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II. 

Könyvtárak, szertárak gyarapodása 
és állapota. 

Az 1916. évi román betörés, valamint az intézetnek 1917-ben 
kórház céljára való lefoglalása  sok kárt tett gyűjteményeinkben, 
különösen a tanári könyvtár állományában. A román megszállás 
alatt — főkép  ünnepélyeink jövedelméből — igyekeztünk pótolni 
a hiányokat. 

Örvendetes gyarapodást jelentett a tanári és ifjúsági  könyvtár 
számára a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőségének  Erdélyi 
Osztályától és a testvéríntézetektől küldött több mint két és félezer 
kötetet kitevő könyvajándék. 

Könyv» és szertáraink állományának a régi, kétnyelvű jegy-
zékekből való átírása, újra való leltározása, értékének megállapítása 
folyamatban  van. 

Tanári  könyvtár.  Őre: Pálosi László. Állomány az 
1939-40. tanév végén: 5862 k. Az 1940-41. évi gyarapodás: 
ajándék: 1. A Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőségétől  1003 
k. 2. A budapesti Szent Benedek-rendi gimnáziumtól 115 k. 3. 
A balassagyarmati m. kir. állami Balassi Bálint gimnáziumtól 70 k. 
Szerzők, egyesek ajándéka és vétel 60 kötet,- összesen gyarapodás 
1248 k. Jelenlegi állomány: 7110 kötet, kb. 38 ezer pengő értékben. 

Ifjúsági  könyvtár.  Őre: Hunyadi Mátyás. Mult évi 
állomány: 2700 k. Gyarapodás 1940-41-ben ajándék: 1. a buda-
pesti bencés gimnáziumtól 1179 k. 2. A Közgyűjtemények Orszá-
gos Főfelügyelőségének  könyvküldeményéből 192 k. 3. Dr. Balló 
István, ny. kir. tanfelügyelőtől,  az intézet régi tanárától Princz— 
Cholnoky—Teleky—Bartucz. Magyar föld,  magyar faj  c. műve 
4 kötetben. Összesen gyarapodás: 1375 kötet. Jelenlegi állomány: 
4075 k. kb. 16.453 P. értékben. 

Régiségtár  és  művészeti  gyűjtemény.  Őre: Antal 
Áron. Állománya: 1999 drb. 473 P értékben. 

Természetrajzi  szertár.  Őre: Pálffy  Ferenc. Állománya: 
I. Ásvány* föld-  és őslénytani gyűjtemény 3973 drb. II. Növény-
gyűjtemény 3787 drb. III. Állatgyűjtemény 6177 drb. IV. Ember-
tani gyűjtemény 38 drb. V. Szemléltetőképek 157 drb. VI. Fény-
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képező felszerelés  37 drb. VII. Laboratóriumi felszerelés  és mikrosz* 
kópiái metszetek 1153 drb. VIII. Diapozitív-gyűjtemény 58 drb. 
IX. Szakkönyvek és folyóiratok  286 drb. Összesen 15.666 drb. Ér* 
tékének felbecslése  folyamatban  van. 

Gyarapodás ebben az évben: Dr. Pál Gábor országgyű-
lési képviselő úr ajándéka: 14 drb. kitömött madár, 1 tarajos 
sün, 1 havasi marmota, 1 párduckölyök, 1 oroszlánkölyök. A szak-
könyvek és folyóiratok  kötetszáma 126-al gyarapodott, legnagyobb-
részt a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége  által küldött 
anyagból. 

TetmészeÉtani  és  vegytani  szertár.  Őre: Borcsa 
Gergely. A természettani szertár állománya: 246 drb. Érték: 3600 P. 
A vegytani szertár állománya : 225 drb, Érték : 400 P. 

Rajzszertár.  Őre: Fuchs József.  Gyarapodás 26 darab. 
Állománya: 291 drb. 112.33 P értékben. 

Ének* és  zeneszertár.  Őre: Sarkadi Elek. Gyarapodás: 
4 mű 11 P értékben. Állomány: 117 drb. Érték: 2800 P. 

VIII. 

13 Finevelő intézet. 
ű) Az intézet.  A most működő finevelő  intézet két intézet <inter* 

nátus és szeminárium) összeolvadásából keletkezett. Megteremtésé 
Lukács Mihály  apostoli főjegyző,  kozmási plébános nevéhez fűződik/ 
ezért az intézet teljes címe: » Szent Mihályról nevezett finevelőintézet«. 
Alapítási évének 1727*et fogadjuk  el. Ebben, századokon át, áldozatos 
egyházi és világi katolikusok által létesített alapítványokon jórészt in-
gyen nyertek a növendékek ellátást. A főgimnázium  tanulóinak nagy-
része azonban szállásokon volt elhelyezve. Mivel pedig Csíksomlyón, 
az intézetek eredeti székhelyén megfelelő  szállásokról gondoskodn 
nem tudtak, azért létesült 1887-ben az internátus. Amikor az inté* 
zetek Somlyóról 1911-ben Csíkszeredába költöztek, külön épület 
létesült a finevelő  és az internátus számára. A főgimnáziumhoz  ará-
nyosan épült két szárny közül a jobb szárnyban nyert elhelyezést 
a finevelő  intézet és a bal szárnyban az internátus. így működött 
külön a két intézet a világháború befejezéséig.  Akkor a növendékek 
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megcsappant létszáma miatt csak a szemináriumi szárnyat lehetett 
megnyitni. Az intemátusi szárnyban a róm. kat. Tanítóképző nyert 
1923'tól elhelyezést. 1931. szeptember 1-vel a Tanítóképző Kézdi-
vásárhelyre költözött át és az intemátusi szárny visszaadatott ere-
deti rendeltetésének, de már nem mint külön intézet, hanem peda-
gógiai és takarékossági szempontból egységes vezetés alatt olyan-
formán,  hogy az egyik szárnyban a nagyobb, a másik szárnyban 
a kisebb növendékek voltak elhelyezve, de mindenben közös volt 
a napirendjük. 

A világháború alatt és után mindkét épületszárny, de külö* 
nősen az internátus sokat szenvedett. Az internátust tetemes költ-
séggel kellett kijavítani, amikor 1923*ban a Tanítóképző beköltözött 
és amikor, 1931-ben kiköltözvén, azt ismét az internátus céljaira 
átvettük. A két szárny most már teljesen megújítva készen áll, hogy 
200 növendéket befogadjon.  12 hálószoba, 8 tanulószoba, zene-, 
munka- és játéktermek, ruhatárak, 6 mosdóhelyiség, betegszobák, 
hatalmas ebédlő stb. áll a tanulók rendelkezésére. Az intézetnek 
saját vízvezetéke van / medence-, kád- és zuhany fürdőiben  a növen-
dékek rendszeresen kaptak fürdőt. 

b) Az intézet  megnyitása.  Az elmúlt tanév előtti nyár a leg* 
teljesebb bizonytalanságban telt el. A várakozás feszültsége  és a 
jövő aggodalma foglalkoztatott  mindenkit. Mit hoz a holnap ? Hogyan 
tudunk iskolát nyitni ? Van-e remény arra, hogy be tudunk élelmi-
szerrel rendezkedni annyira, hogy az új tanévet megnyithatjuk ? 
Lesz-e kenyér? Nem foglalják-e  le az intézetet katonai célokra? 
így ért bennünket 1940. augusztus 30.«a Ezen eseményekről bőven 
emlékezik az értesítő gimnáziumi jelentése. Intézetünket a románok 
kivonulása nem érintette, szerencsére egyetlen része sem volt lefog-
lalva, tehát anyagi kár bennünket nem ért. A bevonuláskor a dia* 
dalmas honvédsereg gépesített osztagainak adtunk szállást, itt állo-
másozott a nagy autótábor, majd különböző helyekre kölcsön adtuk 
ágyainkat, asztalainkat, szekrényeinket. De milyen örömmel adtuk I 
Később ezek mind hazakerültek. 

Az új magyar élet nagyon sok növendéket hozott iskolánkba. 
Szinte 190 bennlakó növendékről kellett gondoskodni. 

Elöljáróság.  Az intézet régense: Dr. Csipak Lajos tb. kano-
nok, gimn. tanár, aki 1913. szeptember 1. óta áll az intézet élén. 
A felügyelői  és nevelői teendőket 4 subrégens-tanár látja el és 
pedig: Papp Dénes hittanár, Opra Benedek, Somay János és Hu-
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nyadi Mátyás tanárok, kik közül kettő a déli finevelői,  kettő pedig 
az északi intemátusi szárnyban teljesít szolgálatot. 

d)  Alapítványok.  Évszázadok folyamán  sok nemes lélek, kü-
lönösen pap törekedett arra, hogy szorgalmuk gyümölcséből ala-
pítványokat létesítsenek és ezzel szegény fiúknak  lehetségessé tegyék 
a tanulást. Ezek azonban idők folyamán  az értékpapírok, pénz stb. 
elértéktelenedésével annyira semmivé váltak, hogy az Egyházmegyei 
Tanács kénytelen volt ezeket összevonni, úgy azonban, hogy az 
alapítványtevők nevét az alapítványok továbbra is megőrizzék. In-
tézetünknél így összesen 35 alapítvány van, jórészt mmd családi 
alapítvány. »Csikcsekefalvi  dr.  Fodor  Antal,  budapesti kir. köz-
jegyző hálából az igazságos Isten iránt, hogy drága szülőföldjét  a 
két évtizedes idegen megszállás rabságaiból felszabadította  s meg* 
emlékezvén a nemes ősök példájáról, akik az elmúlt évszázadok 
megpróbáltatásai közepette sem feledkeztek  meg fiaiknak  szellemi 
és erkölcsi műveléséről, hanem előrelátó gondoskodással igyekeztek 
biztosítani, hogy a székely faj  életében a tiszta vér és ez által a 
folytonos  megújulás megőriztessék, továbbá, hogy a kevés anyagi 
javakkal rendelkező székely nép szegény és tehetséges fiai  felsőbb 
tanulmányokat végezhessenek s kegyelettel gondolva arra, hogy 
úgy ő, mint néhai elődei és fiai  tanulmányaikat a csíksomlyói, 
illetve csíkszeredai Alma Materben végezték«, 1941. május 14-én 
kelt alapítólevelével 6.000 pengős családi ösztöndíjalapítványt léte* 
sített. Ezzel az alapítványok száma 36» ra emelkedett. 
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Alapítványos növendékek. 

So
rsz

ám
 

Alapítványos neve Oszt. Alapítvány cime 
Kapott ala-
pitv. segély 

P. 

5. 

10. 

15. 

20. 

25. 

30. 

Bíró Gyula 
Márton Botond 
Prohászka Géza 
Szakács András 
Elekes András 
Skovrán Aladár 
Farkas Pál 
Kanabé Pál 
Madarász Ferenc 
Székely Gergely 
Ambrus Zoltán 
Balogh Árpád 
Elthes Ferenc 
Péter Tihamér 
Sárosy Bálint 
Darvas István 
BirÖ Ferenc 
Kercsó Zoltán 
Császár Sándor 
Ferencz András 
Gyenge Ferenc 
Márhé Jakab 
Miklós Gergely 
Rafain  Gábor 
Balogh Ernő 
Bartalis József 
Bíró László 
János Zoltán 
Kassai Zoltán 
Szekeres Levente 
Veress László 
Veress Péter 
Balogh Elemér 
Balogh Imre 

Vlll. 

Vll. 

VI. 

rf 
V. 

>f 

IV. 

111. 

// 
11. 

ír 
I. 

Molnár József 
Lukács Mihály 
Közalapítvány 
Kedves Zsuzsa 
Csomortány Antal 
Sz. Darvas János 
Közalapítvány 

rf 
Bíró Antal 
Fogarassy Mihály 
Balogh Ignác 
T. Darvas János 
Orosz Mihály 
Szőcs Ignácné * 
Kovács Péter 
Tankó Mátyás 
Keresztes János 
Dienes Imre 
Kovács Miklós 
Salamon Andrásné 
S.íntha Ferenc 
Kovács Mihály 
Bors Barnabás 
Bors Bálint 
Gyergyói Bank 
Közalapítvány 

// 

Szekeres János 
Jakab István 
Bálint Lajos 
Balló János 
Balogh Ferenc 

150 
150 
90 
90 
90 

150 
90 
90 
90 

150 
150 
90 
90 
90 

150 
nem volt 
benn. 

60 
180 
150 
90 

120 
90 
60 
90 

120 
60 

150 
150 
90 
90 
90 
90 

150 
kQlSn kapott 
az alapítv. u. 
100. p. k.-tot 

6 0 kdnalakó 
35. Fülöp Imre Fülöp Alajos 

150 
150 
90 
90 
90 

150 
90 
90 
90 

150 
150 
90 
90 
90 

150 
nem volt 
benn. 

60 
180 
150 
90 

120 
90 
60 
90 

120 
60 

150 
150 
90 
90 
90 
90 

150 
kQlSn kapott 
az alapítv. u. 
100. p. k.-tot 

6 0 kdnalakó Összesen : 3600 P. 
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/)  Növendékek.  Mivel 35 alapftványos  növendék közül 3 nem 
volt bennlakó és összesen az év végén 147 fizető  bennlakó nö-
vendék volt, így az összes bennlakó osztályozott növendékek száma: 
179. Ebből jeles : 14, jó: 49, elégséges 90, javitóvizsgálatot tehet: 
19, ismétel: 6, nem ismételhet: 1. Az összes bennlakó 179 növen-
dék közül nem felelt  meg a követelményeknek: 26, ami a létszám-
nak 14'52%-a. 

g) Ellátás,  tartásdíj.  Az évi tartásdíj: 300 P. volt. Ezért a 
növendékek mosáson kivül teljes ellátást, ingyen orvosi ellátást, in-
gyen orvosi kezelést kaptak. Nem szedtünk külön dijat a fürdőért 
sem. A növendékek étrendje a következő volt: a) Reggeli: tej ke-
nyérrel, b> ebéd: húsleves, főzelék  föltéttel,  ami rendesen külön 
sült volt. A sült felváltva  sertés és borjú. Hetenkint kétszer tészta 
is. c) vacsora: hetenkint háromszor húsos vacsora, tokány, töltött 
paprika, vagy káposzta, főtt  tészta stb. 

h) Segélyezés.  1. Már az alapítványos növendékek felsoro-
lásánál említettük, hogy az Egyházmegyei Tanácstól 3.600 P se-
gélyt kaptak. 

2. Az erdélyi püspök a Fogarassy-alap terhére intézetünkhöz 
két tanulót vett fel,  akik a papi pályára éreznek különös hivatást. 
E két ifjú:  Albert Antal és Kovács Imre I. o. tanulók. Ezek szá-
mára egyenkint 270 pengő segélyt utaltak ki összesen 540 pengő 
értékben. 

3. Az intézet 44 növendéket részesített összesen 2130 pengő 
segélyben. 

IX. 

Iskolánk felettes  hatóságai. 
A róm. kat. Segítő Mária gimnázium fenntartója  az Erdélyi 

Róm. Kat. Egyházmegyei Tanács (Státus) kezelése alatt álló tanul-
mányi alap. Az intézet egyházi főhatósága  a gyulafehérvári  róm. kat. 
püspökség kolozsvári általános helytartósága, mig a közvetlen ve-
zetést az Egyházmegyei Tanács gyakorolja. Püspöki általános hely-
tartó Sándor  Imre  székesegyházi kanonok, felsőházi  tag. Tanügyi 
előadó: dr.  Boga Alajos kanonok, pápai prelátus, státusi referens. 

Az állami felügyeletet  gyakorolja: dr.  Hóman  Bálint  m. kir, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

Tankerületi kir. főigazgató:  dr,  Rózsa József. 


