
Veni Sancte és zászlószentelés 
A csíki katholikus székelységnek két különösen kimagasló 

szentélye van: egyik ott áll Somlyón, a búcsújáró helyen, egészen 
a pietásnak, a jámbor, istenes életnek, a Segítő Máriának szentelve 
— a másiknak bölcsője félezer  évvel ezelőtt ugyanott ringott a ko-
lostori iskolában30 éve, hogy elindult a Mária lábaitól s bejött a 
csíkszeredai fényes  palotába — és szenteltetett annak, ami régen 
volt: litteris et pietati — a tudományoknak és a vallásosságnak. 
Az ősi főgimnázium  ez, mely október 20-án ülte fennállásának  leg» 
szebb ünnepét. 

Azóta, Hogy lehullott a trianoni bilincs s a székely bércek 
és balladák földje  visszatért az elveszettt haza kebelére — az iskola 
falai  közt e napon zendült föl  először, szabad hazában a Veni 
Sancte magasztos éneke. 

De nemcsak ez tette történeti fontosságúvá  az idei megnyitó 
ünnepet, hanem az is, hogy ekkor avatták fel  s adták át az ifjú' 
ságnak azt a remekbe készült, szépséges zászlót, melyet a budapesti 
állami Erzsébet Nőiskola Leánygimnázium nagylelkű ifjúsága  és 
tanári kara ajándékozott a csíkszeredai főgimnáziumnak. 

A 20 éves börtön alatt minden évben új erőt merítettünk a 
Veni Sancte régi szent énekéből s epedő vággyal sírtuk bele a 
forró  imát a megváltásért, a szabad, szebb jövőért. Az Ég meg* 
hallgatta a szenvedésben megtisztult lelkek imáját és elküldte nekünk 
a Sanctus Spiritust, aki megnyitotta a börtönajtót s ránk derítette 
a szabadságnak ragyogó szép napját. Eltűntek a térképek az osz-
tályokból, eltűnt a sárga^kékes zászló, eltűnt Vlad Ţepes, a karóba 
huzó hátborzongató képe, eltűntek méltó társai: Lupu Basarab s 
más vajdáknak bizalmat éppen nem súgárzó nagy kucsmás képei, 
eltűnt egyszóval a Balkán — s bevonult a szent falak  közé Szent 
István birodalma, a keresztény Európa. 

Elt még át az intézet nehéz időket történetének folyamán,  de 
a. válságnak olyan fokára,  mint a letűnt uralcm alatt, soha nem 
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jutott. Csak három nevet említünk : Anghelescu, Pteancu, Universul. 
Ezek, más buzgó segítőtársakkal egyetemben a zaklatásnak, a kín-
zásnak minden fajtáját  kieszelték, hogy ezt az iskolát <a többit is 
nem különben), szerintük: a magyarság egyik fellegvárát  — meg-
semmisítsék. Anghelescu háromszor kergetett román vizsgárautol-
jára Brassóban egy csapásra akarta lesuhintani a tanárok és tanítók 
nagy részének fejét  Pál Gábor és Gyárfás  Elemér gyors közbe' 
lépésére hárult el a halálos csapás. Pteancu sorozatosan vizsgált és 
dult intézetünkben, utolsó látogatása befejeztével  a minisztériumban 
azt írta iskolánkról szóló íratcsomóra: ennek az intézetnek jó ro-
mán nem adhatja meg a nyilvánossági jogot. Ezzel még a netán 
előakadó, jóakaratú minisztert is megfélemlítette. 

Kivált az év eleje és vége volt a keservek ideje: év elején 
reszketni kellett, vájjon meg tudjuk=e nyitani az iskolát, év végén 
pedig azért, hogy be tudjuk=e fejezni.  Még a sapkánkba is bele-
kötöttek. Az Universul a piros sapkán nemzeti színt szimatolt s 
irtó hadjáratot indított ellene. Sőt, hogy a főkapu  Kassai igazgató 
idejében nem volt nyitva, egyik Craiovából küldött inspektor azt 
mondta, hogy a gyász jeléül tartjuk zárva. Jénáki Ferenc, az új 
igazgató aztán megnyittatta, nehogy a zárt kapu miatt minket is 
bezárjanak. 

De kisütött végre az igazság napja és szétkergette a 20 éves 
éj boszorkányhadát ,• a megnyitás ünnepén a rossz álom elvonult s 
mindenkinek lelkét a felszabadulás  örömének, boldog hangulatának 
varázsa szállta meg Ugy tetszett, hogy az iskola nemrégen el-
hunyt neves igazgatóinak: Pál Gábornak, Kassai Lajosnak meg-
boldogult szelleme is ott lebegett közöttünk s részt vett az élők 
örömében 

Awl ünnepség  leiolyáiá:  záizlótzentcléi. 
A szentmise s a Veni Sancte után levonult az ifjúság  a tor-

nacsarnokba, hol már gyülekezett a közönség. Megnyugtató látványt 
nyújtott s az új, szebb időkre mutatott a tömött sorokban felvonuló 
350 napbarnította diák. Nemsokára megérkezett dr. Ábrahám József 
vármegyei közigazgatási előadó kíséretében a megye katonai pa-
rancsnoka, vitéz Horváth József  tábornok, kit az ifjúság  lelkes 
éljenzéssel fogadott,-  a hadtestparancsnokság is képviselőt küldött. 
Megjelentek még a megye tanügyi előadói: jávor Albert és dr. 
Dezső László tanárok, Bíró Ferenc főesperes,  püspöki biztos töb-
ben a honvédtisztek közül. Az ifjúság  és az ünneplő közönség 
egészen megtöltötte a tágas tornatermet. 
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Az ünnep első pontjaként a Székely Himnusz csendült fel 
Sarkadi zenetanár kipróbált vezetése alatt az ifjúsági  énekkar ajkán. 
— A bércek himnuszának zsoltárszerű szövege és daHama áhítatra 
hangolt és mélységeket mozgatott meg bennünk. 

Az ének után Papp János igazgató mondotta el évmegnyító 
beszédét. Beszédében visszapillantott a 20 év küzdelmeire, a közeU 
mult reményekkel teli feszült  várakozására, majd a bécsi döntés 
forró  napjaira, mikor megtudtuk a szíveket megdobbantó nagy hírt, 
hogy a Székelyföld  visszatért. 

»A népek sorsát kormányzó gondviselő Isten megelégelte a 
mi szenvedéseinket — úgymond — és véget vetett azoknak. Az Eget 
szüntelenül ostromló imáinkat meghallgatta és visszavezetett minket 
édes hazánkba, Magyarországba. 

Ha azt akarjuk, hogy ne veszítsük el az Eg irgalmát, akkor 
megfelelő  hálát kell adnunk ezért şl  nagy kegyelemért, mert csak 
az érdemes a jóságra, aki hálás is tud lenni és aki azt meg is 
tudja becsölni. 

De ostromolnunk kell még továbbra is az Eget a mi még 
tuí maradt és súlyos megpróbáltatásokat átélő testvéreinkért. Mi 
tudjuk tapasztalatból, mit jelent Romániában kisebbséginek lenni. 

Fegyelmezett, nagyszerűen felszerelt  vitéz honvédeink példá-
jával buzdította az ifjúságot  a diákkötelességeknek a nagy időkhöz 
méltó teljesítésére: közös erővel tartsátok fönn,  őrizzétek meg az 
ősi. Alma Mater régi jó hírnevét, mint a küzdő katonák a zászló 
becsületét. 

Az igazgató mély hatást kiváltó beszédét hosszantartó taps 
követte. 

Az ünnepély elején már ott tündökölt a pesti Erzsébet 
Leánygimnázium' gyönyörű ajándéka: a nemzeti zászló, Márton 
Botond VIII. o. t. zászlótartó kezében, a fehér  selyem szalagon a 
hímzett felirattal  : 1940. IX. 11 emlékére a budapesti Állami Er-
zsébet Nőiskola Leánygimnázium. A másik oldalon a velős jel' 
mondat: »Szabad hazában Istennel élni Istenért*. Ezen a zászlón 
az egész iskola dolgozott. Az egyes osztályok kis ünnepélyeket 
rendeztek a zászló javára, sokan a lányok közül villamos jegyükről, 
uzsonnájukról mondottak le, hogy összehozzák a zászlóra szűk* 
séges pénzt. 

»A testvéri szeretet érzelmeivel himzett gyönyörűséges zászlót 
— szólalt meg újra az igazgató — három lelkes tanárnő: Dr. Balázs 
Ilona, dr. Ribiczey Kálmánnné és Bartalits Ilona hozta el október 
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15-re úgy, amint azt megígérte volt. Mivel azonban az évnyitó 
elhalasztásáról szóló távírat elkésve érkezett oda, ők már elindultak 
a zászlóval. Szabadságuk lejárván, vissza kellett térniök s így sze-
mélyesen nem adhatták át nektek a zászlót*. Erre az igazgató el-
olvasta a zászlót kisérő két remek, a női szív meleg gyöngédsé* 
gével írt megható levelet. 

Szobotka Lilla VIII. o. t. ezt írja egyebek közt: 
Vártunk a reménytelenségben is reménykedve, a csügge-

désben is bizakodva. Vártunk s a csoda megtörtént. Olyan csoda, 
hogy megdöbbenve álltunk meg előtte s a legbüszkébb fej  is meg» 
hajolt. Ez a csoda onnan felülről  jött... 

Vártuk a mesék országát, Erdélyt, vártuk vissza az elszakí-
tott testvéreket. A gonosz megtisztult, a bűnös megtért, a durva 
megszelídült ebben a várakozásban. Végre eljött a pillanat, amiről 
annyit álmodtunk. Egetverő boldogság költözött közénk* . . . 

A nagy örömben valamit tenni, segíteni akartak. A gyors 
elhatározást tett követte: 

^Csíkszeredára zászló kell, a gimnázium nemzeti színek alatt 
akarja megkezdeni az új évet. Másnap már fehér  selyem fölé  ha* 
joltak a leányfejek,  fürge  kezekben táncolt a tű, siklott az arany* 
fonál  s szerető, simogató kezek alatt egyesült a három szín: a 
piros, a fehér,  a zöld. Hogy szerették a lányok, amit csináltak! 
Mintha a szívükkel varrták volna minden öltését. Minden jókíván-
ságukat, minden szeretetüket beleöltögették. S október 6*án készen 
állt a zászló. Büszke, csillogó szemek vizsgálták, gondos kezek si-
mogatták. Hiszen oda megy, hová mi még nem mehetünk, arra a 
földre,  melyet mi még csak álmunkban látunk. Rábíztunk minden 
szépet, jót, ami a szívünkből jött. S most, hogy elindult a zászló, 
viszi az Erzsébet Nőiskola minden szeretetét, minden meleg testvéri 
érzését. S viszi mindnyájunk kívánságát: 

Isten áldja meg a csíkszeredai iskolát s az újra visszatért, 
drága szent földet:  Erdélyt!* 

Dr. Radák Olga tanügyi főtanácsos,  igazgató leveléből: »Ami» 
kor édes hazánk kebelére ölelte újra kínszenvedéses trianoni bör-
tönéből legalább részben kiszabadult hűséges Erdélyét: a Király-
hágón innen testvéreitek egyike: a budapesti Állami Erzsébet Nő-
iskola Leánygimnázium növendékei és tanárai a boldogság szent 
tüzében fogant  ajándékukat, ezt a zászlót néktek szánták. 

A szalagra írt jelmondat már régen a tiétek: Erdély hős 
lelkének elvehetetlen és felülmúlhatatlan  kincse! 
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Fogadjátok hát a zászlót úgy, amint adjuk néktek! Testvér 
adta rabságból menekült testvéreinek: sokat, nagyon sokat szenve-
dett, a szenvedésben újra meg újra megtisztult és mindig mindenben 
az igazságért küzdő, hittel cselekvő, hazánkat éppen ezzel a példa-
szerű hősiességével minden pokloton már annyiszor átsegítő test-
vérének : az erdélyi ifjúságnak.  Ezt az ifjúságot  képviselitek Tí is, 
a legjellegzetesebben Tí: székelyek a mi szívünkben. 

Veletek mondjuk újra, szinte ímádkozzuk a zászlóátadás ün-
nepi percében : 

Szabad hazában Istennel élni Istenért!« Az igazgató a mélyen 
megindító, felemelő,  feledhetetlenül  szép gondolatokhoz e szavakat 
fűzte  hozzá: Kedves Fiúk! Eljött a zászló hazánk fővárosából. 
Rábízták, belehimezték ezek a diáklányok ideálizmusuk minden 
szépségét és jóságát. íme itt van, vegyétek át és szeressétek ezt a 
zászlót! És inkább haljatok meg mind, de a kezetekből soha ki ne 
engedjétek! 

Ezután dr. Csipak Lajos tanár, tb. kanonok felszentelte  a 
zászlót, tüzes beszédet mondván annak jelentőségéről: a szent 
ereklye nemcsak ünneplő dísz, hanem kötelez is: magyar öntudatra 
hűségre, munkára! Legyen a trikolor szimbóluma a székely ifjúság 
lelkének: szívében soha ki ne haljon a remény űde zöldje, arca 
súgározza az élet egészséges tiszta pírját. De e kettő csak akkor 
valósul meg, ha az ifjúság  lelke megőrzi mindvégig a nemes, férfias 
erkölcs patyolat-fehérségét. 

Az ifjúság  nevében László Antal VIII. o. t. tartalmas be-
széddel vette át a zászlót: 

^Főgimnáziumunk történetének nagyjelentőségű ünnepe a mai 
nap, melyen új zászlót kap az ősi Alma Mater. 

Most, amikor az intézet ifjúsága  először pillantja meg az 
anyaországból érkezett drága magyar zászlót, minden diákon a 
legmagasztosabb érzelem és legmélyebb meghatottság vesz erőt. 
Ezen ünnepélyes pillanatban szívünből kitör a hála és imádságos 
lélekkel nézzük a messziről érkezett zászlót. Nekünk, kik idegen 
uralom alatt születtünk, még nagyobb jelentőségű ez a mozzanat, 
mert idáig nyíltan soha nem mutathattuk ki érzelmeinket és gon-
dolatainkat. Ez az első alkalom, amikor minden lelkesedésünkkel 
és szívünk egész melegével ünnepelhetünk. Hányszor gondoltunk 
erre a pillanatra és hányszor vártuk, hogy a mi kezeinkben is 
magyar zászló lengjen! Ezer hála azoknak, akik küldték*. A to« 
vábbiakban foggadalmat  tett: hogy amint eddig is «— az idegen 
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hatalom alatt — szívük-lelkük magyar volt, felszabadulva  is ma-
gyar marad mindig és ezt a zászlót a csíki diákok a kezükből ki 
nem engedik soha! 

A Hiszekegy és a Himnusz eléneklése után vitéz Horváth 
József  tábornok néhány meleg szót intézett az ifjúsághoz  és Gyér-
gyószentmiklósra távozott. Botár Levente VIII. o. t. nagy hatással 
adta elő Szalái Mátyás »Seregek útján< cimű remek alkalmi költe* 
ményét, majd a Pápai Himnusz eléneklésével véget ért a feledhe-
tetlenül szép, magasztos ünnepély. 


