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1848-1948 KÖZÖTT

Ha egy mai átlag fiatalt megkérdeznénk, kik az apácák, alighanem zavarba
jönne. Regények, kabarétréfák, tévédarabok ayomén az a kép alakult ki ben
nük, hogy az apácák furcsa, különc emberek, semmi közük a zajló élethez,
sajátos, zárt világban élnek, mai szemmel nézve korszerűtJenek.

Jó lenne e hamis (részben tudatosan hamis) kép szertéfoszlatása érdekében
megtenni az első lépéseket. Be kellene mutatni, mit tettek az apácák az el
múlt évszázadokban például a hazai egészségügyért, különféle szociális terü
leteken, főként o leánynevelés terén.

A közvéleményben jelenleg az apácaiskolákról is ~ színdarabok, operettek,
anitklerikális regények hatására ~ torz kép él. Pedig csak. bele kell lapozni
az apácaiskolák egykori értesítőibe. vagy meg kell hallgatni a ma élő vissza
emlékezőket: nagyon modern, derűs, nyitott élet folyt a' 20. századi "zárda
ískolákban", egyáltálán nem besavanyodott, életunt légkör vette' körül a tanuló
kat. A tudományok, mü-vészetek és sportok éppen úgy szerepet kaptak, mint
a társasági és közösségí élet különféle formái, mindez természetesen az őszinte

és modern vallásosság közegében.
Mai szemmel nézve két vonatkozásban kétségtelenül jelentős pedagógiai ered

ményeket értek el az apácanevelők. Mély felelősségérzettel párosuló köteles
ségtudatot és a tudatos meggyőződésből vállalt cél érdekében való önuralmat,
önfegyelmet alakítottak ki a tanulókban. E két nevelési szférában tagadhatat
lanok az eredményeik.

Mind a neveléstudomány, mind a gyakorlati pedagógia ma is alapvető fel
adatnak tartja ezeknek az értékes személyiségvonásoknak a kifejlesztését. Az IS

kétségtelen, hogya mai nevelők ~ sokféle ok miatt ~ éppen e kettős feladat.
terén tudnak a, legkevésbé eredményt elérni. Éppen ez az egyik fő oka a nevelés
jelenlegi hazai és nemzetközi válságának.

Tanulmányunkban a magyar leárrynevelés egyik fontos fejezetét vázoljuk fel:
az apácarendek által hazánkban 1848~1948 között létrehozott és fenntartott
iskolaegyütteseket mutatjuk be. Erre nemcsak a fentebb jelzett ok miatt van
szükség. A magyar neveléstörténeti szakirodalom egyik jelentős fehér foltja
éppen a .leánvnevelés múltja. Amilyen sok szó esik a kutatásokban és közle
ményekben a fiúiskolákról, éppen' olyan kevés a leánynevelésről.

Sokféle oktatási-nevelési intézményben tevékenykedtek hazánkban az apácák :
óvodákban. elemi népiskolákban, polgári iskolákban, árvaházakban stb. Vázlatunk
ban ezekre nem tudunk kitérni, hanern csak azokra a tőbb oktatási-nevelési intéz
ményt magukba foglaló iskolaegyüttesekre, amelyek éppen apácarendjeink
íntézményszervezö erejét mutatták, s"amelyek hatalmas épülettömbjeikkel olyan
jellegzetesen színezték a két világháború közötti magyar városainkat. Ezeknek
az épülettömböknek legtöbbje ~ sok-sok évtized múltán ma is oktatást
célokat szolgál.

Adatainkat az iskolák hivatalos korabeli nyomtatott értesítőiből, évkönyvei
böl merítettük.
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Irgalmas nővérek

E néven két női szerzetesrend működött hazánkban. Az egyiket így nevezték:
"De Paul Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek", vagy másként "Páli Szent
Vincéről nevezett irgalmas nővérek", de így is hívták őket: "Szeretet Leányai"
(Filles de la Charite) apácák, vagy népszerűen:szentvincések-Ó,

Magyarországon a következő városokban állt vezetésük alatt nagyóbb iskola
együttes (zárójelben az alapítás éve): Veszprém (1854). Negyvárad (1856). Pápa
(1864). Budapest (1875, Ranolder Intézet). Budapest (1878, Szent Lujza Intézet),

Veszprém: az Irgalmas Nővérek Ranolder Intézete. 1854-ben Ranolder János
veszprémi püspök alapította. Elsőként az alapítás évében az elemi népiskola
nyílt- meg. Ezt követte 1892-ben a polgári iskola" majd 1933-ban a három év
folyamos nöipariskola. Az 1941j42-i tanévben nyílt meg a gy.ors- és gépíró
iskola. 1945~1948 kőzött az elemi népiskola és a polgári iskola osztályaiból
megszervezték a nyolcosztályos általános iskolát.

Nagyvárad: az Irgalmas Nővérek Immaculata Intézete. A rend 1855-ben
telepedett le a városban, s 1856-ban nyitotta meg az elemi iskolát. 1891-ben
kezdte működését -- Schlauch Lőrinc bíboros-püspök alapitásaként ~ a két
évfolyamos óvónőképző intézet. 1894-ben indult meg a tanítás a négyosztályos
polgári iskolában. Ezt 1928-tól gimnáziummái szervezték át, 1940-ben újra pol
gári iskola lett. Mindhárom intézményben magyarul folyt az oktatás, csupán
az óvónőképzőben tanítottak 1925;-1940 között magyarul és románul.

Pápa: az Irgalmas Nővérek Ranolder Intézete. 1864-ben Ranolder János
veszprémi püspök alapítványából nyilt meg az óvoda, az elemi népiskola
és a kézimunka-iskola. Az 1890j91-i tanév tő I működött a polgári iskola, majd
1902-tól a tanítóképzö intézet. 1945~1948 között az elemi népiskola és a pol
gári iskola megfelelő osztályaiból létrehozták az általános iskolát.

Budapest: az Irgalmas Nővérek Ranolder Intézete. Ranolder János veszprémi
püspök alapítványából létesült. A budapesti Kűlső-Ferencvárosban 1875 szep
temberében nyílt meg az óvoda és az elemi iskola, 1892-ben a polgári iskola,
s az 1893j94-i tanévben kezdte meg működését a tanítónők~pző intézet. A taní
tónöképző énekkara jelentős szerepet játszott ~ Csorda Romana igazgató-nővér,

a jeles énekpedagógus és Andor Ilona vílági tanár vezetésével ~ Kodály
Zoltán ,,€neklő Ifjúság" mozgalmában az 1930-as, 1940-es években. 1945~1948

között az elemi és a polgári iskolából kialakították a nyolcosztályos általá
nos iskolát.

Budapest: az Irgalmas Nővérek Szent Lujza Intézete. 1878-ban telepedtek le
az irgalmas nővérek Óbudéri. s már ebben az évben megnyitották elemi isko
lájnkat. Mellé '1896-ban polgári iskolát is szerveztek. 1929-ben kezdte műkö

dését az óvónőképző intézet. Az intézményegyüttes 1934-ben kapta a Szent
Lujza Intézet nevet az irgalmas nővérek rendalapítójáról. Marillac Szent Lujza
ról. Az óvónőképző és gyakorlóóvodája az 1930-as évek második felétől kezdve
fontos szerepet játszott Kodály Zoltánénekesmozgalmában: Kodály szoros kap
csolatban állt az intézettel az óvodai zenei nevelés korszerűsítését célzó ter
veinek kidolgozása során. 1945~1948 között az elemi és a polgári iskola
egyesitéséből létrehozták a nyolcosztályos általános iskolát.

Ugyancsak Páli Szent Vince szabályait követte az irgalmasnővérek másik ága:
a szatmári irgalmas nővérek. Intézményegyüttesük volta következő városok
ban: Szatmárnémeti (1843). Székesfehérvár (1864). Gyergyószentmiklós (1876).
Miskolc (1878), Esztergom (1892),

Szatmárnémeti: Szatmári Irgalmas Nővérek Leánynevelő Intézete, Először

1843~ban az elemi iskola nyílt meg, majd 1857-ben a tanítónőképző intézet,
amely 1884-ben vált négyosztályossá. 1890-ben kezdődött a tanítás a polgári
iskolában. 1894~1922 között polgári iskolai tanárokat is képeztek az intézetben,
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A leánygimnázium 1918.-ban létesült: ez év szeptemberében kezdte működését
az I. és V. osztály, Boromissza Tibor szatmári püspök alapítványából. Az
1921j22-i tanévrekiépült a nyolc osztály: ennek a tanévnek a végén tartották
az első (egyben utolsó) magyar érettségit. Első igazgatója a tudós jezsuita, Tóth.
Mike volt, 1923 nyaráig. 1938. őszétől a magyar leánygimnáziumi tanterv alap
ján folyt a tanítás, az iskola az 1941j42-i tanévben felvette Szent Erzsébet
nevét.

Székesfehérvár: 'a Szatmári Irgalmas Nővérek Ferenc József Nőnevelő Inté
zete. Az elemi népiskola - Királyhegyi Farkas Ferenc nagyprépost alapít
ványaként - 18.64-ben nyílt meg, 18.93 szeptemberében indult meg a tanítás
a négyosztályos polgári iskola első osztályában. 1921 őszéri a három évfolyamos
nőipariskola kezdte meg működését. Végül a gyakorló elemi iskolával egybe
kapcsolt tanítónőképző intézetben 1930 szeptemberében kezdődőtt el az oktatás.
1945-1948 között - az elemi és a polgári iskolák osztályaiból - kiálakitot
ták a nyolcosztályos általános iskolát. Az 1946j41-i tanévben megszervezték
a Dolgozók Tanítónőképző Intézetétis.

Gyergyószentmiklós: a Szatmári Irgalmas Nővérek Fogarassy Leánynevelő

Intézete. Alapította Fogarassy Mihály erdélyi püspök 1816-ban. Ekkor az elemi
népiskola nyílt meg, majd az óvoda 1884-ben, azután a polgári iskola 1892-ben,
Az 1928j29-i tanévtől 1938 őszéig a polgári iskola algimnáziumként működött.

Az 1941j42~i tanévben a kolozsvári Marianumból ide helyezték a tanitónőképzőt

is. Az intézményegyüttesben mindvégig magyar volt a. tanítás nyelve,
Miskolc: a Szatmári Irgalmas Nővérek Érsek i Nőnevelő Intézete. Alapitotta

Samassa József egri bíboros-érsek. 1818-ban nyilt meg a hatosztályos nép
'iskola, majd 1889-ben a felsöbb leányiskola. Ez 1901-ben négyosztályos pol
gári iskolává alakult. 1921-pen kezdte meg működését a tanítónőképző inté
zet. 1945-1948 között - az elemi és a polgári iskola egyesítéséből -- létre
hozták a nyolcosztályos általános iskolát.

Esztergom: a Szatmári Irgalmas Nővérek Leánynevelő Intézete. Az érseki
óvónőképző intézet és gyakorlóóvoda 1892-ben létesült. Meginditották elemi
népiskolájukat, valamint 'polgári iskolájukat is. Az óvónőképző 1922-ben át
alakult tanítónőképzővé. 1930-ban nyílt meg a leánygimnázium, amelyben
1938-ban tartották az első érettségi vizsgát. A gimnázium Boldog Margit, majd
Szent Margit nevet viselte. '1945-1948 között a polgári és az elemi iskolák
összevonásából létrehozták a nyolcosztályos általános iskolát.

Angolkisasszonyok

E szerzetesrend vezetése alatt a következő városokban volt iskolaegyüttes:
Budapest (1110). Veszprém (1860). Eger (1902). Kecskemét (1917), Nyíregy-
háza (1929). .

Budapest: az Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézete. Az angolkisasszo
nyok szerzetesrendjének budai leánynevelő intézetét Mária Terézia alapította
1110-ben. Az intézet a budai várpalotában kapott helyet. 1771-ben azonban
a Budára helyezett nagyszombati egyetem számára utalták ki az épületet, ezért
az intézet Vácra települt át. II. József nem oszlatta fel ezt a szerzetesrendet.
Rendelkezésére 1181-ben az intézet Pestre költözött, a domonkos rendlek egy
kori kolostorát kapta meg a belvárosban. Az apácák a leánynevelő intézeten
kívül ettől kezdve népiskolát is vezettek helybeli leányok számára.-- A két
intézmény mellett 1856. november 5-én nyitották meg a tanítónőképző intézetet:
az első tanítónőképző intézetet Magyarországon. Az első képesítövizsgát 1858
júniusában tartották. A tanítás nyelve l868-ig a német volt, ettől kezdve ma
gyar lett. Ugyancsak 1868-tól a korábbi kétéves tanítónőképző három évfolya
mossá bővült. A leánynevelö, valamint a tanitónőképzö intézet szoros kapcsolat
ban állt Liszt Ferenccel: a nagy muzsikus 1880-,1884 közott minden tavasszal
eljött a növendékek közé, s számukra hangversenyt adott a díszteremben. Ezen az
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intézet növendékei Líszt-művekkel szerepeltek. - 1906-ban új intézmény kezdte
műkődését az intezet keretei között: a polgári iskola. Ekkortájt már a Katolikus
Szabad Lyceum előadásai is folytak az intézet falai közőtt: neves egyházi és vi
lági szakemberek tartottak népszerűsítő előadásserozatokat különféle tudomá
nyos témákról, Az első előadás 1901-ben hangzott eL Az egyik első "szabad
egyetem" volt ez Magyarországon. 1}. főként bentlakásos növendékek számára
lnO-től műkődő nőnevelő intézetben 1895-től a "felsőbb leányiskola" -tan
anyagát oktatták. ez 1916-ban leánygimnáziummá alakult át, s tanulóinak több
sége ezután már "bejáró" volt. ,r- 1894-tőlfolyt polgári iskolai tanárnöképzés
az angolkisasszonyok vezetése alatt, három évfolyamos Tanárképző Intézet
keretében, Ezt 1928-ban - a tanulmányi időt négy évre emelve - főiskolává

fejlesztették. A Róm. Kat. Polgáriiskolai Tanárképző Főiskola igazgatója Marcell
Mihály egyetemi tanár volt. Ugyancsak az angolkisasszonyok alapították 1916
ban és vezették a további évtizedekben a hitoktatónő-képző Ward Kollégiumot.
Intézetük keretében kétéves női kereskedelmi szaktanfolyam is működött,

amelynek első évfolyama az 1932j33-i tanévben kezdte tanulmányait. - To
vábbi új iskolákat szerveztek zugligeti házuk megnyitásával az angolkisasszo
nyok: 1927 szeptemberében négyosztályos elemi népiskola és a- gimnázium
I-IV. osztálya nyílt meg itt, szoros kapcsolatban a pesti anyaház intézmé
nyeiveL 1945-1948 között mind Pesten, mind a Zugligetben a korábbi elemi
és polgári iskolákból létrehozták a nyolcosztályos általános iskolát a 6-14 éves
tanulók számára.

Veszprém: az Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézete. 1860-ban alapította
Ranolder János veszprémi püspök. Először az elemi népiskola nyílt meg, majd
a polgári iskola 1891-ben, a tanítónőképző intézet pedig 1894-ben. Végül a felső

kereskedelmi iskola 1918-ban kezdte működését, ez az 1940j41-itanévben
kereskedelmi középiskolává vált. 1945-1948 közott kialakították a nyolcosz
tályos általános iskolát.

Eger: az Angolkisasszonyok Sa-ncta Maria Intézete. 1902-ben nyitották meg
felsőbb leányiskolájukat, ezt az 1916j17-i tanévtől kezdve nyolcosztályos leány
gimnáziummá fejlesztették. Ugyanebben a tanévben indult meg a kétéves női

kereskedelmi szaktanfolyam. -Az intézet keretei között a leánygimnáziumon
és a kereskedelmi szaktanfolyamon kívül a két világháború között a következő

iskolák működtek: négyosztályos elemi népiskola, négyosztályos polgári iskola,
tanítóképző intézet gyakorlóiskolávaL 1945-1948 között az elemi és a polgári
iskolákból megszervezték a nyolcosztályos általános iskolát.

Kecskemét: az Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézete. A leánygimnázium
1917-ben nyílt meg, 1925-ben tartották az első érettségit. 1932"től kezdve viselte
a szerzetesrend alapítójának, Ward Máriának nevét. A tanítónőképző 1918-ban
kezdte működését, az első tanítónői képesitőket 1921 júniusában osztották ki.
1945-~-1948 között a leánygimnázium alsó osztályaíból létrehozták az általános

.Iskolát.
Nyíregyháza: az Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézete. A négyosztályos

felsőkereskedelmi iskola első osztálya 1929-ben nyílt meg; ,az 1930j31-i tan
évben megindult az I -.IV. osztályos elemi népiskola. valamint a leánylíceum
első osztálya. Ez utóbbi fokozatosan épült ki nyolcosztályossá, közben az
1935j36-i tanévtöl kezdve - aminisztériumi rendelkezéseknek megfelelően 
leánygimnáziummá alakult át. Az első érettségi 1938 júniusában zajlott le.
A felsőkereskedelmi Iskola az 1940j41-i tanévtől mint kereskedelmi . leány
középiskola működött tovább. 1945-1948 között megszenrezték az általános
iskolát. -
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Szegény iskolanövérek

E szerzetesrend --:- teljesebb nevén: a: Miasszonyunkról nevezett szegény iskola
nővérek - a következő városokban tartott fenn 'nagyobb intézményegyüttest:
Temesvár' (1858),· Kalocsa (186O), Szeged (1873), Debrecen (1896). Kolozsvár
(1907), Kiskunfélegyháza (1908). Budapest (1950).

Temesvár: a szegény iskolanővérek leánynevelő intézete. A rend 1858-ban
telepedett le a városban, ekkor elemi iskolát és leánynevelő intézetet nyitottak.
1874-ben kezdte működését a polgári iskola, 1890-ben pedig az óvoda. 1893-ban
nyílt meg a hatosztályos felsőbb leányiskola. A tanítónőképző első osztálya
1879-ben, az óvónőképzőé 1893-ban indult. Az intézmény egyes iskolatipusaiban
a két világháború között magyarul, némettil és románul folyt az oktatás.

Kalocsa: a szegény iskolanővérek leánynevelő intézete. Az iskolaegyüttes
első tagja 1860-ban nyitotta meg kapuit: az elemi népiskola. Ezt követle az óvoda
és a polgári megszervezése 1868-ban. 1869-ben létesült a tanítónőképzö, 1877-ben
az óvónőképző. 1875-1929 között polgári iskolai tanító-, illetőleg tanárképzés
is folyt az intézet keretei között. 1945-1948 között az elemi népiskola és a pol
gári iskola osztályaiból kialakították a nyolcosztályos általános iskolát.

Szeged: a szegény iskolanővérek leánynevelő intézete. A rendet Oltvány i Pál
nagyprépost telepítette le 1873-ban a városban. Először ovodét és elemi iskolát
nyitottak, majd polgári iskolát és nőipar iskolát. A tanítónőképző intézetet
1900-ban Dessewfy Sándor csanádi püspök alapítványából hozták létre. Itt vé
gezték' didaktikai gyakorlataikat 1929-től a tanítóképző intézeti tanárokat képző

Apponyi Kollégium növendékei. A tanítónőképző mellett 1946 őszén megszer
vezték a Dolgozók Óvónőképzőjét. amely a következő tanévben már teljes
négy évfolyammal működött, - A nőipar iskola - amely felvette Boldog Gi
zella nevét - az 1939/40-i tanévtől négy évfolyamos ipari középiskolaként
folytatta működését.·Az Árpád-házi Boldog Margitról nevezett leányg ímnázium
az 1934/35-i tanévben indította el első osztályát, az első érettségit az 1941/42-i

. tanév végén tartották. 1945-1948 között az elemi iskolából és a polgári is-
kolából létrehozták a nyolcosztályos általános iskolát.

Debrecen: a szegény iskolanővérek Svetits Leánynevelő Intézete. Svetits Má
tyás, a debreceni kereskedelmi és iparkamara első elnökének és feleségének
alapítványából létesült 1896-ban. Az intézményegyüttesben elemi és polgári
iskola, leányliceum és tanítónőképző. valamint leánygimnázium működött. Eze
ken kivűl 1909-1920 között egyéves kereskedelmi szaktanfolyam, 1920~1942
között három évfolyamos nőipariskola. majd az 1940/41-es tanévtől ipari leány
középiskola, melynek növendékei 1944 júniusában tettek első ízben érettségi
vizsgát. 1948-tól az államosítás utáni világi vezetés alatt folyt tovább az intézmé
nyek élete. 1950-től azonban a gimnázium - az állami hatóságok és a magyar
püspöki kar között létrejött egyezmény alapján - négyosztályos római katolikus
leánygimnáziumként működik, továbbra is a szegény iskolanövérek vezetése
alatt.

Kolozsvár: római katolikus Marianum Leánynevelő Intézet. A már korábban
meglevő óvodát és elemi népiskolát 1907-ben vették át a szegény iskolanőve

rek, s mellettük 1908-ban polgári iskolát is nyitottak. Ezek az intézmények is
beépültek az 1911-ben létesített "Marianum" Leánynevelő Intézetbe, amelyet
Hirschler József plébános alapított; s amelyet mtndvégig a kolozsvári római
katolikus egyházközség tartott fenn. Az alapítás évében a meglevőkhöz a követ
kező új iskolatípusok csatlakoztak: háztartási továbbképző tanfolyam, kereske
delmi szaktanfolyam, felsőkereskedelmi iskola, leánygimnázium (azi első katóli
kus leánygimnázium Magyarországon, az első érettségi 1915-ben volt). ~,

A két világháború között 1922-ben a polgári iskola beolvadt a leánygim
náziumba: 1928-tól a gimnázium hétosztályos, 1935-től újra nyolcosztályos.
A felsőkereskedelmi iskola 1923-ig három, ezután négy évfolyamos, 1936-tól
nyolc évfolyamos kereskedelmi líceum. - 1919-ben az Intézet keretei között
tanítónöképzöt is nyitottak, ez azonban csak 1922-ig működött. Ugyancsak
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1919-ben nyílt meg a Polgáriiskolai Tanárképző Intézet; ezt 1923-ban megszün
tették. A Marianum' kiemelkedő jelentőségű volt a két világháború között az
erdélyi katolikus magyar nőnevelésben. Az oktatás nyelve 1925-ig a magyar
volt, ettöl kezdve a rOIll.~n nyelvet, irodalmat, történelmet-c-földrajzot románul
kellett tanítaniuk. Az intézmények tanári karát kisebb részben a szegény iskola
nővérek szerzetesrendjének tagjai, nagyobb részben világi tanárok alkották.
Közülük számos egyetemi és főiskolai tanár került ki, többen írtak tankönyve
ket, jelentős részük gazdagította az erdélyi pedagógíai szakirodalmat tanulmá
nyokkal, könyvekkel. Az intézet adta ki az Erdélyi Magyar Lányok, a Szép
müvészeti Szalon és a Mária Kongregáció círnű folyóíratokat. Az intézet meg
szerezte a bukaresti egyetem kísérleti lélektani intézetének kiadásában meg
jelent pszichológiai tesztek és alkalmazásuk kézikönyveinek fordítási, átdolgo
zási és kiadási jogát; megjelentette a középiskolai tanulók tesztsorozatát, vala
mint az elemi iskolai 9-14 éves tanulók lélektani vizsgálatának anyagát.
A modern pedagógia műhelye volt a kolozsvári Marianum. Tízesztendős jubi
leumára Reményik Sándor írt költeményt. - 1940-1944 között - magyar fenn
hatóság alatt - folytatta életét a leénygimnézíum, 11. magyar tanterveknek
megfelelően; a korábbi kereskedelmi' líceum felső négy osztályából létrejött
a kereskedelmi középiskola, alsó négy osztályából pedig a polgári iskola; az
elemi iskola is tovább műkédött. Az 1940/41-es tanévben megnyitották a tanító
nőképző intézetet is, ezt azonban a következő tanévben Gyergyószentmiklósra
helyezték át.

Kiskunfélegyháza: a szegény iskolanővérek Constantinum Leánynevelő Inté
zete. Schuster Constanun váci püspök alapította, róla kapta nevét. 1908-ban
nyílt meg az elemi iskola, 1909-ben a tanítónőképző. majd 1913-ban· a polgári
leányiskola. 1924-ben az intézet keretében hozták létre az ország első közép
fokú gazdasági leányiskoláját, amely az 1938/39-es tanévtől-négy évfolyamos
gazdasági középískolaként folytatta müködését. 1945-1948 között az elemi és a
polgári iskola összevonásával létrehozták a nyolcosztályos általános iskolát.

Budapest: a szegény iskolanővérek Patrona Hungariae leánygimnáziuma. 1950
szeptemberében nyitotta meg kapuit, az állami hatóságok és a magyar püspöki
kar közott létrejött megállapodás alapján, mint négyosztályos leánygimnázium.
Elhelyezést az Isteni Szeretet Leányai szerzetesnővérek korábbi, Knézits utcai,
1948-ban államosított Patrona Hungariae Leánygimnáziumának épűleteben kapott.

(A befejező részi következő számunkban kőzőljük.)

Lapunk jubileumi számára érkezett szives adományaikat hálásan kö

szönjük.
A szerkesztőség
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