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Dr. Szele Róbert jubileuma. 

(Saját tudósítónktól.) Tiz éve. hogy a 
királyi kegy dr. Szele Róbertet állította a£ 
ország egyik legfontosabb tankerületének, a 
szegedi tankerületnek az élére. Fontos pozí-
ció a szegedi főigazgatói állás, mert az alája 
rendelt 15. középiskola — a szegediek kivé-
telévei — Bácsbodrog és Torontál várme-
gyék területén, nemzetiségekkel sürün át-
szőtt vidéken a magyarság szempontjából 
elsőrendű nemzeti érdekek szolgálatára ni-
vatvák. Széleskörű tudás, belterjes szellemi 
munka, finom tapintat, éber és a legaprólé-
kosabb részletkérdésekre kiterjedő figyelem 
kvalifikációja a szegedi tankerület főigaz-
gatói állásának. Mindezek a tulajdonságok 
a legszerencsésebb összetételben alkotják 
meg Szele Róbert főigazgatói jellemképét. 

A napi politikától teljesen tartózkodva, 
társadalmi sikereket nem hajhászva, hanem 
tisztára a rá bízott középiskolák helyes irá-
nyításának és az államérdek szempontjából 
fontos és lelkiismeretes ellenőrzésének szen-
telte a jubiláló főigazgató országosan elis-
mert pedagógiai tudásának minden meg-
nyilatkozását. Erre a kiváló állásra való 
kitűnő rátermettségének a legszebb bizonyí-
téka az a meghatóan bensőséges ünnepség, 
amely dr. Szele Róbert főigazgatói műkö-
désének tiz éves fordulója alkalmából a 
szegedi tanárság és a tankerület összes is-
kolái kiküldöttjeinek a részvételével szom-
baton délelőtt a szegedi városi főgimnázium 
dísztermében lefolyt és ahová a jubiláns fő-
igazgatót egy e célból kiküldött külön bizott-
ság meghívta. A diszgyiilés formájában lefolyt 
ünnepségen a tanári karok egyhangú fel-
kérésére a szegedi állami főreáliskola nagy-
érdemű igazgatója: Homor István, a tőle 
megszokott szónaki lendületű beszédben üd-
vözölte a főigazgatót. A szónok magvas 
beszédében a jubiláns érdemeit méltatva a 
többek közt a következőket mondotta: 

— A pálya, amelyen már egy évtized 
óta munkálkodol, ámbár az egész emberiség-
re nézve boldogító, mégis kizárólag a nem-
zet virágának van szentelve. (Minden pályá-
nak megvan a maga varázsa. Boldog lehet 
az építész, aki durva kőiből hatalmas palotát 
épit, megelégedetten hordozhatja szemeit al-
kotásain a mérnök, aki a vizeket megfékezi, 
(Szavakba alig foglalható érzelmeket érez a 
hadvezér, aki zseniális haditervével megaka-
dályozza. azt, hogy ellenség mindnyájunk 
féltett kincsét, a hazát, tönkretéhesse, de 
mégis tagadhatatlan, hogy az emberiség kü-
lönös vonzalommal és tisztelettel viseltetik 
azon pálya iránt, amely a tudományos is-
mereteket közvetíti és az emberiség haladá-
sát igyekszik munkálni a jövő nemzedék ut-
ján. És Te nemcsak a tanítói pályát válasz 
tottad, hanem a tanítók tanítója lettél. A te 
működésed gyümölcseit az iskolák egész sc 
kasága élvezi, mert Magyarország délvidéké-
nek kulturális ügye .a te kezedbe van létére 
Tisztelni az érdemet kötelesség és azt ki-
nyilvánítani lelki gyönyörűség. A te kiváló 
érdemeid ünneplésére gyűltünk ma itt össze. 

Dr. Szele Róbert hangjában a mély 
megindultság vibrált, mikor az üdvözlő be-
szédre egyebek közt igy válaszolt: 

— Kedves Kartársak! Amikor ezelőtt ti? 

évvel őfelsége a szegedi tankerület élére 

állított, megvallom, nagy lelki aggodalom-

mal vállaltam e- hivatalt, amely rám nézve 

nagy kitüntetés volt. Aggodalmam azonban 

nem sokáig tartott, mert hamar tapasztal 

hattam a vezető igazgatók rátermettségé 

inunkak-edvét, az ifjúságot Szenető atyai gor 

doskodását és láthattam, hogy a tanári tes-

tületek biztos kézzel, tudással és lelkesedé 

sel tanítják és nevelik az ifjúságot. Sok 

olyan tanárt találtam, a kia katedrán tudós, 

az életben eszes. -Nem volt tehát nehéz min 

kánt Ha sok sikert értem el tankerületei 

vezetésében, annak érdeme k-váltképpen mm, 

katársaim működésében keresendő. Ezért -

tiz évi együttműködésért, nagy munkájukért 

hálás köszönetet mondok, tanítványaiknak 

pedig mondják meg, hogy az a szeretet, a 

mely mindig megvolt bennem, még fokr 

zottabb mértékben lesz meg a jövőben. 

Hogy ennek a -kiváló érdemű tanlférfiu-
riak a neve az utókor számára ez alkalomból 
is meg legyen örökítve, a tankerület tanári 
karai és tanulóifjúsága kor- és stílszerű for-
mát választott ak'kor, amikor a jubileum 
alkalmából „Ur. Szele Róbert jubileumi alap-
iára" négyezer korona hadikölcsönt jegy-
zett, melynek a kamatait évenkint felváltva 
más és más tankerületi középiskola jó ma-
gaviseletű és legalább jó eredménnyel vég-
zeit és főiskolai tanulmányokra készülő ta-
nulója kapja jutalmul. Azon kivül minden 
fanári testület a maga és a rá bízott ifjúság 
•evében diszes, a középkori krónikások ap-
-'í'-kos gondosságával és finom Ízlésével 
• állított üdvözlő iratot nyújtott át Szele 
Róbert főigazgatónak. ' 

A di.-ziilést a Kass-szálló egyik külön-
ennében társasebéd követte, amelyen a 
ízámos fel,köszöntő közül különösen Madzsar 
Gusztávnak, a makói állami főgimnázium 
igazgatójának meleg, intim hangú beszédje 
rált ki és aratott viharos tetszést. Felolvas-
ók továbbá a jubileum alkalmából nagy 
számmal beérkezett sürgönyöket és üdvözlő 
iratokat, amelyek közül ide iktatjuk Somo-
gyi Szilveszter dr. szegedi polgármesterének 
és a kegvestanitórend'rendfőnökének, Hénap 
Tamásnak az üdvözlő iratát. Somogyi pol-
gármester üdvözlő irata igy hangzik: „Nagy-
ságos Főigazgató Ur. Kedves Barátom! 
Most, hogy főigazgatói működésed évfordu-
lóján legbensőbb fisztelőid a nagy időkhöz 
méltóan csendes, családias körben Rólad, a 
Te eredményes munkádról iinnepiesen meg-
emlékezlek, én is csatlakozom az ünneplők-
höz és szivem mélyéből kivánom Rád és 
kedves családodra Isten bőséges áldását. 
A komoly és igazán becses munka — amely 
kivívja minden számottevő, tárgyilagos em-
ber elismerését — nem dolgozik a köznapi 
élet vásári zajával, hanem csendesen, szí-
vósan tfiizdi ki a maga maradandó eredmé-
nyét. Mint ennek a városnak a legfőbb tan-
ügyi férfia, meg tudtad teremteni, és, ami 
még nehezebb, meg tudtad őrizni a szegedi 
középiskoláknak azt a magas színvonalát, a 
mely azoknak kifelé tekintélyt, befelé pedig 
nemes erkölcsi értéket biztosit. Hálával és 
nagyrabecsüléssel fog Rólad és müköd'ésed-
ről megemlékezni mindenki, aki az igazi ér-
demre alapítja Ítéletét." 

Hénap Tamás, rendifőnök, a következő 
"sorokban üdvözölte a jubilánst: „Az isteni 
Gondviselés-jóságos kegyelméből Nagyságod 
immár tiz éve áll a szegedi tankerületnek 
élén s tesz nagyérdemű szolgálatokat 'hazai 
közoktatásügyünknek. A decennium a hábo-
rú zajában is ünnepi érzést vált ki mind-
nyájunk szivéből, akik Nagyságodhoz közel 
állva oly sokszor voltunk szerencsések szive-
kiapadhatatlan melegében, szelleme gazdag-
ságában és páratlan jóakaratában részesül-
hetni. 

őszinte örömmel és méív tisztelettel 
köszöntöm ezért Nagyságodat ngy a magam, 
mint a kegyes tanitórend nevében ezen 
ünnepi alkalomból, kérve a Mindenhatói, 
árassza el áldásával Nagyságod drága életét 
és engedje, hogy zavartalan egészségben 
még igen sokáig lehessen középiskolai ok-
tatásügyünknek lelkes irányitója és veze-
tője." , 

Sk<*r»d, 1917. féür-liár 4, 

Alkalomszerűnek találjuk még ide iktat-
ni a jubiláló főigazgató érdemekben gazdag 
tanügyi pályájának főbb adatait: Két tanári 
és a tudori oklevél birtokában harmincöt 
éves -koráig nevelősködött a Pongrácz grófi 
családnál, azután a budapesti VII. -kerületi 
állami főgimnáziumhoz került helvettes ta-
nárnak, onnan Lúgosra nevezték ki rendes 
tanárnak, de már más-fél év múlva vissza-
helyezte a kultuszkormány a kiváló pedagó-
gust a budapesti V. kerületi főgimnáziumhoz. 
Tizenegy évi tanárkodás után. 1899-ben a 
budapesti VI. -kerületben (felállított állami 
főgimnázium szervezésével bízatott meg. 
Innen állította őt 1907-iben a -királyi kegy 
nyolc évi igazgatói működés után a szegedi 
tankerület élére. Megjegyezzük még, hogy 
dr. Szele Róbert amellett, 'hogy kiváló gya-
korlati pedagógus, szép nevet biztosit-ott 
magának a tankönyv- és tudományos iroda-
lom terén is. 

A skandiuáv államok komoly 

helyzete 

Stockholm, február 3. A skandináv álla-

mok helyzete a központi hatalmak által be-

je'entett teljes blokád következtében igen 

komoly. A hajóstársaságok tartózkodó állás-

ponton vannak és bevárják, ihogy milyen 

'esz a hadjárat sikere. Az Amerikából elin-

dult és még uton levő gőzösöknek drótnél-

küli táviratban azt az utasítást adták, hogy 

a Far-Öer szigetek fölött haladjanak. Senki 

sem fogad el hajóbiztositásokat Angliába 

vagy Franciaországba. A mai n.apíói kezdve 

Svédország teljesen el van zárva Angliá-

tól és Nyugat-Európától, mert a hajóstár-

saságok az c-gyetlen postautat Göteborg és 

Anglia között nem tartják fenn. A posta-

igazgatóság közölte, hogy a komoly helyzet 

következtében megszüntették a postaközle-

kedést Angliával. A norvég postaközlekedés 

Bergen és Newcastle között, valamint a svéd 

posta-összeköttetés Oroszország és a szövet-

ségesei között szintén megszakadt. 

Stockholm, február 3. A svéd hajóstár-

saságok arra sürgetik a kormányt, létesítsen 

megállapodást Németországgal, hogy an-

gol kikötőkben, vagy nyílt tengeren levő 

svéd hajók visszatérhessenek hazájukba és 

ebből a célból a megszabott ötnapos határ-

időt hosszabbítsák meg. Svédországnak 300 

ezer tonna gabonára és takarmányra van 

szüksége, amely a blokád miatt el fog ma-

radni, mivel Anglia a megrakodott svéd ha-

jókat minden bizonnyal le fogja foglalni. A 

szénszállítás is leihetetlenné vált. 

őszre békét jósol a spanyol 
hadügyminiszter 

Genf, február 3. A spanyol hadügymi-

niszter a háború befejezését illetőleg igy 

nyilatkozott: 

— Azt hiszem, a háború még ősz előtt 

véget ér. Egyik hadviselő fél sem birna ki 

még egy telet a lövészárkokban. Azt hiszem, 

hogy most nagy offenzivák következnek és 

ezeknek az eredménye dönti el a -küzdelmet. 

Nem gondolnám, ihogy a háború a hadsere-

gek ifelemészitődésével is befejezhető volna, 

azt azonban hiszem, hogy a háború végé 

közel van. 


