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Uj vezetőink. 
lándor  Imre  püspöki általáuoM  helytartó. 

Az 1940. aug. 30 î bécsi döntés kettévágta Erdélyt 
s a leszakadt részen, Gyulafehérváron  maradt szeretett 
főpásztorunk,  Márton Áron, a csíkszentdomokosi egyszerű 
székely porta szülötte, Erdély kiváló püspöke. Még a bécsi 
döntés előtt, 1940. jún.-ba maga mellé vette püspöki hely* 
tartónak a gondolkodásban és cselekvésben hozzá hasonló 
acélos lelkű munkatársát, Sándor Imrét. Az elszakadás 
következtében a felszabadult  erdélyi rész katolikusainak kor» 
mányzata az új helytartó vállaira nehezedett. 

Sándor Imre csíkverebesi tősgyökeres székely család 
ivadéka. E család lelkéről, az édesanyáról megkapóan em-
lékezett meg a somlyói Székely Leány Népfőiskola  1941. 
őszi megnyitóján, mikor a szőttesbe öltözött leányokat a 
régi nemes erkölcs s az ősi népviselet megbecsülésére buz-
dította: — Az én édesanyám is ilyen szőttes rokolyás egy* 
szerű székely leány volt, mint ti,- tőle áradt lelkembe min* 
den jó és nemes, amit a somlyói iskola tovább fejlesztett' 
Középiskolai tanulmányait intézetünkben végezte, I —VII* 
osztályt, 1904-191 Uig Csíksomlyón, a VIII. osztályt 
1911 — 12-ben Csíkszeredában. 1920*tól 1930-ig régi is-
kolájában hittanár és szubrégens volt. Tíz éves hittanári 
működése alatt az ifjúság,  tanártársai s az egész székely 
társadalom szeretete és nagyrabecsülése vette körül. Tollal 
és szóval résztvett minden kat. egyleti és hitéleti mozga-
lomban, kitűnően szerkesztett imakönyvet adott az ifjúság 
kezébe, beutazta Németh és Franciaországot, hogy tapasz-
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talataî és benyomásai tárházából annál többet adhasson áz 
ifjúságnak/  a kongregációt újra szervezte s kitartó munká-
val mintaszerűen vezette, nemcsak a facigereket  öltöztette 
szép új kék palástba, hanem az egész ifjúságra  ráadta a 
lelki elmélyülésnek, megújhodásnak, tisztaságnak minden pa* 
lástnál ékesebb köntösét. Azok a beszédek, melyeket va-
sárnaponkint az ifjúsághoz  intézett, a nagy ügyért égő el-
mének magvas gondolatai voltak,- belőlük tűz és élet, hité-
nek és fajának  mély szeretete áradt ifjú  hallgatói felé. 

1930-ban az Eidélyi Kat. Népszövetség igazgatójává 
választják, 1935-ben székely udvarhelyi főesperes-plébános 
lesz. Mindkét helyen áldozatos munka és az alkotások 
egész sora jellemzi működését. Az udvarhelyi plébániáról 
kerül a helytartói magas állásba. Erdély képviselőinek a 
parlamentbe való behívása során a Kormányzó úr őt, mint 
a visszatért Erdély katolikusainak fejét,  a felsóház  tagjává 
nevezi ki. 

A helytartó, mint iskoláink legfőbb  vezetője, március 
6-án látogatott meg először. A gimnázium kápolnájában 
mondott szentmisén, melyen résztvett az egész ifjúság  a 
tanárokkal együtt, beszédet intézett a tanulókhoz,- lelkükre 
kötötte: 1. a Somlyói Szüzanyához, az iskola Segítő Má-

lnájához, ősi szent kat. hitünkhöz való rendületlen hűséget,-
2. e hit erejében való lelkiismeretes kötelességteljesítést / 3. 
a magyarsággal egybeolvadt más népi eredetűek megbecsü-
lését,- 4. a fekete,  vörös és más színes pogánysággal szem-
ben hitünk tisztaságának megőrzését. Mise után bejött a 
tanáriba s az ott lévő tanárokkal — többen közülök régi 
bajtársai — barátságosan elbeszélgetett. 

Büszkén gondolunk arra, hogy a püspöki helytartó 
intézetünk régi diákja és tanára volt. Mint diák, itt szerzett 
egész életre szóló irányító elveket és érzelmeket, mint tanár 
itt árasztotta lelkének kincseit az ifjúság  felé  a tántorít-
hatatlan elvhűséget s bátor, férfias  egyenességet. Örvendd 
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tünk, hogy néhány pillanatra visszatért az ősi fészekbe  s 
s kértük az Urat, hogy kegyelmével segítse ót nagy mun* 
kájában, váltsa valóra nemes terveit és szándékait egyhá* 
zunk, nemzetünk, székely népünk javára és boldogulására. 

Dr, Rózia József  főigazgató, 
A felszabadult  északerdélyi országrészen a tanügyi 

kormányzat három új tankerületi főigazgatóságot  szervezett: 
Kolozsvárt, Szatmáron és Marosvásárhelyen. Utóbbi tan* 
kerület főigazgatójává  a Kormányzó úr dr. Rózsa Józsefet, 
a kolozsvári rk. gimnázium tanárát nevezte ki. 

Rózsa József  Csíktusnádon született. Az VI. osz* 
tályt, 1904 —1910-ig, végezte iskolánkban. O is egyike az 
Alma Mater ama régi diákjainak, akik hírnevet és becsű* 
letet szereztek iskolánknak. Mint jeles tanárnak és peda* 
gógusnak neve Erdélyszerte ismeretes volt. De különösen 
mint a Jóbarát c. ifjúsági  lapnak a legnehezebb időkben 
15 éven át szerkesztője szerzett elévülhetetlen érdemeket. 
Ez a lap a szellem kötelékeivel nagy egységbe fogta  össze 
Erdély kat. ifjúságát  s lehetővé tette a lelki kapcsolatokat 
a trianoni határon túli ifjúsággal  és vezetőivel is. Eszményi 
célokat tűzött ki s ezekért lankadatlanul dolgozott. Azt 
akarta, hogy a jóság, szeretet, tisztaság, becsület, bátorság 
és mindnekfölött  az Istenben való bizalom és megnyugvás 
mély gyökeret fogjon  az ifjúság  lelkében, hogy e nagy 
értékekből fakadó  erők az élet-harc minden változatában 
biztosítsák a lélek jobb felének  a győzedelmét. 

Sok fiatal  poétánk, tudósunk, írónk a »Jóbarát« ha* 
sábjain kezdte szárnypróbálgatásait. Nem csoda, hogy 10 
éves jubileumán az erdélyi katolicizmus vezérei, â tanügyi 
férfiak,  az ifjúság  részéről a hála, szeretet, ragaszkodás s 
az elismerés megható áradata szállt a »Jóbarát« felé. 

Márc. 21 és 22*én tekintette meg először iskolánkat, 
de megnézte Somlyót is: a régi internátust és gimnáziumot, 
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a tantermet, ahol ő egykor ült, a klastromot, a borvizet,-
a boldog diákkor feledhetetlen  emlékeiből, a régi ked-
ves helyeken lelke bizonyára új erőket merített a jelen 
nagy feladatainak  betöltésére. Osi intézete köszönti az új 
főigazgatóban  a Székelyföld  tanügyeinek hivatott vezetőjét 
s az ifjúság  melegszívű barátját. 


