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A fiatal bírósági tisztviselő 
X revolveres tragédiája 

•v * 

Revolverrel megsebezte volt menyasszonyát és agyonlőtte magát 

v (A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken; 
cHiután két órakor halálos tragédia játszódott le 
• Tavasz-uccában. Ágh László 24 éves bírósági 
hivatalnok revolveréből rálőtt volt menyasszo-
nyára, majd agyonlőtte magát, A szerencsétlen 
fiatalember nyomban meghalt, a golyó a jobb 
jSIe mellett hatolt a fejébe és azonnal végzett 
vtle. Menyasszonyát a revolvergolyók könnyebben 
megsebezték. 

Agh László, 'Agti Gyula telekkönyvvezető egyet-
- m fia volt. Az apát nemrégiben Budapestre he-
lyezték. A fiu már régebben beleszeretett egy 
szegedi urileányba, nemsokára eljegyezték egy-
mást a fiatalok. A közelmúltban elhidegültek egy-
mástól és emiatt az eljegyzést felbontották és 
ugy látszott, hogy a dolog végérvényesen befeje-
aödött. >h 

Csütörtökről peniekre virradó éjszakán Agn 
í ászlőt egy ismeretlen nő társaságában látták mu-
latni, jókedvű volt és semmi jel sem mutatta, 
hogy milyen gondolatokkal foglalkozik. Pedig az 
öngyilkosság gondolatával már régebben foglalkoz-
hatott. fegyverviselési engedélyt szerzett arra való 
hivatkozással, hogy lakásuk közelében sok a macs-
lia és azokat akarja irtani. 

'Agh László pénteken reggel rendesen bement 
Í1 hivatalába, ott azonban nem sokat időzött, ha-
r.em egyserre eltűnt a törvényszék épületéből. 
Édesapja, aki jelenleg Szegeden tartózkodik ügyei 
elintézése végett, értesült arról, hogy fia eltüní 
ai hivatalból, utána ment és sikerült is a déli 
órákban az uccán ráakadnia. Azalatt pedig a fiu 
fiz uccán csatangolt és ékszereket kínált ismerő-
seinek e'adásra. Sok embert megállított az uccán 
és mindenkinek eladásra kínálta a holmikat. Ugy 
látszik, hogy végre sikerült is eladnia valamit,-

(mert a jelek szerint ebből a pénzből vásárolta meg 
iazt a hatmilliméteres forgópisztolyt, amellyel az-
tán az öngyilkosságot elkövette. Édesapja, amikor 
a fiút megtalálta, hazakísérte. Onnan azonban rö-
videsen ismét eltávozott és most volt menyasszo-
nya lakásához, ment. Volt menyasszonya családja 
körében éppen az ebédnél ült. Ágh László — 
ahogy a tanúvallomások mondják — először sér-
tegetni kezdte a mit sem sejtő leányt, aki egy 
darabig hangtalanul tűrte a fiu kitöréseit, majd 
arra kérte, bogy mérsékelje magát, mert egy eb-
ként arra kell kérnie, hogy hagyja el lakását. 

Ágh László c-re abbahagyta a sértegetést és 
más hangon k i d é i t beszélni. Arra kérte a leányt, 
hogy néhány percre hagyja abba az ebédet és 
menjen át vele a másik szobába, mert négvszem-
között szeretne vele beszélni. A leány azonnal fel-
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állott és menni készült, amikor 'Agh László hir-
telen a zsebébe nyúlt és a következő pillanatban 
előrántott onnan egy kisméretű pisztolyt. A leány-
nak még csak kiáltani sem volt ideje, amikor a 
fiu hozzá ugrott és közvetlen közelről rálőtt. 

A golyó a leányt a jobbvállán érte és a kulcs-
csont alatt hatolt a mellébe. A leány édesanyja 
sikoltozva ugrott fel és kiszaladt az udvarra, hogy 
segítséget szerezzen, ugyanakkor a leány is me-
nekülni igyekezett. Ágh László azonban utolértél 
és most a tarkójára szorította a revolvert. Ez a 
lövés sem okozott csodálatosképen súlyosabb sérü-
lést, a golyó a nyakon lévő húsban elvesztette 
átütőerejét, a koponyacsontról vissza/xülant és az 

ablakot ütötte keresztül, majd lehullott 
A kétszeresen megsebezett leány most már ki-

szaladhatott az udvarra. Néhány pillananat múlva 
a lakásból két revolverlövés hallatszott. Amikor » 
házbeliek berohantak a lakásba, a fiút a hálószoba 
Tékamiéján találták, átlőtt halántékkal, holtan. 

A sebesült leány megmenekülése után azonnal 
a kórházba sietett, ahol a golyót eltávolították, 
sebeit pedig bekötözték. Állapota nem súlyos, rö-
videsen teljesen gyógyultan elhagyhatja a kór* 
házat, ' 1 ; ; , . 

Dr. Bodnár József rendörfogalmazó vezetésé-
vel délután rendőri bizottság szállott ki a hely-
színre és lefolytatta a nyomozást. Dr. Mogán Belát 
tiszti orvos megvizsgálta a szerencsétlen fiatal-
ember holttestét és megállapította, hogy az első 
lövés a bal hüvelykujját ért", cz valószínűleg ugy 
történhetett, hogy idegességében elsütötte a pisz-
tolyt véletlenül. A másik golyó talált és a füle 
mögött hatolva, a koponyájában olyan roncsolást 
okozott, hogy nyomban megö'te Agh László holt-
testét beszállitották a törvényszéki orvostani in-
tézetbe. 

Adalékok a szegedi 
női felső kereskedelmi iskola 
negyedszázados történetéhez 

(.1 Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
városi női felsőkereskedelmi iskola az idén töl-
tölte be fennállásának negyedszázados jubileumát. 
Az iskolának most megjelent értesitője első he-
lyen ennek a negyedszázadnak a történetéről em-
lékezik meg. A N'yáry György igazgató tollából 
megjelent történelmi visszapillantás igen érdeke-
sen ismerteti az iskola fennálásának küzdelmes 
huszonöt esztendejét. Terjedelménél fogva az 
egész tanulmányt nem közölhetjük, az alább kö-
vetkező szemelvények azonban elégségesnek lát-
szanak ugy a történetnek, mint magának az érte-
sítő1 bevezető és stiláris szempontból is kiválóan 
érdekes tanulmánynak a megismerésére: 

..lláboruelőtti boldog Magyarország még bodo-
gabb városa volt Szeged, az Alföld és Délmagyar-
ország metropolisa. A Dunától a Száváig ide fut 
össze minden. A Tiszán Zimonytól fölfelé úszik 

a hajó s a l égá lomáson l öt ki. Orsova. Báziás, 
Kevevára, Pancsova, Bród vonatai naponként be-
futnak a szegedi pályaudvarokra s öntik ki ma-
gukból vidékük utasait. Vonatjuk sok kisebb kul-
lurgóepont mellett elhalad, de ők csak a mágikus 
erővel vonzó Szeged feié íörckszerek." 

„Ezek ti!-,'<' érthető, tr ®rt rrrr, vop elég egy fel-
sőkercskedalm' iskola a szeg. dj ' « Szegedre özön-
lő tanulóság elhelyezésére." 

..Dr. Lázár Gvörgy. Sreged város néhai nagy pol-
gá mestere időközben eljárt a vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumban, ahoi nem kapott biz-
tatást arra, hogy az intézet állami jelleggel léte-
süljön.' 

..Miu'á-i a polgári leánvpko1a elkészült, s a mi 
hciviségünk felszabadult, a város közönsége az 
emlitc.lt iskolaépületet teljesen átépítette és jelen-
tős költséggel renoválta oly mértékben, hogv 101?, 
év morán a Nemzetközi Kereskedelmi Oktatási 
Egyesület által Dudapesten rendezett Nemzetközi 
Közgazdasági tanfolyam hallgatói kirándulásukon 
Szeged városát is meglátogatták és nagy elisme-
réssel nyilatkoztak az akkor berendezés alatt álló 
városi fiu és női felsőkereskedelmi iskoláról." 

,..\z 1913-11 tanév zártakor már olt leskelődött 

a világháború réme.1' 

„A lartév eleji felvételek előtt, szeptember hó 

7-dikén ,»z intézetek igazgatóját, Nyáry Györgyöt, 

aki szkv. cs. és kir. hadnagy volt, behívják tényle-
ges szolgálatra és a déli harctérre távozik." 

,Ez időben vonultak be Szegedre a Balkánról 
az iskolák vezetését.." 

„Az intézet igazgatója 52 havi hadiszolgálat 
után leszerelt és 1918 november 15-dikén vette át 
visszaözönlő német alpesi hadtest csapatai, akik 

ha r.em is avatkoztak be a rendcsinálásba, de bi-
zonyos nyugalmat jelentettek." 

..Nap-nap után küzdeni kellett az iskolaépület 
megtartásáért, nehogy katonai célra igénybeve-
gyék. Közben pedig sötét árnyékként lebegett a 
szerb vagy oláh megszállás. Végre a járvány meg 

szüli! és december elején a tanítás megkezdődött." 

„A németek elvonulása után a francia megszál-
lás következik s a franciak elfoglalják a középü-
leteket, a szerbek pedig Újszegedre vonulnak be, 
a közúti hid túlsó oldalán már srerb katona áll 
őrt. Az iskolai épületet és ezzel az iskolát megint 
sikerült az igénybevételtől megmenteni. X tanítás 
rendben folyik tovább. A városban állandóak a 
rémhírek. 1919 március nyugtalansága az ifjú-
ságra is lassankint átragad. A fegyelem még min-

dig megfelelő. Kívülről izgatják az ifjúságot." 

„A kulturtanáes összehívja az igazgatókat, hogy 
a szegedi iskolák bezárását kimondassa, de aa 
igazgatók ez intézet igazgatójának felszólalására 
nem bezárást, esnk három heti húsvéti szünetet 
javasolnak. Ekkor lép közbe a budapesti népbiz-
tos, aki elrendeli az iskolák bezárását s a bizo-
nyítványok azonnali kiadását. Az intézet igazga-
tója nem hajtja végre a rendelkezést, de a 
francia városkormányzó külön rendeletet ad ki 
s a megszálló francia katonai hatalomnak eleget 
kellett tenni." 

„A szegedi iskolába északafrikai arabok, ma-
rokkóiak. indokbinaiak, madagaszkáriak, senegá-
lok vannak beszállásolva s iskolánk még mindig 
érintetlen. Ujabb és ujabb francia csapatok jön-
nek s ekkor mi sem kerülhetjük cl sorsunkat, 
s egy francia parancsnokság szállja meg épüle-
tünket. Közembereik megpróbálják, hogy gyö-
nyörű tölgyfa bútoraink milyen jó tüzelőanyag. 
A parancsnoknál közbelépésemre ez megszűnik, 
majd az ablakfüggömjőknck kerül ellensége." 

„A felsó kereskedelmi iskolák felsőbb hatóság 
nélkül állanak. Itt Szegeden a megmaradt Ma-


