
Csíksomlyó gimnáziuma

Mai színházművésZetünkegyiknagy slkerdarabja - itthon is, külföldön is - a Csfksomly6ipassió. Az
ismertetésekMI tudjuk: ízes magyar nyelvfi szövegét a székelyek egyiklegkiemelkedőbb iskolájának,
a csiksomly6i ferences gimnáziumnaktanárai írták a 18. szb.adban. llyen színjátékokat annakidején
diákjaikkalgyakran előadattak

~vszázadokonát a magyarmtiveltség szétsugárz6 tűzhelyevolt ez a híres erdélyi iskola.
Az 1650-es évek végén török-tatár seregek pusztították végig az erdélyi fejedelemség egész

területén a Porta így torolta meg a fejedelem engedetlenségét. A csiksomly6i ferences kolostor
iskoláját a nagy pusztítás után 1669-ben úijáépítették, újra megindult benne a tanítás. Az iskolár61
1630-b61 val6 az első említés: egy jótem öt könyvet ajándékozott diákjainak. De szö került rola az
1653-i gyulafehérvári országgyfilésen is. Ekkoriban valószínűlegkisgtmnázium lehetett, előbb egy,
majd 1669-től két tanár vezetése alatt.

300-400 lakosú kis székely falu volt ezekben a századokban Csiksomly6, ferences kolostora
mellett ősi búcsújáróhely, ahová évente tizezrével zarándokoltak az egész Szék:elyföldról.

Egykivál6 ferences barát volt 1669·bena somlyói kolostormnöke: Kájoni]ános, ő intézte aziskola
újjáépítését. Ezzel is, de szamos más ténykedésével is beírta nevét a magyar mtivelódés történetébe. A
zenetörténet mint orgonatanárt és orgonaépítőt, több jelentősmagyar nyelvfi énekeskönyv, illetőleg
orgonadarab-gyfijtemény összeállit6ját és szerzőjét tartja számon.

Az iskola növendékeinek létszáma egyre nőtt a 17. század utolsó évtizedeiben. 1690-ben 17l,
1964-ben 200 tanul6 járt a két tanár keze alá. De ez az év is veszélyt hozott. 1694 kemény telén,
február 13-án a gyimesi szoroson át tatárok rontottak Csíkra. Nyolc falut felégettek, egyet földig
letaroltak, a fiúkat, férfiakat elhurcolták. A somly6i iskola nagydiákjai - a ferences elöljárók
egyetértésével - szervezkedni kezdtek, a háromszéki királybír6 fia, Kálnoki Ádám állt azélükre. S a
hevenyészetten felfegyverzett tanu16sereg február 15·éna Csiksomly6ra zúdul6 ellenséget elriasztot
ta, megmentve ezzel a falu lakosságát s aziskola diákságat. Az összecsapásban elesett a tatárvezér fia,s
a Háromszék felé elvonul6 hadak három somly6i nagydiákot vittek magukkalfogolyként.

1699-benaziskola mellett megnyílt a konviktus, vagyis a Csík, Gyergy6 és Háromszék közeli-távoli
falvaiból jött diákok szálláshelye. A kezdeti szerény épület helyébe 1727-ben újat építettek Lukács
Mihály csikkozmási plébános hagyatékából.

Az 17oo-as évek elején az iskola nagygtmnáziummá fejlódött: három tanár vezetése alatt a latin
nyelvi és irodalmi tanulmányok keretében a grammatika mellett ezután a poétlkát-retorikát is
tanítottak, S tovl1bb emelkedett a diákok létszáma: 1734-ben 353-an, 1775·ben 392-en voltak.

S bár latin volt az iskolai törzsanyag, mégis a magyar sz6 járta át a diákok életét: a klasszikus
szerzőket,Cíceröt, üviust s a többiek latin proZáját ízes székely-magyarsággal fordították anyanyel
vükre az6rákon, az iskolai és templomi imák, énekek, prédikáci6k mind magyarul szöltak, de a világi
népdalok, szófordulatok, sz6lások, g6béságok is ott voltak a diákok iskolai életében, s a tanárok
tanul6k mindennapos érintkezéseiben egyaránt.

Smindezek részévé váltak a magyar nyelvfi színdaraboknak és passióknak is. Megráz6, felszabadít6
közösségí élmény lehetett - játsz6knak és néZóknek egyaránt -, amikor a templomban vagy a
templomdomb szabadterén előadtáka sokezres tömegnek ezeket a komoly, megrázó, itt-ott pedig
vidám, derűs, néhol pajZán részleteket is tartalmaz6 darabokat.

Közben, az eltelt évtizedek múltán, roskadozni kezdett az iskolaépület. Sajátos mödon itt nem
valamelyik múri patrónus építtette fel azújat, hanem azok a székely falvak, ahonnan az iskola diákjai
jöttek, illetőlegahonnan a csiksomly6i búcsúkra Idesereglőtömegek érkeztek.

1780-ban kezdődött el az új iskola építése, amely sajátos székely kalákában történt. Az
építőanyagot ugyanis Csíkszentdomonkos, Csíkszenttamás, Jenőfalva, Csíkszentmihály, Karcfalva,
Szépvíz, Csíkszentmikl6s, Göröcsfalva, Vacsárcsi, Borzsova és Deine szállitotta; mészégetéshez túzifát
küldöttt Menaság Csíkszentgyörgy és Bánkfalva; kőfalnak való anyagót hordott Csíkszentmárton,
Csikkozmás, 'Iusnád, Lázárfalva, Verebes, Csíkszentsimon, Csekefalva; a homokot fuvarozta
Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Csat6szeg; a deszkát Csíkmadaras, a gerendát Csíkdánfalva, a
vékonyabb fát pedig Rákos hozta Csicsó és Madéfalva 35 OOO téglát késZített, a cserefar Kászonújfalu
küldte, Gyergy6 pedig ezer szál deszkát ajándékozott. A kőmtivek mellé 1082 napszámot adtak:
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Kászonjakabfalva, KáSzonimpér, Kászonaltíz és Kászonfeltíz, Várdotfalva, Csobotfalva, Csomortán,
Csíkszereda, Pálfalva, Zsögöd, Fitöd, Csíkszentlélek és Csíkmindszent.

Ez aztán igazi népi összdogás lehetett! Az iskolát 1781. január 6-án ünnepélyesen átadták (s a
kétszáz esztendős épület ma is változatlanul pedagógiai funkci6t tölt be: gyermekotthon).

A konviktusba 1791-től már nemcsak alapítványos, hanem fizető tanul6kat is felvettek, szamuk
jelentősen nőtt a következő évtizedekben. Emelkedett közben a konviktus javára tett alapítványok
száma is: szinte egyblu sem volt a Székelyföldön, amely nem szerepelt volna az adományoz6kközött.

A 18-19. század fordul6ja körüli évtizedek iskolai életét erosen megnehezítette, hogy a székely
területeket batár6nJidékké nyilvánította a bécsi kormányzat. Az iskola igazgat6jának évente kétszer
is kimutatást kellett küldeníe az erdélyi katonai parancsnokságra azokr61 a tanul6kr61, akik határőr

szolgálatra kötelezett családokgyermekei voltak. Sha a fiú betöltötte 16. életévét, be kellett vonulnia,
hacsak nem volt ac~anmásik, fegyverforgatásra alkalmas fiú. Ez bizony nagyon megnehezítette
sok székely fiatal - a rendes körülmények között 16 éves korban befejezett nagygimnázi.um utáni 
továbbtanulását.

Az 1820-as években a csíksomly6i ferences gimnázium tanul6ja volt GáborÁron, a szabadságharc
kivál6 székely ágyúöntóje.

1848 forr6 tavaszi napjaiban a somly6i gimnazisták lelkes tüntető csoportjai járták a környező

falvakat, szívből éltetve a forradalom vívmányait, s közben mindenütt levették az osztrák önkényural
mat szimbolizáló kétfejű sasos címereket. úgy, hogy ellenük mozgösítaní kellett a császári
katonaságot.

Büntetésül a szabadságharc leverése után az iskolát bezárták,a ferences tanárokat kormányellenes
magatartással vádolták, s főként az volt a nagy bűnük, hogy nyomdájukat "forradalmi proklamációk"
kinyomtatására engedték felhasználni. Háromévi kényszerszüDet következett a csíksomly6i iskola
életében ...

A szabadságharc után 1850-ben Magyarországra és Erdélyre is kiterjesztették az osztrák
középiskolai 'rdormszabályzat, az Entwurférvényét. Eszerint kellett átalakítani a meglevő középisko
látat négyoSltályos algimnáziummá 6 tanárral, vagypedig nyolcosztályos tögimnázi.ummá 12 tanárral
(a végén érettségivel). NyilvánoSSági jogot csakolyan iskola kaphatott, amelyben az előírt létszámü
tanárt alkalmazták, az előírt fizetéssel. Alaposan megnövekedett tehát egy-egy iskola fenntartási
költsége.

1851-ben mint a gyulafehérvári katolikus PÜSpÖkség algimnáziuma nyílt meg újra a csíksomlyói
iskola, ezt engedték a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek. Thnárai közt már nemvoltak ferencesek,
ezután világi papok és világi tanárok tanították a diákokat. Majd 1857-1859 között bétosztáJyos
gimnáziummá fejlesztették.

1860·ban újra magasra csapott az addig lefbjtott magyar nemzeti érzés a diákok körében. Ennek
sajátos tükröződése a csíksomlyói.gimnáziumba1i: három nagydiák Galacon és Konstantinápolyon
keresztül Itáliába hajózott és beállt Garibaldi seregébe.

Másfél évtized mú.lw - további egyházi áldozatkészség eredményeképpen - 1873 őszén

megindult a tanítás a VIII.osztályban is. Az eIS(J érettség/t az 1873/74. tanév végén tartották. A már
1731-től működő Maria-kongregáci6 mellett egy új diákegyesület: az önképzókör mUllkJja is
megindult. Nemsokára - 1887-ben - új épületet kapott a konviktus.

Korábban az erdélyi katolikus iskolák ügyeit az állami kormányhat6ságok intézték. 1866-tól
azonban az erdélyi katolikus egyházi tanács - az Erdélyi Katolikus státus - önáll6 hatáskörébe és
rendelkeZése alákerültek.

Ezekben az években is népes volt a katolikus székelyek csiksomlyói gilnnbiuma. De egyre
erősödött az igény: a kisblub6I át kellene helyezni egynagyobb városba, központi helyre, ez mind a
diákok, mind a tanárokszempontpbólhasznos lenne. Cslks:zeredát, csík megye SZékhelytt szemelték
ki. A századfordul6n megindultak a tárgyalások,s egyújabb imponál6 székelykaUkaeredményeként
- a város, a vármegye, az egyhazmegye és az állam tetemes áldozatvállalásáva - rövid idő alatt
elkészült a vadonatúj, hatalmas, palotaszerű modem iskolaépület csíkszeredán. 1909. május 29-én
tették le az alapkövet és két év múlva, 1911. jdnius 5-én megtartották az impozáns épület
avatóü.nnepségét. Az új tanév már itt kezdődött.

A tanul6k létszáma toWbb nőtt: az 191o-es évekbenmindig 400 körül mozgott. Az új épület egyik
SZárnyában helyezkedett el a tágas konviktus 200 bentlakóra tervezve. korszerű tanuló- és
hál6termekkeI, klubbal, zeneszolm>al, nevelői lalWokkal.
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De újraviharfelhőksúrúsödtekaz iskola egén: kitört az els6vilaghaború. Nyolc tanárt és 58 tanulót
besoroztak katonának, az iskola egy részét hamarosan a hadsereg foglalta le. S nemsokára
megszületett a trianoni döntés: az erdélyi iskoIak Románia tanügyi rendszerének keretei között
folytatj1k tovább működésüket.

1919 után, a trianoni döntést követően,Wltozatlanul az erdélyi katolikus egyházi tanács iskolája
maradt a csíkliomlyói-csikszeredai gimnázium: felekezeti és magyar jellege nem Wltozott, az oktatás
nyelve is a magyar maradt. Kötelező tantárgyként természetesen bekérült a tantervbe a román nyelv
és irodalom. Az iskola korábbi, rendszeresen kiadott nyomtatott értesítőjeezután kétnyelvúvé vált.
Az 1922/23-i például beszámol a nagy sikerű PetiJji-űnnepélyrlJl, ennek bevételéból Petőfi-alapot

létesítettek, amelynek kamatait elsősorban a Petőfi költészetét tárgyaló dolgozatok jutalmazására
kívántákfordítani. Akonviktusban ebben a tanévben 49 alapítványos és 79 fizetőtanuló kapott helyet,
amikor az iskolának összesen 316 tanulója volt.

Ami a tanulók~t illeti, ez ekkor is éppen olyan arányokat mutatott, mint a dualizmus
idején. Legtöbb tanuló szülője földmtives volt (85 tanulóé, emellett 4 nagybirtokos) iparos (44),
kereskedő (42, mellettük l nagykereskedő), tanár (8), tanító (30), tisztviselő(54).

Ugyancsak tipikus a tanulók családjának lakóhely-megoszlása is: Csíkszeredán 107, csík megyében
189, más megyében 20 tanuló szülei laktak.

1925-ben azonban jelentősWltozások következtek be az iskola belső életében. Az állami tanügyi
hatóságok elrendelték, hogy a következő tantárgyakat románul kell tanítani: román nyelv és
irodalom, Románia történelme, földrajza és alkotmánytana. Ettől kezdve csakis azokat a tanulókat
lehetett felvenni a magyar nemzetiségi gimnáziumba, akik állami(!) hatósági bizonyítvánnyal
igazolták, hogy magyar anyanyelvűek. Abbamaradt az önképzőkör, a népköltészeti kutatás.

1929 őszétőlhétosztálylMváltak a romániai gimnáziumok, ezért Csíkszeredán is 200-210 körüli
szintre csökkent a tanulólétszám. A konviktusban ekkor 110-150 között volt a növendékek száma.
1936-ban életrevaló ötletet valósítottak meg aszeredai diakok: megalakult az iskolaszövetkezet.

1926-1928-ban az iskola tanára volt Domokos pál Péter, a híres néprajzkutatój a gimnázium
tanulója volt Ábrahám Ambtus biológus, Kelemen Béla nyelvész, Sárosi Bálint népzenekutató.

1940 őszétől újra magyar fennhatóság alá került Erdély e része. Hatalmasra emelkedett a
tanulólétszám: 567 diak tanult az 1943/44-i tanévben a csíkszeredai katolikus gimnáziumban.

1945 ószén új korszak kezdődött a csíkszeredai gimnázium életében is, újra a román tanügyigaz
gatás keretei köZé kerülve. Egyelőrekatolikus iskola maradt magyar tannyelwel. 1948-ban azután 
akárcsak a többi romániai felkezeti iskolát - államosították. Magyar jellegét azonban továbbra is
megtartotta. Majd általános iskolát csatoltak hozzá s így lett belőle az 196O·as évekre II osztályos
líceum

Hatalmasra növekedett a tanulólétszám: az 1950-es években600-700, a hetvenes évekbenpedig
1000 fölött járt. A legmagasabb 1966-ban volt: 1565!

Az1967/68-i tanévben ÖSSZeSen 1371 nappali és 258 esti tagozatos növendéke volt. Sezahatalmas
diákközösség - s az őket oktató 69 tanár - ugyanabban az épületben élt és tanult, amelybe 1911
ószén.költözött az iskola; magán az épületen semmi lényeges változtatás, bővítés nem történt!

1958-ig a tantestület SZÍORllIgYlI1" volt, ettől kezdve vegyesen román és magyar anyanyelvű

pedagógusokból állt. Jeles, jónevfi tanárai voltak az iskolának a felszabadulás után: Nagy Imre, a csíki
~ neves festője, Nagy Istvl1n kiWIó kórosvezető, muzsikus, Fodor Sándor, az egész magyar
nyelvterületen ismert író. Az egykori csíksomlyói ferences gimnázium 1669-i újjaépítésének
újjáalapításának háromsz4zadik évfordulójára 1968-ban évkönyv jelent meg Csíkszeredán. Benne
olvasható az iskola sok éVSZáZadOS története, jelentőségénekméltatása, fontossága az itt élő nép
múveltségének emelése terén, az elmúlt három évszázadban, valamint a felszabadulás utáni két
évtizedben, egészen 1968-ig.

Azóta csíkszeredán is minden megváltozott ...

Mészáros István
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