
I. 

Az iskola múltja. 

intézetünk bölcsőjét ott találjuk meg a katolikus székelység cso-
datevő Nagyasszonyának messze hires pünkösdi búcsújáró helyén: 
Csíksomlyón. Alapítói a somlyói barátok. Alapítási évét forrásaink 
nem jelölik meg, ezidőszerint rendelkezésre álló adatok alapján az ala-
pítás legvalószínűbb ideje : a XVII. század közepe. 1650 körül a 
szerzetesek a csíksomlyói és a kantai (Kézdivásárhely) háznál az elemi 
osztályok mellé, az akkori elnevezés szerint, a grammatikai és huma-
nior osztályokat is beállították. 1661. juliusában Izmael budai basa, 
Ali basa s a tatárok Erdélyre törnek, Csíkot is elárasztják s a temp-
lomot, kolostort és iskolát felégetik.  Országosan gyűjtött alamizsnából 
1664-ben a templom és kolostor, 1669-ben az iskola is újra felépült.  A 
XVII. század elején a grammalikai és syntaxis osztályok mellett, re-
torikai és poézis tanszéket is találunk. Lukács Mihály, csíkkozmási 
plébános, volt somlyói tanár áldozatkészségéből ir25-ben az iskola 
tinevelővcl bővül. Ugyancsak az ő jóvoltából 17\33-ban fölépül  az új 
iskola, egyelőre fából,  de kőalappal. 1780 körül a székely nép új, 
tiszta kőiskolát épit. A Rafio  Educationis szerint az iskola a 3 évet 
tartó schola latina vagy grammatikára, 2 éves gimnáziumra, vagy hu-
maniorára és az 1 esztendős líceumra vagy filozófiára  oszlik fel.  — 
I. F crenc császár Ratio Educationis Publicae-jében újra rendezi a 
tanügyet s a középiskolákban 3 fokozatot  különböztet meg. Csíksom-
lyón ebben az évben csak a két elsőt, a 4 éves »kis gimnáziumok s 
a 2 évig tartó »nagy gimnáziumot* tudják felállítani.  — I Iaynald és 
Fogarassy püspökök legfőbb  gondjai közé tartozik somlyói iskolánknak 
főgimnáziummá  emelése. — 

Az 1848-iki tavaszi szabadságmozgalmak az iskolában is érez-
tették hatásukat. A tanulók szétoszlottak, a nagyobbak katonának, a 
kisebbek pedig Csikszentmártonba, a hadiiskolába mentek. A kato-
naságtól (osztrákoktól) megszállott iskola 1851. októberében kezdte meg 



újból a munkát. Ekkorra azonban az intézet kis gimnáziummá sorvadt 
és ezért I854*ben a tanári kar kéri, hogy a gimnáziumot egészítsék 
ki felső  tagozattal. 187\3*ban nyílik meg a VIII*ik osztály s előbb 
ideiglenesen, majd néhány év múlva véglegesen is megkapja az in* 
tézet az ércttségizfetes  jogát. 1911. junius 5*én a Csíkszeredában fel* 
épült új intézetbe költözik az iskola. Itt folytatja  munkáját úgy a világ* 
háború nehéz esztendeiben, mint a még nehezebb román megszállás 
alatt. Ezen idők eseményeit, valamint az iskola egész múltját részlete* 
sen ismertettük az 1940 — 41*1 Itvkönyvben. 

Iskolánk igazgatói I85i~föl, 

P. Varga  Kelemen  1851-52., S/.ontágh  József  1852- 54., 
Bodó  Alajos 1854 - 59., Horváth  Károly  1859-64., Both Ferenc 
1864- 65., Nagy  Imre  1865-70.,  Imets  F.  Jákó  1870-91., Bándi 
Vazul  1891-1900., Pál Gábor 1900-11., Kassai  Lajos 1911-26., 
dr.  Jénáky  Ferenc  1926-28., Papp János  1928-41. febr.,  Albert 
Vilmos  1941. febr.--  1941. szept. Pataki  József  1941. 

II. 

Intézetünk  az 1942—43« tanévben. 

Az iskolai év lefolyása.  Bár a főhatóság  úgy intézkedett, hogy 
a tanév a Rendtartás által előirt időpontban vegye kezdetét, az igaz* 
gató, valamint több tanár katonai szolgálata miatt a testület csak szép* 
tember 15«én tudott alakuló értekezletre összeülni. — Szeptember 
23*tól 26*ig tartottak a javító* és magánvizsgálatok. Szeptember 2<"*én 
volt a Veni  Sancte  és a tanév ünnepélyes megnyitása, 28*án meg* 
kezdtük a rendes tanítást. Az órarend még ekkor sem ölthetett vég* 
leges formát,  mivel a katonai szolgálatra bevonult tanárok egy része 
nem tért haza, másokat viszont ekkor hívtak be. Ezen éveleji nehéz* 
ségektől eltekintve, a tanítás a Rendtartás intézkedéseinek megfelelően 
folyt.  Hosszabb ideig szünetelt a tanítás karácsonykor, amikor felsőbb 
hatóságaink intézkedésére a szünidőt január 24*ig kellett meghosszab* 
bitanunk. — Ebből kifolyólag  fejezhettük  be az első félévet  csak feb* 
ruár hó végén. Az év végi összefoglalások  a VIII. osztályban május 
10—15*ig, a többi osztályban junius 4—8*ig voltak. A hittan*vizsgá* 
latot a VIII. osztályban május 8*án, a többi osztályban az évvégi 
összefoglalás  keretében tartotiuk. Az évvégi munkát érezhetően meg* 



nehezítette az a körülmény, hogy húsvét óta ismét több tanár teljesí-
tett katonai szolgálatot. A tanévet, felsőbb  rendeletre junius 12-én, 
Te  Deummal zártuk be. — 

Változások a tanári testületben. A tanév elején a tanári tes-
tületben több változás állott be. Az újonnan szervezett második test-
nevelési tanszékre főhatóságunk  Kamenyitzky  Árpád  tanárjelöltet al-
kalmazta és őt oklevelének megszerzése után, 1943. április 1-én, 
ugyanezen tanszékre helyettes tanárrá kinevezte. Az intézettől október-
ben megvált, tényleges katonai szolgálatra bevonuló Rakonczay János 
francia-latin  szakos tanár helyébe a főhatóság  Papp Gyula francia-
román szakos tanárt küldte ki a kolozsvári intézettől. Az október ele-
jén katonai szolgálatra behívott Pálfy  Ferenc  természetrajz szakos 
tanár óráinak ellátására főhatóságunk  Brósz Emil  ny. természetrajz 
tanárt kérte fel,  aki két hónapon át volt intézetünknek szívesen látott 
vendége. 

A tanév elején költözött ki csíksomlyói végleges otthonába a 
tanítóképző intézet. Ezzel egyidejűleg megvált intézetünktől Szlavonits 
Ferenc  mennyiségtan szakos és Rélhy Ferenc  testnevelő tanár, akik 
az elmúlt tanévben, mint] óraadók segítették ki iskolánkat. Az év 
folyamán  ismételten katonai szolgálatot teljesítő Fuchs  József,  valamint 
a húsvét óta katonai szolgálatot teljesítő Deák Gyula és Níigy  Rezső 
tanárok óráit a testület keblileg helyettesítette. 

Látogatások. Felsőbb hatóságaink a legnagyobb jóindulattal és 
szeretettel irányitották egész éven át intézetünk nevelői és tanítói mun-
káját. Nagy örömöt okozott mindnyájunknak szeretett Püspök  Atyánk 
látogatása, akinek példája tanárnak és tanulónak egyaránt erőforrása. 
Sándor  Imre  püspöki helytartó úr nagy elfoglaltsága  közepette is 
állandó érdeklődéssel kisérte az intézet életét és fejlődését.  A tanév 
folyamán  ismételten  megfordult  körünkben vitéz dr.  Boga Alajos 
prelátus-kanonok, előadó úr is, aki hivatalos látogatását 1943. március 
19—20 napjain végezte. Megtekintette az egész intézetet, meghallgatta 
az órákat és mindenre kiterjedő figyelmével  útmutatást adott a további 
munkához. A tankerületi kir. főigazgatóság  részéről, Papp János 
tanügyi tanácsos, szakelőadó úr 1942. december 4 — 11. napjain vég-
zett hivatalos látogatást. Tapasztalatait értekezlet keretében közölte a 
testülettel. Október hó 18. és 19--én meglátogatta intézetünket Gö/í-
döcs  László miniszteri s. titkár ur. Megtekintette a szertárakat és 
egyes osztályokat. Kitüntető látogatásban volt része az intézetnek 
május 20-án, amikor vitéz kisbarnaki  Farkas  Ferenc  altábornagy úr, 
országos főcserkész,  székelyföldi  körútja alkalmával megtekintette a 



gimnázium cserkeszcsapatát is. Itteni tartózkodása során .junius 9*én 
megtekintette intézetünket is dr.  Hankis  Jár.os  államtitkár úr, a pün* 
kösdi búcsú alkalmával pedig dr.  Kós,i  Kálmán  miniszteri osztály* 
főnök  úr tüntetett ki látogatásával. 

Tanári értekezletek. Az év folyamán  a testület a Rendtartásban 
előirt valamennyi értekezletet megtartotta. — Ezek keretében kerültek 
megbeszélésre azok a fontos  kérdések, amelyek a nevelői és oktatói 
munka egyöntetűségét és tervszerűségét voltak hivatva biztosítani. Az 
értekezleteken Buszek Gyula tanár „A szemléltetés tanításunk alapja", 
Martin  Béla tanár »A film,  mint szemléltető cszkőz«, Pálfy  Ferenc 
tanár, „A természettudományi tárgyak tanításának módszere a gim* 
náziumban", Székely  László hittanár pedig „Az iskolai fegyelem  és 
fegyelmezés  kérdése" cimcn tartott előadást. Az előadásokat gyakor-
lati irányú megbeszélések követték. 

A munka összhangját és egyöntetűséget szolgálták a bemutató 
minta*órák is. Ilyeneket tartott : Deák Gyula, dr.  Márkus  Gábor és 
Pálosy László. Bár a testület tagjai szinte kivétel nélkül a rendesnél 
nagyobb óraszámban tanítottak, igyekeztek egymás óráit látogatni, hogy 
a tanításban és nevelő munkában minél több tapasztalatot szerez* 
hessenek. — 

Szülői értekezletek. Az intézet tanári testülete igyekezett min* 
den alkalmat megragadni arra, hogy a tanulók szüleivel minél szoro* 
sabb kapcsolatot teremtsen, örömmel állapitható meg, hogy a szülők 
nemcsak a szülői értekezletekre jöttek el szép számmal, hanem évköz* 
ben is igen sokan személyesen érdeklődtek gyermekeik előmenetele 
és magaviselete iránt. — Az első félévben  tartott szülői értekezleten 
Pataki  József  igazgató „Az ifjúság  a honvédelem szolgálatában", — 
Nagy  József  testnevelési tanár pedig a „A testnevelés az ifjúság* 
nevelés szolgálatában" cimcn tartott előadást. — A második félévben 
tartott értekezlet alkalmával Papp Gyula tanár „Mi legyen a fiam* 
ból?" cimcn adott a pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatót a szülők* 
nek, mig dr.  Búzás Márton  intézeti orvos „A gyermek egészsé* 
ges nevelésé"*ről beszélt. Az előadásokat élénk megbeszélés követte. 
A szülői ház és az iskola közötti kapcsolatot igyekeztünk elmélyíteni 
azáltal is, hogy az osztályfőnökök  nemcsak a hivatalos fogadóórákon 
állottak a tájékozódni kivánó szülők rendelkezésére, hanem a kint* 
lakó tanulókat otthonukban is felkeresték.  Ugyancsak a szülők tájé* 
koztatására szolgált az ellenőrző könyv is, melynek segítségévvel ide* 
jében értesíttettük őket mindarról, ami gyermekeiket érintette. 

Pályaválasztási tanácsadó. A tanári testület szükségesnek látta, 



hogy a IV. —VIII. osztályba járó ifjúság  gyakorlati irányú felvilágo-
sítást kapjon az egyes életpályákon mutatkozó nemzeti szükségletekről 
és egyéni elhelyezkedési lehetőségekről. Ezen cél elérésére előadás-
sorozatot tartottunk, amelynek keretében egyes szakemberek adtak 
tájékoztatót az érdeklődő ifjúságnak.  A kereskedői és ipari pálya 
szükségleteiről és lehetőségeiről Vécsey  Gyufa  rádió-technikus, ipar-
testületi jegyző és Bakcsy Károly  ipartestületi elnök tartott előadást. 
Az orvosi pályáról Jr.  Elthes  Endre  városi tiszti orvos, a katonai 
pályáról Csiszár  István  m. kir. főhadnagy  adott tájékoztatót. A köz-
tisztviselői pályán elhelyezkedőkkel szemben támasztott követelmények-
ről Farkas  Pál rendőrtanácsos, a papi, tanítói és tanári hivatás fon-
tosságáról és az e téren mutatkozó nagy hiányokról Pataki  József 
gimn. igazgató beszélt. A testület e helyen is hálás köszönetet mond 
az előadóknak, akik nagy készséggel siettek segítségünkre abban, 
hogy az ifjúság  érdeklődését helyes irányba tereljük. 

Valláserkölcsi nevelés. Intézetünk mindig elsőrendű feladatának 
tartotta az ifjúság  valláserkölcsi nevelését. Nem elég fajunknak  csu-
pán szellemileg müveit embereket adni, hanem olyan vezetőréteget 
kell nevelni, amely erkölcsileg is a legnagyobb jellemszilárdsággal 
rendelkezik. Meggyőződésünk szerint minden nemzeti teremtő mun-
kának, csak az ősök hitéhez ragaszkodó imádságos lélek lehet az 
alapja. Vasár- és ünnepnaponként az ifjúság,  élén a tanári testülettel 
szentmisét és szentbeszédet hallgatott. A bentlakó növendékek naponta 
hallgattak szentmisét és a közellakó bejáró tanulók is részt vehettek a 
reggeli fél  nyolc órás szentmisén. A kápolnában a tanulók óraközi 
szünetek alatt is gyakran felkeresték  a Szentségi Jézust. Nagy volt 
a heti és mindennapi áldozók száma és az év folyamán  négyszer 
tartott közös szentgyónás és áldozáson kivül is sokan járultak a 
szentségekhez. 

A lelkigyakorlatokat április 7—11. napjain tartottuk meg. A 
felsőosztályosok  elmélkedéseit Lajos Balázs madéfalvi  plébános, az 
alsóosztályosokét Dobos Áron csíkszeredai s. lelkész vezette. Hálás 
szívvel gondol rájuk az ifjúság  és a tanári testület. 

A kongregációs avatást megelőző három napon az intézet if-
júsága Triduumot tartott P. Deésy Ipoly  O. F. M. tanítóképzői tanár 
vezetésével. A pünkösdi bucsu alkalmáv al ősi szokás szerint a tanári 
kar és az ifjúság  testületileg vett részt a somlyói kikerülésen. 

A Mária Kongregáció Székely  László hittanár lelkes és odaadó 
vezetésével ez évben is igen szép eredménnyel működött és nagy 
hatással volt az ifjúság  lelki életének. kialakítására. 



ir 
Néhány másvallásu tanulónk saját hitoktatójához járt vallásokta-

tásra. Saját ünnepeiken és istentiszteleteiken kötelesek voltak meg-
jelenni. 

Hazafias  nevelés. A tanári testületnek különös gondját képezte 
az ifjúság  lelkében élő hazafias  érzésnek ápolása és hősi fokig  való 
kifejlesztése.  Nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez nevelésünk és taní-
tásunk második alappillére. Résztvettünk minden közös magyar meg-
mozdulásban és igyekeztünk magatartásunkkal másoknak ís példát 
adni. Harctéren küzdő honvédeinknek akart karácsonyi örömet sze-
rezni az ifjúság  azzal, hogy osztályonként versengve vett részt abban 
a gyűjtésben, amely pénzt és szcrctetcsomagot juttatott hozzájuk a 
Vöröskereszt útján. A hadbavonultak hozzátartozóiról sem feledkez-
tünk meg, mindenki tehetségéhez képest vett részt a Főméltóságu 
Asszony által indított mozgalomban. Határozott kötelességünknek érez-
tük a közösségi tudat kialakítását a magunk és tanítványaink lelkében. 
Ennek elmélyítésére szolgált az is, hogy az osztályok nemzetünk nagy-
jainak egy-egy iránytmutató gondolatát választották jelmondatul, hogy 
annak szellemében nevelkedjenek és cselekedjenek. A tanév folyamán 
rendezett hazafias  ünnepélyeinkre a szülőket és városunk egész társa* 
dalmát meghívtuk. Részt vettünk a harctérre induló honvédek búcsúz-
tatásán, valamint a hazatérők ünnepélyes fogadásán  és a Hősök nap-
ján rendezett ünnepségen. — 

A hazafias  érzés öntudatositására szolgált a folyó  tanévben be-
vezetett „Honvédelmi ismeretek" anyaga is. — A nemzet múltjának 
megismertetése mellett a sok hasznos szakismeret és a honvédelem 
feladataiba  való bepillantás hisszük, hogy csak fokozni  fogja  fiainkban 
az ősi virtust. 

Leventeképzés. A magyar minden körülmények között katona. 
Ezt akarja kifejezésre  juttatni elsősorban a belső és külső fegyelme-
zettségre nevelő levente intézmény, melynek szervezete a jelen tan-
évben számottevő változáson ment keresztül. Az iskolába járó leven-
ték foglalkozásának  irányítása az igazgatónak, mint parancsnoknak ha-
táskörébe került. Az iskolák önálló leventecsapafokat  állítottak fel  s 
intézetünk két levente csapatában is megkezdődött év elején a kikép-
zés. A csapatok parancsnokai Nagy  Rezső  és Kamenyitzky  Árpád 
testnevelő tanárok az intézet ifjúvezetőinek  segítségével végezték va-
lamennyi korcsoport kiképzését. 

A leventecsapatokon kívül kapták meg kiképzésüket az ifjú-
vezetők, akik a nyári ifjúvezetői  táborzáson is résztvettek. Igen kívá-
natosnak tartaná a tanári testület, hogy az ifjúvezetőképzést  is, főleg  a 



munka egyöntetűségére való tekintettel — az intézet vezetősége irá-
nyitsa. — 

Az iskolai leventecsapat keretein belül ebben az évben is mii* 
ködött a híradós-csoport Martin  Béla tanár, híradós szakoktató veze-
lése alatt. Az oktatásokat tíz tanuló látogatta rendszeresen. Március 
30.»án a kijelölt hivatalos bizottság előtt valamennyi híradós-levente 
letette a morse hangolvasási vizsgát. 

Mindennapos félórás  testnevelés. A folyó  tanévben kezdte meg 
ifjúságunk  a mindennapos félórás  testnevelést. — Annyira jó hatással 
voltak a harmadik tanítási óra után tartott gyakorlatok az ifjúság  testi 
és szellemi felfrissülésére,  hogy a tanári testület jónak látta azoknak 
egész télen át a szabadban való folytatását.  Az őszi és tavaszi át-
meneti időben az ifjúság  az intézet folyósóin  végezte a félórás  test-
gyakorlást. A vezetést és felügyeletet  Nagy  IJezsö  és Kamenyitzky 
Árpád  testnevelő tanárok látták cl Deák Gyula és Páhsy László 
tanárok segítségével. Az egyes osztályok clőtomászai a felső  osztályos 
tanulók közül kerültek ki, akik nagy buzgalommal látták cl feladatukat. 

Tanulmányi előmenetel. Ifjúságunk  tanulmányi előmenetele ál* 
talában kielégítőnek mondható. Bár tehetség és igyekezet szempont* 
jából a tanulók nagy része megfelel  a követelményeknek, alsó osz* 
tályaink túlzsúfoltsága  érezhetően hátráltatja a munkát és megnehezíti 
az egyénekkel való beható foglalkozást.  A felső  osztályoknál mutat* 
kozó gyengébb előmenetel részbeni oka, a szigorúbb elbírálás, mely 
csak az arra igazán érdemeseket akarja érettségi bizonyítványhoz jut* 
tatni. Az új rendszerre való áttérés egyes tárgyaknál még mindig 
érezhető nehézséget okozott. A román nyelvvel együtt három modern 
nyelvnek a tanulása ugyancsak számottevő nehézséget jelent, külö* 
nősen ha tekintetbe vesszük, hogy könyvhiánnyal is kell küzdenie a 
tanulónak. A fenti  nehézségek miatt is igyekezett a testület az egye* 
sületekben folyó  munkát halárok közé szorítani. 

Oktatófilm.  A nevelő-oktatás eredményesebbé tételében nagy 
segítségünkre volt a filmoktatás  bevezetése. A VKM. oktatófilm 
kirendeltségének jóvoltából az elmúlt tanév végén hozzájutottunk a 
vetítőgéphez és ez évben a gyöngyvászon vetítővászonhoz. A jól ki* 
választott filmek  lepergetésévcl a tanárok igen eredményes órákat tart* 
hattak, a tanulók pedig élményszerűen szemlélhették a részükre sok* 
szor nehezen elképzelhető dolgokat. Különös jelentősége van a film-
mel való szemléltetésnek nálunk, ahol a tanulók nagyreszc falusi 
környezetből kerülvén ki, sem ipari központokat, sem idegen tájakat 
nem láthatott. A tanév folyamán  53 oktatófilmet  mutattunk be, amelyek-



nek legnagyobb rész ét íöbb osztályban is felhasználtuk.  Ezek közül 
7 vallásos tárgyú, 3 történelmi, 3 néprajzi, 3 klasszikus tárgyú, 3 
német nyelvi, 12 természetrajz-földrajzi,  10 fízika-vegylani,  8 művé* 
szeti és 4 testnevelési tárgyú volt.*) 

A kezdet nehézségein átesve reméljük, hogy a jövő tanévben 
bőségesen lesz alkalma a testületnek e nagyszerű szemléltető eszköz* 
zel a tanítást színesebbé és eredményesebbé tenni. 

Nyelvoktatás. Az idegen nyelvek tanításánál komoly nehéz* 
séget okozott a helyes kiejtés elsajátíttatása. Hogy tanulóink munkáját 
megkönnyítsük, hanglemezeket hozattunk. Nagy segítségünkre volt e 
téren a budapesti Német Tudományos Intézet vezetősége, mert in* 
gyen bocsátotta rendelkezésünkre a kért hanglemezeket, amiért e helyen 
is köszönetet mondunk. 

Fegyelmi állapot. A tanév folyamán  súlyosabb fegyelmi  vétség 
egy esetben fordult  elő. A tanulóval szemben a Rendtartás által elő* 
írt intézkedést foganatosította  a tanári testület. 

Egészségi állapot. Kisebb hülési esetektől eltekintve komolyabb 
megbetegedés nem fordult  elő. Az intézet orvosa a tanév folyamán 
többször is megvizsgálta a tanulókat és tanácsaival látta el a hozzá* 
fordulókat. 

Ének* és zeneoktatás. Amint az elmúlt esztendőkben, úgy 
ebben a tanévben is az új magyar muzsika népszerűsítése volt az in* 
tézet énekkarának legfőbb  célja. Ezt a reáváró hivatást be is tudta 
tölteni. Valamennyi nyilvános szereplésénél vigyázott arra, hogy karmű* 
irodalmunknak legértékesebb müveit tűzze műsorra. 

A tanév legkimagaslóbb eseménye az 1943. junius 10*én meg* 
tartott Éneklő Ifjúság  hangversenye volt. Ezen a hangversenyen a 
következő intézetek énekkarai szerepeltek: gyergyószentmiklósi róm. 
kat. Szent Erzsébet tanítónőképző intézet, csíkszeredai m. kir. állami 
polgári leányiskola, csíksomlyói róm. kat. Majláth tanítóképző intézet, 
csíkszeredai róm. kat. Segítő Mária gimnázium. 

Május 23'án a ni. kir. állami polgári leányiskola énekkarával 
egyesitett énekkarunk zenés vecsernyét tartott a csíksomlyói kegy* 
templomban. Ez alkalommal a következő szerzők müvei szerepeltek 
műsoron : I lándel (Ünnepi zsoltár), Kodály (Tantum ergo), Mozart 
(Ave verum corpus), Lotti (Regina coeli), Bárdos (Istené az áldás). 

A kótaolvasási versennyel is, melyet június 6*án rendeztünk, 

*) Sajnos nem tudtunk több filmet  lepergetni, mert városunkban a villany* 
szolgáltatás a délelőtti órákban korlátozva volt. 



növendékeink figyelmét  akartuk ráterelni a zenében rejlő szépségekre. 
Â versenyen az intézet fiúvegyeskara  egy négyszólamú könnyebb kar-
müvet 9 perc alatt tanult meg. A bírálóbizottság döntése alapján I. 
dijat nyertek • Fenke Ferenc IV. és Jakab Lajos III. o. tanulók, II. 
dijat: Dima József  III. o. t., III. dijat: Veress Péter IV. o. t. és 
IV. dijat: Sárosi Bálint VII. o. t. 

Rajztanítás. Növendékeink különösen ügyesek a diszítőrajzi fel-
adatok megoldásában, de érdeklődés és nagy igyekezet tapasztalható 
a gyakorlati irányú szerkesztő-rajz terén is. A természet után való 
festést  és általában a nagyobb felületek  vizfestékkel  való színezését az 
erre való jó rajzpapir hiánya miatt jelentékenyen csökkenteni kellett. 
Rajzkiállitást a tanár katonai okból történt távolléte miatt nem ren-
dezhettünk. 

Szorgalmukkal és csinos kiállítású munkáikkal kitűntek: Bencze Béla, 
Berek Ferenc, Fekete Károly, Földes Jenő, Márdirosz Vilmos, Nagy 
Ferdinánd, Némcdi István, Ráduly Zoltán, Zonda  István, Csíki Mik-
lós, Endes János, Gajáry László, Jakab Ince, Orbán Gábor, Szabó 
László I. o. t., Bardócz György, Berényi Balázs, Boga Bálint 
Dobra István, Fodor Imre, Hajdú Zoltán, Jánó János, Jánossy 
László, Máthé Imre, Mátyás József,  Nyáguly Mihály, Pál Gábor, 
Ráduly András, Szakáts István, Szervátiusz Arnold, Bekc Domokos, 
Botos Lőrinc, Kosza Vilmos, Péter Márton, Takács István II. o. t., 
Bálint Lajos, Erdély András, Orbán László, Buszck Károly, Dima 
József,  (iyőrffy  András, Kovács Imre, Kovács József,  Nagy Imre, 
Nagy István III. o. t., Gajáry Aladár, Kassay Zoltán, Veress Péter, 
Bartalis József,  Mezei Zoltán, Mihály Lajos, Veress László, és 
Xántusz Antal IV. o. tanu'ók. 

Tehetségkutatás. Az Országos Magyar Falusi Tehetségmentő 
Akció Központi Intézőbizottsága egyházi főhatóságunk  hozzájárulásával 
12 falusi  gyermeket jelölt ki közköltségen való taníttatásra. A tanulók 
csak részben feleltek  meg a várakozásnak és az is bebizonyosodott, 
hogy nem elég csupán az értelmi adottságokat elbírálni. A tanulók 
előmenetele a következő: kitűnő 1, jeles 1, jó 6, elégséges 4. 

A folyó  évi versenyvizsgálatot előkészítő budapesti értekezleten 
intézetünket Pálfy  Ferenc  és Martin  Béla tanárok képviselték. Az áp-
rilis hó 19. és 20. napján megtartott vizsgálatokra 32 tanuló okmá-
nyait kaptuk meg és 21 tanulót hivfunk  be. 



Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, szíinefnapok. 
Szeptember 27. Veni  Sancte,  a tanév ünnepélyes megnyitása. 
Október 6. A tizenhárom aradi  vértanú  emlékünnepén intéze-

tünk ifjúsága  ünnepélyt rendezett az alábbi műsorral: 1. Himnusz. 
Előadta az ifjúsági  énekkar. 2. Gárdonyi: Az öreg honvéd.  Szavalta 
Veres Péter IV./a. o. t. 3. ünnepi megemlékező beszédet mondott 
Pálosy László tanár. 4. Kecskési Tivadar: A lövészárok  balladája. 
Szavalta Rácz Béla VIII. o. t. 5. Szózat.  Előadta az ifjúsági  énekkar. 

Október 31. Külön előadás keretében hívtuk fel  növendékeink 
figyelmét  a takarékosság fontosságára  és azokra a lehetőségekre, 
amelyek a tanuló életében adódnak. Az előadást Deák Gyula tanár 
tartotta. — 

November 2. Halottak  napja. Az elhunyt tanárok és tanítvá-
nyok lelkiüdveért bemutatott gyászmisen vett részt a testület és a 
tanuló ifjúság. 

November 5. A magyar ifjúság  védőszentjének Szent  Imrének 
ünnepe. Tanulóink bensőséges ünnepéllyel hódoltak minden inagyar 
ifjú  örök mintaképének. \ z ünnepély műsora: 1 .Szent  Imre  himnusz. 
Előadta az intézet énekkara. 2. Lendvai István : Imre  királyfiról  való 
történet.  Szavalta Jakab Lajos Ill./b. o- t. 3. Ünnepi beszédet mon* 
dott Székely  László hittantanár. 4. Halmos J . : Zsoltár.  Előadta az 
intézet énekkara. 5. Mihály László: Könyörgés  Imre  herceghez. — 
Szavalta Ambrus Zoltán VII. o. t. 6. Pápai himnusz. 

December 6. Kormányzó  Urunk  nevenapjának  előestéjén ren-
deztük első nyilvános ünnepségünket, melyen a város közönsége a 
nagy hideg ellenére, szép számmal vett részt. Ünnepélyünk műsora a 
következő volt: 1. Szózat.  Előadta az énekkar. 2. Köszöntő.  (Népi 
rigmusokból, énekekből és táncokból összeállította Bándi  Mária).  Elő-
adták a növendékek. 3. ünnepi beszédet mondott Pataki  József  igaz-
gató. 4. Hándel: Ünnepi  zsoltár.  (Bev ezető zene, korál, fuga).  Elő-
adta az ének- és zenekar. 5. Szavalt Pálosy László tanár. 6. Erkel: 
Részletek a „Bánk-bán"  c. dalműből. Előadta az énekkar zenekari 
kísérettel. — 

December 8. Szeplőtelen  fogantatás  ünnepe. 
December 19-től január 24-ig karácsonyi  szünet. 
Február 2. Gyertyaszentelő  Boldog  Asszony. 
Március 10. Hamvazószerda. 
Március 15. Szentmise után az intézet tanári testülete és ifjú-

sága az országzászlóhoz vonult ki, ahol részt vett a leventék által ren-



dezett ünnepségen, mely egybe kapcsolódott a város közönsége ré-
szére rendezett ünnepéllyel és a nemzetvédelmi keresztek kiosztásával. 
Az ünnepi beszédet Albert  Vilmos  c. igazgató mondotta. Délután a 
m. kir. polgári leányiskola és intézetünk önképzőköre együtt rendezett 
nyilvános ünnepséget a Vigadóban. 

Elmondhatjuk, hogy velünk ünnepelt a város szine-java. Mű-
sorunk számait a következőképpen állítottuk össze : 1. Himnusz.  Elő-
adta a polgári leányiskola és a gimnázium énekkara zenekari kíséret-
tel. 2. Köszöntő.  (Népi táncok, rigmusok és dalok Bándi  Mária  be-
tanításában.) Előadták a gimnázium növendékei. 3. ünnepi beszédet 
mondott Bakó Kálmán  polg. leányiskolái igazgató. 4. Kodály:  a) Esti 
dal, b) Egyetem-begyetem. Előadta a két intézet gyermekkara. 5. Pa/o-
tás. Táncolták a polgári leányiskola és a gimnázium növendékei. 
(Kisérő zene : Kodály, Háry János.) 6. Erkel „Hunyadi  László" c. 
dalmüvének megnyitója. Előadta az alkalmi zenekar. 7. Tóth  Kálmán: 
Előre: Szavalta Ambrus Zoltán  VII. o. tanuló. 8. Részlet Kodály 
„Székelyfonó"  c. dalművéből. Énekelte a két intézet énekkara zene-
kari kísérettel. 9. Váradi A. : Petőfi  a Hortobágyon.  Szavalta Ciyörgy 
Irma IV./b. o. t. 10. Részletek Erkel „Bánk bán" c. dalmüvéből. 
Előadta a két intézet énekkara zenekari kísérettel. 

Március 25. Gyümölcsoltó Boldog Asszony. 
Március 28. Finn  est. Távoli rokonaink megismertetése végett, 

valamint irántuk érzett szeretetünk és megbecsülésünk jeléül Viljo  Tervo-
nen tanár, Vieno  Silvennoinen  tanárnő és Zongor  Endre  evang. lel-
kész közreműködésével városunk közönsége részére finn-magyar  estet ren-
deztünk. Az est műsora: 1. Magyar  hiszekegy.  2. Üdvözlő beszédet mon-
dott Pálfy  Ferenc  tanár. 3. Viljo  Tervor.en  magyarnyelvű előadása a finn-
magyar néprokonságról. 4. Vieno  Silvennoinen  tanárnő finn  népdalo-
kat énekelt zongorakísérettel. 5. Zongor  Endre  ev. lelkész vetitettképes elő-
adást tartott Finnországról. 6. Sértő Kálmán : üzenet messzire. Szavalta 
Ambrus Zoltán VII. o. t. 7. A finn  és magyar himnusz. 

Április ir-től 2r-ig húsvéti szünet. 
Május 30. Hősök napján kivonult az intézet tanári testülete és 

az ifjúság  a hősök temetőjébe és virágot helyezett a sírokra, amelyek-
nek rendbehozásánál az ifjúság  előzőleg is segédkezett. 

Június 3. Áldozócsütörtök. 
Június 10. Az Éneklő Ifjúság  hangversenye. A gyergyószentinik-

lósi Szent Erzsébet róni. kat. tanítónőképző intézet énekkara a csík-
szeredai m. kir. állami polgári leányiskola, a csiksomlyói róni. kat. 
Majláth tanítóképző intézet és gimnáziumunk énekkarával karöltve 



rcndezfc  meg az intézet tornatermében első hangversenyét. A műsor 
a következő számokból tevődött össze: 1. Négy  csíki  népdal.  Egy-
szólamú kar. (Kicsi madár, Egy gyenge kis madár, Októbernek el-
sején, Kis kertemben.) Közöskar. Vezényelt: Alpár Mária.  2. A 
magyar népdalról beszélt Lörincz Irén  tanítónőképző negyedik évf. 
növendék. 3. Halmos:  Népdalok.  Női kar. (Látod-e babám, Hej 
Vargáné, Hajdú tánc, Eltörött a kis üveg, Sárga csikó csengő rajta.) 
Ciyergyószentmiklósi rk. tanítónőképző énekkara. Vezényelt: Alpár 
Mária.  4. Bárdos:  Jókedvű  dallamok  és Kodály:  Katonadal.  Férfi-
kar. Majláth tanítóképző énekkara. Vezényelt: Papp Géza. 5. Bar-
tők:  Bolyongás,  Csujogató  és Kodály:  Esti dal,  Vízkereszt,  Tánc-
dal.  Női kar. Gyergyószentmiklósi rk. tanítónőképző énekkara. Ve-
zényelt : Alpár Mária.  6. Részletek Kodály „Székely  fonó'*  c. dal-
művéből. Csíkszeredai m. kir. polg. leányiskola és róm. kat. Segitő-
Mária gimn. énekkara zenekari kísérettel. Vezényelt: Sarkadi  Elek. 
7. Kodály : Magyarokhoz.  Közöskar. Vezényelt: Papp Géza. 8. Bár-
dos : Istené  az áldás.  Közöskar. Vezényelt: Sarkadi  Elek. 

Junius 11. Te Deum és bizonyítvány osztás. 
A gimnázium VIII. osztályának búcsúzása. — Május hó T-én, 

pénteken délben volt az utolsó óra. Elhangzott az utolsó lecke, utol-
jára szólt a csengő — s bezárult a középiskolás diákpálya. „Elmenyek, 
élmények, hosszú útra menyek" népdalunk mél̂  hangjai mellett, könyv-
vel a kezükben, maradó társaik sorfala  közölt vonultakle a VIII. osz-
tályosok az udvarra s a gyönyörű májusi napsugárban, a szabadban 
tartották meg a búcsút. Mindig van valami megható mozzanat a fiúk 
búcsújában, mikor az Alma Mater egy-egy nemzedéket útjára bocsát 
az iskola kicsiny világából az élet nagyobb, veszélyesebb területére. 
Megkapó, midőn egy pillanatra megáll az iskola zsibongó élete s 
minden figyelem,  minden érzelem központjában a búcsúzók állanak. 
Bizony, nyolc esztendő ezer szállal fűzi  össze a lelkeket s fájó  érzés 
rezzen végig ilyenkor távozók és maradók Szívén egyaránt. A diák-
családból kiválik a legidősebb testvér s elmegy messzi, messzi útra. 
Vigasztaló, hogy a hosszú útra nem mennek üres kézzel: az Alma 
Mater ellátta őket kincsekkel — csak jól vigyázzanak rájuk : hit, bi-
zalom, erő van bennük. 

A VlII.-ok nevében Rácz Béla mondott köszönetet a tanároknak, 
akik 8 éven át az atya szeretetével vezették őket s nemcsak tudo-
mányt adtak nekik, hanem az életre szükséges nemes eszméket. 
Búcsúzik a Vll.-től, a többi diáktársaktól; a búcsúzás pillanatában 
elhalkulnak a borús emlékek, csak a szeretet, a hála szólal meg a 



távozók szivében. Sárosi Bálint a VII. oszt. nevében intéz -ybúcsú* 
szavakat a hallgatókhoz. Lelkükre köti, hogy népüknek igazi vezetői 
legyenek, akik szivvel lélekkel együtt éreznek a néppel s ennek ér* 
dekében készek meghozni minden áldozatot. Becze Sándor I. oszt. 
lanuló a kisdiákok nevében mond Isten hozzád*ot. Az igazgató záró* 
szavaiban az intézet lelkéből ad valamit útravalóul nekik, hangsúlyozza : 
lebegjen lelkük előtt mindig az iskola jeligéje: »A kötelesség több, 
mint az élet.« Életük legyen tanúbizonysága e szép gondolat iránti 
rendületlen hűségnek. Az Alma Mater szeretettel várja vissza min* 
dig a távozókat. 

A szülők közül megjelent VIII.* os fiuknak  a búcsúján Farkas 
Pál rendőrtanácsos és családja. Jövőre kívánatosnak tartanok, hogy 
az érdekelt szülők valamennyien eljöjjenek. Az intézet szeretettel várja 
őket, nemkülönben mindazokat, akik szívükön viselik az ősi iskola 
ügyét, hogy igy mindnyájan közreműködjenek az iskola és a társa* 
dalom, a tanítás és az élet kapcsolatainak minél bensőségesebbé 
tételében. 

III. 

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

Róm. Kat. Egyházmegyei Tanács (Státus) kezelése alalt álló tanul* 
mányi alap. Az intézet egyházi főhatósága  a gyulafehérvári  róm. kat. 
püspökség kolozsvári általános helytartósága, mig a közvetlen vezetést 
az Egyházmegyei Tanács gyakorolja. — Püspöki általános helytartó 
Sándor  Imre  pápai protonotarius, székesegyházi kanonok, felsőházi  tag. 
Tanügyi előadó: vitéz dr.  Boga Âlâjos kanonok, pápai prelálus, 
státusi referens. 

Az állami felügyeletet  gyakorolja : dr.  Szinyei  Merse  Jenő  m. 
kir. vallás* és közoktatásügyi miniszter. 

Tankerületi kir. főigazgató  : dr.  ttózsd  József. 



A fanári  fesfíilef  névjegyzéke, Iskolai munkakőre. 
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1. Pataki József igazfi- történelem* 
román 13 2 

tort. III/a-3, 
V . -3 , VII. - 2 , 
rom. VIII - 2 . 

10 igazgató 

2. vitéz Albert 
Vilmos 

r. tan. 
c. ig. 

magyar-
latin 34 22 

magv. III 'a — 4, 
III/b-4, VI.-3, 

VII.-3, 
latin Il/a —5. 

19 III. 
b. 

az önképző-
kör vezető 

tanára. 

3. vitéz Antal Áron 
történelem' 

latin 37 34 

tört. III/b-3, 
IV/a-3, IV/b'3, 

VIII - 3 . 
latin VI.-4. 

Iionv. ism. VIII'1. 
ír 

4. Borcsa C iergely r. tan. 
m.-ségtan, 
term 'tan 32 32 

m.'tan Ill/a —3, 
IV/a-3, IV/b-3, 
V - 3 . VI —3, 

VII —3, VIII —3. 
21 

ápr. 29-től a 
IV/b. osztály 

főnöke. 

5. Buszek Gyula 
földrajz 

történelem 32 32 

földrajz  l/a —3, 
I /b-3, lI/a-4, 
I l /b-4. Ill/a —2, 

HI/b-2, 
VII. - 1. 

19 
II. 
b. 

6. Dr. Búzás 
Márton orvos 

egészség' 
tan 

r 
15 15 

egészségtan : IV-a 
l.IV/b-1. VIII-1. 3 iskolaorvos, 

r. Dr. C'sipak 
Lajos r. tan. 

magyar* 
latin 31 31 

magvar: II, b —5, 
V-3 , VII-3, 

hittan : IV/a-2, 
IV/b-2, bölcsé-
szét: VIII.-2. 

ír 
finevelő  intézeti 

igazgat á. 

8. Deák Uyula h. tan. 
magyar-

latin 2 2 
magyar: l/a—5, 
I /b-5, IV/a—4, 
latin: IIl/a-4, 

III/b-4. 
22 

IV. 
a. 

9. Fuchs József r. tan. rajz 9 3 

rajz: I /a-2, I/b. 
2. II/a-2. II/b-2, 
líl'a —2,III/b —2, 
IV/a —2,lV/b —2, 
niiialk. tört.: VII-
1, VIII-1. m.-tan: 

I /a-4. 

22 III. 
a. 

a rajzszertár 
őre. 
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10 Hunyadi Mátyás r. tanár történelem' 
román 5 5 

tört.: VI -3 , 
latin l /bo. II/b*5, 
román: IV/a —2, 
lV/b-2 , V - 2 , 

gazd. ism. VI —2, 
honv. ism. VI— 1. 

22 VI. a filologiai 
múzeum őre 

11 Kamenyilzky 
Árpád li. tanár testnevelés 1 1 

testnev.: I/a —3, 
I/b — 3, II/a-3, 

II/b-3, III/a-3, 
VI —3, lionv. isin: 
I/a— 1, Ilii  — 1., 
Il/b l,rom.:I/a-2. 
oszt. fő.  : I/a— l. 

24 1 a. levente csapat' 
parancsnok 

12 Mariin Bcla h. tanár 
term.'tan, 
vegytan 3 2 

term tan.: VI 1*4, 
VÍII-3. vegytan. 
VI —2, m.'tan: 

Il/a — 4, l l /b-4 , 
III/b'3. honv. ism. 

VII-1 . 

21 VII. a természettani 
szertár őre 

13 Dr. Márkus 
(iábo.r r. tanár latin* 

német 
4 2 

latin: V—4, 
német: IV/'a—4 
V - 3 , VI—3, . 

VII —3, VIII —3, 
20 

az ifjúsági 
könyvtár őre 
ápr. 29'től a 
IV.a. osztály' 

főnöke 

14 Nagy Rezső r. tanár testnevelés b b 

testnev. : III/b-3, 
IV/a-3, IV/b'3, 
V - 3 , VII-3 , 

VIII#3, honv. ism. 
I /b-1, III/a-1, 
III/b-1, IV/a'l, 
IV/b-1, V - 1 . 

24 IV. 
b. 

levente csapat* 
parancsnok. 

15 Papp Ciyula r. tanár francia* 
román 10 1 

francia:  V—4, 
VI -4 , VII—4, 

Vlll—3, román : 
Ill/a —2, III/b'2, 
VI—2, VII —2. 

23 

V. lb Pálfy  Ferenc r. tanár természet* 
rajz 7 7 

termr.: I/a'2,1/b»2 
Il /a-2, II b —2, 
l l I /a - l . I I I /b ' l . 
IV/a-3, IV/b'3 

V—4. 

20 V. a természetrajzi 
szertár őre 

ír Pálosy László h. tanár 
latin' 
görög 2 2 

latin: I /a-5, 
lV/a-4, IV/b-4, 
VI1-4, Vlll—3. 

20 Vlll 
a tanári könyv* 

tár őre 
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1 8 Sarkadi Klek r. tanár ének-zene 12 12 

ének: I , a » 2 , I , d » 2 , 
I I / a - 2 , I I / b - 2 , 
III /a -1 , l l l / b - l , 
román: l/b —2, 
I I / a - 2 . II b - 2 , 
m.-tan l/b—4. 

2 0 
a zeneszertár 

őre 

1 9 Székely László h. tanár hittan 2 
hittan: I - I I U 2 - 2 , 
V-VIII, 2 - 2 . 
oszt fő.  : l/b— 1. 

2 1 l.b. 

20 Szigeli Gusztáv h. tanár magyar» 
német 2 2 

magyar: ll/a—5, 
IV/b -4 , német: 
lll/a-4, lll/b-4, 

IV/b-4. 
2 1 II a. 

Nyugalmazott tanárok : 

Icrcncz  Ciyula  r. tanár. Szaktárgyai: magyar—latin— görög. 
Nyugalomban 1931. nov. 1. óta. Tanított 27 évig. 

Mayer  János  r. tanár, c. igazgató. Szaktárgyai : magyar—német. 
Nyugalomban 1934. szcpf.  1 óta. Tanított 33 évig. 

H i t o k t a t ó k : 

Kovács  Pál ref.  lelkész. 
Kovács  László evang. lelkész. 

Intézeti alkalmazottak : 

Császár  Jolán  titkár. 
Miklós  István  gépész. 
Salamon  Lajos II. oszt. altiszt. 
Portik  Miklós  II. oszt. altiszt. 


