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HAZÁNKBAN 1848-1948 KöZöTT

II. rész

Orsolyiták

A Szent Orsolya-rendi szerzetesnővéreknekhat nagy iskolaegyüttesük volt a tőr

ténelrni Magyarországon: Kassa (1699), Győr (1726), Sopron (1747), Pozsony
(17701, Nagyvárad (1772), Budapest (1922).

Kassa: az orsolyiták Angelinum Leánynevelő Intézete. 1699-ben nyitotta meg a
rend első iskoláját: egy elemi népiskolát. E mellé később tanítónőképző intézetet
szerveztek, ennek első tanéve 1860/61-ben indult meg. A két évfolyamú tanítónő

képző 1868-tól három, 1888-tól.négy évfolyamossá bővült. 1900-ban kezdte műkö

dését a polgári iskola. 1905-ben női gazdasági tanintézetet, női kereskedelmi
szaktaníolyamot és felsőbb leányiskolát szerveztek, amelyet 1915-ben leánygim
náziummá alakítottak át. - 1920-ban a rend csak ott vállalta a tanítást, ahol a
csehszlovák hatóságok továbbra is engedélyezték a magyar nyelvű oktatást: az
elemi, a polgári és a kereskedelmi iskolában. 1937-ben egyik korábban elvett
épületüket visszakapták s ott szlovák nyelvű leánygimnáziumot és tanítónőképzőt

nyitottak. Az intézetet a rendalapítóról - Merici Szent Angela - az "Angeli
num" nevet kapta. Egy év elteltével - a trianoni határok megváltoztatása után
- az intézet magyar oktatási nyelvűvé vált, az maradt 1945-ig.

Győr: az orsolyiták leánynevelő intézete. A rend 1726-ban települt meg a vá
rosban s ebben az évben nyitották meg a "belső" leánynevelő intézetet, valamint
az elemi iskolát a lakosság gyermekei számára. Az óvoda 1880-ban kezdte műkö

dését, a polgári iskola pedig' 1898-ban. 1922-ben szervezték meg a nőipariskolát.

végül 1926-ban a tanítónőképző intézetet. 1945-1948 kőzött az elemi népiskola és
a polgári iskola osztályaiból létrehozták a nyolcosztályos általános iskolát.

Sopron: az orsolyiták leánynevelő intézete. 1747-ben nyilt meg rendházuk Má
ria Terézia jelentős anyagi támogatásával, benne bentlakásos leánynevelő inté
zettel; ugyanakkor kezdte működését a "külső" elemi iskola, a városi lakosok
gyermekei számára. A "belső" négyosztályos és a "külső" hatosztályos elemi is
kola egészen 1945-ig működött. 1864-ben kezdte működését két évfolyammal a
tanítónőképző. Ez 1870-ben három, 1882-ben négy, 1923-ban pedig öt évfolyamos
lett. - 1873-ban létesült a felső leányiskola, amely az 1882/83-i tanévtől kezdve
mínt négyosztályos polgári élt tovább. 1892-bén szervezték meg a polgári iskolai
tanítónőképző intézet, amely az 191O-es évek végén szűnt meg. 1886-ban indult
meg a varró-műhímző iskola, amely 1923-tól négy évfolyamos nőipariskolévá ala
kult. - Az 1913/14-i tanévben nyílt meg a leánygimnázium első osztálya, tanulói
első ízben 1921-ben érettségiztek. 1941-ben kezdte működését a "VNlcentianum
mezőgazdasági leányközépiskola" , amelynek négy évfolyamos tanulmányai érett
ségivei zárultak. A két vílágháború között tehát a következő oktatásí-nevelési in
tézmények álltak Sopronban a Szent Orsolya-rendi szerzetesnővérek vezetése
alatt: elemi iskolák, polgári iskola, gimnázium, nőipariskola, mezőgazdasági le
ányközépiskola, tanítónőképző intézet. 1945-1948 között az elemi és polgári is
kolákból létrehozták a nyolcosztályos általános iskolát.
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Pozsony: az orsolyiták leánynevelő intézete. A rendet Mária Terézia telepítette
le a városban, ettől kezdve tartottak fenn alsó és középszintű iskolákat leányok
számára. Bentlakó és bejáró tanulókkal egyaránt foglalkoztak. 1893-ban nyitották
meg a polgári iskolát és a tanítónőképzőt. Felsőbb leányiskolájuk 1916-ban ala
kult át leánygimnáziummá. 1920 után a gimnázium szlovák tanítási nyelvűvé vált,
a tanítónőképző viszont magyar tannyelvű maradt: ez volt az egyetlen magyar
tannyelvű katolikus tanítónőképzőCsehszlovákiában. .

Nagyvárad: az orsolyiták leánynevelő intézete. 1772 őszéri nyilt meg mint "bel
ső" nevelőintézetSzenczy István örkanonok alapítvényából. 1774-től működött az
elemi iskola a városi lakosság gyermekei számára. 1858 őszéri nyitotta meg ka
puit - Szaniszló Ferenc nagyváradi püspök alapításaként - a tanítónőképző in
tézet két évfolyammal, amely 1871~ben három, 1899-ben négy évfolyamos lett. A
bentlakásos felsőbb leányiskolát - amely a korábbi "belső" leánynevelő intézet
ből az 1870-es években jött létre - 1890-ben nyilvános polgári iskolává alakítot
tá~ át. 1928-ban a polgári iskola és a tanítónőképző intézet összevonásából foko
zatosan létrehozták a leánygimnáziumot. Mindegyik iskolatípusban mindvégig
magyar nyelven folyt az oktatás a két világháború között. Az 1941j42-i tanévtől

kezdve újból megnyitották a tanítónőképző intézetet, de tovább rnűködött a le
ánygimnázium is.

Budapest: az orsolyiták Szent Angela leánygimnáziuma és tanítónőképző inté
zete-vA rend tagjai a budai Rózsadombon az 1922j23-i tanévben polgári leányis
kolát létesítettek. Emellett 1924-ben alsó gimnáziumi osztályokat is nyitottak, fo
kozatosan építve ki a leánygimnázium nyolc osztályát. Az 1930j31-i tanévre épült
ki a teljes nyolcosztályos gimnázium, felvéve a Szent Orsolya-rend alapítójának,
Merici Szent Angelának nevét. Az első érettségi vizsgát 1931 júniusában tartot
ták. -Ekkor nyitották meg tanítóképzöjüket, gyakorló elemi népiskolával együtt.
1945-1948 között a meglevő iskolák megfelelő osztályaiból kialakították az álta
lános iskolát.

Isteni Megváltb Leányai

Az Isteni Megváltó Leányai szerzetesnővérek - másképpen redemptorisszák 
nagyobb iskolaegyüttesei Sopronban (1896) és Budapesten (1920) voltak.

Sopron: az Isteni Megváltó Leányai szerzetesnővérek leánynevelő intézete.
1896-ban nyílt meg a négyosztályos polgári iskola, 1899-ben a tanítónőképző in
tézet, 1900-ban az óvónőképző intézet. A két utóbbi intézetben az első képesítő

vizsgát 1902-ben tartották. A tanítónőképző 1923-től öt, az óvónőképző 1927-től

három, 1931-től pedig négy évfolyamos lett. 1922 szeptemberében kezdte mükö
dését a négy évfolyamos felső kereskedelmi iskola, 1924-ben pedig a három évfo
Iyamos nőipariskola, ·amely az 1940j41-i tanév től kereskedelmi leányközépiskola
ként működött tovább. 1924-ben indult a három évfölyamos nőipariskola. A két
világháború között tehát a következő oktatási-nevelési intézmények álltak Sop
ronban az Isteni Megváltó Leányai szerzetesnővérek vezetése alatt: óvónőképző
gyakorló óvodával, tanítónőképző intézet gyakorló elemi népiskolával. polgári is
kola, kereskedelmi leányközépiskola, nőipariskola. 1945-1948 között a gyakorló
elemi iskolából és a polgári iskolábóllétrehozták az általános iskolát.

Budapest: az Isteni Megválto Leányai szerzetesnővérek Szent Margit Leány
gimnáziuma és' Nőnevelő Intézete. 1920 szeptemberében nyílt meg a leánygimná
zium első osztálya, majd fokozatosan épült ki a teljes nyolcosztályos gimnázium.
Az első érettségi vizsga 1'928 júniusában zajlott le. Kezdettől fogva négyosztályos
elemi népiskolát is vezettek. - E két intézmény mellett 1932-ben újabb két isko
la kezdte meg működését. Az egyik a 10-14 éves tanulók számára szervezett,
részben német tanítási nyeívű "Modernnyelvi Középíokú Leányiskola"; a másik a
tanítónőképző. 1938-ban e két intézményből - az 1938. évi XIII. törvény alapján
- létrehozták a nyolcosztályos .Jatinmentes" középiskolát: ennek alsó tagozata
10-14 éves tanulók számára részben német nyelvű négyosztályos gimnázium; er-
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re épült a felső tagozat, a 14-18 évesek számára a négyosztályos liceum. A li
ceum IV. osztálya érettségivel zárult, először 1942 júniusában. E "latinmentes"
iskolát nevezték Nőnevelő Intézetnek; a leényzimnézium pedig Szent Margit ne
vét vette fel. Mindkét intézmény élen járt az 193O-as évek elejétől kezdve a mo
dern didaktikai eljárások alkalmazásában:' egyrészt a korszerű nyelvoktatási
módszerek kidolgozásában, másrészt a munkáltató-kísérleteztető természettudo
mányos oktatásban. A kémiai munkáltató-kísérleteztetőmódszer alkalmazásának
országosan elismert szakembere volt Szabó M. Erika nővér, 1923-tól a gimnázium
tanára, 1934-1948 közott igazgatója, számos értékes pedagógiai tanulmány szer
zője. A mindvégig meglevő I-IV. osztályos elemi népiskolából s a gimnázium,
valamint a Nőnevelő Intézet alsó osztályaiból 1945-1948 között létrehozták az
általános iskolát.

További apáca-iskolaegyüttesek

Budapesten működött az Isteni Szeretet Leányai sz~rzetesnővérekískolakomp
lexuma. A rend 1871-ben nyitotta meg házát a fővárosban. Az 1874/75-i tanévtől

kezdve négyosztályos elemi népiskolát vezettek, ez 1878-ban hatosztályossá bő

vült. Emellé 1890-ben óvodát szerveztek, s felvették a "Szent Margit Nevelőinté

zet" nevet. Az 1889/90-í tanévtől kialakították a felső leányiskolát, ebből hozták
létre az 1895/96-i tanévtől kezdve a polgári iskolát. 1908-ban indult meg az egy
éves női kereskedelmi szaktanfolyam, amely az 1937/38-i tanévtől kétévessé vált.
- 1930 szeptemberében nyilt meg a "Pátrona Hungariae" leánygimnázium első

osztálya, amely fokozatosan épült nyolcosztályossá. 1938 júniusában tartották az
első érettségit. Az elemi és a polgárí iskolából hozták létre 1945-1948 között az
általános iskolát. - 1950-től a gimnázium Knézits utcai épületében kezdte meg
működését a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolariővéreknégyosztályos Pat
rona Hungariae Leánygímnáziuma.

Két nagyobb iskolával rendelkeztek a Szent Szív szerzetesnővérek (másképpen a
Sacré Coeur nővérek), mindkettő a fővárosban volt.

Budapest: a Szent Szív szerzetesnővérekSophianum Leánygimnáziuma. A rend
1883-ban telepedett le Budapesten, ugyanebben az évben elemi népiskolát nyitot
tak a Városliget szomszédságában. 1897-ben e mellé polgári iskolát ís szervezjek.
Ezt később gimnáziummá fejlesztették: 1914 szeptemberében indult meg benne a
tanítás. Az első érettségi vízsgát 1918-ban tartották. Közben - 1917-ben - a
gimnázium átköltözött a Míkszáth Kálmán térre és felvette a "Sacré Coeur So
phianum leánygimnázium" nevet, a rend alapítójáról. Barat Szent Magdolna Zsó
fiáról. Ezt 1941-ben változtatták a következőre: "Szent Sziv Társaság Sophianum
leánygímnáZiuma". A nyolcosztályos gimnázium mellett négyosztályos elemi nép
iskolát is fenntartottak. 1945-1948 között létrehozták az általános iskolát.

Budapest: a Szent Szív szerzetesnővérek Phtlippineum leánygimnáúuma. A
rend városligeti rendházában a Sophianum kiköltözése után tovább működött az
elemi népiskola és a polgári iskola. Melléje ekkor szervezték a .myelvmester" 
iskolát. Az 1932/33-i tanévben újra índultak a gimnáziumi osztályok is, 1936
őszén nyilt meg az V. osztály, az első érettségit 1940 júniusában tartották. A le
ánygimnázium 1940-ben vette fel az ebbenaz évben boldoggá avatott Philippine
Duchesne Szent Sziv-szerzetesnőrőla .Phíttppíneum" nevet. 1945-1948 között a
meglevő intézmények megfelelő osztályaiból kialakították az általános ískolát.
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Két hazai városban volt iskolája a Miasszonyunkról nevezett női kanonok-szerze-
tesrend tagjainak, másként a 'Notre Dame-apácáknak. .

Pécs: a Miasszonyunkról nevezett női kanonokrend leánynevelő intézete. A ko
rábban már működő elemi népiskola és polgári iskola mellé 1895-ben szervezték
meg a tanítónőképző intézetet, amely az 1924/25-i tanévtől kezdve öt évfolya
mossá vált. Az 1943/44-i tanévben vette fel a tanítónőképző Szent Margit nevét.
:..- 1907-ben kezdte müködését a felsőbb leányiskola, amelyet 1916-ban leánygim
náziummá alakítottak át. Ennek nyolc osztálya az 1919/20-i tanévre épült ki, ek
kor tartották az első érettségit. Az 1925/26-i tanévtől a pécsi Erzsébet Tudomány
egyetem egyik gyakorló gimnáziuma volt.

Zalaegerszeg: a Miasszonyunkról nevezett női kanonokrend leánynevelő inté
zete. Alapította Péhm (Mindszenty) József zalaegerszegi apátplébános 1929-ben.
Elemi iskolát, polgári iskolát és tanitónőképző intézetet foglalt magában. 1945
1948 között az elemi és a polgári iskolákból létrehozták a nyolcosztályos általá
nos iskolát.

Nagykanizsán 1934-ben, Budapesten 1904-ben kezdte müködését a Notre Dame
de Sion szerzetesnővérek iskolája.

Budapest: a Notre Dame de Sion-szerzetesnővérekleánygimnáziuma. 1904 má
jusában telepedett le a szerzetesrend a fővárosban. s elemi népiskolát, polgári is
kolát nyitottak. valamint intenzív nyelvtanfolyamokat szerveztek leányok számá
ra. 1930-tól a polgári iskolát fokozatosan leánygimnáziummá alakították át. Az
első érettségi vizsgát 1936 júniusában tartották.

Ugyancsak Budapesten volt a Salvator szerzetesnovérek legjelentősebb intézete.
Budapest: a Salvator szerzetesnővérekSalvator Intézete. 1906. július I-én óvo

dát, 1906. szeptember .l-én pedig elemi népiskolát nyitott a rend Angyalföldön.
Hozzájuk társult 1915-ben a polgári leányiskola. 1924-ben két évfolyamos női ke
reskedelmi szaktanfolyamot szerveztek, amely az 1939/40-i tanévtől kezdve négy
évfolyamos felső kereskedelmi iskolává bővült. Ez 1940-ben a miniszteri rendel
kezéseknek megfelelően átalakult négy évfolyamos kereskedelmi leányközép
iskolává. 1929-ben kezdte meg müködését a tanítónőképző intézet. 1945-1948 kő

zött - az elemi és a polgári iskolából - kialakították a nyo1cosztályos általános
iskolát.

Egy jelentős intézetet tartottak fenn a Szent Domo"nkos-rendi szerzetesnővérek.

Kőszeg: a Szent Domonkos-rendi szerzetesnövérek leánynevelő intézete. 1874
ben nyílt meg a tanítónőképző intézet, előbb váltakozó évfolyamokkal (I-III.,
II-IV.), 1900-tól teljes négy évfolyamúvá vált az intézet. A polgári iskola 1896
ban kezdte működését. 1945-1948 között a tanítónőképző intézet gyakorló isko
lájábólés a polgári iskolábóllétrehozták a nyolcosztályos általános iskolát.

Ugyancsak egy nagyobb intézetük volt a keresztes nővéreknek is.
Zsámbék: a keresztes nővérek leánynevelő intézete. 1905-ben nyílt meg a pol

gári iskola. 1929-ben szervezték meg a tanítóképző intézetet, majd 1945-1948
között az általános iskolát.

1948-OOn a felekezeti iskolák államosításakor ezeket az apáca-iskolaegyütteseket
is államosították, s nagyobb részük állami-világi vezetés alatt folytatta tovább
rnűködését.

HibaigazUás. Májusi számunkban, a tanulmány első részében, a 383. lapon az angolkisasszo
nyok egri intezetének alapítási éve helyesen 1852.
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