
III. 

Testvérintézetek. 
Felszabadulásunk túláradó örömét még fokozta  és mélyebbé 

tette az a meleg együttérzés és testvéri szeretet, mellyel visszanyert 
hazánk intézeteinek egész sora felénk  fordult.  Amiként mi annyi 
éven át epedő tekintettel néztünk a trianoni hafárokon  tú'ra, úgy 
onnan is égő vággyal tekintettek a székely bércek és völgyek vad-
regényes világára s innen is, túl is szüntelenül összedobbantak a 
szívek a várva-várt felszabadulás  boldogító reményében. Mikor aztán 
leomlott a gúny-határ, semmi sem akadályozta többé a lelkek egy-
más felé  való szabad áramlását. 

Egymásután jöttek hires-neves gimnáziumoktól a levelek, me-
lyekben bejelentik, hogy testvérekül fogadnak  minket. Meghatottan 
olvastuk ezeket a meleghangú sorokat: magyar nevelőknek és ifjú-
ságnak eszményi célokért élő és dolgozó lelke árad belőlük. Mi 
méltatlanok vagyunk ennyi kitüntetésre, ennyi szeretetre. Ezek a 
levelek magyar lelkek egymás iránti ragaszkodásának, közös, nagy 
célokban összefogó  érzületének és törekvéseinek megkapó bi-
zonyságai. 

Elsőnek jött a zászlót ajándékozó budapesti  Erzsébet  Nőis-
kola  Leánygimnázium; aztán a kaposvári  áll.  Sommsich Pál, a 
budapesti  Szent  Benedek-rendi,  a balassagyarmati  m. kir.  áll.  Ba-
lassi Bálint,  a mezőkövesdi  kir.  kat.  Szent  László, a sümegi m. 
kir.  áll.  Kisfaludy  Sándor  gimnázium; a szombathelyi  premontrei 
rendi  Szent  Norbert,  az érsekújvári  áll.  Pázmány Péter  és a dom-
bóvári kir.  kat.  Eszterházy  Miklós  nádor  gimnázium. 

A felsorolt  intézetek a következő adományokat küldötték el 
hozzánk: 

Erzsébet Leánygimnázium: gyönyörűen hímzett selyemzászló; 
Kaposvár:  50 P. a levelezésben szorgalmas fiuknak;  Szent Benedek-
rendi gimnázium: 8 láda könyv (150 kötetet kapott a tanári könyv-
tár, 1179-et az ifj.  kvtár); Balassagyarmat:  intézetünk kiváló ba-
rátjának, Pancsovay Dezső  alezredes úrnak, a levente-szervezéssel 
megbízott volt csíkszeredai járási katonai parancsnoknak ajánlására: 
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70 kötet remekműből álló könyvgyűjtemény, melynek mindenegyes 
darabját szív és lélek válogatta össze; Mezőkövesd:  60 P. szegé-
nyebb, a magyarból kiváló tanulóknak; Sümeg:  50 P. jó tanulók 
segélyezésére, azonkívül ruhanemüek és játékok; Szombathely  és 
Dombóvár: ruhanemű, játékok és könyvek; Érsekújvár:  85 kötet 
könyv és 150 P. segélyezésre. 1941. júl. 18-án és 19-én erdélyi és 
székelyföldi  útján, kellemes meglepetésképen ellátogatott hozzánk is 
a mezőkövesdi  királyi  kat.  Szent  László gimn. igazgatója,  dr. 
Papp Zoltán,  Gecse István  híttanár, cserkészpirancsnokkal s 5 
cserkész fiúval  és a mezőkövesdi  öreg diákok  adományaképen át-
adott 50 P.-t két olyan felső-osztályos  jutalmazására, akik a meg-
szállás alatt a magyarból kiváló eredményt tanúsított ík. Ezt az 
1941^42. tanév végén adjuk ki. 

A pénzadományokat, azoknak rendeltetése szerint, arra érde-
mes tanulók jutalmazására és segélyezésére fordítottuk  (I. Jutalma-
zás); a könyvküldeményekből bőven jutott mind az ifjúsági,  mind a 
tanári könyvtárnak, valamint jutalmazásra is; az ajándék-ruhát szét-
osztottuk a szegénysorsú diákok között; a játékok a kisebb fiuknak 
szereztek nagy örömet. 

Diákjaink s a testvérintézetek ifjúsága  között rövidesen élénk 
levélváltás fejlődött  ki, amelyet az osztályfőnökök  közreműködésével 
Opra Benedek tanár irányított. 

Testvérintézeteink  s más iskolák  felénk  áradó  jóságáért  és 
az értékes  ajándékok  egész gazdagságában  megnyilatkozó  nagy-
lelkűségéért  ezúton is hálás szívvel  mondunk  köszönetet. 


