
Öregdiák t̂alálkozó. 
A csíki öregdiákok 1941. évi találkozóját, melyet dr. farczádi 

Sándor László, Budapest volt rendőrfőkapitánya  — a trianoni Ma-
gyarországon élő csiki öregdiákok társaságának elnöke — kezde-
ményezett, nagy buzgalommal és körültekintéssel készítette elő a 
rendező bizottság Sarlós Boldogasszony napjára, július 2-ára. Min-
dent megtettek, hogy ez az összejövetel az ősi intézetnek s a vár-
megyének nagyszabású és mindvégig emlékezetes ünnepe legyen. 
A közbejött hadi események s a gyülekezési tilalom miatt azonban 
kénytelenek voltak közzétenni, hogy a találkozó elmarad, vagyis azt 
máskorra halasztják. 

De sokan már előzőleg eljöttek volt, másokat meg útközben 
ért az elhalasztás híre. így mintegy 100—120-an jöttek össze a 
családtagokkal együtt s minden külső ünnepélyesség nélkül, de annál 
nagyobb bensőséggel töltötték el a szép Mária-ünnepet. 

A délelőttöt a hálának szentelték. Csíksomlyón szentmisén 
vettek részt, melyet dr. Balázs András pápai prelátus, ny. előadó 
mondott/ a szintén öregdiáksfőpap  megkapó beszédet intézett hoz-
zájuk. Mise után elhunyt tanáraik sirját koszorúzták meg. Az Alma 
Mater új hajléka a régi szeretettel fogadta  egykori fiait  s ő ült, 
hogy a vakációra szétrebbent jelen helyett most a mult gyermekei 
töltötték be az iskolát a hálának, a ragaszkodásnak s az élet viharai 
között is megőrzött idealizmus nemes érzelmeivel. 

Egy-egy ilyen visszatérés megható bizonysága a tiszteletnek 
az eszményiség iránt, a hűségnek és a vonzalomnak ama lélek és 
szellem iránt, amely évszázadokon átt ebben az iskolában élt és 
alkotott. Ez a lélek három nagy érték szolgálatában állott, három 
nagy kincset ápolt és árasztott az ifjúság  szívébe: a hazaszeretetet, 
a tudományokat és a vallásosságot. Ezeket szolgálja ma is. 

Az öregdiákoktalálkozója nemcsak örvendő elbeszélése a régi 
időknek s elmerengés a mult emlékein, hanem életforrás,  új, báto-
rító, fölemelő  erőknek kiáramlása a földi  vándorút további sza* 
kaszaira. 
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Az 1902. évben érettségizettek Kardos Árpád és tusnádi 
Elthes Gyula dr. vezetésével a SzenuPéter anyatemplom sírkert* 
jében felkeresték  elhunyt tanáraikat és egy nagy virágcsokrot helyeztek 
Pál Gábor főgimnáziumi  igazgató, a legkiválóbb tanár sírjára. Majd 
kegyelettel adóztak az ugyancsak ott eltemetett Jakab Antal, Pap And* 
rás, Szász Károly, Glósz Miksa, Nagy István, Petres András, Sipos 
Sándor tanáról* emlékének. Később felkeresték  a Ferencrendiek 
kegytemplomának kriptájában Darvas Vénánc, Kopacz Patrik és 
P. Tima Dénes sírját és egy-egy virágszálat helyeztek el sírjukra. 
Majd a Kissomlyót és a híres borvízforrást  keresték fel.  Sajnálattal 
állap'tották meg, hogy Darvas Vénánc híres versét a kultura eltö-
rölte s így nem olvashatták: 

Rég fa  valék,  Darvas Vénánc  változtata  kővé, 
Most  vígan  lobogok,  hogy ki-ki  vággyal  igyék. 

A gimnáziumban az öregdiákokat Albert Vilmos igazgató és 
Borcsa Gergely tanár kalauzolták és adtak meg minden felvilágo-
sítást. Bemutatták a muzeumokat, a szertárakat, a tornatermet, a 
tantermeket és a kápolnát. Az öregdiákok beírták nevűket a Mária* 
kongregánisták nagy törzskönyvébe. 

A találkozón az alábbi évfolyamokból  a következők vettek 
részt: 

1883: Salamon Árpád ny. állampénztári főigazgató.  1890: 
Péter Árpád ny. állampénztári főtanácsos,  dr. Balló István ny. 
tanfelügyelő.  1894: Dr. Györgypál Domokos ny. főispán,  dr. 
Tauber József  ügyvéd. 1895. Véger János ny. pénzügyi tanácsos. 
1896: Balázs József  ny. pénzügyi főtanácsos,  Albert Péter ny. 
vasúti felügyelő.  1899: Botár Béla vm. árvaszéki elnök. 1900: Dr. 
László Dezső főispán,  Márkos Endre plébános, dr. Gaál Endre a 
Magánjavak igazgatója. 1901: Dr. Pál Gábor országgyűlési kép-
viselő, dr. Glósz Miksa táblei tanácselnök, dr. Dobos Ferenc gim-
náziumi tanár, Vischer János magántisztviselő, Tarpai Ottó polgár-
iskolai igazgató, Anda Géza plébános, Bálint Alajos ny. pénzügyi 
tisztviselő, Potovszky Ferenc ny. jegyző.  1902: Tusnádi dr. Elthes 
Gyula egyetemi magántanár, vm. árvaszéki elnök, kormányfőtaná-
csos, Kardos Árpád árvaszéki h. elnök, aki »Haza Csíksomlyóra« 
cimen a hálás szív megkapó, meleg hanngján örökítette meg uta-
zását Sopronból a találkozóra ,• Borcsa Bergely gimnáziumi tanár, 
Baka János állatorvos, dr. Fejér István kir. ügyész, Domokos Sán-
dor ny. vm. jegyző. 1903: Dr. Kovács Miklós törvényszéki tanács-
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elnök, Czirják Gyula állampénztári főtisztviselő,  Márkos Sándor k. 
jegyző.  1904: Albert Vilmos gimn. igazgató, Szőke Antal ny. min. 
osztálytanácsos. 1905: Dr. Ábrahám József  alispán. 1906: Gál 
István postafőtanácsos.  1908: Pál Andor ny. őrnagy. 1910: Dr. 
Erőss Péter kir. közjegyző, dr. Élthes Endre városi főorvos.  1911: 
Bakó Kálmán polgáriiskolai igazgató, dr. Karda Ferenc szövetke-
zeti igazgató. 1912: Dr. Karda István törvényszéki biró, Csiszer 
Béla vm. számvevő, Péter Imre plébános. 1918: Dr. Karda Mihály 
orvos, dr. Búzás Márton orvos, dr. Antal Tivadar pénzügyi titkár, 
dr. Dóczy Lajos orvos. 1919: Gáspár Lajos ny. pénzügyi tiszt-
viselő, szatmári Szabó István honvédszázados. 1920 : Dóczy András 
kereskedő. 1921 dr. Balogh Ágoston ügyvéd, dr. Csedő Béla szol-
gabíró. 1922: Szász Gerő polgármester, dr. Szathmáry József  vm. 
II. főjegyző,  dr. Nagy András orvos. 1923: Bakcsi Károly férfi» 
szabómester, Gál János vm. számvevő. 

A tanítóképző volt növendékei közül: 
1903: Földes Zoltán álíamiiskolai igazgató. 1905: Csiby 

Károly ny. városi ellenőr. 
Délben közebéd volt az Otthonban, este pedig barátságos 

vacsorára gyűltek össze a kaszinóba. Vidám hangulatban elbeszél-
gettek a régi diákvilág kedves emlékeiről. 

A gimnázium jelenlegi tanárai közül jelen voltak a vacsorán: 
Albert Vilmos, Antal Áron, dr. Csipak Lajos, Borcsa Gergely, 
Buszek Gyula. 

Dr. Balázs András pápai prelátus üdvözölte az öregdiákokat, 
kegyelettel emlékezett meg a gimnázium elhunyt igazgatóiról s kö-
szönetet mondott a rendező bizottságnak. 

Dr. László Dezső főispán  az összetartásról szólt s a hűségről 
ősi intézményeink iránt,- bejelentette, hogy majd kedvezőbb körül-
mények között az eredeti elgondolás szerint fogják  megvalósítani a 
találkozót. 

Albert Vilmos az Alma Mater nevében köszöntötte az egy-
begyűlteket. Márkos Endre lelkes szavakkal emlékezett meg Márton 
Áron püspökről, dr. Balló István ny. kir. tanfelügyelő,  az intézet 
egykori tanára, a régi tanítványokról szólott, Bakó Kálmán igaz-
gató a polgári leányiskola üdvözletét tolmácsolta. 

Táviratilag küldték üdvözletüket: Dr. Boga Alajos előadó, 
Kálnoky Bedő Sándor m. kir. udvari tanácsos, imecsfalvi  Luka 
Jenő polgári fiúiskolái  igazgató, dr. Ábrahám Ambrus egyetemi 
tanár, Ávédik Félix törvényszéki tanácselnök, Csiky József,  dr. 
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Kölíő Zoltánná Goda Gizella, dr. Fodor Antal kir. közjegyző, 
Papp Géza főkapitányhelyettes. 

Különösen meleg üdvözletet küldött Sándor László, Budapest 
volt rendőrfőkapitánya,  valamint vitéz Kozma István yk. ezredes, 
hadtestvezérkari főnök,  aki a legnagyobb sajnálattal mentette ki 
távolmaradását. Leveléből kiemeljük az alábbiakat: 

Gondolatban azonban július 2-án ott vagyok teljes lélekkel 
az ünneplők sorában és azokkal együtt mély meghatódottsággal 
adok hálát a magyarok Istenének, hogy székely népünk szabad-
ságát visszaadta, de külön azért is, hogy a mi ősi Alma Ma-
terünk az utolsó két évtized minden megpróbáltatását és szen-
vedését keményen kiállta. Ez idő alatt a székelységnek ez a 
kulturfellégvára  ismételten bebizonyította, hogy méltó volt dicső 
múltjához. 

Adja Isten, hogy nemes hivatását a jövőben is méltóképen 
betölthesse és székely fajunk  művelődése terén munkássága to-
vábbra is áldásos legyen. 

A tervbevett öregdiák ösztöndíjra Csiby Károlyhoz ezideig 
az alábbi adományok érkeztek: 

Ditrói Bajkó Andor bányafalügyelő  Felsőgalla, dr. remetei 
Bálás Elek ügyvéd Budapest 100—100 P, Gidró Bonifác  apát 
Tihany, dr. Fodor Antal közjegyző Budapest, Pál Andor ny. 
őrnagy Budapest 50—50 P, tusnádi Elthes Gyula dr. egyetemi 
magántanár, kormányfőtanácsos  30 P, Abert Péter Újpest 25 P, 
Kardos Árpád vm. árvaszéki elnök Sopron 20 P 20 f,  Blénesi 
János tanár Jászberény, vitéz Kozma István vk. ezredes Miskolc 
20—20 P, Turóczi Albert számvevő főnök  Kolozsvár 12 P, Csibl 
Árpád ny. alezredes Budapest, dr. Balló István ny. tanfelügyelő 
Szeged, Bögözi Mihály pénzügyigazgató Kecskemét 10—10 P r 
Vargyasi Márton Pestszenterzsébet 5 P. 

Az új találkozót az öregdiákok alkalmas időben meg fogják 
tartani. 


