
I . 

Intézetünk az 1940 - 41. tanévben. 
A román „Regulament" szerint augusztus 25-én megkezdett 

beiratások javában folytak,  amikor augusztus 30-nak délutánja meg-
hozta a várva-várt Örömhírt: felszabadulásunkat  a huszonkétéves 
rabság alól. 

E nevezetes napon épen alakuló értekezletre gyültünk volt 
össze. Alig hogy megkezdtük, jött a megváltó hír s az értekezlet 
átalakult Te Deum-os hálaadássá. Le nem irható örömünkben Papp 
János, volt igazgatóval az élen, az intézet kápolnájába siettünk 
hálát adni Istennek megváltásunkért. Hő fohászunkat  küldöttük Isten-
hez, tartsa meg nekünk országgyarapitó Kormányzó Urunkat és 
szabadítsa fel  délerdélyi és a többi, még idegen járom alatt sinylő 
magyar testvéreinket is. Örömünk még fokozódott,  amikor várat-
lanul Sándor  Imre,  ált. püspöki helytartó úr is megjelent közöttünk. 
A hálaadás befejeztével  22 esztendő után először, leírhatatlan lelke-
sedéssel csendült fel  kápolnánkban ajkunkról a magyar imádság — 
a Himnusz. i 

Másnap hajnalra kiléptek kölönböző rejtekhelyeikből a magyar 
történelem nagyjainak képei és elfoglalták  az intézet előcsarnokában 
és folyosóin  helyüket, amelyet 22 esztendőn át oláh fejedelmek 
bitoroltak. A város lakóssága egész nap ennek csodájára járt. És 
kiásta rejtekeiből Papp János igazgató az intézet ősi magyar lobo-
góját, az építkezés adatait megörökítő nagy márványtáblát és a 
többi gondosan megőrzött relikviát. 

Néhány nap múltán, 22 esztendei száműzetés után, régi helyü-
kön voltak mind és a lakósság örömujjongása közepette szeptember 
11.-én bevonuló 2. honvéd-gyorsdandárt már magyar köntösben 
üdvözölte az intézet. Sok társával együtt lengette az ősi címeres 
lobogót a Hargita szele és az épület oromzatán ismét ott tündököl-
tek a visszasütő napsugár özönében a régi felirat:  *Róm. Kat* 
Főgimnázium" aranybetüi. 
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A Főmclióiágú  Kormányzó  Úr  láÉogaláta. 
Erdélyi és székelyföldi  körútja során vitéz nagybányai Horthy 

Miklós Kormányzó úr a főméltóságú  Asszony társaságában október 
hó 8-án érkezett Csíkszeredába. Üdvözlésükre a tanári kar kivonult 
az állomásra s résztvett a hivatalos fogadtatáson.  A Főméltóságú 
Kormányzó Úr és hitvese — aki remek székely szőttesében min-
denkit elragadott — az üdvözlések után elbeszélgettek az előkelő-
ségekkel, az iskola igazgatójával és a tanárokkal, majd gépkocsin 
Csiksomlyóra indultak, ahol résztvettek a 2500 székely leány tánc-
és énekbemutatóin. Onnan visszatérve, délután 2 órakor folytatták 
útjukat Sepsiszentgyörgy felé. 

Változások a tanári karban. 
P a p p lánoM  igazgató  Mncvczére. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszttr előterjesztésére a Kor-
mányzó Úr Papp Jánost, gimnáziumunk igazgatóját a marosvásár-
helyi tanker. kir. főigazgatósághoz  a VI. fizetési  osztályba szakelő-
adóvá nevezte ki. Új állását február  l-én foglalta  el. A kitüntető 
kinevezés azoknak az érdemeknek szólott, amelyeket Papp János 
negyedszázados tanári pályáján az ifjúság  nevelése terén szerzett. 
Ebből a 25 évből 12 nehéz évet — 1928-tól 1940 ig — a mi 
intézetünk vezetésében töltött el. Midőn örvendeztünk a kinevezés-
nek, mely igaz érdemet ért, egyben mélyen sajnáltuk, hogy eltávozik 
iskolánkból, melyet a román szorongattatás 12 évén át vezetett a 
pedagógusnak s az életet ismerő emberek okos tapintatával és böl-
csességével. Hogy az iskola hajója, a legnehezebb időkben, ezer 
Scyllán és Charybdisen szerencsésen átjutott, abban nem kis érdeme 
van neki. Az ő idejében kaptuk meg a nyilvánossági jogot is. Be-
csülettel őrködött a vártán: viselte a felelősséget,  gondokat és 
aggodalmakat a fiukért,  tanárokért, az egész iskoláért; résen volt 
és vigyázzban állott a vizsgák tömkelegének örvényeiben s az 
inspektori látogatások dermesztő óráiban. 

Társadalmi, jótékonysági, egyleti életben is búzgón részt vett. 
Az egyháztanácsnak, a Dalegyletnek, a Kat. Népszövetségnek lelkes 
tevékeny tagja volt. 

Új állomáshelyén Isten áldását kívánjuk a magyar ifjúság  és 
a magyar tanügy érdekében kifejtendő  munkájára. 

A lefolyt  tanév még több változást hozott a tanári karban. 
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Balogh Antal tanárt az egyházi főhatóság  1040. okt. 1-ével a maros-
vásárhelyi rk. gimnáziumhoz helyezte át. Innen novemberben a mi-
niszter a kolozsvári áll. gimnáziumhoz nevezte ki. Bertalan Lázár 
r. tanár még október hónapban állami szolgálatba lépett és a gyer-
gyószentmiklósi áll. gimnáziumnál kapott elhelyezést. Április 1-én 
Purman Rezső r. tanár a dési, Pulchárd János r. tanár a besztercei, 
Vámszer Géza és Szőcs Lajos r. tanárok a kolozsvári áll. gimná-
ziumhoz neveztettek ki. A távozók helyére az Egyházi Főhatóság 
a következő tanárokat osztotta be, vagy nevezte ki: Albert Vilmos 
c. igazgató — igazgatóhelyettest a megüresedett igazgatói állás be-
töltésével bízta meg, majd őt július 16-án február  l.-i hatállyal 
igazgatónak nevezte ki. Albert Vilmos igazgató azonban egészségi 
okokból augusztus 14.-én felmentését  kérte. (Emiatt késett jelen 
Évkönyv kiadása). Az igazgatótanács az indokolt kérést — a vég-
zett szolgálatokért való elismerés kifejezése  mellett — teljesítette s 
Borcsa Gergely r. tanárt bízta meg az igazgatói munkakör ellátá-
sával az új igazgató kinevezéséig. — Kinevezte még a főhatóság 
intézetünkhöz Pálosi László latin-görög szakos h. tanárt és Fuchs 
József  r. rajztanárt. Pálosi március 26-án, Fuchs május 1-én fog-
lalta el állását. Ideiglenes szolgálattételre az igazgatótanács még 
Horváth Mihály h. tanárt küldötte ki hozzánk a kézdivásárhelyi 
gimnáziumból a német tanszéknek április hó 20.-tól a tanév végéig 
való betöltésére. A tanév befejezése  után ismét visszatért kézdi-
vásárhelyi intézetéhez. 

A laniiát  menete. 
Az alakuló értekezletet október 16-án tartottuk. Ez alkalommal 

kellett eldönteni, hogy a csiki székelység melyik kimagasló egyéni-
ségéről nevezzük el intézetünket. Rövid tanácskozás után a tanári 
testület egyhangúlag úgy dönlött, hogy arról fogja  elnevezni, aki 
az intézetnek a legnagyobb jótevője volt, aki az elmúlt századok 
viharaiban fenntartotta,  a román megszállás élet-halál küzdelmében 
megvédelmezte: a Somlyói Szűzanyáról, a székelyek Segitő Máriá-
járól. Az Ö neve ragyog intézetünk feliratában  és pecsétjében, az 
Ö óltalmába ajánlottuk továbbra is iskolánkat, ifjúságunkat. 

A tanévet október hó 20-án Veni Sancte-val ünnepélyes ke-
retek között nyitottuk meg. Erről más helyen részletesen beszá-
moltunk. A tanítást október 21-én kezdettük meg és minden fenn-
akadás nélkül egész éven át folytattuk.  A tanítás a vallás és köz-
oktatásügyi minisztérium által kiadott átmeneti tanterv szerint történt. 
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Az előirt tananyagot minden tantárgyból elvégeztük. A tanítás dél. 
előtt 50 perces órákban folyt  A délutánt csak torna-, zene- és 
zenekari órákra használtuk. 

A tanítás utolsó napja a VIII. osztályban május 7-re, a többi 
osztályban június 1 l-re esett. Az összefoglalásokat  a VIII. oszt.-ban 
május 10., 12. és 14. napjain, a többi osztályban június 16—20-ig 
tartottuk meg. A hittanvizsgát a VIII. osziályban május 9-én, az 
I,—VII, osztályban június 13. és 14-én folytattuk  le Biró Ferenc 
főesperes,  püspöki biztos jelenlétében. 

lálogalátok. 
1941 február  24-én Angi Dénes tanügyi tanácsos, főigazgatói 

Szakelőadó megszervezte a Diákkaptárt, meljn^k vezetésével Pálffy 
Ferenc tanárt bizta meg. 

Március 6-án Sándor  Imre  püspöki helytartó jött közénk. 
Szentmisét mondott, s buzdító beszédet intézett az ifjúsághoz  a val-
lási és hazafiúi  kötelességekről. 

Március 21—22-én dr.  Rózsa József  tankerületi kir. főigazgató 
látogatta meg intézetünket. Megtekintette a fínevelőt,  a szertárakat, 
a tanári könyvtárt; a VIII. oszt. magyar és III. oszt. latin óráján 
látogatott. 

Április 2-án Fáy  István  vallás- és közoktatásügyi államtitkár 
tett látogatást; meghallgatta a román órát a III. oszt.-ban. 

Április 23—24-én dr.  Boga Alajos prelátus-kanonok, státusi 
előadó végzett hivatalos látogatást. Meghallgatta az előadásokat és 
megtekintette az intézet felszerelését.  Értékes észrevételeit és tanul-
ságos utasításait a látogatást befejező  értekezleten közölte a tanári 
testülettel. 

Május 31-én dr.  Hóman  Bálint  vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr Önagyméltóságát fogadtuk,  aki székelyföldi  körútja al-
kalmából tisztelte meg látogatásával az iskolát, feleségével  és fiával 
együtt. Kíséretében voltak dr. László Dezső Csíkvármegye, Mikó 
László Udvarhely, báró Apor Péter Háromszék főispánja,  dr. Áb-
rahám József  és dr. Barabás Endre alispánok, dr. Szalai Béla és 
dr. Palkovics Pál miniszteri osztálytanácsosok. A főbejáratnál  a 
tanári kar élén az igazgató üdvözölte a minisztert, aki válaszában 
egyebek közt kijelentette, hogy ő ide nem látogatni, hanem hazajött; 
mert ő mindenütt, ahol a tanítás és nevelés munkásai a nemzet 
ifjúságáért  dolgoznak — otthón érzi magát. A miniszterrel egyidő-
ben érkezett Sándor Imre püspöki helytartó, dr. Inczédy-Joksmann 
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Ödön, a Státus alelnöke, dr. Boga Alajos prelátus-előadó és többen 
a státusgyOlés tagjai közül. A miniszter megtekintette kápolnánkat, 
a természetrajzi szertárt, a tornatermet és a finevelő  intézetet. A 
megtekintés után az Egyházmegyei Tanács díszközgyűlést tartott, 
melynek keretében Sándor Imre püspöki helytartó ödvözölte a mi-
nisztert és vázolta itt, a keleti végeken a negyedmillió kat. székely 
tömbnek nemzeti szempontból is rendkívüli jelentőségét. A miniszter 
meleg szavakkal köszönte meg a fogadtatást  s hosszabb beszédben 
kitért a székelység fontos  szerepére és hivatására Erdély és a ma-
gyarság történetében. 

Június 19-én Papp János  tanügyi tanácsos, főigazgatói  szak-
előadó, aki az érettségi vizsga alkalmából időzött nálunk, meghall-
gatta a IV. oszt. évvégi összefoglalóját  a magyar nyelvből. 

Június 20-án az a megtisztelő kitüntetés ért, hogy dr.  vitéz 
József  Ferenc  királyi  herceg Őfenségét  és hitvesét,  Anna főherceg-
asszonyt köszönthettük iskolánkban. A főhercegi  pár megtekintette 
az intézetet és meleg szavakban adott kifejezést  elismerésének. 

Vallát*rkötui  átlapol. 
Iskolánk oktatási rendszerének alapja és mozgató lelke meg-

alapításától kezdve létének egész folyamán  a mélyen vallás-erköl-
csös nevelés. A tanítás célja a kiművelt emberfő,  de tudjuk, hogy 
végzetes hiba volna itt megállani; ehhez jön a nevelés célja: a 
vallás-erkölcsi alapokon nyugvó, kiművelt, finoman  érző emberszív 
— az erkölcsi jellem, mely állandó forrása  és rugója a nemes, ön-
zetlen, jócselekedeteknek. Az erkölcsi jellem legmélyebb gyökere 
pedig az élő hit és imádságos élet. Az egészséges és virágzó nem-
zeti életnek is ez a legszilárdabb alapja. A hit és ima nyomán fel-
sőbbrendű energiák áradnak az anyagi világba, megszentelik a földi 
létet s a természetfölöttieken  át a leghatalmasabb fenntartó  és meg-
őrző tényezőivé válnak a nemzeti értékeknek, a nemzeti léleknek is. 
Ezért különös gondot fordítottunk  arra, hogy a gyakorlati vallásos 
élet követelményeinek az iskola mindenben eleget tegyen. Minden 
vasárnap és ünnepnapon a tanári testület és az ifjúság  szentbeszé-
det és szentmisét halgatott, hétköznap pedig mindennap imával kez-
dettük meg és fejeztük  be a tanítást. Tavasszal és a melegebb őszi 
napokon a misehallgatás kétköznapon is kötelező volt. Az év folya-
mán négyszer volt közös, szentgyónás és közös szentáldozás: nov. 
4., dec. 19., márc. 25. és jún. 12-én. A hetenkinti gyónok és áldo-
zók száma igen nagy volt és sokan voltak a mindennapi áldozók is. 
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Átlag minden tanuló havonta gyónt és áldozott. A közös gyónás 
alkalmával a csiksomlyói ferences  atyák, Kiss András, Gaál Tamás, 
Márkos Endre, plébános urak és Várbeli István káplán úr segéd-
keztek. Ezúton is hálásan köszönjük nekik, hogy oly készségesen 
állottak az ifjúság  rendelkezésére. 

A lelkigyakorlatokat 1940, november 2—5 -ike között tartottuk 
meg P. Polónyi Ferencz S. J. atya vezetése alatt. A tökéletesen 
sikerült lelkigyakorlatokon kívül 1941. március 24. és 25-én két 
lelkinapot is tartottunk, amelyeken a növendékeket a húsvéti szent-
gyónásra és szentáldozásra készítettük elő. A lelki napokat P. Nagy 
Töhötöm S. J, a Kalot egyik kiváló szervezője és irányítója vezette. 
A fiatal  páter időszerű beszédei mély hatást tettek az ifjúságra. 

A tízperces szünet alatt gyakran végeztek szentséglátogatást 
a kisebb és nagyobb növendékek egyaránt. Papp Dénes vallástanár 
buzgó vezetése alatt a Mária-kongregáció a lefolyt  tanévben is a 
legszebb eredménnyel működött. 

A nem-katolikus tanulók saját hitoktatójuknál hetenkint kétszer 
jelentek meg vallásoktatásra és kötelesek voltak vallásuk istentisz-
teletein megjelenni, s ünnepeiket megtartani. 

tanulmányi  állapot. 
A tanulmányi előmenetel némely osztályban jó, általában 

kielégítő volt. Négy tanárnak évközben való eltávozása zavarólag 
hatott a tanulmányok rendes menetére,- a távozók pótlása, helyet* 
tesítése nem kis gondot okozott. Általán az egész tanévnek átme« 
neti jellege volt, az ilyenkor természetszerűleg felmerülő  nehézsé-
gekkel. De a román nemzeti tárgyak elmaradása nagy megköny-
nyebbülést jelentett a tanulmányi anyagban. Akadtak azonban, akik 
ezt a könnyebbséget és a beköszöntött szabadságot úgy értelmezték, 
ha szabad most nem tanulni román tárgyakat (kivéve a rómán 
nyelvet) akkor szabad  nem törődni a többivel is. Akik így gondol-
koztak és így számítottak, az év végi bizonyítványból láthatták, hogy 
— rosszul számítottak. Az új magyar élet kemény, lelkiismeretes, 
nekifekvő  munkát követel mindenkitől. 

fegyelmi  állapot. 
Súlyos fegyelmi  vétség a tanév folyamán  nem fordult  elő. 

Egészségi  állapot. 
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt. Könnyebb influenza 

esetektől és egy-két vörheny és kanyaró-megbetegedéstől eltekintve 
fertőző  betegség nem fordult  elő. 
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Ukoial  ünnepélyek,  megemlékezétek, 
tzünnapok. 

Október 20. Veni Sancte, a tanév ünnepélyes megnyitása, 
zászlószentelés. 

November 5. Szent Imre — a magyar ifjúság  védőszentjének 
ünnepe. Istentisztelet. Szünnap. 

December 6. A Kormányzó Ur névnapja. Te Deum-os, ün-
nepélyes szentmise. Szünnap. 

December 2Utol január 5*ig bezárólag karácsonyi szünet. 
Január 23«án megemlékeztünk Magyarország 27«én elhunyt 

nagy külügyminiszteréről, gróf  Csáky Istvánról. Papp Dénes hitta-
nár méltatta a kiváló államférfiú  érdemeit. Január 31-én az érte 
mondott gyászszentmisén vettünk részt. 

Március 15. Nemzeti ünnep. Ünnepélyes istentisztelet. Mű-
soros ünnepély. A hosszú rabság után szabad hazában, szabad 
lélekkel először ünnepelte az intézet március Idusát, a román bör-
tönből való felszabadulásnak  első márciusát. Osi szokás szerint az 
ünnepélyt az Önképzőkör rendezte meg. Bensőséges, tartalmaŝ  
hazafias  ünnepély volt — ifjúság  és közönség egybeforrt  a nem 
lármás, hanem komoly, áldozatos és tettrekész hazaszeretetben. 

A műsor minden pontja igazi gyönyörűséget szerzett az ün-
nepély lelkes közönségének. Az ifjúsági  énnekkar a Szózatot, a 
Himnuszt énekelte s néhány pompás katonadalt, Sarkadi Elek ének-
tanár vezetésével. Fegyelem, tudás, összhang és lélek áradt a mű-
vészi tökéletességgel előadott énekekből. Dima józsef  I. o. tanuló 
Hubay: Csárdajelenetében egy bontakozó zenei tehetség szikráit 
csillogtatta meg. Bedross Pál VI. o. t. a Nemzeti dalt, Balássy 
Béla VIII. o. t. „Erdély feltámadt"  c. verset szavalta mély átér» 
zéssel és nagy hatással. Botár Levente VIII. o. t. önképzőköri el-
nök ünnepi beszéde igen értékes pontja volt a műsornak. A fiatal 
szónok megragadta a hallgatóság lelkét, midőn elmondta, hogyan 
ünnepelte a székely ifjúság  befelé  néző és munkában égő hazasze-
retettel a 20 éves börtön március Idusait. Állandóan égett a nem-
zeti érzés Vesta-tűze ezeken a márciusokon s azt kívánta, hogy 
a márciusi ifjúság  hősi lelkét vigyük bele a hétköznapok építő 
munkájába. 

Bár az ünnepély délelőtt volt, mégis a tornatermet szépszámú 
közönség töltötte meg, melynek soraiban ott volt dr. László Dezső 
főispán,  dr. Karsay Sándor törvényszéki elnök, dr. Tódor János 
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tanácselnök, Farkas Pál rendőrkapitány, Szász Gerő polgármester. 
A polgári leányiskola is — tanárai vezetésével — részt vett az 
ünnepélyen. 

Április 5-15.: húsvéti szünet. 
Április 4-én résztvettünk a tragikus hirtelenséggel elhunyt 

gróf  Teleki Pál miniszterelnökért mondott gyászmisén. Mise után a 
tornacsarnokban összegyűlt ifjúság  előtt az igazgató emlékezett meg 
a magyar nemzet egyik legnagyobb fiáról.  A megrázó haláleset 
mély gyászba borította az országot, minden magyar szív siratta az 
elhunytban a pótolhatatlan veszteséget, mi székelyek külön is — a 
Székelyföld  megmentőjét, megszabadítóját, aki mindenét hazájáért 
áldozta s egy szerzetes alázatosságával szolgálta nemzetét. Nagy 
munkatársával, Csáky Istvánnal együtt, a trianoni tragédia után 
elhozták nemzetüket az ígéret földjére  s akkor mindaketten eltá-
voztak, hogy mindörökre bevonuljanak a nagy magyar szellemek 
pantheonjába. 

Május 24. A cserkész-csapat fogadalomtétele,•  este tábortűz. 
Rendezték Pálffy  Ferenc és Elekes Tamás cserkészparancsnokok. 
A fiuk  énekekkel és szavalatokkal s tréfás  történetekkel szórakoz-
tatták a tornatermet zsúfolásig  megtöltő közönséget, melynek so-
raiban jelen volt a vármegye főispánja  és alispánja is. 

Május 31. dr. Hóman Bálint vallás és közoktatásügyi miniszter-
úr Őnagyméltóságát fogadta  az állomáson az tanári kar és az ifjúság. 
Délután a csíksomlyói búcsú, a Kis-Somlyó megkerülése a labo-
riummal. Szünnap. 

Június 3. A miniszter úr — látogatása alkalmából — szün-
napot adott az ifjúságnak. 

Július 25. Évzáró ünnepély,- az igazgató beszámoló beszéde, 
a jutalmak kiosztása. 

A Ki  tok, Ganz levente*százaár  az Országos 
LövészegyM  kiküldölíeinek  láiogasása. 

A Kisok  1941. febr.  7. és 8-án sí-versenyt rendezett Szere* 
dában. Ez alkalommal ellátogatott hozzánk dr. Zayzon Sándor 
miniszteri biztos, a Kisok elnöke és Michnay- Gyula főtitkár.  A 
versenyben résztvett fiukat  összegyűjtötték a tornateremben s ott 
osztották ki nekik a jutalmakat. A csapatversenyben a szeredaiak 
győztek. Jutalmul a Kisok szép kis selyem nemzetizászlóját kapták. 

Ganz Levente-század,  vitéz Kovács Károly gépészmérnök, 
a Ganz-iskola igazgatójának, vitéz Dombos József  főoktató,  Popo-
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vics József  századparancsnok vezetésével, május 31-én, részt-
vett a pünkösd-szombati kikerülésen, június 1-én pedig az ország-
zászló előtt 60 diákunkat avatták leventévé, ugyanekkor zászlóval 
ajándékozták meg a szeredai leventéket. 

Az Országos Lövészegylet  főtitkára,  Verbőczi Kálmán alez* 
r̂ des és báró Aczél Ede, május 31-én megalakították az ifjúsági 
lövészegyletet. Négy fegyvert  adtak és töltényeket. A parancsnok* 
sággal Nagy Rezső tornatanárt bízták meg. 

Ballagás. 
Május 7=én, az utolsó előadási napon a VIII. oszt. tanulói a 

szokásos ballagással vettek búcsút az intézettől. Az I—VII. osztály 
tanulóinak sorfala  között levonultak a tornacsarnokba, hol a távozók 
nevében Márton Botond VIII. o. t., a maradók nevében Elekes 
András VII. o. t. mondott megkapó búcsúbeszédet. Antal Áron 
osztályfőnök  néhány, az életre szóló gondolattal látta el őket, az 
igazgató pedig lelkükre kötötte, hogy az életben mindvégig hűek 
maradjanak ahhoz az eszményi gondolkodáshoz és nemes erkölcsi* 
séghez, melyet az iskola nyolc éven át szivükbe vésni igyekezett. 

Átképmö  tanfolyam. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr május 26— 29 nap-

jain a visszacsatolt keleti és erdélyrészi középiskolák tanárai (igaz-
gatói) részére Kolozsvárt átképző tanfolyamot  rendezett. A magyar 
iskolarendszer és magyar nevelői munka fontosabb  elméleti és gya-
korlati kérdéseit felölelő,  magas színvonalú tanfolyamon  intézetünkből 
résztvettek: Albert Vilmos, dr. Csipak Lajos és Pálffy  Ferenc. 


