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HELYTÖRTÉNET

Szilágyi László

A háromszor született iskola 
A 100 éves Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium 

alapítása és államosítása (I.)

1917	–	kinek	jutna	eszébe,	hogy	a	„nagy	háború”	idején	iskolát	alapítson?	1930	–	ki-
nek	juthat	eszébe,	hogy	a	trianoni	megrázkódtatás	után	nem	sokkal,	a	nagy	gazdasági	
világválság	évében	egy	újabb	gimnáziumot	hozzon	létre	ugyanott?	Mindkettő	Nyír-
egyházán	történt:	az	elsőt	a	nyíregyházi	evangélikusoknak,	a	másodikat	a	nyíregyházi	
angolkisasszonyoknak	köszönhetjük.	Két	válságos	évben	határozzák	el	 a	 szabolcsi	
megyeszékhelyen,	 hogy	 jövőbe	mutató,	 bátor	 döntéssel	 iskolát,	 pontosabban	 és	 a	
szép	klasszikus	becéző	formával,	alma	mátert	hozzanak	létre.	A	két	gimnázium	egye-
sítésével	 jött	 létre	 az	 Iskola,	 amelyet	ma	Nyíregyházi	 Zrínyi	 Ilona	Gimnázium	 és	
Kollégiumként	ismerünk.	Egy	alapítás	mindig	tartalmaz	hősi	mozzanatokat.	Ezeket	
a	pillanatokat	kívántam	csokorba	gyűjteni,	most	a	Gimnázium	létrejöttének	100.	tan-
évében,	2017	szeptemberében.
A	gimnázium	története	tehát	1917-re	nyúlik	vissza.	Ekkor	jött	létre	Geduly	Henrik	

püspök	javaslatára	Nyíregyháza	város	és	a	megye	első	leánygimnáziuma,	a	Nyíregyhá-
zi Ágostai Hitvallású Evangélikus Leánygimnázium.	A	gimnázium	1937	és	1949	között	
Geduly	Henrik	nevét	viselte.	Az	evangélikus	iskolának	az	államosítást	követően	ne-
vet	kellett	változtatnia:	a	jeles	evangélikus	költő,	műfordító	Petrőczy	Kata	Szidónia	
(1662-1708)	nevét	kapta	(Állami	Petrőczy	Kata	Szidónia	Leánygimnázium).
A	másik	 jogelőd	 az Angolkisasszonyok Nyíregyházi Római Katolikus Leánygimnáziu-

ma,	 teljes	 nevén	 az	 Angolkisasszonyok	 Nyíregyházi	 Sancta	 Maria	 Intézete	 Római	
Katolikus	Leánygimnáziuma,	 illetve	 latin	rövidítéssel	 is:	Angolkisasszonyok	B.M.V.	
Intézetének	Róm.	Kat.	Leánygimnáziuma.	(B.M.V.	=	Beatae	Mariae	Virginis	=	Bol-
dogságos	Szűz	Mária)
Az	 angolkisasszonyok	Nyíregyházán	 1929-ben	 telepedtek	 le	 a	 városban.	A	női	

felső	kereskedelmi	és	a	továbbképző	tanfolyam	után	1930-ban	négy	osztályos	elemi	
iskolát	és	nyolc	osztályos	leánylíceumot	nyitottak,	amely	utóbbi	a	törvény	értelmében	
hatodik	 tanévétől	 fokozatosan	gimnáziummá	alakult	 át.	Olyan	 iskolát	 kívántak	 te-
hát	 létrehozni,	amely	hat	éves	kortól	egészen	a	 felnőtté	válásig	otthont	és	 tanulási	
lehetőséget	ad	a	 lányoknak.	A	zárda	 leánygimnáziumának	első	kezdetleges	épülete	
a	Madách	utcában	 állt,	majd	1931.	május	 első	napjaiban	 a	Széchenyi	utcai	 épület-
be,	 a	 tablón	 látható	ún.	Gencsy-házba	költözött.	Az	 alapítás	 körül	Mater	Lengyel	
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Júlia	főnöknő	szerzett	érdemeket	„mélységes hitével és törhetetlen akaraterejével”.	1938-ban	
költöztek	 át	 a	 Báthory	 u.	 30.	 sz.	 alatti	 új	 épületbe.	 1948-ban,	 az	 államosításkor	 a	
Zrínyi	Ilona	Leánygimnázium	nevet	kapta.	
Az	 iskolák	 1930-as	 évekbeli	 elhelyezkedését	 láthatjuk	 Nyíregyháza	 térképén:	 a	

város	egyik	legszebb	utcáján,	a	bazaltkővel	borított,	villamos	járta	Széchenyi	utcán	és	
legromantikusabb	parkja	mellett	(a	mai	Benczúr	térrel,	az	akkori	Károlyi	térrel	átel-
lenben)	találjuk	a	két	jogelőd	iskola	épületeit.	
A	Zrínyi	Gimnázium	mai	helyén	(a	térkép	79.	számú	épülete)	a	Júlia	Gőzmalom	állt.	

A	142.	szám	az	Angolkisasszonyok	internátusát,	a	140.	sz.	a	Toldy	utca	és	a	Széchenyi	
utca	kereszteződésében	 (a	Gencsy-házban)	 a	Líceumát	és	Felsőkereskedelmi	 Isko-
láját,	a	143.	sz.	(a	Báthory–Toldy–Madách	utca	által	határolt	területen)	a	zárdáját	és	
elemi	 iskoláját,	 a	 150.	 sz.	 pedig	 az	 Evangélikus	 Leánygimnázium	 épületét	 mutatja	
(1929–1935	közötti	helye	a	135.	számon,	a	Népkertnél,	a	Széchényi	utca	 legvégén	
volt).	Valamennyi	iskola	a	városközponttól	–	akkori	léptékek	szerint	–	kicsit	távolabb,	
de	azt	könnyen	megközelíthetően,	nyugodt	és	egyben	dinamikus	(parkok	és	a	vasút)	
környezetében,	egymáshoz	közel	helyezkedtek	el.

Az	 iskolák	 államo-
sítása	 mindent	 meg-
változtatott	 –	 azaz	
csaknem	 mindent.	 Az	
evangélikus	 leánygim-
názium	 1949.	 augusz-
tus	 29-én	 a	 V.K.M.	
1280	 –	 M.	 -3/1949./
IV.	sz.	rendelete	alapján	
beolvadt	 az	 Angolkis-
asszonyok	államosított	
Leánygimnáziumába,	
amely	ekkor	tehát	már	
az	Állami	Zrínyi	Ilona	
Gimnázium	 nevet	 vi-
selte.	A	helyváltoztatás	
mégis	 az	 angolkisas-
szonyokat	 érintette:	 a	
Báthory	 utcából	 át	
kellett	 költözniük	 az	
egykori	 „Gedulyhoz”,	
a	Jósa	András	u.	2.	sz.	
alá	 (a	 térképen	 a	 150.	
számú	épület).

szilágyi	lászló
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Így	jött	létre	1949.	augusztus	29-én	az	egykori	nyíregyházi	evangélikus	leánygim-
názium	és	a	nyíregyházi	angolkisasszonyok	leánygimnáziuma	egyesítésével	a	Zrínyi,	-	
ahogyan	ma	ismerjük.	Már	kezdettől	fogva	térség	és	az	egész	ország	egyik	legerősebb	
gimnáziumaként	 tartották	számon,	ahová	szívesen	 jártak	a	diákok.	Az	államosítás-
kor	négy	osztályban	összesen	120	leány	tanult.	Az	50.	jubileumi	évre	számuk	910-re	
emelkedett!	A	100.	jubileumi	évben	624	zrínyis	van.
Egyszerű	történet,	azaz	mégsem.	Hogyan	jöhet	létre	egy	protestáns	és	egy	kato-

likus	leánygimnázium	egyesítésével	egy	állami	gimnázium	embert	próbáló	időkben,	
hogyan	 élték	 meg	 az	 iskolaalapítás	 „hősi	 éveit”	 és	 hogyan	 az	 oktatáspolitikában	
végbement	 fordulatokat	úgy,	hogy	az	 iskola	 létének	folytonossága	és	értékteremtő	
fontossága	megkérdőjelezhetetlen	maradt?	Hogyan	sikerült	alapítói	szellemiségét,	a	
jobbító	 szándékú	 bátor	 újítást,	 a	 gyermek-	 és	 értékközpontú	 nevelést	megőriznie.	
Erről	 szól	ez	a	 tanulmány	két	 részben.	Megírásakor	a	Megyei	Levéltárban	fellelhető	
dokumentumokra,	Margócsy	József 	hagyatékára	(egykori	kézzel	írt	jegyzeteire,	cédulá-
ira),	az	iskolai	évkönyvekre,	egykori	tanárok	illetve	utódaik	(Mádi	Gyuláné,	Révész	Ba-
lázsné,	Labossa	Lajos)	visszaemlékezésre,	Horváth	Sándornak,	az	Angolkisasszonyok	
egykori	tanárának,	az	államosított	iskola	későbbi	igazgatójának	az	ötvenedik	jubileumi	
évkönyvben	megjelent	írására	tudtam	támaszkodni.	

Legyen Istennek hála, hogy a jubiláris alkotás létesítése sikerült, és hogy ez a nagyhiva-
tású kultúrintézmény a senki által előre nem látott óriási mérvű drágaság, szerencsétlen 
közgazdasági és közéleti viszonyok dacára küzdelmesen bár, de szép nevelő és oktató 
sikerekben gazdagon él…

	 	 	 	 	 							(Geduly Henrik)

A	NYÍREGYHÁZI
EVANGÉLIKUS	LEÁNYGIMNÁZIUM

(1917–1948)

Leányok a gimnáziumban!?

A	reformáció	400	éves	évfordulójára	készülődve	Geduly	Henrik	tiszakerületi	ágostai	
hitvallású	evangélikus	püspök	vetett	fel	a	gondolatot:	Nyíregyházán	leánygimnáziu-
mot	lehet	és	kell	alapítani!1	A	fiúk	számára	már	régóta	nyitva	állt	a	főgimnázium	ka-
puja:	elődje	a	professzori	iskola	1806-ban	alapíttatott	(ma	a	Nyíregyházi	Evangélikus	
Kossuth	Lajos	Gimnázium).	No,	de	a	lányok?
A	nyíregyházi	evangélikus	egyháznak,	Geduly	püspöknek	és	Balla	Jenő	nyíregy-

házi	polgármesternek,	egyben	egyházfelügyelőnek	az	öröknek	gondolt	hagyomány-

	 1	 Geduly	Henrik:	A	nyíregyházi	ág.	h.	ev.	leányközépiskola	megalapításának	története.	In:	A	Nyíregyházi	Ág.	Hitv.	
Evang.	Leányközépiskola	értesítője	az	1917–18.,	1918–19.	és	1919–20.	iskolai	évekről.	Közzéteszi	Adorján	Ferenc	
Nyíregyháza,	1920.	27.	Geduly	fentebbi	mondatait	ebben	a	fenti	egyszerűsített	formában	Weiszer	Gyula,	az	iskola	
későbbi	igazgatója	idézte	fel.	(A	nyíregyházi	ágostai	hitvallású	evangélikus	Geduly	Henrik	leánygimnázium	Értesí-
tője.	Közzéteszi	Weiszer	Gyula.	Nyíregyháza,	1937.	4.)	

A	háromszor	született	iskola.	100	éves	a	Nyíregyházi	Zrínyi	Ilona	Gimnázium
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nyal	kellett	szembe	szállnia	akkor,	amikor	lányokat	engedtek	be	egy	gimnáziuma	falai	
közé.	
Már	korábban	a	felsőbb	egyházi	hatóságok	engedélyezték,	hogy	magántanulóként	

feltételesen	felvételt	nyerjenek	a	nyíregyházi	főgimnáziumba.	1917-ben	az	ország	13	
evangélikus	középiskolájában	már	322	bejáró	leány	magántanuló	volt,	s	ebből	legtöb-
ben	(53	fő)	Nyíregyházán!2	A	város	evangélikusai	így	az	országos	átlagot	és	magát	az	
evangélikus	egyetemes	zsinatot	 is	megelőzve	gondoskodtak	a	 leányok	középiskolai	
oktatásáról!
A	törvényi	hátteret	Wlassics	Gyula	kultuszminiszter	 rendeletei	 adták:	1895-ben	

engedélyezték	 a	 leányok	 magán	 érettségi	 vizsgára	 bocsátását,	 s	 a	 király	 által	 jóvá-
hagyott	másik	miniszteri	 rendelet	megnyitotta	 előttük	az	egyetemek	bölcsészeti	 és	
orvosi	karát,	valamint	az	egyetemi	gyógyszerészeti	tanfolyamot.	Az	első	leánygimná-
ziumot	Budapesten	hozták	létre	1896-ban	(a	mai	Veres	Pálné	Gimnázium	elődje),	de	
1912-ig	is	csak	három	nyilvános	leánygimnázium	létezett	az	országban.	Az	1914/15.	
tanévben	Magyarországon	 érettségizett	 5.376	 tanulóból	 294	 volt	 leány.3	 A	 polgári	
leányiskolák	és	a	 tanítóképző	 intézetek	eddig	 is	 léteztek,	az	evangélikus	egyháznak	
azonban	magasabb	 leánynevelő	 intézete	nem	volt	 az	 egész	országban,	 a	 városban	
pedig	az	elemi	után	csak	a	 túlzsúfolt	községi	 (négy	évfolyamos)	polgári	 leányisko-
lában,	 a	 nőipariskolában	 és	 a	 női	 egy	 éves	 kereskedelmi	 tanfolyamon	 tanulhattak.	
Pedig	a	középosztály	számára	a	megélhetési	viszonyok	nehézségei,	az	államigazga-
tási,	 hivatali,	 értelmiségi	 pályák	munkaerőigénye	 szükségessé	 is	 tették	 az	 érettségit	
adó	gimnáziumok	alapítását	–	ezzel	nyílhatott	meg	az	út	az	egyetemek	felé	is.	Ahogy	
egyszerűbben	Balla	Jenő	polgármester,	egyben	a	nyíregyházi	egyházközség	egyház-
felügyelője	fogalmazott:	a	háború	miatt	napról-napra	több	pálya	nyílik	meg	a	leányok	
előtt,	a	férjhezmenés	lehetősége	pedig	mindinkább	kevesbedik,	ezért	is	nő	évről	évre	
a	fiúgimnáziumba	bejáró	leánydiákok	száma.4
A	Nyíregyházi	Evangélikus	Egyházközség	1916.	december	6-i	ülésén	–	Paulik	Já-

nos	igazgató-lelkészsége	idején	–	egy	korábban	kiküldött	bizottságjelentése	alapján	

	 2	 A	„feltételesen	felvételt	nyert”	kifejezés	oka	az	volt,	hogy	az	evangélikus	egyetemes	gimnáziumi	rendtartás	értel-
mében	akkor	a	leányok	még	bejáró	magántanulókként	sem	voltak	felvehetők.	A	főgimnázium	akkori	vezetősége	
(„kormányzó	tanácsa”)	szerette	volna	megváltoztatni	ezt	a	rendelkezést,	s	kérvényüket	az	evangélikus	országos	
tanáregyesület	is	támogatta.	Ennek	ellenére	akkor	még	csupán	ideiglenesen,	próbaképpen	kaptak	engedélyt	(ma-
gán	a	rendelkezésen	tehát	akkor	még	nem	módosítottak).	Megszorítást	jelentett,	hogy	csupán	az	üresen	maradt	
–	fiúkkal	be	nem	töltött	–	helyekre	vehettek	fel	leányokat,	s	gondoskodniuk	kellet	arról	is,	hogy	az	óraközi	szü-
netekben	kellő	felügyelet	mellett	elkülönített	helyen	tartózkodjanak.	Forrás:	A	magyarországi	ágostai	hitv.	evang.	
keresztyén	egyház	1917.	évi	november	hó	8–10.	napjain	és	folytatólag	1918	január	hó	10–11.	napjain	Budapesten	
megtartott	1917.	évi	rendes	egyetemes	közgyűlésének	jegyzőkönyve,	(Továbbiakban:	Egyetemes	közgyűlés,	1917.)	
50–53.	(36.	o.).

	 3 Mészáros istVán – néMeth András – pukánszky BélA:	Neveléstörténet.	Bevezetés	a	pedagógia	és	az	iskolázta-
tás	történetébe.	Osiris	Kiadó,	Budapest,	2005.	314.;	pukánszky BélA:	A	nőnevelés	évezredei.	Gondolat	Kiadó,	
Budapest,	2006.	131–132.	Az	érettségizettek	száma:	Magyar	Statisztikai	Évkönyv,	XXIII.	1915.	Budapest,	Magyar	
Királyi	Központi	Statisztikai	Hivatal,	1918.	274.	(27.	táblázat).	Igaz,	az	1917/18-ban	létezett	221	fiú	középiskola	
mellett	volt	47	lányközépiskola	és	közöttük	20	leánygimnáziumi	felsőtagozattal.	soMoGyi JózseF:	Hazák	közokta-
tásügye	a	második	világháborúig.	Budapest,	Eggenberg-féle	Könyvkereskedés,	1942.	136.

	 4	 A	Nyíregyházi	Ág.	Hitv.	 Evang.	 Leányközépiskola	 (Felsőleányiskola,	 Felsőkereskedelmi	 Leányiskola	 és	 Leány-
gimnázium	értesítője	az	1917–18.	1918–19	és	1919–1920.	iskolai	évekről.	Közzéteszi:	Adorján	Ferenc	igazgató.	
Nyíregyháza,	Jób	Elek	Könyvnyomdája,	1910.	Balla	Jenő	érvei:	7.	A	nyíregyházi	leányiskolák	száma:	uo.	11.	To-
vábbiakban:	Evangélikus	Leánygimnázium	évkönyve,	1917.

szilágyi	lászló
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az	egyháztanács	javasolta	az	egyházközségi	képviselőtestület	számára,	hogy	Nyíregy-
házán	a	„feltétlenül	szükséges	leányközépiskolát”	kerületi,	városi	és	állami	segéllyel	
hozza	létre	az	evangélikus	egyház	már	az	1917/1918-as	tanévben,	mégpedig	a	köz-
ponti	elemi	iskola	részéről	ideiglenesen	átengedett	helységekben	az	I.	és	V.	osztályok	
megnyitásával.5	A	javaslat	alapján	a	képviselőtestület	1916.	december	10-i	(azon	év	
utolsó)	ülésén	egyhangúlag	határozta	el,	hogy	„leánygyermekeink	középfokú	oktatá-
sára…	ág.	h.	ev.	felekezeti	jelleggel”	a	leányközépiskolát	létrehozza.6

A	nyíregyházi	evangélikus	egyházközség	képviselőtestületének	határozata	az	Evangélikus	Leányközép-
iskola	alapításáról	–	1916.	december	10.

A	fenntartói	tiszt	tehát	az	ev.	egyházközségé	lett,	míg	az	evangélikus	egyház	tiszai	
kerülete	és	országos	egyetemessége,	a	város	képviselőtestülete	és	Szabolcs	vármegye	
törvényhatósága	támogatást	biztosított	a	leendő	iskolának.
Természetesen	az	evangélikus	egyetemes	egyház	is	jólesően	vette	tudomásul,	hogy	

a	reformáció	négy	évszázados	évfordulóját	„ilyen nagyjelentőségű tanügyi alkotásokkal ün-
nepelheti”. (A	többes	szám	oka,	hogy	ekkor	jött	létre	a	kőszegi	leányközépiskola	is.)7

Négy fontos mozzanatot kell itt kiemelni: 

– Az	evangélikus	lelkület,	amely	ismét	egy	kisebb	oktatáspolitikai	„reformációval”,	
a	mindenki	számára	elérhető	műveltséggel,	a	leánynevelést	középpontba	állító	kezde-
ményezésével	képviselte	a	modernitást.	Az	újítás,	a	régi	elvekkel	szembeni	küzdelem	
egyfajta	missziós	lelkületet	is	jelentett.	Az	első	leánygimnázium	az	országban	1896-
ban	nyílt	meg,	és	még	1912-ben	is	még	csak	három	volt,	a	megyében	egy	sem!

– Az	ügyben	érdekelt	felek	(szülők,	egyházközség,	országos	egyház,	város,	megye,	
az	állam,	sőt	a	pénzintézetek)	teljes	összefogása	és	anyagi	áldozata.	Az	evangélikus	
képviselőtestület	egyértelművé	tette,	hogy	az	iskolát	már	az	1917/1918-as	tanévben	
megnyitja,	 „ha (kiemelés	 –	 Sz.	 L.)	 erre	 a	megfelelő	 segélyek	 a	 kerület,	 a	 város	 és	
állam	részéről	biztosítva	lesznek.”8	A	tanítás	sem	volt	ingyenes,	s	leginkább	a	közép-
osztálybeliek	engedhették	meg	maguknak:	a	tandíj	az	1918.	júniusi	beiratkozásnál	a	
vidéki	 gyermekek	 számára	 120	korona,	maga	 fölvételi	 díj	 további	 60	korona	volt,	
míg	a	városiaknál	240	+	60	korona	volt.		Az	utóbbi	összegből	fedezték	a	tankönyve-

	 5	 Nyíregyházi	Evangélikus	Egyházközség	Levéltára:	A	nyíregyházi	ág.	hitv.	evang.	egyház	–	egyháztanácsi	és	kép-
viselőtestületi	gyűléseinek	lemásolt	jegyzőkönyvei	1909.	év	január	1-től	1921.	augusztus	20-ig.	(A	továbbiakban:	
Nyíregyházi	evangélikus	egyháztanácsi	jegyzőkönyv)	1916.	december	6-i	ülés,	92.	sz.	(452.	o.)

	 6	 Nyíregyházi	evangélikus	egyháztanácsi	jegyzőkönyv,	1916.	december	10-i	ülés,	69.	sz.	(456-457.	o.)	URLS:	https://
library.hungaricana.hu/hu/collection/edt_eol_evangelikus_egyhazkozsegi_jegyzokonyvek_Nyiregyhaza

	 7	 Egyetemes	közgyűlés,	1917.	november	8.	71.	(40.	o.)
	 8	 Nyíregyházi	evangélikus	egyháztanácsi	jegyzőkönyv,	1916.	december	10-i	ülés,	69.	sz.	(456-457.o.)
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ket,	nyomtatványokat,	az	orvosi	ellátás	díját.9	A	tantestület	számára	nagy	segítséget	
jelentett,	 hogy	 a	 pedagógusok	Vass	 József 	 vallás-	 és	 közoktatásügyi	miniszter	 in-
tézkedésére	1921.	szeptember	1-jétől	mindvégig	„fizetéskiegészítő	államsegélyben”	
részesültek.10	A	szorgalmas	és	kiváló	tanuló	diákok	jutalmazására	már	kezdettől	fogva	
több	(1919–20-ban	nyolc)	megyei	és	városi	pénzintézet	és	magánszemélyek	jelentős	
összegeket	ajánlott	fel.)

– Az	iskola	teljes	vertikumának	kiépítése	három	év	alatt	mind	a	nyolc	osztályban,	
köszönhetően	annak,	hogy	a	tanítás	az	I.	és	az	V.	évfolyamon	(a	9.	és	a	14.	életévüket	
betöltöttek	számára)	egyszerre	kezdődött	meg,	s	annak,	hogy	az	elemiből	az	V.	osz-
tályba	történő	átmenetet	a	tanulóknak	nem	egy	megterhelő	különbözteti	vizsga	tette	
lehetővé,	hanem	egy	átmeneti	tanterv.11	Az	első	érettségi	vizsgát	már	1921	júniusában	
meg	lehetett	tartani.12

– Az	iskola	az	evangélikus	alapítás	ellenére	gyakorlatilag	ökumenikus	volt	és	nyi-
tott	a	vidék	felé.	A	„felekezeti	különbség	nélküli	egyenlő	bánásmódot”	a	felvételinél	
és	a	tandíjak	fizetésénél	1917.	május	25-i	határozatában	a	nyíregyházi	városi	képvise-
lőtestület	is	garantálta.13	Már	az	első	tanévben	is	a	legtöbben	izraelita	vallású	szülők	
íratták	 leányaikat	 az	új	 iskolába	 (9	 evangélikus,	 15	 református,	12	 római	katolikus,	
1	 görög	katolikus	 és	24	 izraelita	 tanuló	volt).	Az	1923–24.	 tanévben	 a	224	 felvett	
tanuló	45%-a	izraelita	vallású	volt,	csaknem	20%-a	római	katolikus,	4%-a	görögkato-
likus.14	Mindössze	15-15%-ot	képviselt	a	két	protestáns	felekezet,	az	evangélikus	és	
a	református.	174	tanuló	volt	nyíregyházi,	de	29	a	megye	más	községeiből	érkezett,	
17	más	megyéből	és	4	fő	az	elcsatolt	országrészekből	(akkor	még	úgy	fogalmaztak:	
„megszállt	területről”.15	Az	alapítás	során	az	egyik	kimondott	elv	volt	–	Adorján	Fe-
renc	igazgatónak	az	alapítás	10.	évfordulóján,	a	saját	iskolaépület	átadásakor	mondott	
szavai	szerint	–	olyan	középiskolát	létesíteni,	„melynek	feladata	az,	hogy	a	leányokat	
felekezeti	 türelmetlenségtől	mentes	mély	 vallásosságra,	 izzó	 hazaszeretetre	 nevelje	
s	őket	magasabb	általános	műveltséghez	juttassa.”	Az	alapítók	tudták	igazán,	hogy	
mennyi	akadékoskodást,	régies	„balítéletet”,	aggodalmat	és	kishitűséget	kellett	ehhez	
magukban	és	környezetükben	legyőzni!16	Az	alábbi	táblázat	mutatja	az	alapítás	sza-
badságának,	vallásokat	egybefogó	lelkületének	valóságát.

	 9	 Az	infláció	következtében	három	év	múlva	már	a	tandíj	1200	koronára,	a	beiratkozásdíja	100	koronára	emelkedett,	
míg	a	fűtési	átalány	az	egész	évre	200	korona	volt.	Nyírvidék,	1921.	szeptember	4.	200.	sz.	2.	Geduly	Henrik	püs-
pök,	igazgató-lelkész	még	abban	is	reménykedett,	hogy	„a megindul iskola virágozni és az egyház minden további anyagi 
áldozata nélkül fejlődni fog.”	Nyíregyházi	evangélikus	egyháztanácsi	jegyzőkönyv,	1917.	június	10.	1917/38.sz.	(484.
o.).

10	 Evangélikus	Leánygimnázium	évkönyve,	1929–30.	4.	
11	 Az	első	osztályba	1917-ben	(tehát	10	évesen)	már	36	leány	iratkozott	be.	(Nyírvidék,	1917.	június	12.	124.	sz.	3.),	
viszont	1921-ben	a	6-8.	évfolyamokban	igen	kevesen	(6-0-8	tanuló).	Nyírvidék,	1921.	szeptember	4.	200.	sz.	2.	A	
tandíjakról:	Nyírvidék,	1918.	július	25.	166.	sz.	4.

12	 Evangélikus	Leánygimnázium	évkönyve,	1929–30.	1.
13	 Kgy.	245-1917.	ad.	K.	14101-19h7.	Ld.:	Evangélikus	Leánygimnázium	évkönyve,	1917–18.	23.
14	 Evangélikus	Leánygimnázium	évkönyve,	1917–18.	30.	A	következő	tanévben	a	vallások	ugyanezen	sorrendjében	
a	számuk:	23,	30,	40,	8	és	65.	(i.	m.,	34.)	Az	1919–1920.	tanévben	pedig:	19,	28,	35,	4,	86.	(i.	m.,	41).	Azaz	ekkor	
pontosan	50–50%-ban	képviselték	a	keresztény	és	a	zsidó	vallást.

15	 Evangélikus	Leánygimnázium	évkönyve,	1923–24.	16.
16	 Evangélikus	Leánygimnázium	évkönyve,	1926–27.	20.
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A tanulók vallási megoszlása	(fő)17

Tanév Izraelita Római	
katolikus

Görög-	
katolikus

Evan-
gélikus

Refor-
mátus

Összesen

1923	24 101 44 9 	35 	35 224
1933	34 	79 40 7 	32 	79 237
1943	44 	46 12 9 135 102 304

Az alapítás gazdasági, politikai háttere

A	Nyírvidék	1917.	február	23-i	(35.)	száma	adja	hírül,	hogy	az	1916-ban	Geduly	Hen-
rik	evangélikus	püspök	által	elindított	folyamat	immár	a	megvalósulás	küszöbén	áll.	
A	püspök	maga	nyíregyházi	lelkész	volt,	s	a	városi	egyházközség	is	mindig	szívesen	
áldozott	az	oktatás	céljaira,	így	természetes	volt,	hogy	a	helyszín	Nyíregyháza	legyen.	
A	püspök	nem	csak	az	egyházkerület	elé	terjesztette	a	tervet	és	fogadtatta	el,	hanem	
tájékoztatta	a	közoktatásügyi	kormányt	is,	majd	a	támogató	nyilatkozatok	után	vitte	
az	ügyet	a	nyíregyházi	lutheránus	egyház	elé.	A	lap	szerint	az	egyháznak	„mindenkor	
dicséretére	fog	válni,	hogy	a	legmelegebben	karolta	föl	a	tervet	és	a	legmesszebbme-
nően	késznek	nyilatkozott	áldozatokat	hozni	a	terv	megvalósításáért.” 
Február	24-én	(szombaton)	tartotta	a	dr.	Jankovich	Béla	akkori	közoktatásügyi	mi-

niszter	megbízásából	Géressy	Kálmán	debreceni	királyi	tankerületi	főigazgató	azt	az	
értekezletet,	amelynek	tiszte	volt	a	részletek	kidolgozása.	A	nyíregyházi	evangélikus	
oktatásügy	valamennyi	jeles	személyisége	jelen	volt:	Geduly	Henrik	püspök,	Meskó	
László	dr.	egyházkerületi	felügyelő,	Balla	Jenő	egyházi	felügyelő,	dr.	Vietórisz	József,	
Adorján	 Ferenc,	 Moravszky	 Ferenc,	 dr.	 Popini	 Albert	 és	 Paulusz	 Márton.	 „Hogy	
pedig	sikerüljön,	abban	minden	erejével	közreműködni	kötelessége	e	város	minden	
tényezőjének”	–	kommentálja	az	eseményt	a	lap	cikkírója.18	Azt	már	nem	tudta,	hogy	
akkor	a	főigazgató	a	leendő	iskola	számára	sem	építési,	sem	fenntartási	államsegélyt,	
sem	 pedig	 a	 tanárok	 számára	 állami	 fizetéskiegészítést	 nem	 helyezett	 kilátásba!19	
Mindez	azonban	nem	vettek	kedvét	az	alapításon	buzgolkodóknak.
Pedig	a	fenntartás	jelentős	összeget	tett	ki	a	nagy	háború	immár	3	évében,	amikor	

a	jelentős	összegű	hadikölcsön	jegyzése,20	a	férfiak	kiesése	a	munkából	súlyos	terhe-
teket	rótt	az	otthonmaradtakra	és	az	egyházra.	Az	iskola	megalapítása	és	fenntartása	
ezért	is	lehetett	és	lett	szükségszerűen	az	evangélikus	egyház,	a	megye,	a	város	ügye.	
Az	egyházközség	képviselőtestülete	évi	6000	koronát	 folyósított,	 a	 tiszai	 ág.	h.	 ev.	

17	 Evangélikus	Leánygimnázium	évkönyve,	1923–24.	tanév	16.	1933-34.	tanév,	59.	1943–44.	tanév,	33.	kAlMár ellA:	
Statisztikai	adattár	Budapest	alsó-	és	középfokú	iskoláiról,	1873/74-	1945/46.	In:	Iskolák,	diákok,	oktatáspolitika	a	
19–20.	században.	Tanulmányok.	Szerk.	Feitl	István,	Sipos	András.	Budapest,	Napvilág	Kiadó,	2004.	208–209.	Az	
országos	arányok	az	1924/25.	tanévben:	11075	fiú	gimnáziumi	tanuló,	4567	leány	(összesen	15642),	ebből	római	
katolikus	7933,	evangélikus	1102,	 református	1780,	 izraelita	4615	 (29,5%),	egyéb	212	 fő.	 	Magyar	anyanyelvű:	
15	445	fő.	

18	 Nyírvidék,	1917.	február	23.	35.	sz.	2.
19	 Evangélikus	Leánygimnázium	évkönyv,	1917.	13.
20	 A	VII.	hadikölcsönre	pl.	1917-ben	25	000	koronát	jegyzetek.	Nyíregyházi	evangélikus	egyháztanácsi	jegyzőkönyv,	
61/1917.	(523.	o.)
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egyházkerület	5	éven	át	5000		koronát,	az	evangélikus	egyház	az	első	évre	2000	koro-
nát,	a	város	(három	pontban	foglalt	kikötésekkel)	évi	12000	koronát	biztosított,	míg	
Szabolcs	megye	évi	5000	korona	segélyt	szavazott	meg.21	A	dologi	szükségleteket	a	
tandíjból	fedezték,	a	tanárok	fizetésére	államsegélyt	kértek.	Jelentős,	ezertől	százezer	
koronáig	terjedő	adományokkal	segítették	a	gimnáziumot	takarékpénztárak,	bankok,	
emlékalapítványok	is.	A	pénzügyi	szektor	közvetlen	hozzájárulása	a	gimnázium	mű-
ködéséhez		egész	az	államosításig	jellemző	volt!22	A	segítség	elsősorban	jó	tanulmányi	
eredmények	és	a	rászorultság	(„szegénysorsú	diákok”)	szerint	jutott	el	a	tanulókhoz	
és	iskolai	szinten	eszközbeszerzésre,	szertár-	és	könyvtárfejlesztésre,	a	végleges	épület	
építési	tőkéjének	gyűjtésére	fordították.
Nem	hiányozhatott	a	politikai	támogatás	sem:	az	első,	ideiglenesen	megválasztott	

igazgatótanácsba	megválasztották	dr.	Meskó	Lászlót	a	város	országgyűlési	képvise-
lőjét,	 főgimnáziumi	 felügyelőt	 is.	Ügyeltek	 arra	 is	 –	 leánygimnáziumról	 lévén	 szó	
–,	 hogy	 az	 igazagatótanácsba	két	hölgy	 is	 helyet	 kapjon:	 dr.	Vietórisz	 Józsefné	 és	
Adorján	Ferencné	 személyében.23	A leánygimnázium	kormányzótanácsa	később	 is	
a	város	prominens	személyeiből	állt	(1918-ban	pl.	Huray	Sámuelt	városi	képviselő,	
főszámvevő,	majd	annak	halála	után	dr.	Bencs	Kálmán	polgármester.24)
Az	iskola	létrejöttében	kétségkívűl	Geduly	Henrik (1866–1937)	püspöknek,	igazga-

tó-lelkésznek	volt	a	legnagyobb	szerepe,	aki	„időt	és	fáradtságot	nem	kímélve	minde-
nütt	a	legnagyobb	szorgalommal	közremunkált,	hogy	ezen	iskola	alapja	biztos	talajra	
építtessék,	melye	építve	nagy	kultúrintézménnyé	fog	az	idővel	fejlődni	egyházunk	di-
csőségére	a	Haza	és	a	társadalom	javára”	–	fogalmaz	az	egyháztanácsi	jegyzőkönyv.	
Az	iskola	első	–	ideiglenesen	–	megválasztott	 igazgatója	dr.	Popini	Albert	(1864–

1930)	lett.25	Nyughatatlan,	széles	látókörű,	újító	ember	volt	az	olasz	származású,	egyko-
ri	szerzetes.	Vallásváltása,	későbbi	politikai	útja	a	szabadkőművesség	és	a	szociáldemok-
rácia	felé	 is	ennek	jele.	Tizenhat	éves	korától	1887-ig	kegyesrendi	(piarista)	szerzetes	
volt,	teológusként	és	tanárként	végzett,	majd	a	rendből	kilépve	és	evangélikus	vallást	
felvéve	a	nyíregyházi	Evangélikus	Gimnázium	tanára	lett.	A	Pallas Nagylexikona	mint	
írót	és	műfordítót	mutatja	be,	s	innen	tudhatjuk,	hogy26	korábban	tanárkodott	az	ország	

21	 Nyíregyházi	evangélikus	egyháztanácsi	jegyzőkönyv,	1917.	június	10.	1917/36.	sz.	(484.	o.).	Az	evangélikus	egye-
temes	(országos)	közgyűlés	az	1918.	évi	költségelőirányzatba	az	iskola	segélyezésére	2000	kor.	rendkívüli	segélyt	
állított	be	(Egyetemes	evangélikus	közgyűlés,	1917.	november	8.	127.	sz.	53.	o.).	Nyíregyházán	ekkor	készült	el	
az	iskola	szabályrendelet,	amelyben	nagy	szerepe	volt	a	főgimnáziumi	tanárnak,	Adorján	Ferencnek	Nyíregyházi	
evangélikus	egyháztanácsi	jegyzőkönyv,	1917.	június	10.	(1917/37.	sz.	484.	o.)

22	 Pl.	Nyírvidék,	1939.	április	25.	5.	A	Geduly	leánygimnázium	igazgatósága	a	Nyíregyházi	Takarékpénztár	Egyesü-
letnek	mond	köszönetet	az	adományokért.	A	kor	hangulatára	jellemző,	hogy	a	lap	egyben	a	Trianon	utáni	évek	
számát	is	mindig	közli	fejlécén,	mégpedig	a	dátumot	megelőzően:	(Trianon	19.)

23	 Nyíregyházi	evangélikus	egyháztanácsi	jegyzőkönyv,	1917.	június	10.	1917/38.	sz.	(484.	o.).
24	 Nyírvidék,	1918.	03.	29.	73.	sz.	3.	A	tisztségek	betöltése	nem	lehetett	könnyű	feladat:	1921-ben	br.	Buttler	Sándor	
felügyelő	és	az	igazgatótanács	elnöke	le	is	mondott,	a	maradásra	külön	bizottság	kérte,	s	lemondását	így	vonta	
vissza.	Nyíregyházi	evangélikus	egyháztanácsi	jegyzőkönyv,	1921.	április	24.	38.	sz.	717.	o.	valamint	1921.	június	
11.	57.	sz.	723.	o.

25	 Nyíregyházi	 evangélikus	 egyháztanácsi	 jegyzőkönyv,	 1917.	 június	 10.	 1917/36.	 sz.	 (484.	 o.).	 Múltjáról:	 Szűcs	
László:	Dálnoki	Miklós	Béla	kormányának	(Ideiglenes	Nemzeti	Kormány)	Minisztertanácsi	jegyzőkönyvei	1944.	
december	 23–1945.	 november	 15.	 „A”	 kötet	 (Magyar	Országos	Levéltár	 kiadványai,	 II.	 Forráskiadványok	 28.	
Budapest,	1997.	676.	26.	lábjegyzet.	Levéltári	hivatkozása:	MOL	XIX-K-1-b	1945-6520.

26	 A	Pallas	Nagy	Lexikona,	XVIII.	kötet	(II.	pótkötet),	Budapest,	Pallas	Irodalmi	és	Nyomdai	Részvénytársaság,	459.	
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számos	pontján	(Nagykanizsától,	Magyaróváron,	Máramarosszigeten	át	Budapestig	és	
Temesvárig),	Horatiusról	írt	könyvet	(Bp.,	1895)	Ahasvérus	álnéven	verskötetet	adott	
ki	(Álomvilág.	Bp.,	1898)	és	behatóan	foglalkozott	a	finn	irodalommal.	Finnül	tudott	és	
fordított	is	(Aho	János:	Forgácsok.	Budapest.	1896.	Franklin.).	
A	város	vezetősége	és	a	helyi	értelmiség	jó	része	ekkor	már	a	függetlenség	és	a	

társadalom	demokratizálásának	programját	együtt	és	minél	gyorsabban	szerette	volna	
megoldani.	Az	evangélikus	és	a	zsidó	polgárok,	értelmiségiek	politikájának	ekkor	volt	
egy	antiklerikális	éle	is.	Takács	Tibor	kutatásai	szerint	az	első	világháború	vége	felé	
Nyíregyháza	főtisztviselőinek	harmada	volt	szabadkőműves,	köztük	a	város	három	
egymást	követő	polgármestere,	Májerszky	Béla,	valamint	az	iskola	alapításában	nagy	
szerepet	játszó	Balla	Jenő	és	Bencs	Kálmán	is!	Az	1907-ben	19	fővel	éppen	Popini	
által	alapított	Szabolcs páholy	1913-ban	már	132	tagot	számlált.27

Ebben	a	történelmi	pillanatban	a	reformáció	és	a	szabadkőművesség	különös	ösz-
szefonódásának	 lehetünk	szemtanúi:	mindkettőre	 jellemző	az	újítás	vágya,	amely	a	
leánygimnázium	létrejöttéhez	vezetett.

27 tAkács tiBor:	A	városi	elit	és	a	városi	önkormányzat	Nyíregyházán	a	20.	század	első	felében.	PhD	értekezés.	
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