
IV. 

A tanárok társadalmi és irodalmi működése. 
Pdtaki  József  igazgató, az Erdélyi Róm. Kat. Egyházmegyei 

Tajiács tagja, cgyliáztanácsos, az Erdélyi Múzeum Egylet tagja, a 
Magyar Cserkészmozgalom Csík —Udvarhely—Háromszék megyei 
szervének parancsnoka, Csíkvármegye leventebizottságának tagja. Az 
iskolán kivüli népművelés keretében és a Credo Egyesületben több 
izben előadást tartott. Cikkeket közölt az Erdélyi Tudósiló c. folyó-
iratban és a Székely Nép napilapban. 

Vitéz Albert  Vilmos  c. igazgató, városi és egyháztanácsos, az 
Erdélyi Róm. Kat. Egyházmegyei Tanács tagja, az Erd. r. k. Nép-
szövetség ügyvezető alelnöke, a Credo-Egyesület világi elnöke. 
Előadásokat tartott a Kaláka Leánykori vezetők tanfolyamán  : \mit 
a magyar irodalomból mindenkinek tudnia kell cimcn ; a Credo-
Egyesület gyűlésein : A kereszt a magyarság életeben, A karácsony 
jelentősége, Petőfi  élete költeményeiben, Emlékezés Zrínyi Ilonáról 
címeken ; az EMKE népművelési előadás-sorozatában : Delnén, Zsö-
gödön, Csíkszentkirályon, Gyimcsbükkön, Szárhegyen ; ünnepi be-
szédet mondott: 1942. aug. 20-án az Anyák Nemzeti ünnepén és 
az Országzászlónál 1943. márc. 15-én. Közérdekű cikkeket irt a 
Csiki Lapok, Csíki Néplap, Erdélyi Iskola és Erdélyi Tudósítóban. 
Vitézzé avatták 1943. junius 19-éií. 

Vitéz Antal Áron c. igazgató, a csíkmegyei Magánjavak igaz-
gatóságának tagja és helyettes elnöke. Az I^MKE csíkmegyei választ-
mányának elnöke. Mint ilyen 12 előadást tartott a vármegye közsé* 
geiben. Előadást tartott a Népegyetcm keretében a székelyek eredeté-
ről és alkotmányáról. Ebben a tanévben megírta a volt 24. népfel-
kelő gyalogezred történetét. Vitézzé avatták 1943. március 17-én. 

Borcsa Gergely,  a csíksomlyoi róm. kat. iskolák pénzalapjainak 
pénztárosa. — 

Buszek Gyúld,  Csíkszereda város Levente Egyesületének és a 
város „Omvesz" elnöke, Csíkvármegye Levente Egyesülete bizottsága» 



nak tagja. Előadásokat tartott a leventék számára és az EMKE csíki 
tagozatának megbízásából több községben. — 

Dr. Csipak  Lajos, finevelő  intézeti régens, tb. kanonok, ország-
gyűlési képviselő, az Egyházmegyei Tanács Igazgatótanácsának tagja, 
a vármegyei Vöröskereszt Egyesület alelnöke, stb. Ugy a parlament-
ben, mint az ország több részében beszédeket mondott. 

Deák Gyula, az EMKE csíkmegyei választmányának" tagja. — 
Mint ilyen előadást tartott Csíkdelnén. 

Martin  Béla, az iskolán belüli és kívüli leventecsapat híradó 
csoportjának vezetője. — 

Dr. Márkus  Gábor, az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
tagja. Verseket írt a Határőr c. kongrcgációs lapba. 

Nagy  Rezső,  Csíkszereda megyei város Levente Egyesülete 
sport szakosztályának vezetője. A Csíkszeredai Sport Egyesület fő-
titkára, a Csokor női sportegyesület vezetője. 

Pálfy  Ferenc,  a Kir. niagy. Természettudományi Társaság tagja, 
h Magyar Cserkészmozgalom Csík — Udvarhely — Háromszék megyei 
szervének h. parancsnoka és vezetőtisztje, a Diákkaptár és Iskola-
szövetkezet vezetőtanára. 

Pálosy László, az EMKE csíkmegyei választmányának tagja. 
A vármegye hat községében előadást tartott. 

Székely  László, a Néprajzi Társaság tagja, a Határőr c. kon-
grcgációs értesítő kiadója. — Cserkészpedagógiai cikket írt a Vezetők 
Lapjába, a Tábortűzbe, néprajzi cikket az Erdélyi Iskolába. — A 
Csiki Lapokban „Vakációi levél" c. cikksorozatot közölt. Cikket irt 
még a Csiki Néplapba és a Zászlónkba. — Levente előadást tartott 
Taplocán, Csíkszentléleken az ifjúság  erkölcsi tisztaságáról. Szórvány-
missziót teljesített Palotaiiván, Mikóujfaluban  és Málnás községben. 
Mint a kongregáció néprajzi munkaközösségének vezetője adatgyűjtést 
végzett a Néprajzi Társaság számára. 

V. 

Könyvtárak, szertárak. 
Intézetünkbe a következő folyóiratokat  járattuk : Magyar Nyelv, 

Magyarosan, Irodalomtörténeti Közlemények, Természettudományi Köz-
lemények, Erdélyi Múzeum, Századok, Ethnográfia-Népélet,  Erdélyi 
Iskola, Magyar Kultura, Magyar Szemle, Erdélyi Tudósító, Pásztor-
tűz, Hitel, Helikon, Katolikus Nevelés, Búvár, Nouvelle Revue de 



Hongrie, Sorsunk, Szépművészet, Hírnök, Katolikus Világ, Szövet-
kezeti Értesítő, Testnevelés, Az ifjúság  orvosa, Magyar Szárnyak, 
Ifjú  Repülő. Éneklő Ifjúság. 

Tanári könyvtár, őre : Pálosy László. Állomány az 1941—42. 
tanév végén: 7162 kötet, kb. 38.506 P. értékben. 

Gyarapodás az 1942 — 43. tanévben : 
1. Ajándék a V. K. M.-tól 4 kötet. 2. Szerzők és egyesek 

ajándéka 26 kötet. 3. Vétel 15 kötet, összesen 45 kötet, kb. 483 P 
értékben. — 4. Az ifjúsági  könyvtár átvizsgálása folytán  az ifjúsági 
könyvtárból a tanári könyvtárba átvittünk 282 kötetet (régi könyvek) 
kb. 400 P értékben, összesen gyarapodás 327 kötet kb. 883 P. ér-
tékben. — 

Legszükségesebben beszerzendő könyvek : a legújabb szak-
könyvek, a magyar irodalom legújabb termékei, valamint a pedagógia 
legújabb könyvei. 

Ifjúsági  könyvtár, öre : Dr. Márkus Gábor. A könyvtár ren-
dezése a tanév folyamán  befejezést  nyert. Elkészült és április hónap* 
ban nyomtatásban is megjelent a teljes katalógus. Igy a húsvéti szün-
idő kezdete előtt a tanulók már kivehettek könyveket, főleg  az előírt 
házi olvasmányokat. A rendezési munkálatokban, valamint a kataló-
gus elkészítésében nagy segítségére voltak a vezető tanárnak a VI. 
osztály tanulói, akiknek dicséretes buzgalma tette lehetővé, hogy a se-
lejtezés, összeírás és rendezés a kellő időben befejezést  nyerhessen. 
Különösen dicséretet érdemel lelkes munkájáért Pál András VI. o. 
íanuló. — 

A könyvtár jelenlegi állománya 4752 kötet 17*500 P értékben. 
További beszerzések folyamatban  vannak, különösen a kötelező házi 
olvasmányokból. 

Természetrajzi szertár. Őre : Pálfy  Ferenc. A szertár állománya 
összesen 15 786 drb. Hozzávetőleges becslés szerinti értéke : 14.098 P. 

Uj beszerzés : Szakkönyv és folyóirat  14 kötet, egy kitömött 
vízirigó (Helwig V. III. o. t. ajándéka), 3 formollVa  eltett állattani 
készítmény, 36 drb. ásvány és kőzet (a tanulók gyűjtése), 6 drb. 
kémlőcső állvány, összesen 60 drb., 112 P. értékben. 

Természettani és vegytani szertár, öre : Martin Béla. A szer-
tár állománya 159 darab. Érteke : 4484*50 pengő. — Uj beszerzés 
8 drb., 710 pengő értékben. 

A vegytani szertár állománya 74 dardb eszköz cs különböző 
vegyszerek. Értéke: 638.20 P. Üj beszerzés 4 drb. eszköz 36 pengő 
értékben. — 



Történelem—földrajzi  szertár, őre : Buszek Gyula. Múlt évi 
és ezt megelőző évek beszerzéseiből: a) történelmi: hazánkra vonat-
kozók 9 drb.; európai államokról 7 drb., Európa földjeiről  19 darab. 
Értéke kb. 1000 P. b) földrajzi:  Hazánk fali  térképeiből 8 drb.; 
európai állomokból 2 drb., Európa fali  térképe 4 drb. Többi világ-
részekből 9 drb. a Föld térképe 3 drb. Földgömb 2 drb. Érték: 
kb. 1600 P. -

Rajzszertár. öre : Fuchs József.  — Állománya 308 drb. 305 
P. értékben. Gyarapodás ez évben 1 drb. művészeti album 30 pengő 
értékben. — 

Tornaszertár. öre : Kamenyitzky Árpád. Állomány: az 1941., 
1942. isk. évi felszerelés,  amely a sportkör vásárlása folytán  gyara-
podott 51 darabbal, összesen : 822 pengő értékben. 

Ének- és zeneszertár, őre : Sarkadi Elek. Állomány 117" drb. 
Érték : 2800 P. Gyarapodás : kotta 20 P. értékben. 

Régiségtár és művészeti gyűjtemény, öre : Hunyadi Mátyás. 
Állománya 1999 drb. 473 P. értékben. Gyarapodás: vitéz Dávid 
László úr adományából 26 drb. különféle  papírpénz és Darvas Károly 
úr (Csíkszentmárton) adományából 2 drb. papírpénz. 

VI. 

Ifjúsági  egyesületek. 
Mária Kongregáció. Iskolánk lelke a kongregáció. Egyidős in-

tézetünkkel. Nálunk a kongregáció mozgalommá lett.  A kongregációs 
eszme benne van gimnáziumunk címében ; kihat az egész ifjúság 
életére. A kongregáció fogja  össze a gimnáziumból kikerült diákjain-
kat is. Ezt igazolják a diáktalálkozók, az évenkint beküldött fogadalom-
újítások. Elmondhatjuk, hogy mozgalmunknak ma már szinte minde-
nütt vannak lelkes munkásuk. — Kongregációnk, mint diákkörzeti 
központ összetartja és minden évben összehozza erdélyi katolikus 
gimnáziumaink ifjúságát.  — A csíki katolicizmus történelmi áhítata, 
a somlyói Szűz Anya kegyelmi vonzó ereje messze kihat ifjúságunk 
életére. Ennek a hivatásnak tudatában végeztük munkánkat az elmúlt 
évben is munkajelvényünk : a laborium  alatt. Két csoportban működ-
tünk (kis- és nagy kongregáció). — Azt az ifjúságot  pedig, amelyet 
kongregációnk szabályai és sajátos diákkörülmények miatt nem tudtunk 
kongregánistává tenni, kongregációnk kollektív szerveibe : a missziós 
egyesületbe, a Jézus  Szive Társulatba  kapcsoltuk bele. 



1. Kis  Kongregációnk  (II—III. osztályos tanulók) több évi szü-
net után újra munkába fog.  Négy csoportban 48 tagot hoz össze. A 
csoportok egy-egy égi segítő, pártfogó  nevét viselik : Krisztus  Király. 
(Vezető : Imefs  Dénes II. o. t.) Nagyasszony  (Kovács József  III. o. 
a), Szent  István  (Máthé Imre II. o. t.), Szent  Imre  csoport (Frenkó 
József  III. o. t.) A kongregáció prefektusa  Máthé József  VIII. o. 
t. Az év folyamán  8 összejövetelt tartott, Ezen elhangzott 9 szavalat 
a következőktől : — Bálint Lajos, Erdélyi András, Gábor Zakariás 
Miklóss) László, Szánthó Lajos, Varga Alajos) 4—6 előadás : Szent 
Imre herceg (Kovács József),  Boldog Margit élete (Varga Alajos), 
Előkészület a lelkigyakorlatokra ((iái Álmos és Frenkó József), 
Anyák napja (Frenkó József);  mesét mondott: Gál Álmos, Koródi 
Imre, Kiss Elemér; néprajzi gyűjtéseiből felolvasott  Salamon András, 
monologot mondott: Berényi Balázs, Erdélyi András, Péter János, 
Rácz József.  — A kongregációs közösségi szellem elmélyítésére Kis 
Kongregációnk barátságos Mikulás- és karácsonyestet rendezett gaz-
dag műsorszámokkal. 

2. Nagy  Kongregáció  (IV—VIII. osztályosok). — 
Tisztikarának prefektusa:  Farkas Pál VIII. o. t., titkára : Élthes Ferenc 
VII. 9. t., könyvtárosa : Pap Andor VIII. 0. t., pénztárosa : Orbán 
Tibor VIII. o. t., háznagya : Benedek László VIII. 0. t., szakosztály-
vezetők : Ambrus Zoltán VII. o. t. (világnézeti), Kanabé Pál VIII. 
0. t. (szociális), Baky Ferenc VII. o. t. (missziós), Gondos Antal 
VII. 0. t. (néprajzi). A tagok száma : 54. Az év folyamán  T össze-
jövetelt tartott. Ezeken elhangzott 10 szavalat. Gyakorlott felkészült-
séggel szavalt Ambrus Árpád, Búzás Gábor, Fodor Sándor, Gál 
Álmos, Gondos Antal, Kassay Zoltán, László János, Sárosi Bálint. 
Volt 11 előadás és 5 ankét. Az előadások és ankét a szakosztályok 
keretében hangzottak el. A világnézeti  szakosztály  a katolikus élet-
szemléletet és ennek lelki alapjait mélyítette cl. — Szorgalmazta az 
eucharisztikus és imaélctet, katolikus apostolságra nevelt. Értékes elő-
adás hangzott el a lorctfoi  litánia mély tartalmáról (Kcrcsó Zoltán VI. 
0. t.), a kötelességtcljcsitcsről (Sárosi Bálint VII. 0. t.), a kongregációs 
munkáról (Ambrus Zoltán VII. 0. t.), a szónoklás művészetéről(Csergő 
Győző VII. 0. t.), a szeplőtelen fogantatás  titkáról (Székely László 
prézes). A missziós szakosztály  megtanított Krisztus szemével nézni 
az emberiséget és közreműködni az Egyház missziós munkájában. — 
Tanulságos előadást hallottunk a jelenkori hittéritésekről (Kuhn János 
VI. 0. t.), a francia  és belga missziós tevékenységről (Kuhn János 
VI. 0 t.) és Schuster Zoltán V. 0. t.) — A magyar katolikus Egy* 



ház helyzetét Schuszter Zoltán V. o. t. vázolta. A missziós munkát 
rendszeresítette a Missziós  Ifjúsági  Front  (Mif.)  és a Kis  Hitter* 
jesztők  Egyesülete.  Meggyőződésünk, hogy a missziók terén a magyar 
ifjúságra  új feladat  vár. Nemzeti érdeket szolgálunk azzal, ha nagyot 
akarunk tenni Krisztusért. A missziók áldozatos támogatása a hősies* 
ség jele. — Az önzetlen felebaráti  szeretettel építhetjük újjá Magyar* 
országot és a világot. — Az Ür Jézust nagylelkűségben nem lehet 
felülmúlni!  A néprajzi szakosztály  kongregációnk sajátos alakulata. 
Bizonyítja, hogy népünk jövőjével gyakorlatilag is törődünk ! Meg-
akarjuk ismerni népünk szellemének, lelkének, életének szépségeit és 
hibáit. A nép fiai  vagyunk és népünkért akarunk dolgozni I — A 
szakosztályi összejövetel keretében Máthé Jakab V. o. t. szakosztályi 
tag tartott érdekes előadást répünk értékeiről. Adatgyűjtő munkánk-
ról az Ethnográfia  is elismeréssel és biztatással szólt. (Ethn. 1943:250.) 
Gyűjtésünket a harmadik évfolyamába  lépett »Határőr« c. kongregá-
ciós értesítőben tesszük közzé. 

összejöveteleinket az ankétek  teszik vonzóvá és mozgalmassá.— 
Ankétet tartottunk (számszerint 5-öt) a kötelességteljesitésről, a szo-
ciális kérdésről, a magyar vallási egységről, a niisziós kérdésről, a 
néprajzról és a népi írókról. A kongregációs élet változatossá tételére 
tanulmányi kirándulást tettünk. Utvonalunk : Hargitaliget, Almási bar-
lang, Lövéte, Szentkeresztbánya, Oláhfalu,  Székelyudvarhely, Korond, 
Parajd, Szováta és Hargitafürdő  volt. Karácsonykor könyvvásárt tar-
tottunk. Belekapcsolódtunk Szentséges Atyánk, XTI. Pius pápa en-
gesztelő imafelhivásába  is, amennyiben egy Triduum*on  vettünk 
részt, melyet P. Deésy Ipoly  tanítóképzői hittanár tartott. A három-
napos ájtatosság végén az intézet ifjúságát  felajánlottuk  Mária Szivé-
nek. Az idén 20 jelöltet bocsátottunk avatásra. — A szertartást és 
szentbeszédet Biró Ferenc  főcsperes,  az intézet püspöki biztosa vé-
gezte a csíksomlyói kegytemplomban nagy énekes-zenés vecsernye 
keretében, melyet Sarkadi  Elek  gimnáziumi tanár vezényelt. 

Ezúton is köszönetet mondunk Dobos Aron helybeli káplán 
úrnak és a csíksomlyói ferences  atyáknak, akik egyéb elfoglaltságuk 
mellett is segítettek az ifjúság  gyóntatásában. 

3. Távollevő  tagjaink.  Kongregációnk távol küzdő hadoszlopa. 
Hogy számithatunk rájuk, bizonyítja a sok renovo, amit nap-nap 
után kapunk tőlük. Nemcsak a testvéri szóval, hanem anyagilag is 
támogatják kongregációnkat. Az egyik renovos lap hátán ezt a felírást 
olvassuk : „a Mária Kongregáció iránt nagy-nagy hálát érezve, kül-
döm a fogadalom  megújítását. Kívánom, hogy a Mária Kongregáció 



töretlen erővel folytassa  áldásos mnnkáját, sokat szenvedett hazánk, 
népünk és Egyházunk felvirágoztatására".  (Dr. Rózsa József  tanker. 
kir. főigazgató).  Egy másik levélben, amelyben egyik volt tagunk 30 
pengős pályatételt tííz ki: „A szántó-vető székely, Mária tisztelete" 
cimen ezt olvassuk : „örülök, hogy látom ifjúságunkban  a lankadat-
lan ragaszkodást Magyarország Védasszonya iránt, ez egy jobb jövő 
záloga, mert az az ifjúság,  az a nemzet, a melyik a Szűz Anya ol-
talma alatt van, el nem veszhet ! Nehéz ügyeimben sokszor éreztem 
minden kétséget kizárólag az ő közelségét és azt, hogy „fogta  a ke* 
zemet és segített!" (Kozán Imre m. kir. gazdasági felügyelő). 

Mikes'Onképzőkör. Jelmondata: Ne  kívánjunk  egyebet az 
Isten  akaratjánál.  (Mikes), önképzőkörünket, mely 20 éves hallgatás 
után, felszabadulásunk  feledhetetlen  évében, 1940-ben, Jr.  Csipak 
Lajos akkori vezetőtanár irányításával kezdte meg újra működését, az 
idén neveztük el Mikes Kelemenről, a Zágoni Bujdosóról. — Azért 
róla, mert ő nagyon közel áll hozzánk. A miénk : a Székelyföld  fia. 
Zágon felől  is mútat egy fénylő  csillag a csíki havasok tájára : Mikes 
székely lelke. Mikes remekíró: nevét Leveleskönyve tette halhatat-
lanná. De sírig tartó hűsége ezt az egyszerű jellemet az erkölcsi nagy-
ság magaslatára emeli. Egyéniségének különös varázsa van. S ránk, 
az ősi kat. intézetre nézve van még valami nag} tanulság Mikes éle-
tében : mély vallásosság egyesül nála szerencsésen hangolt, meleg 
emberi kedéllyel. — Az élő hit, a vallásos áhítat ott gyökerezett meg 
benne a családban s elmélyült a kolozsvári jezsuita kollégiumban. 

Mikes ezt a mély, tiszta hitet — mint a kat. iskola adta leg-
értékesebb kincset — magával vitte az életbe, s ez tette képessé arra, 
hogy a számkivetés szomorú napjaiban is megtudta őrizni lelkének 
egyensúlyát, s a csapások, csalódások, az egyedüllét borús hangula-
tában is megtudott nyugodni Isten akaratában. Ezért választottuk az 
önképzőkör jelmondatául utolsó levelének (1758. dec. 20.) azt a gon-
dolatát, mely híven tükrözi az ő szelíd, megnyugvó, hívő lelkét: Ne 
kívánjunk egyebet az Isten akaratjánál. 

Az önképzőkör 1942. okt. 6-án tartotta alakuló gyűlését. Ezen 
a vezető tanár ismertette az vönképzőköri munka lényegét. Majd ki-
tűzte az idei munka-évre a vezctőgondolatot: a jellemnevelés  haté* 
kony szolgálata.  — Az a legmagasabb szempont tehát, melyet követ 
magának az iskolának is egész munkája. — A forrongó  időkben élő 
nemzetnek legnagyobb szüksége van jellemekre, akik alázatos lelkü-
lettel állítják minden szellemi és erkölcsi erejüket a hit, a család és a 
nemzet szolgálatába. 



A cél elérésére legjobb eszköznek kínálkozott elmerülni irodalmi 
nagyjaink tanulmányozásába s e tanulmány alapján kidomborítani mind* 
azon jellemnevelő  értékeket,  amelyek müveikben, de főkép  életükben 
találhatók. Ehhez járulna még: vonzó példák a magyar és más szen* 
teknek, mint az akaraterő hőseinek életéből, továbbá kat. nagyjaink 
szellemi arcéle. Végül szabadon választott témák a szociális, népi és 
más kérdések köréből. 

Három csoportba osztottuk a tárgyalandó nagy egyéniségeket: 
a.) nagy magyar jellemek ; b.) az akaraterő hősei; c.) kat. nagyjaink 
arcképei. — 

A tisztikar a következőképen alakult meg: Farkas Tibor VIII. 
o. t., elnök, Skovrán Aladár VIII. o. t. főjegyző,  Sárosi Bálint VII. 
o. t. aljegyző, Kanabé Pál VIII. o. t. titkár, Fodor Zoltán VIII. o. t. 
pénztáros, Csergő Ciyőző VII. o. t. ellenőr. Biráló biz. tagok : Máthé 
József  és Rácz Béla VIII. o., Ambrus Zoltán és Albert Pál VII. 
o. tanulók. 

Az év folyamán  9 gyűlést tartottunk 1 alakuló, 5 rendes, 2 
díszgyűlést és 1 zárógyülést. Utóbbinak szintén díszgyülés jellege 
volt, mert ezén emlékeztünk meg Zrinyi Ilonáról, szül.»nek 300 éves 
fordulóján  és anyák napja lévén, a magyar anyákról. 

Elhangzott 1T szavalat, 15 előadás, 12 felolvasás,  mint olvasási 
gyakorlat. 

A nagy magyar jellemek  sorozatból 3 előadást hallottunk: 
Zrinyi, a kereszt és a kard hőse (Kanabé Pál VIII. o. t.), Mikes a 
hűség hőse (Albert Pál VII. o. t), Kölcsey, irodalmunk aszkétája 
(Darvas István VII. o. t.), Kat.  nagyjaink  arcképei'bői  szintén 3»at: 
Pázmány (Farkas Pál VIII. o. t.). Majláth püspök (Ambrus Zoltán 
VII. o. t.), Tóth Tihamér (Farkas Tibor VIIÍ. o. 1.) Az akaraterő 
hősei  sorából nov.-ben : Szent Erzsébet (Fodor Zoltán VIII. o. t.) 

Szabadon választott előadás volt 4 : Nagy magyar télben (Be* 
niske Ágnes VII. o. t.), A zsidókérdés (Zsarnoc/.ky Tibor VIII. o. 
t.), A magyar népdal (Sárosi Bálint VII. o.), Zrinyi Ilona (Márton 
Erzsébet VII. o. t.) 

Nyelvvédelmi előadást tartolt: l*et — irányításul — a vezető* 
tanár, s egyet nyelvhelyességi kérdésekről Kanabé Pál VIII. o. t. 

Rendszeresítettük az olvasási gyakorlatot, mivel e téren nagy 
hiányok mutatkoztak. Bevezetőül volt egy előadás a folyékony  olvasás 
kellékeiről (Darvas István VII. o.) A gyűléseken 4—4 tanuló olva* 
sott fel  valamely értékes irodalmi műből. Az olvasást bírálat követte. 

Az előadásban kitűntek: Farkas Tibor, Kanabé Pál, Farkas 



Pál VIII., Ambrus Zoltán, Albert Pál, Darvas István, Márton Er-
zsébet, Sárosi Bálint VII. o. tanulók ; a szavalatban : Rácz Béla, 
Lovics Árpád VIII., Ambrus Zoltán, Gondos Antal VII, Ambrus 
Zoltán, Gondos Antal VII, Ambrus Erzsébet és Bartha Sári V. o. 
tanulók. — A kör buzgó munkásságukért 10—10 P.-vel jutalmazza 
Farkas Tibor elnököt, Skovrán Aladár főjegyzőt,  Kanabé Pál VIII. 
o., Ambrus Zoltán és Sárosi Bálin! VII. o. tanulókat. 

Díszgyűlések:  Március í-én a magyar—-finn  testvériség  ünnep-
lésére rendeztünk díszgyülést a következő műsorral: 1. Hiszekegy. 2. 
A finnek.  Ünnepi előadás: Farkas Tibor elnök. 3. Madai Gyula: 
A finn  testvérekhez. — Szavalt: Gondos Antal VII. o. t. 4. Sárosi 
Bálint VII. o. t.: Lincomies Edwin dr. egyetemi tanár, a finn  parla-
ment elnökének látogatása Budapesten. 5. Himnusz. Zárószó. 

Kellemes meglepetésül éppen erre a gyűlésre toppant be a le-
vente vezető-képző táborozás alkalmából az intézetben időző Viljo 
Tervonen  fiatal  finn  tanár, a budapesti Eötvös-kollégium tagja. A 
fiúk  nagy lelkesedéssel fogadták.  A jelenlévő igazgató üdvözölte 
és kérte, hogy mondja el nekünk is azt a szép finn  verset, melyet 
előző nap a leventéknek elszavalt. Viljo tanár teljesítette kérését. — 
Előbb azonban pár közvetlen szót intézett magyarul, a fiúkhoz  : Min-
denütt nagy szeretettel fogadták,  de neki különösen kedves a Székely-
föld  barátságos, meleg vendégszeretete. Nem fog  megfeledkezni  rólunk 
s székelyföldi  útja a legkedvesebb emlékei közé fog  tartozni. — Majd 
elszavalta Uuno Kailas, fiatalon  hősi halált halt finn  költő „Rajalla" 
(A határőr) c. remek versét. A szavalatot a fiúk  előbb finn,  aztán 
magyar nyelven elénekelt finn  népdallal köszönték meg. Befejezésül 
a vezető tanár szólt néhány szót a finn  —magyar ismeretség és barát-
ság kialakulásáról. Napjainkban mind mélyebb lesz ez a baráti érzés, 
annál is inkább, mert nem érdek, hanem rokoni érzület, a két nép 
nemzeti és kulturális értékei fűznek  össze bennünket. — Ha a finnek 
büszkén emlegetik a velünk való rokonságot, mi még inkább büsz-
kék lehetünk rájuk. Az önképzőkör nevében meleg köszönetet mond 
a hőslelkü északi testvérnép jelenlevő fiának,  hogy a finn-magyar 
diszgyülést megjelenésével maradandó élménnyé avatta. — Tervonen 
tanár csakugyan nem feledkezett  meg rólunk. Budapestre visszatérve, 
még márciusban 10 drb. finn  vonatkozású értékes könyvet küldött az 
önképzőkörnek. 

Március  Í5»ét  a gimnázium és az áll. polg. leányiskola önkép-
zőkörei a Vigadóban együttesen rendezett díszgyűlésen ünnepelték 
meg. — A remekül előadott ének- és zenedarabok, táncok, szavalatok 



magukkal ragadták a Vigadót zsúfolásig  megtöltő közönséget. 
A zárógyiilést május 9-én, különösképen Zrinyi Ilona emléké-

nek s az anyáknak szenteltük. A gyűlés műsora: 1. Mécs László: 
Tanuljatok belőle, szavalta Ambrus Zoltán VII. o. t. 2. Zrinyi Ilona, 
ünnepi emlékezés. Elmondotta Márton Erzsébet VII. o. t. 3. Ady: 
üzenet egykori iskolámba, szavalta Rácz Béla VIII. o. I. 4. Májusi 
megemlékezés az anyákról — vezető tanár. 5. Elnöki beszámoló. 6. 
A páiyázatok eredménye. 7. Zárószó. 

A kitűzött 3 pályatételre (pályadíj á 10 P.) 1 — 1 dolgozat ér-
kezett : 

1. A képzelet szerepe a művészetben, a képzelet nevelése ; 1 
dolgozat. Szerzője: Farkas Tibor VIII. o. t. 

2. A vallásos érzés régi irodalmunkban ; 1 dolgozat. Szerzője : 
Farkas Pál VIII. o. t. 

3. A rádióaktivitás ; szintén 1 dolgozat. Szerzője : Albert Pál 
VII o. t. A biráló bizottság mindhárom pályaművet érdemesnek találta 
a pályadíjra. A 2. és 3. dolgozat pályadíját — tekintettel a szerzők 
alapos, elmélyedő munkájára — 15 P*re emelte fel. 

A vezető tanár zárószavaiban elismerését nyilvánította az elnök-
nek és tisztikarnak szorgalmas munkájáért, s mindazoknak, akik vala-
milyen értékes tevékenységgel közreműködtek az önképzőkör gyűlé-
sein. — Ezzel maguk is gyarapodtak s egyben másoknak is jó példát 
adtak az önképző — és közösségi tevékenységre. Figyelmükbe aján-
lotta, hogy vigyék innen magukkal az önkéntes, áldozatos munka 
megkedvelését, a tanulmányoknak, a magyar sorskérdések iránti ér-
deklődésnek, az irodalomnak, a jó könyveknek szeretetét. Olvassanak 
és tanuljanak minél többet az iskolán kívül is ; legyenek egy kicsit 
olyanok, mint Arany János, a debreceni kollégium egykori diákja, aki 

Mindig  vűldini  olyanért  sóvárog, 
Amit  nem tanítnak  a tudós  tanárok. 

Legyen egy kis könyvtáruk, melyben ott vannak a magyar 
könyv halhatatlanjai: remekíróink. Legyenek ők a legjobb barátaik. 
Vegyék elő gyakran, de kivált az élet borús napjaiban : mindig érezni, 
hallani fogják  nagy magyarok intő, biztató, fölemelő  szavát. — Vallják 
és kövessék a haza bölcsének, Deák Ferencnek remek gondolatát» 
melyet ő egyik barátjának diákfiához  írt, s amely az I. a. osztály jel-
mondata : 

»Első és legszentebb legyen elölted a közösség szolgálata*. 
Gyűléseinken többször megjelentek : Pataki  József  igazgató, ki-



nek minden alkalommal volt buzdító, irányító szava az ifjúsághoz  ; a 
tanárok közül: vitéz Antal Áron, Borcsa Gergely,  Brósz Emil, 
Buszek Gyula, Deák Gyula, Fuchs  József,  Hunyadi  Mátyás,  Ka-
menyitzky  Árpád,  Martin  Béla, dr.  Márkus  Gábor, Nagy  Pezsö, 
Pálfy  Ferenc,  Pálosy László, Székely  László. 

Hivatalos látogatás alkalmával, december 13-*í gyűlésünket meg-
jelenésével tisztelte meg Papp János  főig.-ói  szakelőadó, tanügyi ta-
nácsos, iskolánk volt igazgatója. Látogatóink figyelnie,  érdeklődése jó 
hatást gyakorolt a tanulók munkakedvére ; e/.ért nekik ezúton is hálás 
köszönetet mondunk. — 

A 186. sz. Csaba cserkészcsapat munkája. Az előző tanév 
befejeztével  július 1. —7.-ig Udvarhely környékén rendezett portyázó 
tábor után a csapat működése majdnem teljesen szünetelt 1943. feb-
ruár hónapjáig. — Ekkor az újjáéledő mozgalom a nagy látókörrel és 
pedagógiai tapasztalattal összeállított próbarendszer alapján megint meg-
kezdte három őrs keretében a cserkészmunkát, melynek célja első-
sorban a régi és új próbarendszer közötti átmenet megteremtése és a 
jövő számára őrsvezetők képzése. Ezt a célt szolgálta az is, hogy a 
csapat 11 tagját küldötte ki a nagyheti kolozsvári őrsvezetői táborba. 
A májusban rendezett Teleki Pál emlék-poiiyázó\ ersenyen mind-
három őrs részt vett Karda Attila, Szabó Dezső és Fodor Sándor 
őrsvezetők vezetése alatt. A gycr.mekhétcn rendezett gyűjtésből szintén 
kivette részét a csapat. — Kiemelkedő esemény volt az országos Fő-
cserkész vitéz kisbarnaki  Farkas  Ferenc  altábornagy úr látogatása 
május '20.-án. — A Főcserkész úr megtekintette a csapat parányi 
otthonát, elbeszélgetett a vezetőkkel és cserkészekkel és buzdító sza-
vakat intézett az egész iskola ifjúságához.  A csapat létszáma 32. — 
Megbízott parancsnoka : Pálfy  Ferenc. 

Az intézet »Emericana« iskolaszövetkezete. A tanév kezdeté-
től december hónapig teljesen önállóan vezették a szövetkezet 
működését a diáktisztikar tagjai, mivel Pálfy  Ferenc vezetőtanár ka-
tonai szolgálatot teljesített. Bár az áruforgalom  ez évben messze alatta 
maradt az elmúlt évinek, a szövetkezet munkájában mégis eredmé-
nyesnek mondható ez az év, mert azon kivül, hogy az elmúlt évi fe-
leslegből 82 pengőt adott a Vöröskereszt javára és 150 P értékben 
síléceket juttatott az iskola sportkörének, Szabó Dezső VI. o. t. ve-
zetésével megszervezte a Segítő Könyvtárat, melynek célja a tanulók-
nak és elsősorban a szegényebb sorsuaknak kölcsön tankönyvvel való 
ellátása. ^A tanulóifjúságnak  tekintélyes része megértette az ügy hasz-
nát és fontosságát  és tankönyveit fölajánlotta  a Segítő Könyvtárnak, 



amelytől ezzel szemben ingyen kapott használatra tankönyveket. — A 
kikölcsönzött könyvek száma ez évben közel 600 volt. 

Az iskolaszövetkezet igazgatóságnak elnöke Rácz Béla VIII. o. t. 
ügyvezetője : Csergő Győző VII. o. t., könyvelője : Gondos Antal 
VII. o. t.. pénztárosa : Ambrus Zoltán VII. o. t., könyvtárosa : Ra* 
fain  Gábor V. o. t., üzletvezetője : Császár Sándor V. és Máthé 
Jakab V. o. t. volt. — Tagok száma : 150. 

A gimnázium 1518 sz. Diákkaptárában főleg  az alsó osztályok 
tanulói működtek. Valamennyi alsó osztálynak volt kisebb-ua^yobb 
betétbe helyezett megtakarított pénze. A különböző könyvek, levelező* 
lapok és ragasztószer eladása által, főleg  a IV. o. tanulók szereztek 
pénzt, míg az angora*nyül tenyésztésében, — amelyhez az alap* 
törzset annak idején a Diákkaptár Központ juttatta — a III. osztály 
tanulói értek cl eredményt. — A tanév folyamán  látogatást tett váró* 
sunkban Csanak István országos ügyvezető elnök úr. — A D. K. 
vezetőtanára : Pálfy  Ferenc  volt. — 

Sportkör. Az Ifjúsági  Sportkör nov. 15-én alakult meg. A ta* 
gok a következő tisztikart választották : elnök : Lovics Árpád VIII. 
oszt. tan. titkár: Baky Ferenc VII. oszt. tan. pénztáros : Rácz Béla 
VII. oszt. tan. szertárosok : Antal Gergely és Tóth József  VI. oszt. 
tanulók. 

A sportkörnek a következő szakosztályai működtek : atlétika, 
repülőlabda, céllövés és sí Nagy  Rezső  testnevelő tanár vezetésével 
és torna, asztalitenisz, vivás, kézilabda, labdarúgás, kerékpár és jég* 
korong Kamenyitzky  Árpád  testnevelő tanár vezetésével. 

Atlétikai szakosztályunk házibajnokság keretében rendezte meg 
a versenyeket. 

A házibajnokság eredményei: Súlylökés:  Szultán Lukács VII. osztályú 
tan. 11 m. 25 cm., Antal Gergely VI. oszt. tan., Ambrus Zoltán VII. oszt. tan. 

hO in. síkfutás:  Pál Sándor IV. a. oszt. tan. 8 mp., Mezei Zoltán IV. oszt. 
tan. Biró Zoltán III. oszt. tan. 

Gerely:  Szultán Lukács VII. oszt. tan. 40. ni. 95 cm. Fodor Zoltán VIII. 
oszt. tan. Bakó l'erenc VII. oszt. tan. 

Diszkós/.:  Bakó Ferenc VII. oszt. tan. 26 m. 20. cm. Fodor Zoltán VIII. 
oszt. tan. Szabados Uyőző VIII. oszt. tan. 

Távolugrás:  III.  korcsoport:  Bartha László VII. oszt, tan. 5.56 cm., Szultán 
Lukács VII. oszt. tan., Deáki Pál V. oszt. tan. II.  korcsoport:  Pál Sándor IV. a. 
oszt. tan. 4.65. cm., Mezei Zoltán IV. b. oszt. tan , Némedi Ferenc IV. a. oszt. 
tan. I.  korcsoport:  Bathó László II. a. oszt. tan. 4.10 cm., Porkoláb Gábor II. b. 
oszt. tan., Jónás Béla II. b. oszt. tan. 

Magasugrás:  Baky Ferenc VII. oszt. tan. 145 cm., Szultán Lukács VII. oszt. 
tan., Antal Gyula VI. oszt. tan. 



100 m. síkfutás:  Deáky Pál V. oszt. tan. 13 mp., Fodor Sándor V. oszt. 
tan., Szultán Lukács VII. oszt. tan. 

400 m. futás:  Bakó Ferenc VII. oszt. tan. 1.0» mp., Deáky Pal V. oszt. 
tan., Fodor Sándor V. oszt. tan. 

800 m. futás  : Bakó Ferenc VII. oszt. tan. 2.54 mp., Antal Uyula VI. oszt. 
tan', Deáky Pál V. oszt. tan. 

1500 m. síkfutás:  Deáky Pál V. oszt. tan. 5.39 mp., Antal Uyula VI. os.t. 
tan., Fodor Sándor V. oszt. tan. 

Mezei  futás:  (3000 m.) Bakó Ferenc VII. oszt. tan. 13.9,mp., Fodor 
Sándor V. oszt. tan., Deáky Pál V. oszt. tan. (1500 m.): Nagy Ödön III. oszt. 
tan. 9.55 mp., Mezei Zoltán IV. oszt. tan , Ambrus Árpád IV. oszl. tan. (1500 
m.) I. korcsoport: Ráduly András II. a. oszt. tan 10 10 mp.,Berényi Balász II. a. 
oszt. tan., Pál Ciábor II. a. oszt. tan. 

A repülő-labda házibajnoka a VIII. osztály csapata lett kör-
mérkőzés folytán,  (összeállítása a következő volt: Darvas B., Szabados 
Gy., Farkas P., Fodor Z., Orbán T., Farkas T.) 

Céllövő-verseny eredménye: Albert Pál VII. oszt. tan. 174°/ Darvas 
Lajos V. oszt tan. 162 °/o, Berényi József  VII. oszt. tan. 158 ü/u. Kánya István 
VI. oszt. tan., Fodor Sándor V. oszt. tan., Karda.Attila VII. oszt. tan. 

Fenti tanulók részt vettek az iskolaközi postacéllövöversenyen. 
Sí szakosztályunk igen szépen szerepelt a február  2Z  és 28-án 

lebonyolításra került marosvásárhelyi tankerület KISOK. sibajnok-
ságain. Helyezést nvertek : III. korcsoportban ; futásban  Nagy Béla 
III. b. o. t. (nagy bronz) és Deáky Pál V o. t. (kis bronz) ; Ugrásban : 
László Zoltán III. (nagy bronz), Deáky Pál V. (kis bronz) és Pál Sándor 
(kis bronz) IV. a. oszt. tan. Lesiklásban : Nagy Béla III. b. oszt. 
tan. (kis ezüst), Biró Zoltán III. a. oszt. tan. (nagy bronz), Mezei 
Zoltán IV. oszt. tan. (nagy bronz). IV. korcsop. : Lesiklásban: 
Balogh Alfonz  VII. oszt. tan. (nagy ezüst), Berényi József  VII. 
oszt. tan. (kis bronz). Lcsiklás bajnokcsapat tagjai: Balogh A., Be-
rényi J. f  Fodor Z., Böjthe Z., Fábián A. Háziverseny eredményei: 
Lcsiklás : III. korcsop. : 1. Balogh Alfonz,  VII. 2. Darvas Béla VIII. 3. 
Kánya I. VI. oszt. tan. II. korcsoportban : 1. Deáky P. V. oszt. 
tan. 2. Róka A. VI. 3. Xántusz L. IV. oszt. tan. I. korcsoportban : 1. 
Takács István II. b., 2. (iáspár E. II. b., 3. Berényi B. II. a. oszt. tan. 
Műlcsiklásban : III. korcsoportban : 1. Balogh Alfonz  VII., 2. Darvas 
Béla VIII. 3. Böjthe Z. VI.* oszt. tan. II. korcsoportban: Í.László 
Z. III. a., 2. Firidi L. III. a. 3. Deáky P. V. oszt tan. I. kor-
csoportban : 1. László I. II. a. oszt. tan. 

Torna szakosztályunk rendszeres edzést tartott, versenyezni sajnos 
nem tudott, mert a versenykiírások nem érkeztek meg kellő időben. 

Asztali teniszbajnokság állása : 1. Darvas Béla VIII.2. Zsamóczky 
T. VIII. 3. Feleki Aladár VI. oszt. Jan. 



Vivó szakosztályunknak csupán 10 működő tagja van. Sajnos a 
székely ifjúság,  körében még nem örvend ez a sportág olyan nép-
szerűségnek, amilyet éppen a székelység szivében kellene elnyernie. 
Házibajnok Karda Tibor V., 2. Ferencz A. V., 3. Szentgyörgyi Á. 
VII. oszt. tan. Tőrben (kezdőknél): Szabó Árpád IV. oszt. tan. 
2 gy., Csernus J . Alán I. b. oszt. tan. 1 gy., Szánthó Lajos IV. 
oszt. fan. 

Kézilabda szakosztályunk a tavaszi rossz időjárás miatt még a 
házibajnokságot sem tudta megrendezni. 

Labdarugó szakosztályunk 2 barátságos mérkőzést játszott még-
pedig a helybeli r. k. tanítóképzővel és gyergyószentmiklósi állami 
gimnázium csapatával. 

Kerékpár szakosztályunk technikai okokból kifolyólag  nem tar-
tott házibajnokságot. 

A jégkorong bajnokságot körmérkőzéssel bonyolítottuk le. Bajnok 
a VIII. osztály csapata. Tagjai: Szabados Gy., Darvas B., Fodor 
Z., Zsarnoczky T., Miklós R. és Pap A. 

Iskolaközi versenyekre a háborús viszonyokból kifolyólag  nem-
igen tudtunk elmenni, de annál inkább dolgoztunk, hogy majd ha ez 
a lehetőség is meglesz, méltóképpen tudjuk képviselni színeinket. 

VII. 

Rendkívüli tárgyak. 
Karének és egyházi ének. — Tanitolta : Sarkadi  Elek.  A kar-

éneket heti 2 órában tanítottuk. Amint a mult esztendőben, úgy az 
1942 — 43. tanévben is énnekkarunk munkáját a magyar muzsika; 
szeretete és népszerűsítése jellemezte. Gyermek»'és fiú-vegyeskarunk 
műsorszámai főleg  Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos, Hal-
mos László karművei voltak. Az intézet kápolnájában tartott isten-
tiszteletekre heti egy órában (pénteken d. u. 3-tól 4-ig) készültek a 
növendékek. Az énekrend anyagát mindenkor Harmat—Sík : „Szent 
vagy Uram" c. gyűjtemény képezte. 

Vívás. Tanította : Kamenyitzky  Árpád.  Tanulók : Csernus Jó-
zsef  I. b. oszt. jó, Szabó Árpád IV. b. oszt. jó, Szánthó Lajos IV. 
a. oszt. elégséges, Borbáf  Géza IV. a. oszt. jó, Karda Tibor V. oszt. 
jó, Ferencz Attila V. oszt. jó, Szentgyörgyi Ákos VII. oszt. jó. 


