek  az 
alapítványos  és ingyenes tanulók  is. Ha más vallásúak is felvétetnek, 
ezeknek az intézet rendjéhez mindenben alkalmazkodni kell. Fizető 
növendékek ellátásáért jövő tanévre, az elmúlt tanévi díjakat, az idő-
közben fokozódott  drágasághoz mért, később meghatározandó, nagyon 
mérsékelt emeléssel fogják  fizetni. 

A finevelő-intézet  alapítványos növendékei az 1925—926 tanév-
ben : Biró Lajos (Gr. Nemos Á.), Lokódy Gáspár VIII. o. t. (Balogh 
Testvérek), Demeter Domokos, Dimény Imre, Landt György, Simó 
Sándor (1 — 1 (Köz), VII. o., Holló Ferenc (Köz), Látzky József,  Lántzky 
László (Lipót) VI. o. t., Tókos János (Köz) V. o. t., Molnár Lajos 
(Mária Terézia), Egyed István (Köz) IV. o. t., Gyenge László (Köz), 
György Miklós (Köz), Szállasy Károly (Mária Terézia) II. o. t., Paál 
Kálmán (Pál Á.), Szőcs József  (Szőcs I.) I. o. t., Szabó Árpád (Köz) 
IV. o., Nagy Ferenc (Lakatos) II., Lundt Pál (Köz) I. o. t. 

Ingyenes növendékek voltak: Ladó Ignác IV., Molnár Lajos IV., 
Erdély István III., Kálmán Miklós III., György Gyula II., György Mik-
lós II. o. t. 

Az októberben megtartott véndiáktalálkozó alkalmából létesült 
diák patronázs segélyét a következő finevelőintézeti  növendékek élvez-
ték : Dimény Imre VII. o. (45 kgr. búza), Fuchs Gábor (45 kgr. búza, 
2400 1.) Landt György (150 kgr. búza, 2400 leu), Siegmeth Emil V. o. 
(150 kgr. búza, 1000 leu), Ladó Ignác IV. o. (28 kgr. búza), Demeter 
Béla III. o. 150 kgr. búza), Gyenge László (1000 leu), Paxy György 
(600 leu), Fazakas János II. (1000 1.), György Gyula (90 kgr. búza), 



Molnár Ernő (1000 L), Fábián Mihály I. o. (75 kgr. búza), Sófalvy 
Károly (600 1.), Szőcs József  (500 1. és 10 kgr. búza). 

Ezen felül  az Udvarhelymegyei takarékpénztár 10,000 leus ado-
mányát Simó Sándor VII. és Tókos János V. o. nőv. kapták egyenlő 
arányban. A Szociális Misszió Egyesület egy szegény finevelő-intézeti 
növendék segélyezésére 2000 leüt ajánlott fel,  melyet Siegmet Emil V. 
o. növendék kapott. Mihály Domokos plébános úr Erdély András VII. 
o. növ. segélyezésére 2 véka búzát adományozott. 

A Finevelő-intézet felsegitésére  Szász Mihály bikafalvi  földbirtokos 
úr 80 kgr. búzát, Feltscher Lukács vargyasi községi jegyző úr 3 véka 
lencsét adományozott. 

A diák patronázs részére jegyzett terménybeli adományokat a 
finevelő-intézet  vette át és tett jelentést azokról Tamás Albert főgimn. 
igazgatónak, mint a patronázs értékek kezelőjének. Ilyen termékek 
folytak  be : Ugrón Ákos nagybirtokos úrtól 5 mm. búza és 10 zsák 
burgonya. Feltscher Lukács községi jegyző úrtól 1 mm. búza, Papp 
Lőrinc máréfalvi  birtokos úrtól 1 mm. búza, Nagy Ferenc székelybet-
lenfalvi  birtokos úrtól 5 véka búza. 

Intézetünk épületének és környékének rendbehozására is történ-
tek adakozások és pedig: 

Tamás  Lajos egyházgondnok  gyűjtése: 

N. N. 100 lei, Lassmann Oszkár 100, Papp Z. Endre 100, Dr. 
Hinléder Ernő 100, Orbán Miklós 100, Orbán Balázs 100, N. N. 100, 
Barkóczy Albert 100. összesen : 800 lei. 

Sipos Ödönné  gyűjtése. 
Ruppert Ferenc 20 lei, Hujjon Henrich 50, N. N. pleb. 100, 

Komáromy I. 20, N. N. körorvos 100, Schmitzer János 50, N. N. 
jegyző 200, Dr. Krecsmáry Béla 50, Todán György 20, N. N. keres-
kedő 40, Dr. Aranyosiné 10, Sipos Ödön 1 dollár. Összesen : 660 lei 
és 1 dollár. 

Sipos András  IV.  oszt. növ. gyűjtése  : 

Szörény Ferenc 100 lei, Dr. Kuliner I. 100. Összesen: 200 lei. 

Özv. Laczkó Ádámné  gyűjtése: 

László Lajos 20 lei, Nemes Józsefné  30, Dr. Földes Miklós 40, 
Fancsali Bálintné 20, Demeter Júlia 20, Kovács Dénes 100, Bacsics 50, 
Zöld Jánosné 40, Degró Béláné 40, Orosz József  40, Ferenczy Ferenc 
60, N. N. 10, Fénya András 20, Özv. Papp Z. Istvánné 20, Hánn Jó-
zsef  40, Csató Imre 40, Salamon János 20, N. N. 20, Dragomán 



Domokos 40, N. N. 20, Szabó Dénes 40, Kovács József  20, Balázsi 
Ernőné 20, Gyarmathy Istvánné 40, Barkóczyné 30, Ordelt János 40, 
Kiss István 100, Özv. Zakariásné 40. Összesen: 1020 lei. 

Özv. Csergő  Istvánná  gyűjtése: 

Bredean 5 lei, Kakasy Sándorné 20, N. N. 6, Dr. Tamásné 50, 
Mártinovicsné 40, Kolozsváry F. 25, Sebők Márton 20, N. N. 100, 
N. N. 30, Dézsy Simon 20, Macskásy 54, Kovács D. 25, Szeles D. 
80, N. N. 20, Páll Sándor 40, N. N. 20, N. N. 1, Özv. Barcsayné 50, 
Ersztné 20, N. N. 20, N. N. 3, N. N. 5, Tállyán Gyula 20, Burszán 
Sándorné 20, Balázsy Mihály 10, Schuller Mihály 10, Schuller Rezső 
10, N. N. 5, N. N. 5, N. N. 10, N. N. 16, Keresztély Ferenc 5, N. N. 
14, Soó Otilka és Árpád 50, Dézsy Istvánné 10, N. N. 10, N. N. 20, 
Péter József  30, N. N. 20, N. N. 10, Barabás József  20, N. N. 20, 
Ifj.  Nagy Jánosné 20, N. N. 5, N. N. 15, Zakariás István 40, N. N. 
20. N. N. 5, N. N. 10, Macskásy Sándorné. 2 Összesen : 1057 lei. 

Dr. Nagy  Lajos ügyvéd  és Szabó Endre  vm. főjegyző  utján: 

Dr. Nagy Lajos 200 lei, Szabó György 200, Pál János 100, Szabó 
Endre 200, Schmitz Miklós 100, Szabó Károly 50, Ifj.  Péter József 
100, Hlapka Henrich 50, Jakab Ignác 50, Schuller Rezső 50, Huber 
Endre 50, Dr. Filó Ferencz 50, Dr. Gönczy Gábor 100. Összesen ; 
1300 lei. 

Fejér  Pál II.  oszt. növendék  gyűjtése. 

Zakariás Andor 500 lei, Dr. Fejér István 500, Sambach Károly 
100, Dr. Fejér Mihály 300, N. N. 300, N. N. 200, Fejér Jenő 100, 
Kovács Gábor 100, Domokos István 20, Dájbukát Dávid 100, Szász 
Nándor 100. Összesen: 2320 lei. 

Társulatoktól: 

Oltáregylet 2000 lei, Soc. Missió 500, Leánykongregáció 200, 
Zimny Ferenc 300. Összesen : 3000 lei. 

Frőlich  Ottó régens gyűjtése: 

Egy jótevő 500 lei, Dr. Hartwig István 300, Dr. Viola Sándor 400, 
Henter Jánosné 20, Szöllősi Ödön 200, Szöllősi Samu 200, Tamás 
Lajos 50, Andrásy Miklósné 100. Összesen : 1770 lei. 

Gergely Ilonka zetelaki róm. kath. el. isk. tanítónő kápolnánk 
részére egy 5000 leu értékű művésziesen himzett nehéz selyem velu-
mot ajándékozott, Lassmann Oszkárné pedig a kápolna oltárának ta-
bernakulumát tekintélyes költséggel helyrehozatta és selyemmel kibé-



leltette. Ugyancsak a kápolna felszereléséhez  áldozatos lélekkel hozzá-
járultak : Papp Z. Endréné, Flórián Kristófné,  Mihály Jánosné, Laczkó-
Ádámné, özv. Csergő Istvánné, Özv. Zakariás Gergelyné, Dezső Ju-
liska, Kókay Zsófi. 

A begyült összegekből részint a kápolna-felszerelési  tárgyak gya-
rapíttattak, részint bútor javítások eszközöltettek, de legfőképpen  az 
intézet előtti kerítés emeltetett és a szerpentin felőli  fagyai-bokrok 
hiányai pótoltattak. A nemes lelkű adakozóknak, kik bármi módon is 
hozzájárultak nagy nehézségekkel küzködő intézményünk támogatásá-
hoz, ez uton is hálás köszönetett mondunk és kérjük őket, nemkülön-
ben nevelés-ügyünknek minden nemesen érző barátját, hogy támoga-
tásukat jövőre se vonják meg a katholikus magyar kulturáért dolgozó 
intézetünktől. 



Kimutatás 
a Szent Imréről nevezett székelyudvarhelyi róm. kath. finevelő  intézet 

alapítványai- és alapjainak vagyonáról az 1925—26 tanév végén. 
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8 1908 
9 1894 

10 1888! 
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12 1894 
13 1891 
14 1893 

A z a l a p í t v á n y 
alaptőke 

c í m e 

Udvarhelymegyei Takarékpénztár ösz-
töndíj alapítványa . . . . 

Soó Gáspár ösztöndíj alapítványa 
Sebestyén Mózes esperes ösztöndíj ala-

pítványa . . . . . . 
Dr. Török Albert ösztöndíj alapítványa 
Jung-Cseke Lajos apít-plébános alapít-

ványa . . . 
Dr László Mihály öszt.-dij alapítványa 
Kovács Ferenc apát-plebános alapít-

ványa . . . . . . 
Wolszky József  alapítványa . 
Szőcs János vágási plébános alapitv, . 
Mózes Jakab és Károly hévizi lakosok 

alapítványa . . . . 
Lukács Mózes ny. csendőrezredes ösz-

töndíj alapítványa' . 
Daniel Károly ösztöndíj a'apítványa* 
Gyógy-alap 
Internátusi közalapítvány 
Internátusi közalapnak a Daniel Károly 

ösztöndíj alapítványánál követelése 
6°/0-kal kamatozó előlegben 7375-46 leu 
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Jegyzet.  A '-gal jelölt összegek 6°/„-os hadikölcsön-kötvényben vannak s ezeknek szel-

vényei a folyó  tanévben sem voltak beválthatók. 
1 Alapítványt jelenleg a pozsonyi közjegyzői hivatal kezeli, kamatait az özvegy ha-

szonélvezi. 
» Alapítványt a j>Székelyszeltersz« ásványvíz forrás  felerésze  és tartozékai képezik. 








