
1. 

Az iskola múltja. 
Intézetünk bölcsőjét ott találjuk meg a katolikus székelység 

csodatévő Nagyasszonyának messze híres pünkösdi búcsújáró he-
lyén : Csíksomlyón. Alapítói a somlyói barátok, kiknek a székely 
nép vallási és kulturális gondozásában elévülhetetlen érdemei van-
nak. Népünk őket, mint a múltban^ és * jelenben egyaránt — leg-
igazibb és legönzetlenebb barátait, szívébe zárta. 

Assziszi Szent Ferencnek, a legolaszabb szentnek s a leg-
szentebb olasznak magyar fiai  a 13. század második felében  tele-
pednek meg s építenek zárdát a festői  Kis-Somlyó hegy tövében, 
a »vigan lobogó* borvíz közelében. Ez a bővizű forrás  nemcsak 
üdítő itala a környék népének, a búcsúsoknak, a szomjas" vándo-
roknak, hanem megkapó szimbóluma a Somlyói Szűzanya meg* 
szentelt helyéről az ő hű népére kiáradó égi áldás, segítség, kegyel-
mek bőségének, jelképe e helyen munkálkodó barátok; és évszáza-
dokon át az ő gondjaikra bízott ifjúság  mindig mozgó, mindig te-
vékeny, a hitért és hazáért minden áldozatra kész lelkületének 

Első nagy jótevője a somlyói zárdának törökverő Hunyadi 
János, kivel talán méltó bajtársa, Kapisztrán János szeretteti meg 
ezt a szerzetes-rendet, mert azt a győzelmes marosszentimrei csata 
után gazdag ajándékokkal tünteti ki. 

A minden irányban szerteszéledő és meghonosodó szerzetesek, 
a középkori Egyház feladatához  híven, magukkal , viszik's minden 
fogékony  léleknek átadják az emberi művelődés közkincseit. A 
keresztény erkölcstanon kívül, a klasszikus í̂rókat tanulmányozzák 
s az exakt tudományokban is búvárkodnak. így az Egyház és 
Iskola fogalma  egybeolvad Európaszerte. 

Iskolánk alapítási évét forrásaink  Lnem jelölik meg/ ez' idő-
szerint rendelkezésre álló adatok alapján az alapítás legvalószínűbb 
ideje: a 17. század közepe. A század közepéig Csíkban csak plé-
bániai iskolákat találunk, amelyek az elemi oktatásnak megfelelő 
alapismereteket nyújtják. Ilyent tartanak fenn  kezdetben a somlyói 
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ferencesek  is. A század folyamán  nagy virágzásnak induló szer* 
zetesrend 1650 körül a csíksomlyói és kantai <Kézdivásárhely> 
háznál az elemi osztályok mellé, az akkori elnevezés szerint, a 
grammatikai és humanior osztályokat is beállította. A székely 
fiatalság,  mely addig Magyarország és Lengyelország katolikus 
iskoláit látogatta, egyre nagyobb számmal iratkozik be a szépen 
fejlődő  csíksomlyói intézetbe. A ferences  atyák előbb világ ima-
gisztereket alkalmaznak, de gondosan kiképzik őket s működésűket 
felülvizsgálják.  A grammatikán kivül syntaxist és poézist tanítanak. 
A sors kemény keze azonban alig néhány esztendei működés után 
lesújt mind a zárdára, mind az iskola^palántára. 1661 júliusában 
Izmael budai basa, Ali basa s a tatárok Erdélyre törnek. A Há-
romszék felől  előnyomuló tatár hordák Csíkot is elárasztják. A 
halál döbbenete kiséri útjukat. Kilencezer agyoncsigázott, megré* 
mült ember Csík-somlyóra menekül s ott törnek rájuk október 
21 «én a tatárok. A templomot, kolostort, iskolát felégetik  s a tíz-
ezernyi fogollyal,  köztük nyolc szerzetessel, kikotródnak Csíkból. 
Visszahúzódásuk közben huszonhat templomot elhamvasztanak. 

Mennyi erő s elszántság kellett ahhoz, hogy a még szinte 
meleg hamvakon újra építéshez lásson valaki s mindent élőiről 
kezdjen! A Szent Ferencrend két kimagasló alakjának, Kájoni 
János atyának és Domokos Kázmér házfőnöknek,  később püspök 
és apostoli vikáriusnak köszönhető, hogy az országosan gyűjtött 
alamizsnából 1664-ben a templom és kolostor, 1669-ben az iskola 
is újra felépült.  Az utóbbi — természetesen — csak fából.  A vi-
lági magisztereknek valamelyes segélyt folyósítanak  Rómából s ez-
után is Róma figyelemmel  kiséri az erdélyi szent Ferenc-rendi 
misszió iskolázási* ügyét. 1690-ben már 171 székely gyermek éle* 
sítgeti elméjét a klasszikus tudományokon s négy évre rá számuk 
a 200-at is meghaladja. A koldusszegény iskolát csak a nagy 
buzgóság tartja fenn.  S a vihar újra letöri a zsenge hajtást 1694«ben 
jön a tatár. Hét falut  elpusztít. A legnépesebb Cibrefalvát  örökre 
kitörli az élők sorából s Szentmihály 1000 lakójából hetet hagy 
életben. De Somlyón megjárja. Nizet Ferenc szerzetes atya, mint 
egykor Kapisztrán János, a grammatikai és syntaxis osztályok 200 
növendékét fegyverbe  szólítja. A környék apraja«nagyja, még az 
asszonyféle  is,_a kicsi, de lelkes csapat köré gyülekezik. A február 
15*én Somlyóra törő ellenségnek neki rontanak s megszalasztják. 
A tatár-vezér fia  is elesik. A tatár csapásból ez volt az utolsó. 

A XVIII. század elején a grammatikai és syntaxis osztályok 
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mellett, retorikai és poézis tanszéket is találunk. Di olyan nagy á 
szegénység, hogy a két utóbbit nemsokára be kell szüntetni. 1717 
óta még inségesebb idők következtek. A jórészben alamizsnákból 
élő szerzetház igen megérzi, mit jelent a szárazság, pestis és az^ 
elszaporodott egerek garázdálkodása. 

Lukács Mihály csíkkozmási plébános, volt somlyói tanár 
áldozatkészségéből 1725-ben új korszak nyílik gimnáziumunk éle-
tében. Ebben az évben arról értesíti Csíkszék hatóságát s a szer-
zetház tanácsát, hogy az iskola kibővítésére, egy fínövelde  alapí-
tására s két tanár javadalmazására alapítványt akar tenni. Ez a 
nemes cselekedet a poézis és retorika tanszékekkel teszi teljesebbé 
az intézetet. November 21*i végrendeletében a szemináriumot 
nevezi meg örökösének. 

Lukács Mihály jóvoltából 1733-ban, a régi épülettől keletre 
felépül  az új iskola, egyelőre fából,  de kőalappal. Elég kicsi épület 
s nem is valami erős. Az ott dolgozó mesteremberek hanyagságából 
egy része le is ég közben s újra kell építeni. 

1780 körül a székely nép megvalósítja a régóta vajúdó ter-
vet, elhatározza egy új, tiszta kő'iskola felépítését,  A gubernium 
nem akar hozzájárulni a költségekhez. S a csíki székelység a közért 
való áldozatos munkának megható példáját adja avval, hogy a 
nehéz időkhöz képest súlyos terhet teljesen magára váll'alja 
s nemcsak maradék pénzecskéjét szánja rá, hanem a szükséges 
munkaerőt is maga szolgáltatja. Ez az épület, későbbi bővítésékkel 
megtoldva, ma is ott áll Csíksomlyón. A katonai és politikai ha-
tóság csak annak a megállapításában segédkezik, hogy melyik köz-
ség milyen anyaggal s mennyivel járuljon hozzá az építéshez. íme 
egy néhány példa arra, hogyan lehet a közérdekért áldozatot hozni. 
Épületanyagot ad Szt. Domokos, Szt. Tamás, Jenőfalva,  Szt. Mi-
hály, Szépvíz, Szt. Miklós, Borzsova, Delne stb. ,- mészégetésre tü* 
zifát  szállít Menaság, Szent-György, Bánk falva,-  kőfalnak  anyagot 
hord Szt. Márton, Kozmás, Tusnád, Lázárfalva,  Verebes, Szt. Si» 
tnon, Csekefalva,-  fövényt  fuvaroz  Szt. Király, Szt. Imre, Csató-
szeg,- deszkát hoz Madaras, gerendát Dánfalva,  vékonyabb fát 
pedig Rákos,- Taplocáról Somlyóra 35 ezer téglát visz át Csicsó 
és Madéfalva,-  különböző munkákra vállalkozik Pálfalva,  Csobot-
falva,  Szereda, Zsögöd stb. Máshol nem is találunk esetet rá, talán 
csak a napjainkban történő társadalmi megmozdulásokban, hogy 
egy emberközösség keze munkájával, jószántából adott anyagból 
és pénzbői állítsa fel  azt az intézményt, amelyet továbbfejlődése 
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érdekében fontosnak  gondol. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék ezt 
megtette s máig is útat mutat vele a magyarságnak. 1782 január 
6-án, vízkeresztkor aw- új iskolát ünnepélyesen megáldják s meg* 
nyitják. A katolikus szellem várfalakra  talál benne abban az időben, 
amikor az a jezsuiták kiüldözése után Erdélyszerte pang. 

Ami a tanrendszert illeti, ez előbb a jezsuiták készítette Ratio 
studiorum-on alapszik, de a ferences  atyák minden időben ügyelnek 
arra, hogy egyéni felfogásukat  is érvényesíthessék. Általában val-
lásos szellemben és hazaszeretetre nevelnek. A császári katonai 
sanyargatásokkal szemben tudatosan védékeznek. 

1735-től kezdve a VI. Károly »Ueber die Ordnung und Ein-
richtung der Schulen« című pátense is hatással van az erdélyi 
iskolák tanrendszerére. A »Mária társulat* működésére, a tananyagra 
és tankönyvekre vonatkozóan pedig részletes utasításokat ad az a 
szabályzat, amely a provinciális 1751-ben küld meg a csíksom-
lyói gimnáziumnak. 

A tatár betörések időszaki borzalmai helyett, most egy új 
és állandó veszéllyel kell iskolánknak megküzdenie. A határőrvi-
déki rendszer erőszakos felállítása  miatt közel száz évig szenved az 
állam-hatalom zaklatásaitól. Az 1764»iki madéfalvi  mészárlás, a 
katonáskodásra való kényszerítés a tanítást természetesen nagyon hát* 
ráitatta. A tanulókat fegyverbe  parancsolják s csak előzetes engedély 
alapján választhatnak maguknak valamilyen pályát. Ezért sok szülő 
nem tartja érdemesnek gyermekét iskoláztatni. Később már iskolába is 
csak katonai igazolvánnyal lehet beiratkozni. így nem csoda, ha az 
1783-1 400-as létszám a következő év végére 31<=re apad. 

A Ratio Educationis megjelenése előtt egységesítik már a 
tanrendszert. A bécsi egyetemi és középiskolás oktatási módot kö-
telezővé teszik Erdélyben is. Természetesen a kantai és somlyói 
ferences  gimnáziumoknak is kell hozzá alkalmazkodniok. Mária 
Terézia óta az állami befolyás  iskoláinkban nőttön-nő. Az erdélyi 
?erenrendi provinciális azonban megőrzi azt a jogát, hogy a som-
lyói gimnáziumhoz maga nevezze ki a tanárokat. A Ratio Edu-
cationis kegyesrendi mintára készült. Szerinte az iskola feloszlik  a 
3 évet tartó schola latina vagy gramaticára, 2 éves gimnáziumra 
vagy humaniórákra és a szintén 2 esztendős lyceumra vagy filo-
zófiára.  Ettől az időtől kezdik kesergetni iskoláinkat a német nyelv 
túlságos megkövetelésével. II. József  Normi Regiáját 1781-ben 
adják ki Erdély iskolái számára. Pedagógiai szempontból talán némi 
haladást jelent, de elnemzetietlenítő irányzata miatt kezdettől fogva 
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ellenszenves. 1781—82»ben Somlyón már alkalmazzák. Külön fog* 
lalkozik ez a szabályzat a tanár személyével, a fegyelmi  kérdé-
sekkel, tankönyvekkel, igazgatással, a szülők szerepkörével stb. II. 
József  különben a középiskolai tanárt egyenrangúnak tekinti a teo-
lógiai tanárral s a paptanárt szolgálata után kanonoki javadalmakra 
méltatja. 

A tandijat már Mária Terézia bevezeti s most II. József  emeli, 
hogy a szegény sorsú tanulókon segíthessen. Az állam külön alapot 
teremt az iskolák támogatására s a somlyóit is segélyezi. Az új 
tantervezetek túlzottan erőltetik s minden más fölé  helyezik a német 
és latin tanítását. 1775-től a kantai és somlyói gimnáziumban reto-
rika és poézis tanár csak németül tudó ember lehet. Iskolánk arra 
törekedett, hogy a nagy nyomás ellenére, lehetőleg anyanyelvükön 
ismertesse meg diákjaival, ami szép és jó. A rendfőnököt  figyel-
meztetik is többször, hogy fordítson  nagyobb gondot a német taní-
tására. Az állami erőszak nem ismer határt. Több ízben katona-
tisztek látogatják meg az iskolát s a tanulók német tudását ellen-
őrzik. A katonai zaklatás és a német nyelv erőszakolása csaknem 
életébe került iskolánknak. A madéfalvi  gyilkosság óta <1764), kü-
lönösen nehéz lett a légkör Csíkban. Minden császári rendeletet 
először itt hajtanak végre. Ekkor következik be az 1784-es elnép= 
telenedés, mert a katonai hatóságok a tanulók egyrészét elvonják, 
más részének a beiratkozásába szólnak bele. A szegény tanulók 
segélyezését beszüntetik. Az alsó osztályokba latin helyett a né* 
metet vezetik be s aki 3 év alatt el nem sajátítja, kizárással fenye-
getik. A hittant kivéve mindent németül kell tanítani. A somlyói 
gimnáziumot a csíkszéki főkirálybíró  alá rendelik. A szabadságra 
áhítozó szellem az abszolutizmus békójában vonaglik . . . 

Az elgondolásaiban keservesen csalódott II. József  1790 ja» 
nuárjában visszavonta rendeleteit. A szemináriumokat, a szegény-
sorsú tanulók egyedüli otthonát visszaállítják s az anyanyelv végre 
megint bevonulhat iskoláinkba. Megkívánják ugyan továbbra is a 
német tanítását, de a kétségbeejtő nyomás megszűnt. 

A mult század első évtizedeiben néhány, iskoláinkra hasznos 
rendeletet is hoznak. Bevezetik pl. a kötelező himlő elleni oltást s 
a betegek elkülönítését. 

Ratio Educationis publicae*jében, I. Ferenc újra rendezi a 
tanügyet s a középiskolákban 3 fokozatot  külömböztet meg. Csík* 
somlyón ebben az időben csak két elsőt, a négy éves >kis gimná-



19 

ziumot* s a két évig tartó »nagy gimnáziumot* tudják felállítani. 
1818»ban Rudnay Sándor erdélyi püspököt a főkormányszék  a 
róm. kat. tanintézetek legfőbb  igazgatóságával bízza meg s ezt a 
jelentős hivatást az utána következő főpásztorok  is odaadással 
töltik be. 

Haynald és Fogarassy nagynevű püspökök legfőbb  gondjai 
közé tartozik somlyói iskolánknak felgimnáziummá  emelése. A mo-
dern pedagógus szemével nézve igen érdekes az 1815-i rendelet, 
amely szerint nemcsak az emlékezőtehetséget kell fejleszteni,  hanem 
az értelmet is és hogy a rossz tanulókat lehetőleg más pályára 
kell irányítani. Az is érdekes, hogy ebben az időben a székely 
tanuló beírásánál származását is bevezették: nemes, nemes székely 
huszár, nemes székely gyalog vagy egyszerűen székely. Nagyon 
megkövetelik a század első felében  a latint és Fogarassy Mihály 
meg is jegyzi, hogy ez sajnos az anyanyelv rovására történik. 
Amikor 1820-ban rendelet jön a Habsburg birodalom történetének 
tanítására, a tanárok élnek az alkalommal s a magyar történelmet 
alaposan ismertetni kezdik. 

1834-ben Györffi  Ferenc igazgató kéri, hogy az omladozó 
szeminárium helyébe épülő új szeminárium magasságáig emeljék a 
gimnázium épületét is. Az építkezések 1837 tavaszától 1838«ig 
tartanak. 

Az 1848'i tavaszi szabadságmozgalmak az iskolában is érez* 
tették hatásukat. Nagy volt a lelkesedés a diákok között, úgy, hogy 
a tanárok nehezen tudtak rendet teremteni. Azon év végén begyülő 
fiukat  az egyik tanár ezzel fogadta:  »Inter arma silent Musae*. 
Szét is oszlottak azok örömmel, a nagyobbak katonának mentek, a 
kicsik pedig Csíkszentmártonba, hadi iskolába. Már 1849 októbe-
rében érdeklődik az erdélyi püspök Veress Ignác zárdafőnöknél, 
hogy milyen állapotban van az iskola s milyen tanárok maradhat* 
nának meg a »purificatio«  után. Most kerül szó róla először, hogy 
világi papokat is vennének fel  a tantestületbe. A katonaságtól 
megszállót iskola kiürítésére azonban csak 1851 nyarán került sor. 
A harci zajt követő ijesztő csendben Kovács Miklós akkori erdélyi 
püspök erélyes lépéseinek volt köszönhető, hogy a megrongált is-
kola 1851. októberében újra felvehette  a munkát. A szülőket érte-
sítik, hogy az iskola október 26-án megnyílik. A javításra kiutalt 
összegek a hivatalos közegek kezén elsikkadnak, úgy, hogy csak 
egy év múlva lehetett az épületet becsületesen rendbe hozni. A 
tanulók közül egy sem látta viszont az Alma Matert. 
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Az október végén összejött tanulókat négy osztályba csopoţ* 
tosítják s egy terembe ültetik. Igen nehezen ment a tanítás. Tan-
könyv nem volt s a forradalmi  proklamációk nyomásáért rossz 
szemmel nézett szerzetesek nem taníthattak. A főkormányszék  úgy 
állította össze a tanári kart, hogy három világi pap, ideiglenesen 
két szerzetes és szintén ideiglenesen egy szerzetes igazgató, Varga 
Kelemen volt benne. Az intézet kis gimnáziummá sorvadt. A kö-
vetkező tanévtől Szontagh József  világi pap vette át az igazgató-
ságot. 1891 óta csak egy szerzetes tanár maradt, P. Kopatz Pátrik, 
aki még 10 évig és utoljára képviselte a testületben a szerzetházat, 
mint vallástanár, haláláig, 1901'ig. Az új igazgató panaszolja, hogy 
a nagy nyomorúság miatt sem elég tanára, sem megfelelő  felsze-
relése nincs az intézetnek, 

1854-ben a tanári kar kéri, hogy a gimnáziumot egészítsék 
ki a felső  tagozattal. Avval indokolja kérését, hogy ez az iskola 
katolikus hitben neveli a gyermekeket, akik Csíkból, Gyergyóból, 
Kászonból és Háromszékről be tudnak népesíteni egy nagy inté-
zetet s végül is kevés költség kell hozzá, mert az elemit át lehet 
telepíteni a zárdába. Ettől az évtől kezdve Bodó Alajos áldozópap 
az igazgató. Iskolánk valóban igen népes volt akkoriban. Az 
1854—55-i tanévre 116 tanulót kellett felvenni  az első osztályba s 
nem engedték meg a párhuzamos osztályok felállítását.  A tanulók 
egymásközt és tanáraikkal egyik nap latinul, másnap németül be-
szélgetnek. Németül azonban sem a tanárok, sem a diákok nem 
tudnak kielégítően. 

1857-ben újra kérelmezik az iskola kiépítését s egy ház eme-
lését 200 tanuló számára, ahol a fiukat  szüleik látnák el élelemmel. 
Haynald Lajos erdélyi püspök veszi kézbe a dolog elintézését és 
leírásában megjelöli a módját, hogyan lehetne a katolikus hívők 
közadakozásából a szükséges öszeget előteremteni. Ősszel az V. 
osztályt már megnyitják s a következő tanévben a VI. osztály s 
vele együtt a tanítóképző is megnyílik. A fényes  ünnepségeken 
maga a püspök is résztvett. Növendék rengeteg jelentkezik s az 
első osztályba csak olyant vesznek fel,  aki tud már latinul olvasni. 
1859-től szabad minden tárgyat magyarul tanítani. Ebben az év-
ben a VII. osztályt is felállítjík.  A tiztagú tanári kar élén most 
Horváth Károly áll, aki kivételképen jól tudott németül. 

Az 1860*as évek a nemzeti szellem ébredését jelentik A 
nemzet nagyjairól lelkes ünnepélyeken emlékeznek meg. Jellemző 
azonban, hogy amikor Adorján Imre tornatanár egyéb felszerelés 
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híján menetgyakorlatokat és kardvívást tanít, feljelentik,  hogy »Ga-
ribaldinak katonákat képez«. Alig tud megszabadulni. Más tanárnak 
is volt ilyen kellemetlen esete. 

A még 1767-ben felállított  »catholica comissio* az egyházi 
és iskolai ügyek vezetését lassanként kezébe veszi. A nemzeti ér* 
dekeket azonban gyakran szem elől téveszti. 1866-ban a státus* 
gyűlés kérelmezi, hogy e comisio helyét a saját kebléből válasz* 
tandó 24 tagú bizottsággal töltsék be. A király beleegyezik. 

1869-ben feloszlott  végre a főkormányszék,  amelyhez annyi 
szál fűzte  a múltban iskoláinkat. Ez év februárjában  hozzák be az 
Eötvös József-féle  tantervet. Mindkét dolog nagy újítást jelent is* 
kóláink életében. Továbbra is az erdélyi püspök marad az összes 
tanulmányi ügyek legfőbb  intézője, de a kormány a maga képvi* 
seletére felállítja  az erdélyi tankerületi főigazgatóságot.  Ez az in* 
tézmény kettéoszlott, Szeben és Kolozsvár székhellyel. 1891 «tői a 
somlyói gimnázium a kolozsvári tankerülethez tartozott, Kuncz Elek 
főigazgatósága  alá. A 70-es években megint felállítják  az időköz* 
ben megszűnt világi gondnokság intézményét. A somlyói gimnázium 
világi gondnokai közé tartozott Mikó Bálint főispán  is, aki mindig 
szívén viselte sorsát. 

A felgimnáziumhoz  szükséges 120 ezer forint  nem gyűlt össze 
és az 1859-ben megnyíló VII. osztály mellé 14 évig nem lehetett 
VlII-at beállítani. 1873-ban Haynald Lajos saját pénzéből 8 ezer 
forintot  a somlyói gimnáziumra hagy és Fogarassy Mihály ezt az 
összeget 12 ezerre egészíti ki. Imets. F. Jákó igazgató pedig saját 
lakosztályából szakítja ki a VIII. osztálynak való termet. Még eb* 
ben az évben meg is nyitják. Előbb ideiglenesen, majd néhány 
év múlva véglegesen megkapja a somlyói gimnázium az érettségiz* 
tetés jogát. 

A század végén megjelenő tanmenetek nagyobb gondot for* 
dítanak a filozófia  tanítására s részletes útbaigazítással könnyítik 
meg a tanár munkáját. Nagy újításnak számít az is, hogy a tanuló 
iskolai engedéllyel szülei vagy helyetteseik társaságában színházba 
mehet. Ezzel szemben azonban a rossz tanulókat szigorú elbírálással 
igyekeznek kirostálni. 

Amikor 1880 táján a vármegyei alkotmányos élet központja 
Somlyóról Csíkszeredába .tolódik át, a Somlyón üresen maradt 
székházat a státus megvásárolja. Ide be lehetett állítani egy inter-
nátust s ezzel a gimnázium, szeminárium és tanítóképző is kényei* 
mesebben tudott elhelyezkedni. 



Á mult század utolsó éveitől intézetünk történetének vezér-
fonalát  az áthelyezés kérdése adja. Ezt az eszmét a máig is sokat 
emlegetett Kuncz Elek, a kiváló író, Kuncz Aladár apja, vetette 
fel.  Valahányszor a somlyói gimnáziumot meglátogatta, mindig ki-
jelentette, hogy mind egészségi, mind pedagógiai szempontból rossz 
a régi épület. Rajzterem például nem volt és a külön álló torna-
terem sem volt használható. Fontos indokképen említette még azt 
is, hogy a somlyói környezet sem a tanároknak, sem a tanulóknak 
nem megfelelő. 

1895 végén a vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratában 
kéri az igazgatótanács véleményét a gimnáziumnak Cs'kszeredába 
való áthelyezéséről. Az intézeti igazgató elgondolásának előzetes 
meghallgatása után, az igazgatótanács valaszol. Kifejti,  hogy egész-
séges környékével, szép fekvésével  s hagyományaival, Somlyó elő-
nyös az iskolára nézve. Az áthelyezés elől azonban nem zárkózik 
el s a tanügyi alap túlságos megterhelése ellenére is egyre komo-
lyabban kezd számolni egy új iskola felépítésének  a gondjaival. De 
egyelőre olyan reménytelennek látszott a helyzet, hogy az 1896-1 
státusgyűlés a tervezet megtárgyalását leveszi napirendről. Hanem 
ugyanakkor más nagy nehézséget kell az igazgatótanácsnak meg-
oldania. T. i. a régi épület folytonos  javíttatása hatalmas összegeket 
emésztett fel  és még sem volt eredményes. 1897 augusztusában, 
Mikó Bálint elnöklete alatt, egy bizottság megvizsgálja az intézetet. 
Megállapítja a tanítóképző hiányait s tanácsolja, hogy telepítsék 
át a régi megyeháza épületébe, a gimnáziumot pedig helyezzék 
Szeredába. Másfelől  azt is ajánlja, hogy az egy épületben levő 
kettős intézet fogyatékosságain,  az épület kitoídásával igyekezzenek 
segíteni. Óriási kiadás mellett, ez csak ideiglenes megoldást jelentett 
volna. Nyilvánvaló volt, hogy az intézet áthelyezése az egész 
megyének, de elsősorban Szeredának nagy hasznára válna s így a 
közigazgatási vezető férfiak  is kezdenek foglalkozni  a kérdéssel. 
Még 1897-ben, Becze Antal alispán igen pártfogó  hangon ír az 
iskola áttelepítéséről s a kormánykörökben is kedvező hangulatot 
teremt, hogy ezúton is serkenthesse a státust. A kővetkező évben 
már maga a miniszter is érdeklődik s kijelenti, hogy a státusnak 
előbb-utóbb úgy is kell gondoskodnia egy új iskola felépítéséről. 

1899-ben az alispán összegyűjt s felterjeszt  a kormányhói 
minden indokot, ami anyagi és szellemi tekintetben az áthelyezés 
mellett szólt. A státus annyi megjegyzést fűz  hozzá, hogy a ta-
nulmányi alapból egy ideig még nem tudná teljesen fedezni  a fel-



merülő kiadásokat. Novemberben a megye közigazgatási bizottsága 
kiküldötteivel megállapíttatja, hogy egészségügyi szempontból az 
intézet épülete gyors javításokra szorul. Miután az igazgatótanács 
szintén megvizsgáltatta az iskolát a saját bizottságával, az egybe» 
hangzó jelentés alapján elrendeli a munkálatok megkezdését. Később 
azonban a megyei közegek arra a meggyőződésre jutnak, hogy az 
épület lakhatatlan. Erre, 1900 júliusától kezdve a püspök is bele* 
szól a tárgyalásokba. A közérdekű dolog megtárgyalásában, a 
püspök elnöklete mellett, Pál István referens,  Becze Antal alispán, 
Murányi Kálmán püspöki biztos és Bándi Vazul intézeti igazgató 
vett részt. Határozatilag kimondják, hogy a gimnázium elhelyezé* 
sénél mindenekelőtt a pedagógiai követelményeket tartják szem 
előtt. A hagyományoknak megfelelően,  a gimnázium, a kápolna s 
a kettős fiúnövelde  egy épületben kapjon elhelyezést. Az alispán 
ajánlata szerint erre legalkalmasabb az u. n. »Nagymart* volna, a 
Csíkszereda, Taploca és Csíksomlyó felé  vezető utak érintkezésénél 
'kiszögellő homlok». Az egész bizottság igen megfelelőnek  találja 
ezt a 10 holdnyi területet. Az igazgatótanács ezek után az összes 
kiadások megállapításával foglalkozik  s körülbelül 500 ezer koronára 
gondol. A tervvázlat és alapos költségvetés elkészítésére Alpár 
Ignác műépítészt kéri fel.  A gimnáziumi igazgatóság megkérdezése 
után készül a tervrajz. Az első terv szerint, a gimnázium, szemí* 
nárium és internátus pavillonszerűen épült volna, de később cél* 
szerűbbnek látszott, hogy az egész egy tömbben legyen. Minthogy 
pedig a költségvetés csaknem 700 ezer koronára rúgott, !> a státus 
megint a régi épület kijavításán kezd gondolkcfeni.  Egy új szárnyat 
akar a régi épület déli részéhez építeni, ami azonban a szükséges 
felszereléssel  együtt 100 ezer koronába is belekerült volna <1904>. 

Az áthelyezés gondolatának újra ébredése, Pál Gábor igazgató 
érdeme. Azzal az indokolással, hogy a régi épület részint avultsága, 
részint szűk volta és más számtalan hiányossága miatt a követel* 
ményeknek meg nem felel,  javítása és kitoldása csak ideiglenesen 
segítene a bajokon, az 1904. aug.-i megyei közgyűlés elé indítványt 
terjesztett, melyben kérte a törvényhatósági bizottságot, vegye újra 
kezébe az áthelyezésnek tovább már nem odázható ügyét s mondja 
ki: 1. hogy a maga részéről az internátus felépítésére  megajánl 
200.000 koronát,- 2. megkéri a minisztert, hogy vállalja a gimná-

1) A 3 részből álló (gimnázium, internátus, szeminárium) épülettömb építési költségei 
K berendezéssel együtt 1,200.000 K.-l tettek kl. 
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zium felépítését,  a státusl pedig, hogy ép'tse fel  a szemináriumot. 
A gyűlés az indítványt azzal a határozattal fogadta  el, hogy a már 
megajánlott 150 ezer K.-t az internátus építési költségeire megadja. 

Ezután még két ízben — 1905-ben és 1906-ban — voltak 
tárgyalások az állam, a státus és a megye kiküldöttei között, mig 
végre az 1907. május 25*i megyei közgyűlésen dűlőre jutott az 
építés ügye. Ezen a gyűlésen a megye elhatározta, hogy a gim* 
názium építési költségeihez 100.000 K.-val járul hozzá, az inter-
nátust pedig felépítteti.  Az állam az időközben megajánlott 230.000 
K.*t 300.000«re emelte fel.  így 1909. március 29-én megkezdődött 
az építkezés, május 29-én volt az alapkő-letétel, 1911 június 5-én 
pedig fényes  ünnepség keretében, az állam, a státus, a megye, a 
város képviselőinek s több ezer főre  rugó ünnepi közönség jelen-
létében felszentelte  és átadta az új épületet nemes hivatásának 
gróf  Majláth G. Károly a nagyar ifjúságnak  halhatatlan emlékű, 
lánglelkű püspöke. 

Zárjuk az intézet vázlatos történetének e részét a gimnázium 
áthelyezési és építési ügyében sokat fáradozó  Pál Gábor igazga* 
tónak a felavatás  alkalmából az ifjúsághoz  intézett s az iskola ren-
deltetését tömören megjelölő, meleg szavaival: 

— Ezen őseink vérével megszentelt helyen a tudománynak, 
a keresztény hit- és erkölcsnek, a béke és szeretet igéinek, a ha-
zafias  érzés fölemelő  és 'a munka boldogító eszméinek hirdetésére 
emelt ez a diszes csarnok, nemes ifjak,  a mai nappal megnyílik az 
önök és az önöket követő nemzedékek számára, de csak az méltó 
ennek küszöbét átlépni, akit szent hevület vezet ide, annak a tö* 
rekvésnek szent hevülete, hogy családjának, fajtájának,  nemzetének 
és egyházának hasznos tagja — népének, melyhez tartozik, becsü-
letes vezetője akar lenni. 

* * » 
Az 1911—12 tavévben már Csíkszeredában, az új palotában 

folytatja  munkáját az ősi intézet az évszázados hagyományok tisz-
teletében, a somlyói Máriás szellemtől áthatva, a két évezredes val-
láserkölcsi eszményektől és elvektől vezérelve. Már szép lendületben 
van az új épületben a tanítás és nevelés fontos  munkája, midőn 
1914-ben kirobban a világháború A tanárok közül -többen bevo* 
nulnak katonának,- helyettesítésük súlyos gondokat okoz. Ettől 
kezdve az intézet sorsa a háborús események forgatagába  kerül. 
1916. aug. 27-én a Kárpátok keleti szorosain betörnek a románok. 
Tanárok és diákok szétrebbennek. Alig volt annyi idejük, hogy 
üres kézzel elmeneküljenek. 1916. okt. 9-ig azonban hadseregeink 
mindenünnen kiverik a betolakodott ellenséget, de azért az 1916 — 
17 tanévben az iskola szünetelt. Az intézet épületét katonai kór-
háznak foglalták  le. Az 1917—18. tanévben újra felvehette  a meg-
szakított munkát. Szept 4-én volt a Veni Sancte, 5 én megkezdődött 
a tanítás. Még ki sem heverte a román betörés s a háború okozta 
sebeket, midőn rászakadt a nemzetre történelmének legnagyobb csa-
pása : a trianoni tragédia. 
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>4 román megtzállár.  1918. «fee.  1 
1940. aug. 30. 

Az 1918—19. és 1919—20. iskolai évet még a magyar tan-
terv szerint fejezik  be, de az 1920—21. tanévben már megjelenik 
az első hivatalos román iskolalátogató, a marosvásárhelyi áll. gimn. 
igazgatójának, Gocan Simonnak személyében. Innen kezdve az iskola 
20 éven át élet-halál harcot vív az elnyomó román hatalommal. 
Csak a küzdelem főbb  pontjait érintjük. 

Az állami tanterv lesz kötelező az egész vonalon. Bevonulnak 
a rendes tárgyak sorába a román nemzeti tárgyak. Egyelőre ma-
gyarul megy a tanításuk. 1921—22-ben és 1922—23-ban a magyar 
rend szerint történt az érettségi vizsga is, de román miniszteri ki-
küldött elnökletével. 1921. júniusban dr. Baciu János brassói tanár 
volt az elnök, 1922 és 1923-ban Cheri János, marosvásárhelyi 
gimn. igazgató. A statust mindhárom évben Szentimrei István, volt 
kolozsvári tanker.-i főigazgató  képviselte. Az eredmény kielégítő 
volt : 1923-ban pl. a 23 érettségis közül kettőt utasítottak ismétlő 
vizsgára. 

Az 1923—24. tanévben mind sötétebbek lesznek a fellegek  az 
iskola feje  fölött.  A hirhedt 1925-i magánoktatási törvény előre veti 
árnyékát rendeletek alakjában. A mindenható Anghelescu közoktatási 
miniszter évközben elrendeli az összes román nemzeti tárgyak — 
román nyelv és irodalom, román történet, földrajz,  alkotmánytan — 
románul való tanítását. Az iskola így kétnyelvű lesz s a tanítás 
súlypontja átmegy e tárgyakra. 

1924. aug. 20-ára vizsgára hajszolják a tanárokat Brassóba. 
Egy héttel vizsga előtt értesítették, hogy nemcsak a román nyelvből 
kell vizsgázniok, hanem az összes nemzeti tárgyakból. Az anyagot 
még elolvasni sem volt idő. Könnyű elképzelni, minő gyötrelmek 
közt zajlott le a vizsga s mi lett az eredmény; 1—2-nek sikerült 
csak átmenni a tű fokán. 

1924. márc. 26 án déli 12 órakor fergetegszerüleg  egyszerre 
három inspektor jelent meg az iskolában: a hirhedt Pteancu, Lupu 
Antonescu és Marinescu. Egy óra alatt mindent akartak látni, főkép 
a tanítás eredményét a román nyelvből és történelemből. Egész 
magatartásukon meglátszott, hogy nem jó szándékkal jöttek. A vá-
ratlan behatolástól megrettent fiúkat  úgy kérdezték, nehogy tudjanak 
valamit. Az aznapi leckét félretétették  s mind egyebet kérdeztek. 
Nagy megkönnyebbülés volt, mikor, amilyen hirtelenséggel jöttek, 
úgy el is távoztak. 
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Ugyancsak 1024-ben, júliusban volt az első u. n. eximsnde 
admitere, a felvételi  vizsga a IV. o-ból az V.-be, Mănciulescu 
Alexe gyergyószentmiklósi áll. gimn. igazgató elnöklete alatt. A 
földmérőből  lett tanférfiú  úgy viselkedett, mint egy diktátor. A 22 
vizsgázóból csak 8-at akart átengedni, azért, hogy a következő 
évre ne legyen V. osztály; a törvény szerint ugyanis a felső  foko-
zaton egy osztályban legalább 10-nek kellett lennie, hogy az iskola 
folytathassa  működését. Egy délután tartó heves küzdelembe került 
mig 12-nek az áteresztését sikerült kiverekedni. 

1925-ben megjelent az Anghelescu-féle  magánoktatási törvény, 
mely, mint a neve mutatja, a nyilvános élet számára kiváló vezető-
ket kQldő, nagymultú hitvallásos iskoláinkat a magán-ügy  színvo-
nalára süllyesztette le s a korlátozások, ellenőrzések, megszorítások, 
büntető szankciók tömkelegével valóságos kényszerzubbonyt szabott 
rájuk. A törvény biztósította ugyan a szabályszerű követelmények-
nek megfelelő  iskolák működését, de a zaklatásoknak tág teret 
nyitott. Nem is volt a fondorlatnak  olyan fajtája,  amit fel  ne hasz-
náltak volna, hogy beleköthessenek az iskolákba. A törvény 35. 
cikke iskoláinkba csak magyar anyanyelvűek felvételét  engedélyezte. 
Akiknek neve idegen hangzású volt, vagy akikről ők  ezt megálla-
pították, bizonyítaniok kellett, hogy magyar anyanyelvűek. A ható-
ságok azonban bizalmas utasítást kaptak, hogy ilyen bizonyítványt 
ne adjanak ki. Sokat vergődtek e miatt az érdekelt szülők. Akiknek 
neve román hangzású volt, azokat egyszerűen elzavarták az isko-
lából (Opra Pál, Urszuly István). 

1925-ben meglátogatott a törvény szerzője, a „praeceptor 
Romániáé": Anghelescu. Kíséretével végigszaladt az intézeten. Köz-
ben nem mulasztotta el ráförmedni  az ősz Kassai igazgatóra, hogy 
tanuljon meg románul. E látogatás után mind sűrűbben emlegették 
az intézetre sóvár szemekkel tekintgető románok, hogy: va trece 
la stat — átmegy az állam tulajdonába. A magyarfaló  bukaresti 
lap, az Universul nem is szűnt meg sorozatos cikkekben támadni 
az intézetet, amint ők nevezték: „a magyarság fellegvárát0. 

Ugyanezen évben teszik le a tanárok a román vizsgát Kolozs-
várt. A vizsga elnöke, Dregán Miklós egyet, tanár megértő maga-
tartást tanúsított. 

1927 őszén kerül az iskola az első élet-halál válság örvényébe. 
E tanévben dr. Jénáki Ferenc igazgató két moldvai csángó fiút  vett 
fel  az I. o.-ba: Petre Dogariut és Gheorghe Ghitiut, magyarosan: 
Kádár Pétert és Gyüttő Györgyöt. Mivel mindketten hivatalos ro-
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mán hatósági bizonyítvánnyal igazolták, hogy magyar anyanyelvűek 
és római katolikusok, a magánoktatási törvény 35. cikke alapján 
az igazgatónak jogában állott felvenni  őket. Ez év okt. 27. és 28-án 
végezte hivatalos iskolalátogatását Orghidán Miklós brassói tanker.-i 
főigazgató  (inspector şef).  Mindjárt felfedezte  a két moldovai fiút. 
Nem törődött az igazoló iratokkal, nevük után Ítélve románoknak 
tartotta őket, s a fenti  törvény 47. §-ára hivatkozva, mely szerint 
román egyáltalán nem vehető fel  kisebbségi iskolába — elrendelte 
azonnali törlésüket az anyakönyvből s eltávolításukat az iskolából. 
Az igazgató jelentést tett a főhatóságnak  s várta az intézkedést; 
addig nem hajtotta végre a rendelkezést. Közben azonban újra jött 
a főigazgató,  s mivel a két kitiltott tanulót ott találta az iskolában, 
jelentést tett a miniszternek, aki az igazgatót táviratilag függesztette 
fel  az állásától; a két diákot elkergette, az iskolát pedig rögtön be 
akarta zárni. Majláth püspök közbelepése hárította el a végzetes 
csapást; Jenákinak ott kellett hagynia állását és Brassóba távoznia. 

Ebben a tanévben ismételten látogatott dr. Pteancu Sándor, 
vezérfelügyelő,  iskoláink legádázabb ellensége, a pesti központi pap. 
nevelő egykori növendéke. Ezek a látogatások mindig aggodalom-
keltők voltak. A rólunk szóló iratcsomóra, amint már másutt emlí-
tők — azt irta rá, hogy ennek az iskolának a nyilvánossági jogot 
jó román nem adhatja meg. Egyik jobbindulatú inspector azt mondta: 
ha az urak el nem tüntetik ezt a doszárt — soha sem fogják  meg-
kapni a nyilvánossági működést Ez időtájt kellett kérni a nyilvá-
nossági jog elismerését. Ennek hiányában az iskola elnéptelenedésre 
lett volna ítélve. A nyilvánossági joggal nem bíró iskolához állami 
vizsgáztató bizottság szállott ki s ez döntött a tanulók előmenete-
léről évközben és év végén is. 

A státus intézeteinek többsége sajátos véletlen következtében 
megkapta a fontos  jogot. 1928. jún.-ban Majláth püspök bérmaúton 
volt Csíkszen(királyon. Épen Szentimrére készült, mikor egy táv-
iratot kézbesítettek, melyben az állott, hogy a gyulafehérvári,  bras-
sói, kolozsvári és marosvásárhelyi gimnáziumoktól a miniszter meg*-
vonja a működési engedélyt. Ez az iskolák bezárását jelentette. 
Akkora volt a felháborodás,  hogy a kormány jónak látta a rende-
letet visszavonni s a felsorolt  iskoláknak minden jogot megadni, 
így a mi iskolánk — az udvarhelyi és kézdivásárhelyivel együtt 
kimaradt — s külön nagy harcot kellett harcolnia, míg elnyerte a 
nyilvánossági jogot. Ezt is Majláth püspöknek köszönhettük, aki 
valósággal elégett iskoláink megmentéséért vívott küzdelemben. 
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1930-ban dr. Bitay Árpád, korán elhalt kiváló történelemtudósunkkal 
együtt felkereste  Maniu, akkori miniszterelnököt badacsonyi birtokán. 
Arra kérte, hogy küldjön ki még egy felügyelőt  iskolánk megvizs-
gálására, de ez ne Pteancu legyen, s egyben adjon olyan utasítást 
a kiküldendőnek, hogy az kedvező javaslatot tegyen a közoktatási 
minisztérium u. n. Állandó Bizottságának. Maniu teljesítette a kérést. 
Bratu vezérfelügyelő  szállott ki s kedvező javaslata alapján az is-
kola megkapta a nyilvánossági jogot 1931. január 29-én. 

Egy pár évig viszonylagos nyugalom állott be az iskola mű-
ködésében, midőn 1934-ben — a többi iskolával együtt — a má-
sodik nagy válság zúdult a fejére. 

Az utolsó parlamenti ülésszakon, 1934. ápr. 16-án, a közép-
iskolai törvényben olyan módosításokat szavaztak meg, amelyek a 
legsúlyosabban érintették az egész kisebbségi tanügyet. Hiábavaló 
volt képviselőink minden erőfeszítése,  nem sikerült jobb belátásra 
bírni a parlamentet, úgy, hogy dr. Willer József  képviselő mély 
keserűséggel kiáltotta oda többségnek, bizottságnak, miniszternek: 
„Uraim —, sokkal férfiasabb  lett volna önöktől olyan törvényt 
hozni, amely nyíltan eltörli az összes kisebbségi iskolákat". A mó-
dosításokból csak a feltűnőbbeket  ragadjuk ki. A IV. osztályosok 
felvételi  vizsgáján, az u. n. kisérettségin eddig az iskolai tanárai 
vizsgáztattak; az elnök a miniszter kiküldöttje volt. Ezt túl csalá-
diasnak találták. A módosítás szerint a vizsgáló bizottság többsége 
állami tanárokból állt. Ez már kevésbé volt családias. 1934. június 
23*án a 30 jelentkezőből 13 ment át. A baccalaureátusi vizsga új 
tárgyakkal, új írásbeliekkel súlyosbodott, pedig amúgy sem volt 
könnyűnek mondható. 1924—25-ben 13-ból 4 ment át az érettségin, 
1927—28-ban egyetlen egy; azután éveken át nagy eredmény volt 
a 40—50%. A régi törvény szerint az iskola nyelvén előadott tár-
gyakból, tehát a nemzeti tárgyakat s a franciát  kivéve, a többiből 
— lehetett magyarul felelni;  az új törvény csak kegyelemképen ki-
segítőnek engedte meg a magyar nyelvet, a gyakorlatban pedig tel-
jesen románul ment a vizsga. 

A fenti  két vizsgához járult még az I. o. felvételi  vizsgája s 
az évvégi vizsga, mindkettő állami kiküldött jelenlétében. így a meg-
hajszolt, remegő kis és nagy fiukra  4 helyen meredt rá a Gorgó-fő, 
a vizsgarém: az I., IV. o.-ban, az érettségin és az évvégi vizsgákon. 

A tanárok és tanítok számára is gondoskodtak egy rájuk is 
meredő Medusa-főről:  az új román nyelvi vizsga réméről. A tör-
vényt módosító javaslatba az ülésszak utolsó félórájában  egy új 
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szakaszt iktattak be, mely szerint a kisebbségi iskolák tanerőit, ha 
sikeresen le is tették a román nyelvből a vizsgát, újabb vizsgára 
utasítják, ha az inspectorok nem találják nyelvtudásukat megfelelő-
nek, s ha ezen újabb vizsgán elbuknak, eltitják őket az oktatástól. 
Könnyű volt látni a célt: az iskolákra mérendő halálos csapáspak 
szánták a nevelőkön keresztül. Hiába hivta fel  Gyárfás  Elemér 
szenátor Anghelescu figyelmét  a magánoktatási törvény 109. cikké-
nek 4. bekezdésére, mely szerint a román nyelvi tudásból kifogásolt 
tanerők új vizsgára nem, csak tanfolyamra  küldhetők — a miniszter 
válasza ez volt: nu se poate — nem lehet. Meg is tartották a 
vizsgát aug. 10—14-én Brassóban. Itt 12 iskolából (állami magyar 
tanárok is) 118-an jelentünk meg. Olyanforma  érzésünk volt, mintha 
siralomházban lettünk volna. Minden intézetből 4—7 tanárt nem 
engedtek át. Mint máshol említettük, dr. Gyárfás  Elemér szenátor 
és dr. Pál Gábor képviselő gyors közbelépésé hárították el a végső 
veszedelmet. A magánoktatási törvény fenti  cikkére hivatkozva, 
távirati panaszt tettek Genfben.  Az eredmény az lett, hogy a kor-
mány nem hajtotta végre a törvény szankcióját. 

A bécsi döntés előtti pár évben némi enyhülés volt érezhető, 
mert a külpolitikai látóhatár kezdett beborulni Nagy-Románia felett 
(1938. IX. 30-i müncheni egyezmény, Csehszlovákia felbomlása,  a 
Felvidék, Kárpátalja visszatérte, német-lengyel háború). Meglátszott a 
külpolitikai csillagállás az inspektorok magatartásán is. Ha borús 
volt odakinn, az iskolafojtogatók  s más nagy hazafiak  visszahúzódtak 
barlangjaikba, várva a vihar elmultát, hogy aztán még nagyobb buzga-
lommal folytathassák  a magyarság kulturális és gazdasági megsem-
misítésére irányuló, tervszerű munkájukat. Ezúttal hiába várták a 
vihar elmúlását: a vihar elseperte őket. 

A megszállás két évtizedének sötét éjszakájában fénylő  pontok 
voltak, melyekből éltető hit, bizalom, sugárzott ki az iskola életére : 
Majláth püspök 25 éves jubileuma 1922. május 7-én, a Mária-
Kongregáció gyűlései és ünnepélyei, a Szent Imre — ünnepek, meg-
emlékezések Petőfiről  (1923), Aranyról (1932), s különösen három 
nagy találkozója az intézet régi diákjainak: 1926. július 2-i nagy-
szabású véndiák-találkozó, a kongregáció 200 éves fennállásának 
évfordulója  1931-ben, s az új épület felszentelésének  25 éves jubilá-
ris ünnnpe 1936-ban. Alighogy szétröppent az Alma Mater hivó 
üzenete az üíinepi találkozókra, mindig eljöttek sokan, s a hála 
az emlékezés, a lélek bensőséges ünnepeivé avatták ezeket a napo-
kat. Az ősi intézet kitárta karjait ? szeretéttel ölelte magához vissza-
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térő gyermekeit. A hálás megemlékezésnek efféle  megnyilatkozásai 
élesen rávilágítottak arra, hogy a család, az otthon után, az iskola 
a leginkább elhatározó tényező az ifjú  lélek egész életirányára nézve; 
nemcsak, hogy innen erednek a legmaradandóbb benyomások és 
élmények, melyek állandó, vonzó és kifogyhatatlan  tárgyai a régi 
diáktársak meghitt, vidám beszélgetéseinek, hanem az iskola adja a 
rábízott fiatal  lelkeknek az életben legértékesebb szellemi és erkölcsi 
kincseket. S aszerint halad az iskolából távozó ifjú  élete a földön 
elérhető boldogság révpartja felé  vagy ellenkező irányban, hogy 
megőrizte-e és felhasználta-e,  vagy pedig szétszórta az iskolától 
kapott értékeket. Másrészt meg az ilyen ünnepi megállópontok azt 
is megmutatták, mit jelent egy nép életében az ősi szent hit és szi-
lárd erkölcs szellemétől áthatolt és mozgatott hitvallásos iskola. 
Jelent ama nép számára hitet, kulfurát,  erkölcsöt; jelenti a szebb, 
jobb, nemesebb életet. 

Az Alma Mater mély hálával borul le a Gondviselés előtt, hogy 
annyi évnek hite, reménye, álma valóra vált s szabad hazában sza-
bad lélekkel, az ősi hit és tiszta erkölcs gránit-alapján állva, a 
vallásosság és hazafiság  szent érzelmeitől eltöltve, az uj időkben a 
régi rendületlen lélekkel folytathatja  lélekformáló  és nemzetépítő 
munkáját, szolgálhatja Istenét és hazáját. 

Iskolánk igazgatót 1851-től: P. Varga Kelemen 1851—52., Szontagh 
József  1852-1854., Bodó Alajos 1854-1859., Horváth Károly 1859-1864., 
Both Ferenc 1864- 65.. Nagy Imre 1865-1870., Imets F. Jákó 1870-1891., 
Bándi Vazul 1891-1900., Pál Gábor 1900 -1911, Kassai Lajos 1911-1926, 
dr. Jénáky Ferenc 1926—1928., Papp János 1928-1941. febr.,  Albert Vilmos 
1941. febr.—1941.  aug. 

Iskolánk tanulói közül kitűntek: Mártoo Áron erdélyi püspök, Sándor 
Imre püspöki helytartó, felsőházi  tag, Adorján Ágoston ny. altábornagy, dr. 
Balázs András pápai prelátus, ny előadó, dr. Györgypál Domokos ny. főispán, 
vitéz Lázár Domokos ny. tábornok, dr. László Dezső főispán,  dr. Ábrahám 
József  alispán, dr. Pál Gábor orsz. képviselő, dr. Glósz Miksa táblai tanács-
elnök, dr. Boga Alajos pápai prelátus, előadó, dr. Rózsa József  főigazgató/ 
Farczádi dr. Sándor László, a főváros  ny. rendőrfőkapitánya,  Iocze Domokos, 
főesperes,  volt orsz. képviselő, Tusnádi dr. Elthes Gyula egyet. m. tanár, kor-
mányfőtanácsos,  Biró Ferenc főesperes,  püspöki biztos, Márton Ferenc festőmű-
vész <t>, dr. Péter Antal teologiai rektor, dr. Ábrahám Ambrus egyetemi tanár, 
vitéz Kozma István vezérkari ezredes, dr. Venczel József,  a gróf  Teleki Pál 
Tudományos Intézet tanára. 

i) Az intézet  részletesebb  története  a köv. művekben  található: 
1. Bándi Vajul: A csíksomlyói rk. főgimn.  története, keletkezésétől 1696-ig (megjelent 

a gimn. 1895—96.-1 Értesítőjében. 
2. Szlávik Ferenc: Tizenöt év a csíksomlyói rk. főgimn.  történetéből. 1859— 96— I9C9/10. 
3. u. ő.; Az új intézetik és fela  \atásuk Mindkettő a gimn, 19IC—ll.-i Értesítőjében 1—1391. 


