~l..-'K

JIHGFEDCBA
r

JELENlES

mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

.

~

A

NíTÓ-,

.

TANíTÓNÖ-

ÉS ÓVÓNÖKÉPZÖ-

I 'TÉZETEK 1932-33. ISKOLAI

''\

-

__

ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

o

KÖZZÉTETTE

A TANíTÓ-, TANíTÓNŐ- ÉS ÓVÓNŐKÉPZŐ-INTÉZETEK KIR.
FŐIGAZGATÓSÁGA

1 934
SÁRKÁNY-NYOMDA

R.-T.,

VI.;

HORN

EDE-UTCA

9.

Kiadja
Sárkány

ji

Tanítóképzők Kírályi Fóigazgatósága.

Nyomda Részvénytársaság,
Vezetök:

Dr. Wessely

Budapest,

Antal és Wessely

Hom Éde-utca
József.

9.

1 . A z 1 9 3 2 - 3 3 . is k o la i é v ö s s z e f o g la ló á H e k in t é s e .

A tanítóképzés ügyeinek irányításában
és felűlvizsgálataban személyi változás történt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
Dr . Géva y-Wolff
Nándor államtitkár, aki ezt a felelősségteljes feladatkört a mult isk. évben
betöltötte, nyugalombavonult.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
A tanítóképzés ügyei ettől kezdve
-dr. Szily Kálmán államtitkár, felülvizsgálati hatáskörébe utaltattak. A val lás+-és
közoktatásűgvi
minisztérium
új űgybeoszil'gykörébe
tása folytán a tanítóképzés az Via. 2. ügyosztály
.kerűlt, de irányítása továbbra is Gr eszler Jenő miniszteri tanácsosnak, mint az új ügyosztály főnökének szakavatott kezében
maradt. Az ügyosztály helyettes főnöke dr . Da mja novich Lajos
.miniszteri osztály tanácsos, az ügyosztálykeretén
belül pedig a
János miniszteri
tanítóképzés ügyeinek referense dr . Huszka
titkár.
A tanító-,
tanítónő- és óvónőképző-intézelek
kir. főigaz:gatóságán az isk. év folyamán személyd változás nem volt. A
:főig,azgatóságon szolgálatot teljesítők közül a Kormányzó úr
Molná r OszŐfőméltósága a közokt. miniszter előlerjesztésére
kár áll. tanítóképző-intézeti
igazgatónak, aki két év óta a
tanító-, -tanitónő- és óvónőképző-intézetek
egy részének tanulmányi ellenőrzését is végzi, a tanítóképző-intézeti
kir. főigazgatói cimet adományozta.
A tanári státusnak is több tagja kapott magasabb címet
vagy részesült a nagyméltóságú kőzoktatásűgyi miniszter úr elIsmeréséhen. így a Kormányzó úr Őfőméltósága a kőzokt. míKr a ft .Iózsef pápai áll. tanítóképző-inniszter előlerjesztésére
tézeti tanárnak,
helyettes
igazgatónak,
dr . Ra dna i
Oszkár
bpestí VII. ker. áll. tanítóképző-intézeti
tanárnak
és F ehete
József kőzponti szolgálatra
berendelt áll. tanítóképzői
tanárnak, végül nyugalombavonulása
alkalmából Grész Ernő győri
áll. tanítóképző-intézeti
tanárnak a tanítóképző-intézeti
igaz:gatói cimet adományozta.
Miniszteri elismerésben
részesültek
Alajos, Vá r a di József, Ba r csa i
dr. Lux Gyula, Chobodiczky
József tanárok és vitéz Losonczy György gyakorlóiskolai t '~~fó--l-'
a bajai áll. tanítóképzőben megtartott német kisebbsé~ ~.el '1JIHGFEDCB
II..
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Más kitűntetésben, illetőleg elismerésben is részesűltek a.
tanári status egyes tagjai. A bpesti tudományegyetem bölcsészeti kara dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kéz Andor tanítóképző-intézeti
tanárt a fizikai
földrajz "mechanikai lepusztulás"
című tárgyköréből magántanárrá habilitálía. Budapest székesfőváros Népművelési Bizott-·
sága pedig tízéves műkődésének emlékére veretett művészi értékű nagy bronzérmevel tűntette ki népművelési munkájuk elismeréséűl F ekete
József és Németh
Sándor c. igazgatókat,
M ester há zy Jenő és Vá r a di J ózsef tanárokat.
Tudományos társaságok is több tanárt választottak
meg
tisztviselőnek vagy tagnak. így.a Magyar Pacdagogiai Társaság
keretében alakult Magyar Montessori Egyesület dr.: Kenyer es
Elemért űgyveze1őelnökévé, Kiss József mb. igazgatót titkáráva,
a Magyar Esperanto Pedagógiai Társaság Miha lik József tanárt. elnökévé, a nyíregyházi Bessenyei Kör T éger Béla tanárt
titkárává választotta. A győri Kisfaludy Irodalmi Kör tagja lett
J a nkó László c. igazgató.
A tanári státusban az 1932/33. isk. évben természetszerűen
sok változás történt.
E 1h un y ta k: M a r giia i József, ki utol jára a csáktornyai
áll. tanítóképzőnek volt az iga~gatója. Az igazgatói munkakőrrel párhuzamosan a horvátországi magyar [Tulián] iskolákat is
gondozta, amiért a Je,gmagasabb helyről a Ferenc József-renddel tűntették ki. Nyugalomba vonulása után a miniszterelnőkség horvátűgyi előadója volt s megkapta a korm.ányfőtanácsosi
cimet. - Rá sky .Iános, ki hosszú időn át a nagykőrősi ref. tanítóképző-intézetnek
volt érdemes rajztanára. - P a lá gyi Lajos
ny. tanár, ki utoljára a bpesti II. ker. áll. tanítónőképzönek volt
a tanára. - M. Zemplényi
Mária Irén, a veszprémi rk. tanÍtó-nőképző-intézet buzgó és érdemes igazgatója, a magyar tanítónőképzés értékes munkása. --;:- Dr . Kenyer es Elemér, a bpestí.
áll. óvónőképző-intézet r.tanára,egyetemi
magántanár. gyermektanulmányi mozgalmaink és irodalmunk egyik legjelentősebb-

a

munkása,

Nyugalomba
vonultak:
P á r vy
Endre
igazgató>
[Bpest, VII.), Ba r a bá s Endre c. főigazgató (utoljára a dévai áll.
tanítóképző igazgatója), Sza r ka Lajos igazgató (pápai tanítóképző), Grész Ernő c. igazgató [györi tanítónöképzö},
He ger
Lujza és P a iyi István tanárok [Bpest, VII. ker. tanitónőképző]
;'
Ma ur er Mihály gyakorlóiskolai tanító (Bp est, VII. ker. tanítónöképzö].

Azeltávozottak
helyét újak foglalták el. Móczá r Miklós
jászberényi es dr. F r a nk Antal bpesti 1. ker. áll. tanítóképzőintézeti megbízott igazgatókat a közokt. miniszter állomáshelyükön igazgatókká kínevezte, Kiss József tanárt a bpesti VII. ker.,
áll. tanitónőképző, Kr a ft József c. igazgatót pedig a pápai áll.
tanítóképző
igazgatói teendőinek
ellátásával
megbízta. Niha
Béla, Er délyi Olga, Zeitler Etelka, Gyula i Aladár, P r opszt Vilmos, Tompa Margit, dr . Kr iza neczné
Németh Edit helyettes ta-
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nárokat
r. tanárokká,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
Ga lló Pál, Va ssné Sa lá nky Irma, Da usz
Ferenc,
Lóky Károly,
dr. Metzner
Károly,
P a ta ky Ilona óraKiss Józsefet
és
-díjas helyettes
tanárokat
helyettes
tanárokká.
Deméné
Wllnder Ilonát gyakorlóiskolai
tanítókk
kinevezte.
-A nyugdíjazás
és az egyébként
vellátatlanná
vált helyek betőliésére
a közokt. miniszter
Ba r tl Odőn, Szemtel István, Szemes
-Gábor. dr. Da da yné Ega n Ilona okl. tanárokat
óradíj as helyettes tanári, F r a nk Vilmos okl. tanárt nevelői minőségben
alkalLa tzin Ilma zenetanárt
ideigmazta, Ra dosewsky-Szolinszkyné
lenes szelgálatra
a bpesti VII. ker. áll., Szemkő
.Iúlia testII.
nevelő tanárt a testnevelési
órák ellátására
a bpesti VII. ésPONMLKJIHGFEDC
ker. áll. tanitónőképzökhöz
beosztotta.
Hasonlóképen
gondoskodtak az egyházi Iöhatóságok
is arról, hogya
'főhatóságuk
alá tartozó intézetek
megűresedő
helyei megfelelő
erőkkel betöltessenek Több, a széniumos fizetési rendszer szerínt esedékes előléptetésben is volt részük mind az állami, mind ahitfelekezeti
intéz-eteknél alkalmazott
tanároknak.
Az intézetek
száma
eggyel szaporodott
az 1932/33. isk.
évben. Az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend
a tanulmányi
érdekeknek
és akorszerű
iskolaépítés
követelményeinek
figyélembe vételévei
emelt iskolaépületében
[Bpest,
1. ker. Szerit
Imre herceg-útja
5-7.
sz.), más kőzépfokú
leányiskolák
mellett, rk. tanítónőképző-intézetet
is létesített.
Ily módon a rk.
nőképzők
száma 26-ra, az összes tanitónőképzőké
36-ra emel-o
ked ett. Minthogy 20 tanítóképző-intézet
is működött,
az összes
tanítóés tanítónöképző-intézetek
száma 56 volt, melyet a mult
isk. évi 10.018 tanulóval szemben 9675 tanuló látogatott.
A fiútanulők
számának
az 1930/31. iskolai évvel bekövetkezett
csökkenése most már erősebb iramot vett, mert amíg 1930j31-ben
3487, 1931/32-ben
pedig 3458 tanuló
látogatta
a tanítóképzőintézeteket,
addig ez a szám az 1932/33. isk
évben 3209-re
esett. De az 1932/33. isk. évvel a leánytanulók
számának
csökkenése is bekö-vetkezett.
A megelőző
isk. évben, ugyanis még
6563 volt a leánytanulók
száma, a szóbaníorgó
isk. évben azonban már csak 6466 tanuló látogatta
a tanítónöképző-intézeteket.
A csökkenés
számszerűen
ugyan lényegtelen,
de ha figyelembe
vesszük, hogya
tanitónőképzők
között még több fejlődőben
lévő
intézet van,
s kővetkezéskép
az osztályok
száma
évről-évre
több, a leánytanulók
számában
beállott apadás
a jövőben
állandósuló
jelenségnek
tekinthető,
Az intézeteket
látogató
tanulók között 463 olyan tanuló volt, aki kőzépisk. érettségi bizonyítvány
alapján
nyert felvételt. Az ilyen tanulók száma 19301
1931-ben 287, 1931/32-ben
pedig 322 volt.
Tekintettel
arra,
hogy a következő
isk. évben az érettségi
bizonyítvány
nem az
V., hanem csak a IV. évfolyamra
való felvételre
jogosít, valószínűnek mondható,
hogya
szóbanforgó
isk. évvel az érettségi
bizonyítvánnyal
felvett tanulók száma elérte a csúcspontot
Mint
érdekes tényt kell megemlítenünk,
hogya
tanári oklevél alapján képesítő-vizsgálatot
tevők száma is határozott
esőkkenest
á
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mutat. Az 1932/33. isk. évben már csak 3 tanár és 7 tanárnő
szerzett tanítói ~klevelet.
Az intézetek belső élete zavartalan volt. Járványok, hoszszabb szünetek az iskolai évet nem szakították meg. A tanulóifjúság egészségi állapota jobb volt, mint a megelőző isk. évben.
Világosan mutatj ák ezt a mulasztásokra vonatkozó statisztikai:
adatok. Míg az 1931/32. isk. évben az egy órát sem és az évi
30 óránál kevesebbet mulasztott tanulők
száma a tanulők
őszszes számának a tanítóképzőkben 54.8%-a, a tanítónöképzőkbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
33.7r o-a volt, addig a szóbanlévő isk. évben a tanítóképzőkben 62.2ro-át, a tanítónöképzökben
pedig 38~8ro-át érte el.
A tanulóifjúság fegyelme ellen nem merült fel komolyabb pa84.6r o-a , a leánytanulók 97.2r o-a volt pélnasz. A fiútanulők
dás magaviseletű. A leányok szorgalom tekintetében is jóval
Ielűlmúlták
a fiúkat.
mert a leányok 61.5r o-a kapott dícséretes és csak 33.2r o-a kellő osztályzatot a szorgalomból, a fiúk
kőzűl azonban csak 24.2 r o a dícséretes és 51.1 r o a kellő osztályzatú. Hasonló az eredmény a tanulmányi előmenetel szempontjaból. A fiúknak csak 4.3r o-a jeles, 34.9r o-a jó és 48.4%-a
elégséges, ellenben a leánytanulók 10.2r o-a jeles, 52.4r o-a jó
és csak 33.4r o-a elégséges. Kár, hogy más iskolatípusok nem
rendelkeznek hasonló statisztikai adatokkal s így összehasonlításra nem nyílik alkalom. Első tekintetre úgy látszik, hogy a
. jeles tanulók százalékos aránya, kivált a tanítóképző-intézetekben, csekély, holott a felvételi feltételek szigorúak
és ezen
a réven a tanulők már szigorú rostáláson estek keresztül. An-nak, hogya jeles tanulók százalékos aránya alacsony, az a legtanulmányok nemcsak a nyelvekre,
főbb oka, hogya tanítóképzői
a történelmi, természettudományi
s matematikai
tárgyakra.
hanem ezenfelül még a művészeti és ügyességi tárgyakra is kiterjedő sokoldalúságot
feltételeznek.
Az 1932/33. isk. évben a tanító- és tanítónőképzők tantervét érintő módosítások is történtek. A kőzgazdasági és társadalmi ismeretek tanításának
egyre növekedő fontosságára és
azokra a feladatokra való tekintettel, melyek ezeknek az ismereteknek terjesztése körül a tanitóságra a népművelés terén
várnak, a közokt. miniszter ezen tárgy óraszámát heti 2 órára
emelte az egészségtan heti óraszámának egy órára csökkentése
mellett (36.466/1932. VI. ű. o. sz.). Leszállította a közokt. miniszter a magyar és a német nyelvből, valamint a mcnnyiségtanból évenként írandó írásbeli dolgozatok számát, mert a tantervileg megszabott írásbeli dolgozatok megiratása vegyes hónapok csonkasága miatt nehézségekibe ütközött (36.704/1932). -Említést érdemel még, hogy a gyakorlóiskolai tanítók vizsgálata
részletesen szabályoztatott (44.687/1933. V. a. 2.mlkjihgfedcbaZYXWVUTS
Ü. o. sz.) s a
kőzokt. miniszter által kiküldött vizsgáló-bizottság megelőzően,
1932. szept. 20-30. napjain már ezen szabályzat szellemében
bonyolította le a vizsgálatokat.
A tanítóképzői tanárság továbbképzése kűlföldi tanulmányi
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utazási ösztöndíjak engedélyezése vagy szünidei tanfolyamok
. rendezése útj án az 1932/33. isk. évben sem volt megoldható.
Ezeket némileg pótolta a júl, 3-8. napjain a tanító- és tanítónöképzö-intézetek neveléstud. 'tárgyakat tanító s gyakorlati kiképzést vezető tanárai számára a kőzokt, minisztérium által a
budapesti 1. ker. áll. tanítóképzőben rendezett szakértekezlet.
A szakértekezleten
a legtöbb intézet képviselve volt. A szakértekezlet munkarendje a tanítóképzői pedagógia összes elméés gyakorlati kérdéseit felölelte és a résztvevő 104 tag kőletimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zül sokan mint előadók kapcsolódtak bele a munkába.
AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
óvónőképző-Ínté:;;;,etek
számában az 1932/33. isk. évben
lényeges változás történt. A köz okt. miniszter az általános takarékossági intézkedések kővetkezrnényeképen
ettől az iskolai
évtől kezdődően szünetelteti a hódmezővásárhelyi
állami óvónőképzö-intézetet.
Ezzel az óvónőképző-intézetek
száma 4-re
csökkent. Így az isk. év folyamán 1 állami és 3 rk. intézet működőtt. A beírt tanulók száma 359 volt. A megelőző iskolai
évek létszámával szemben itt is apadás mutatkozik, amely a
legközelebbi években még nagyobb lesz. Említést érdemel, hogy
a kőz okt. miniszter úr elrendelte, hogy a vallásoktatás a szóban
forgó iskolai évtől kezdve heti 1 órában az óvónőképző-intézetek IV. osztályára is kiterjesztessék.QPONMLKJIHGFEDCBA
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A Tanítóképző-intézeti
Tanárok
Orsz.
kir Iöigazgató.
tagja. - Lakása: IL, Olasz fasor 3.
teendőkkel
megbízott álL tanítóképző-int.
Molná r
Oszká r ,
Iöigazgatói
igazgató, c. kir. főig'azgató, a II. o. polg. hadiérem tulajdonosa,
a Tanítóképző-int. Tanárok Orsz. Egyesületének
vál. tagja, a Magyar Paedagogiai
Társaság r. tagja. - Lakás: 1., Menkina 3.-út 8/b. II.
Ár kosi
Ba r a bá s
Tibor , szolg. tételre beosztott
áll. tanítóképző-int.
ta.nár, a Tanítóképző-int.
Tanárok Orsz. Egyesületének
vál. tagja, a Magyar
a
Földrajzi
Társaság r. tagja, a Bessenyei Bajtársi Egyesület patronusa,
"Tisza" cser készcsapat
intézőbizottságának
tagj a, a Vöröskereszt
hadiékítményes ezüst diszérem tulajdonosa.
- Lakás: VI., Székely Bv-utca 23. Ill.
P ócza
J ózsef,
szolg. tételre beosztott
ál l, tanítóképző-int.
gyak. isk.
tanító, a Tanítóképző-int.
Tanárok
Orsz. Egyesületének
vál, tagja és az
39. II.
•
egyesület pénztárosa.
Lakás: IX. Ferenc-utca
Ja kobovics
Má r ta , beosztott
áll. tanítónő.
IX., Boraros-tér
2. I.
Ková csné
Wa ya nd
Ma r git, beosztott
áll. tanítónő. V. Sziget-u. 24. IV.
Kosztr a bszkyné
Ba lá zsy
Ilona , beosztott
álL tanitónő.
1. Fery O.-u.
28!a. II. 6.
Monszpa r f
Klá r a , ideiglenes napidíjas.
V. Váci-út 60. Isz.
II. oszt. altiszt: özv. J óná s lstvá nné.
A főigazgató,ság címe: V., Báthory-u.
12. IV. 26. T.: 252-75.
Hivatali beosztáson kívűli ének- és zeneoktatási
szakfe1ügyelő: Szta nkó
c. főigazg.aJtó. -- Lakás: 1., Alko,tás-u. 37.
Béla , ny. tanítóképző-int.
Ba lá zs

Egyesületének

Béla ,

vál.
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(A városok

betűrendjében.)

Baja, állami tanítóképző-intézet.
Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
Br unowszky
Rezső c. főig.
[nyelv- és történettud.).
Tanárok és tanítók:
Agoston
Vendel r. t. (rajz),
Ba r csa i
József r. t. (neveléstudomány),
Chobodiczky
Alajos r. t. (törtéDesics
József r. t. (mennyiségtan-fizika-kémia),
'lelem-magyar-földrajz),
Ehma nn
Tivadar r. t. (természetrajz-kémia-fizika),
F lór a Sándor r. t. (terHer r György r. t. (ének), Kiss Á.
mészetrajz-kémia-fizika-testgyakorlás),
József r. t., ig. h. (természettudomány-ének-testgyakorlás),
vitéz Losonczi
György gy. t., P r ell György mb. nev., Stich Nándor r. t. (magyar nyelv és
Sza bó Zoltán gy. t., Szilá gyi
János r. t. (természetrajztörténettudomány),
Dr . Ba yer Lá szlóné
Desics Ilona ó. (kézimunkatanítónő),
Kekémia-fizika),
mény Gábor ágo h. ev. hitt., vitéz Kemény
Simon ó.(horvát
nyelv), Má hig Ervin rk. hitt., Rá cz Károly ref. · hitt., Sziisz Pál Ó. (ref. egyházi ének és
Gyula orvos (egészségtan).
Az oktatók
összes
zene), dr . Wa llesha usen
száma: 20. Altisztek
száma: 3. Az intézetnek
2 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 58 tanulóval. Tagozatai 1-11., Ill-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
6. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 20, II. 28,
lll. 19, IV. 27, V. A. 25, V. B. 22, összesen 141. A ta nulók
va llá sa :
róm. -kat. 126, ref. 8, ev. 7. Anya nyelve:
magyar 141. - Nyelvismer ete:
németül is beszél 31, tótul is 2, horvátul is 3, románul is 1. A ta nulók
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 8; orvos, gyógyszerész, ügyvéd,
mérnök, író, művész 1; köztisztviselő
5; katona, csendőr, rendőr 1; önálló
27; önálló kereskedő,
kereskedelmi
alkalgazda, gazdasági
alkalmazott
30; tőkés, járdékos, magánzó
mazott 10; önálló iparos, ipari alkalmazott
1; nyugdíjas 20; altiszt, szolga, házmester, munkás, napszámos 32; egyéb 6.
Internátusban
lakott 74; szüleinél
lakott 29;
A ta nulók
segélyezése.
szállásadónál
lakott 38. Havi 15 pengőt fizető 9, havi 25 pengőt fizető 27,
havi 50 pengőt fizető 38. - Kima r a dt
ta nulók szá ma : 3. - A ta nulok ma ga viselete:
példás 90, jó
40, szabályszerű.
11. - Szor ga lma :
dicséretes
30,
kellő 60, változó 49, csekély 2. - Előmenetele:
jelesrendű
11, jórendű 34,
elégségesrendű
71, elégtelenrendű
25. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 11,
két tárgyból elégtelen 12, több tárgyból elégtelen 2. Elégtelen neveléstanbóll,
neveléstörténetből
2, magyar nyelvből 14, német nyelvből 2, történetből
3,
alkotmánytanból
1, mennyiségtanbó
l 15, természetrajzból
2, fizikából
1,
írásbeli dolgozatok kűlsö
alakja 2. Haladó 138, ismétlő 3. A ta nulók
Egy órát sem mulasztott 30, harminc óránál kevesebbet 73,
ór a mula sztá sa .
harminc óránál többet 38. - A ta nulók előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam
növendékei
közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polg.-isk.
4 osztályát
végezte 120, a középiskola
4 osztályát
végezte 13. Középisk.
érettségi bizonyítvánnyal
felvett tanulők
száma 8, ezek közül az V. osztályba vétetett fel 8. Az érettségivel felvettek közül jól érett 8. Az érettségizettek közül 1 theol. akadémiai előtanulmánnyal
is rendelkezett.
- A
kiadott tanítói oklevelek száma 44. Sikeres kiegészítő képeaítő-vizsgálatot
tettek száma 10, közülük német tannyelvű
iskolákra
9, horvát tannyelvű
iskolára 1 nyert oklevelet. Egy,házi énekre és zenére képesíteUek száma 18.

9

Budapest,
1. ker. állami tanítóképző-intézet.
F ery Oszkár-ú.
40. Mb. ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr . F r a nk Antal (ped.-filoz.). Éber Rezső r. t. (természettud.-menynyiségtan}, F r igyes Béla r. t. (természettud.-fizika).
J a loveczky
Péter r. L,
c. ig. (természettud.-fizika).
dr . Keleti Gyulá né
Zsoldos
Hermin r. t. (terKishonii
Barna r. t. (ének-zene). dr . Lux Gyula r. t. [riémészetrajz-kémia,
met-rnagyar}, Mester há zy
JenőmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
J'. t. [tört.vmagyar-Iöldr.]
, Na gy Ferenc r. t.
Németh
Sándor r. t., c. ig. és ig. h. (magy.-tört.-földr.).
(magy.-tört.-földr.).
P r ocha ska
Ferenc dr. r. t. (földr.-magy.-tört.).
Szelényi
Dezső r. L (magyarErnő r. t. (rajz-kézimunka).
Vá r a di
József r. L (ped.német). Tscheik
filoz.) , Sza bó Béla ó. h. t., int. nev. (földr.-termr.).
Vineze
Sándor mb.
nev. (tört.-magyar).
Dr ózdy
Gyula gy. t., Sza la tsy
Richárd gy. L, P á zmá n
József középisk. r. t. kisebbségi
[tót]
ó., Holler Aranka gy. kézimunkatanítónő, Va jda János r. k. hitt., Hüttl Arrnin ev. hitt., Gla tz József ev.
hitt., Széles Sándor rel. hitt. Az oktatók összes száma 24. Altisztek száma 3.
Az intézetnek 2 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 76 tanulóval. Tagozatai: I-IV.,
Ill-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók szá ma osztá lyonként:
1. 37, II. 36,
Ill. 38, IV. 41, V. 38, összesen 190. A ta nuléh
va llá sa :
róm. kat. 136,
gör kal. 3, gör. kel. 5, rel. 30, ev. 15, izr. 1. Anya nyelve:
magyar 190.
németül is beszél 7, szerbül is 2, románul is 3, franciául
Nyelvismer ete:
is 1. A ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 9; orvos,
gyógyszerész,
ügyvéd, mérnök, író, művész
3; köztisztviselő
6; vasutas,
postás 17; katona, csendőr, rendőr 9; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
16; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
12; önálló iparos, ipari alkalmaz-ott 42; nyugdíjas
19; altiszt, szolga, házmester,
munkás, napszámos 28;
egyéb 29. - A ta nulok segélyezése.
Internátusban
lakott 65. Externátusban
lakott 7; szüleinél lakott 118. Havi 15 pengőt fizető 10, havi 25 p engöt
fizető 30, havi 50 pengót fizető 25, ebédsegelyes 1. - A ta nulók ma ga viselete: példás 141, jó 46, szabályszerű
3. Szor ga lma :
dícséretes 29, kellő
107, változó 54. Előmenetele:
jelesrendű
3, jórendű 69, elégségesrendű
97, elégtelenrendű
21. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 7, két tárgyból
elégtelen 12, több tárgyból elégtelen 2. Elégtelen magyarból 4, test-és élettanból 1, lélektanból
2, neveléstanból
4, történelemből
5, földrajzból
1,
rnennyiségtanból
13, természetrajz
és kémiából 3, Iizikábó l 2, gazdasági
1, zenéből 2, kéz imunkábó l 1. Haladó 185, ismétlő 5. A
ismeretekből
ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 24, harminc óránál keveA ta nulók
előta nulmá nya i.
Az
sebbet 88, harminc óránál többet 78. I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézetet
megelőzőleg a polg.-isk.
4 osztályát
végezte 184, a középiskola
4 osztályát
végezte 4. Középisk.
érettségi bizonyítvánnyal
felvett tanulók száma 2, ezek közül az V. osztályba vétetett fel 2. Az érettségivel felvettek mindketten jól érettek; egyik
gépészmérnöki
oklevéliel is rendelkezett.
Középisk. tanári oklevél alapján
különbözeti és képesítő vizsgálatot tett 2, tanítóképző
tanári oklevél alap"
ján 1 jelölt. Magántanulók
száma 1. A kiadott ta~ítói oklevelek
képesítő-vizsgalatot
tettek
száma 37. Német nyelvű
sikeres
kiegészítő
száma 6. Sikeres honosító képesítö-vizsgálatot
tettek
száma 1. Egyházi
énekre és zenére képesítettek
száma 15.
Budapest,
országos izraelita
tanítóképző-intézet.
Ig. dr . Szemer e
Samu (filozófia-magyar-német-Iatin).
Tanárok és tanítók: Ba lá s Ferenc
(testnev.). Ba lá zs
Dezső gy. L, dr . Cseeli Arnold r. t. [magyar-német] ,
Er dős
Lajos ó. [rajz-sz löj d}, F ehér Jenő ó. (természetr.-kémia).
Gyula i
Aladár r. t. [rnagvar-német] , dr . Ha r mos Sándor r. L [magyar-Iatin-német] ,
Ra dos
Gyula r. L (földrajz-természetrajz).
dr . Reicli Lajos ó. (egészségMózes r. L (héber tantárgyak},
Schwa r cz Károly gy. t.,
tan). dr . Richtma nn
ó.

1 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr . Sós zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ernő r. t. [mennvíségtan-fizika},
Str oke
Henrik r. t. (ének-zene).
lj ngá r né Ba nd Sarolta ó. tanítónő.
Az oktatók összes száma: 15. Altisz-

tek
81

Az intézetnek
száma 2.
tanulóval. Tagozatai
.1-11.,
Az

2 tagozatú
Ill-VI.

osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
13, IV. 18, V. 24, összesen 90. nyelve:
magyar 90. - Nyelvismer ete:

Ill.

gyakorlóiskolája

volt

szá ma
osztá lyonként:
1. 18,
A ta nulók va llá sa : izr. 90. -

összesen
II.

17mlkjihgf
t

Anya is 1. - A

németül is beszél 8, tótul
pap, tanár, tanító 6; önálló kereskedő,
keresk. alkalmazott
27; önálló iparos, ipari alkalmazott
18; nyugdíjas
5;
A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lakott 47, szüleinél
egyéb 34. lakott
17,
sz ál lásadó ná l lakott
26.
Kima r a dt
ta nulok
szá ma :
2.
példás 85, jó 5. Szor ga lma :
dícséretes 14,
A ta nulók
ma ga viselete:
kellő
61,
változó
11,
csekély
4. Előmenetele:
jelesrendű
6,
j
rendü 31, elégségesrendű
38, elégtelenrendű
15. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 6, két tárgyból elégtelen 9. Elégtelen bibliából
5, liturgiábó
l
2, va ll ástanbó l 2, héber nyelvből 1, zsidók történetéből
2, német nyelvből 1,
földrajzból
2, menny iségtanbó l 2, rajzból
1, énekből 2, zenéből 2. Haladó
90. A ta nulok
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
11, harminc
ór ánál kevesebbet
40, harminc óránál
többet 39. A ta nulók
előta nulévfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányomá nya i. Az I-V.
kat megelőzőleg polgári isk. 4 osztályát végezte 78, a középiskola 4 osztályát végezte 9. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
felvett tanulók
száma 3,
ezek közül a IV. osztályba vétetett fel 2, az V. osztályba 1. Az érettségivel
felvettek
egyszerűen
érettek.
A kiadott
tanítói
oklevelek
száma 24.
Egyházi énekre és zenére képesíttetett
4.
ta nulók

szüleinek

fogla lkozá sa :

ó-

Csurgó, állami tanítóképző-intézet.
- Ig. Dobosy Elek (menny.- fizika).
Tanárok és tanítók: Bulla Andor ó. h. t. (gazdaságtan),
Ba r tl Odön ó. h. t.
(ének-zene), Czir á ki József ó.h. t. (magyar-történelem),
F liegl Kálmán r. L
(rajz), Gr a u Géza gy. t., Kunszt Dezső nev., Szá niel
István ó. h, t. [pedag>
filozófia), Székely
Zoltán r. t. [terrnészetr.vkémia-Iizika},
dr . Tóth Ferenc
r. t. (földrajz- tört.-magyar),
Znojemszky
Ferenc r. t., ig. h. (természetr.kémia-fizika),
Zr inyi Aladár r. t. (fizika menny.) Ga lgóczy
János ó. (ref.
Béla ó. (ág. h. ev. hittan), dr . Ma r vá nyi
József int or vos, Ó.
hittan) , Lágler
(egészségtan),
dr . Mészá r os
Béla ó. (r. k. híttan}, dr . Tóth F er encné
Sebestyén
Ilona polg. isk. r. t. (irodai szolgá latra beosztva), dr . F ülöp
Áronrré
ó. (gy. női kézimunka).
Az oktatók összes száma: 18. Altisztek
száma: 3.
Az intézetnek 2 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 48 tanulóval. Tagozatai:
I-II.,
Ill-VI.
Az intézetnek
továbbképző
népiskolája
volt 6
tanulóval.
Az osztá lyok
szá ma :
5. 'Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 20, II. 27,
Ill. 25, IV. 27, V. 34, összesen 133. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 122,
gör. kat. 1, ref. 6, ev. 4. Anya nyelve:
magyar 125, német 8. Nyelvismer ete:
németül is beszél 7, tótul is 1, horvátul
is 1. A ta nulole
pap, tanár, tanító
13;
köztisztviselő
8; katona,
sziileinele
fogla lkozá sa :
csendőr, rendőr 1; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
34; önálló keres31; tőkés,
kedő, keresk. alkalmazott
4; önálló iparos, ipari alkalmazott
jára dékos, magánzó
1; nyugdíjas
11; altiszt, szo lga, házmester,
munkás,
napszámos
19; egyéb 11. A ta nulók
segélyezése.
Externátusban
lakott
115, szüleinél lakott 18. Havi 10 pengöt fizető 9, havi 20 pengót
fizető 33,
havi 30 pengőt fizető 45, ebédsegé lyes 1, segélynélküli bejáró 45. Ezenkívül
1 tanuló 100 P tanulmányi
segélyben, 6 tanuló pedig gyüjtés útján 530,20 P
segélyben részesült.
- Kima r a dt
ta nulók szá ma : 1. - A ta nulók ma ga viselete:
példás 107, jó 26. - Szor ga lma : dícséretes 26, kellő 87, változó 20. - Előme11, jórendű 63, elégséges rendű 48, elégtelenrendű
11. Ezek
netele: jelesrendű

II zyxwvutsrqpo

közül egy tárgyból elégtelen 9, két tárgyból elégtelen 2. Elégtelen lélektan
és logikából
3, magyar nyelvből 1, német nyelvből 2, mennyiségtanból
6,
rajzból 1. Haladó 132, ismétlő 1. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát
sem mulasztott 18, harminc
ránál
kevesebbet 68, harminc óránál többet 47.
- A ta nulók előta nulmá nya i.
Az I-V. évfolyam növendékei közül a képzőint. tanulmányokat megelőzőleg polg. isk. 4 osztályát végezte 113, a kőzépiskola 4 osztályát végezte 14. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
felvett
tanulék
száma 6, ezek közül a IV. osztályba vétetett fell,
az V. osztályba 5. Az érettségivel felvettek közül jelesen 1, jól 4, elégséges en 1 érett.
Az érettségivel
felvettek közül érettségi bizonyítványánál
magasabbfokú
1 jogi, 1 evang. hittudományi
főiskolai
előtanulmányokkal
rendelkezett:
tanulmányokkal.
A kiadott tanítói oklevelek száma 34. Egyházi zenére
és énekre képesítettek száma: 30.
ó

Debrecen, ref. tanítóképző-intézet.
Ig. dr . Ver ess István. Tanárok
és tanítók:
dr .
Ba r tha
Károly
r. t. [magyar-német},
Ba r tók
Miklós
r. t. (magyar-történet).
Bodná r
Lajos r. t. (ének-zene). Boda Károly ó.
[gazdaságt.],
dr . Keztyüs
Lajos Ó. [gazdaságt.}, dr . Nová k József r. t. [latinnémet). Györ ök Leó ó. [gazdaságt.},
Or osz István gy. 't., Somor ja i László r. t.
Ödön ó. [gaz daságt.}, G. Sza bó Kálmán r. t. (rajz).
(testnevelés). Stolp
Szemes
Károly r, t. [terrnészetraj z-vegvtan}, Szűcs János gy. t., dr . Va r ga
Jenő r. t. (okI. lelkész). Vizelyi Gábor r. t. (számtan-fizika).
dr . Tr ócsá nyi
Béla int. orvos (egészségtan), Ver ess Béla ó., La bossa Lajos ó. (ev. hittan). Buber Ferenc ó. [r, k. hittan) . Az oktatók összes száma: 20. Altisztek
száma: 1. Az intézetnek 2 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 60 taI-VI.
Az intézetnek továbbképző népiskolája
nulóval. Tagozatai: I-IV.,
vol t 36 tanulóval.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 37, II. 39,
Ill. 32, IV. 34, V. 36, összesen 178. - A ta nulók va llá sa : róm. kat, 6, gör.
kat. 1, ref. 168, ev. 3. - Anya nyelve:
magyar 178. - Nyelvismer ete:
tótul
is beszél 2. A ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 23;
orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, művész 13; köztisztviselő
10:
katona, csendőr, rendőr 2; önálló gazda, gazdasági alkalmazott 50; önálló
kereskedő, keresk. alkalmazott 7; önálló iparos, ipari alkalmazott 40; nyugA ta nulok
segélyezése.
Internátusban
lakott 113,
díjas 12; egyéb 21. szű leinél lakott 50, szál lásadónál
lakott 15. Havi 4 pengót fizető ll, havi
14 pengőt fizető 32, havi 25 pengót fizető 50, havi 32 pengöt fizető 20,
Összes segélyek értéke: 27,278 P. Ebből esik 178 létszám mellett egy ta2. - Kizárt : 2. nulóra 147 P. - Elha lt ta nulók szá ma : 1. - Kima r a dt:
Osztá lyvizsgá la tr ól
egyéb okból
elma r a dt:
1. Beír t, de nem osztá lyozott
ta nulók összes szá ma tehá t 6. -JIHGFEDCBA
A ta nulók
ma ga viselete:
példás 168, jó 9,
szabúlyszerű
1. Sor ga lma r
dícséretes 123, kellő 50, változó 5. Előjelesrendű 5, jórendű 40, elégségesrendű 115, elégtelenrendü
18.
menetele:
Ezek közül egy tárgyból elégtelen 12, két tárgyból elégtelen 5, több túrgyból elégtelen 1. Elégtelen magyarból 3, nérnetböl 1, test-es élettanból 2,
kémiából 1, földrajzból 2, mennyiségtanból 7, énekből 6, hegedüböl
2, zenEgy órát sem rnulaszgvrából 1. Haladó 178. - A ta nulok ór a mula sztá sa .
tott 32, harminc óránál kevesebbet 94, harminc ór ánál többet 52. - A ta nulók előta nulmá nya i.
Az I-V. évfolyam növendékei közül a képxö-intézefi
tanulmányokat
megelőzőleg polg. isk. 4 osztályát végezte lű2, " közép isk.
íelvett tanulok
4 osztályát végezte 74. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
száma az V. osztályban 2. Az érettségivel felvettek közül jól 2 érett.
K::iápisk. tanári oklevél alapján különbözeti vizsgálatot tett 1, tanítokepesítő-viasgál
at«t 1. - A kiadott tanítói oklevelek száma 3CJ. ~gyházi énekre
száma 38.
cs zenére képesítettek
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Eger,
róm. kat.
tanítóképző-intézet.
19.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
Csa ná dy
László
dr.
Emil r. t. (történelem),
F ucsek
Gábor hitt.,
Tanárok és tanítók: Benkóczy
Gá spá r János ó. [gazdaságt.}, Ká bor Antal ó. (ének-zene), vitéz Má lná si Odőn
dr. r. t. [történelem-Iöldrajz},
Somos Lajos dr. h. t. (magvar-német},
Stur m
József ó. (rajz), Sza bolcs
József r. t. (természetrajz-kémia-kézimunka),
Ssilá gyi
József dr. ó. (egészségtan), Szokolovszky
Béla r. t. (menny.-fizíkatestgyakor lat] , Szügyi Tr a jtler
Géza gy. ig. Az oktatók összes száma: 12.
Altísztek
száma: 1. Az intézetnek
1 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 34 tanulóval. Osztályai: I-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 55, II. 42,
Ill. 43, IV. 45, V. 51, összesen 236. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 232,
gör. kat. 4. - Anya nyelve:
magyar 236. - Nyelvismer ete:
németül is beszél
7, tótul is 2. A ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 33;
orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, müvészmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
2; köztisztviselő
8; vasutas, postás 10; katona, csendőr, rendőr 7; önálló gazda, gazdasági alkalmazott 48; önálló kereskedő,
keresk. alkalmazott
12; önálló iparos, ipari
36; tőkés, járadékos,
magánzó 2; nyugdíj as 55; altiszt, szolga,
alkalmazott
házmester,
munkás, napszámos
15; egyéb 8. A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lakott 125, szűleinél lakott 23, szállásadónál
lakott 88. Havi
15 pengót fizető 4, havi 20 pengöt fizető 8, havi 30 pengőt fizető 36, havi
40 pengót fizető 77, ebédsegelyes
5, segélynélküli
bejáró 5. Ezen kívül 9
tanuló 2700 P segélyben részesült. - Kima r a dt
ta nulók szá ma 9. Osztá lyvizsgá la tr ól
egyéb okból elma r a dt
ta nulók
szá ma :
2. Beír t, de nem osztá lyozott
ta nulók összes szá ma tehá t 11. A ta nulók ma ga viselete:
példás
196, jó 37, szabályszerü
3. Szor ga lmo:
dícséretes
17, kellő 88, változó
105, csekély 26. Előmenetele:
jelesrendű
5, jórendű 43, elégségesrendű
144, elégtelenrendű
44. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 17, két tárgyból
12, neveléselégtelen 22, több tárgyból elégtelen 5. Elégtelen magyarból
és tanítási gyakorlatból
1, német nyelvből 1, földrajzból 4, mennyiségtanbó l
17, természetrajzés kémiából 7, fizikábó l 5, gazd'aságtanból 13, énekból
3,
zenéből 7, kántori
teendőkből
2, írásbeli dolgozatok
külső alakjából
4.
Haladó 222, ismétlő 14. - A ta nulok ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztett 15, hanhinc óránál kevesebbet 90, harminc
ránál többet 131. - A ta Az I-V. évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
nulók elá ia nulmá nya i.
bnulmányokat
megelőzőleg polg. isk 4 osztályát végezte 151, a kőzépisk.
érettségi bizonyítvánnyal
felvett tanulök
4 osztályát végezte 64. Középisk
száma 21, ezek közül a IV. osztályba vétetett fel 9, az V. osztályba 12.
Az érettségivel
felvettek közül jelesen 2, jól 8, egyszerűen
11 érett. Az
érettségivel
felvettek közül érettségi bizonyítványánál
magasabbfokú
előtanulmányokkai
is rendelkezett:
a hittudományi
főiskolán
két évfolyamot
végzett 2, egy évfolyamot 1, a jogi ,kar· on 2 évfolyamot 1. A kiadott
tanítói oklevelek száma 48. Egyházi énekre és zenére képesítettek
száma 29.
ó

Esztergom,
róm. kat.
tanítóképző-intézet.
Ig.
Ba r ta l
Alajos.
Tanárok és tanítók: Ar pá ssy
Gyula h. t. (filoz.-ped.), Bá r dos Béla gy. t.,
Geyer Béla r. t. (ének-zene), Hidegli Béla beosztott áll. r. t. (rajz), Homor
Imre r. t. [magyar-f őr t.}, Ka r á csonyi
Jenő r. t. (termr.-földr.),
Mila kovszky
László
r. t. (mcnny.-fizíka),
P a ntel
Márton r. hitt., Rosta
József r. t.
[magvar-tört.vnémet},
Sá ntha
Kamill dr. r. t. [magvar-tört.},
Szka lka
Lajos
gy. t., Szol gyémy Gyula ó. gy. t. Az oktatók összes száma: 13. Altisztek
száma: 3. Az intézetnek 2 tagozatú gyakorIóiskolája
volt összesen 42 tanulóval. Tagozatai:
I-IV.,
V-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 35, II. 32,
Ill. 27, IV. 38, V. 36, összesen 168. A ta nulok
va llá sa : róm. kat. 165,
gör. kat. 2, ev. 1. - Anya nyelve:
magyar 164, ném et 4. - Nyelvismer ete:
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is 1, szerbül is 3, horvátul is 1, románul is 1.zyxwvutsrqponm
pap, tanár, tanító 28; orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, müvész 9; köztisztviselö
lD; vasutas, postás 4;
katona, csendőr, rendőr 5; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
23; önálló
kereskedő,
keresk. alkalmazott
13; önálló iparos, ipari alkalmazott
54;
nyugdíjas 16; altiszt, szolga, házmester, munkás, napszámos 3; egyéb 3. A la nulók
seg.élyezése:
Internátusban
lakolt 126, szüleinél
lakott 34; szálIásadónál
lakott 8. Havi 32 pengöt
fizető 1, havi 44 pengót fizető 45, havi
64 pengöt fizető 80, segélynélküli
bejáró 42. Egyél> segélyben 35 tanuló
850 P értékben részesü It. - Kima r a dt
ta nulók szá ma : 5. Osztá lyoizsgá la t161 egyéb
ohbol
elma r a dt
ta nulók szá ma : 1. Beír t, de nem osztá lyozott
ta nulá k oss zes szá ma tehá t 6. A ta nulók ma ga viselete:
példás 151, jó 16,
szabályszerű 1. - Szor ga lma :
dícséretes 14, kellő 105, változó 44, csekély 5.
Előmenetele:
jelesrendű
6, jórendü 39, elégségesrendű
95, elégtelenrendű 28. Ezek közűl egy tárgyból elégtelen 14, két tárgyból elégtelen 9,
több tárgyból elégtelen
5. Elégtelen neveléstanból
1, magyarból 4, nemetböl 9, mennyiségtanbó
l 17, rajzból 3, énekból
7, zenéből 10, kántorságbó
l
(egyh. ének- és zenéböl) 5. Haladó 166, ismétlő 2. A ta nulók
ór a muEgy órát sem mulasztott 47, harminc ór ánál kevesebbet 73, harla sztá sa .
minc
ránál többet 48. A ta nulók
előfa nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam
növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polg. isk.
4 osztályát
végezte 123, a középisk. 4 osztályát
végezte 38. Középisk,
érettségi
bizonyítvánnyal
felvett tanulők
száma 7, ezek közül a IV. oszfelvettek közül
tályba vétetett fell,
az V. osztályba 6. Az érettségivel
jól 3, elégségcsen
4 érett. Az érettségivel
felvettek közül érettségi bizonyítványánál
magasabbfokú
előtanulmányokkal
is rendelkezett:
1 (hittud.
főiskolamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 évf.). Akiadott
tanító i oklevelek száma 39. Egyházi énekre
és zenére képesítettek
száma 25. Nérnet nyelvi kiegészítő képesitő-vizsgálatot tettek száma
12.
németül

-.

A

is beszél 22, íótul

ta nulok

szüleinek

F ogla lkozá sa :

ó

Győr, kir. kat. tanítóképző-intézet.
Ig. J a ka b Ferenc. Tanárok és
tanítók: Béhéssy
Leó r. t. (rajz), Br a ntl Ernő r. t. (ének-zene), Kusier
Béla r. t., ig. h., kisebbs. tanf. előadó [magyar-német],
Niisma nn
Jenő
P ohá r nik
Jenő gy. t., P olesinszky
Béla r. t.
gazd. szakt. (gazdaságtan),
(természetr.-kémia),
P olesinszky
Jenő r. t. [mennyiségtan-fiz
ika], Szólá r
Rezső dr. r. t. [magyar-történelem],
Sza bó József dr. ó. hitt. Az oktatók
összes száma: 10. Altisztek száma: 1. Az intézetnek 1 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 38 tanulóval.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 27, II. 28,
Ill. 25, IV. 23, V. 30, összesen 133. A ta nulók va llá sa : róm. kat. 133. Anyunyelue: magyar 133. Nyeluismer ete:
németül is beszél 9, horvátul
is 1, franciául is 1. - A ta nulók szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító
11; köztisztviselő 9; vasutas, postás 13; katona, csendőr, rendőr 1; önálló
gazda, gazdasági alkalmazott 34; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
3;
őnál ló iparos, ipari alkalmazott 38; nyugdíjas 14; altiszt, szo lga, házmester,
A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
munkás, napszámos 2; egyéb 8. lakott 7. Havi 50 pengöt fizető
lakott 62, szüleinél lakott 64, szállásadónál
62. Összesen 24 tanuló 2890 pengő egyéb segélyben részesűlt. - A ta nulók
ma ga uiselet e: példás 127, jó
6. Szor ga lma :
dícséretes
113, kellő 19,
változó 1. Előmenetele:
jelesrendű
8, jórendü 71, elégségesrendű
46,
elégtelenrendü
8. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 6, két tárgyból elégtelen 2. Elégtelen magyarból 1, mennyiségtanból
4, énekből 4, testgyakorA ta nulá k
ór a mula sztá sa .
Egy órát",,~m,
lásból 1. Haladó 132, ismétlő 1. mulaszto~t 35,.. harmin.c ór.ánál keveseb~et 66, har~inc ?rá?ál" t~:9~;t;,.3~. -::
Az I-V.
évfolyam növendékei
kozu'Í "a ' képző-JIHGFEDCBA
A ta nulok
elota nulma nya z.
-.
I .'
'
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intézeti tanulmányokat
megelőzőleg a polg. isk. 4 osztályát végezte 63, a
felközépiskola 4 osztályát végezte 60. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
vett tanulők
száma lD, ezek közül a IV. osztályba vétetett fel 8, az V.
osztályba
2. Az érettségivel
felvett ek közül jelesen 6, jól 4 érett. Az
érettségivel
felvettek
közül érettségi bizonyítványánál
magasabbfokú
elő2. Jog- és államtudományi
végzettséggel
és
tanulmányokal
is rendelkezett
doktorátussal
1, hittudományi
főiskolai végzettséggel 1. - A kiadot! tanítói
oklevelek száma 28. Egyházi énekre és zenére képesítettek
száma 26. Sitettek száma 6; mind a hatan német
keres kiegészítő képesítö-vizsgálatot
nyelvű iskolákra.

Jászberény,
állami
tanítóképző-intézet.
Mb. ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
Móczá r
Miklós
(term.-rajz-fízika).
Tanárok
és tanítók:
Ber zá tzy
László
r. t. (közép isk.
János r. t. (tört.-földr.-magyar),
Csekő
Árpád r. t.
énektan.] , Blénessy
(menny.-fízika), F ia la Endre ó. h. t. [tört.vmagyar},
Ga lló Pál h. t. (magyartört.] , Má lná si Dezső r. t. [tört.vmagyar].
P a zá r Zoltán r. t. [műv, és mért.
rajz), Sietneister
János ig. h., r. t. [term.vraja-fizika},
Ta na i Antal r. t.
[Hloz.vpedagógia},
Ba lla Béla gy. t., Kiss József gy. t., P á l! Sándor
[gazdaságt.] , Móczá r
Irén gy. kézimunkatanítónő,
F ügedi
István
(róm.
kat. hittan], Domby Béla ó. [reí. hittan] , F ir iczky
János dr. ó, (egészségtan). Az oktatók összes száma: 17. Altisztek száma: 1. Az intézetnek
2
tagozatú gyakorlóiskolAj'a
"olt összesen 71 tanulóval.
Tagozatai: 1-11.,
III-VI.
,
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 19, II. 33,
Ill. 38, IV. 41, V. 42, összesen 173. - A ta nulók va llá sa : róm. kat. 147,
rel. 22, ev. 4. Anya nyelve:
magyar 173. Nyelvismer ete:
németül is
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító
beszél 4, tótul is 1. - A ta nulok szüleinek
21; köztisztviselő
10; vasutas, postás 11; katona, csendőr, rendőr 1; önálló
gazda, gazdasági alkalmazott
27; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
9;
önálló iparos, ipari alkalmazott
21; tőkés,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
j áradékos. magánzó 8; nyugdíjas 39; altiszt, szo lga, házmester,
munkás, napszámos 21; egyéb 5. A ta nulok segélyezése.
Internátusban
lakott 138, szüleinél lakott 22, szállásadónál
lakott 13. Havi 15 pengöt
fizető 10, havi 25 pengöt
fizető 50,
havi 50 pengöt fizető 78, segélynélküli
bejáró 35. - Elha lt ta nulók szá ma : 1.
~
Kima r a dt:
1. Osztá lyvizsgá la tr ól
egyéb
okból
'elma r a dt:
2. Beír t,
de
nem
osztá lyozott
ta nulók
összes
szá ma
tehá t:
4. A
ta nulok
ma ga viselete:
példás 146, jó 26, szabályszerű
1. Szor ga lma :
dícséretes 40, kellő 108, változó 25. - Előmenetele:
jelesrendű 5, jór endű
69, elégségesrendű
82, elégtelenrendű
17. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 9, két tárgyból elégtelen 8. Elégtelen magyarból 3, nérnetböl
6, földrajzból 1, mennyiségtanbó
l 7, fiz íkábó l 1, gazdasági ismeretekből
1, énekböl 4, zenéből 2. Haladó 172, ismétlő 1. A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy
órát sem mulasztott
17, harminc
ránál kevesebbet 40, harminc óránál
többet 116. A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az I-Y.
évfolyam növendékei
közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg polg. isk 4 osztályát
végezte 146, a közép isk. 4 osztályát végezte 19, keresk isk. érettségit tett 1.
Középisk.
érettségi bizonyítvánnyal
felvett tanulők száma 7, ezek közül a
IV. osztályba vétetett fel 2, az V. osztályba 5. Az érettségivel
felvettek
közül jelesen 1, jól 4, egyszerűen 2 érett. Akiadott
tanitói oklevelek
száma 40. Egyházi énekre és zenére képesítettek
száma 24.
ó.

ő.

ó

József. TanáKalocsa, róm. kat. tanítóképző-intézet.
Ig. Oszwa ld
rok és tanítók: Albeker
Károly dr. ó. orvos, Andor
Ferenc ó., Dundler
Gyula r. t., Ga á l Ödön gy. ig.-t., Illés István gy. t., La szczik
Ernő r. t.,
P a á l OE.Ferenc r. t., P a styik
Gyula r. t., P r igly János hitt., Selmeczi Ká-
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Sza bo Sándor ó., Szendr ei
Imre rt.,
Timá r Kálmán dr. r. t.,
ro ly r. t.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Va r ga Lajos r. t. Az oktatók összes száma: 16. Altisztek
száma: 1. Az
intézetnek
2 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 44 tanulóval. Tago'
zalai: 1-11., Ill-IV.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 28, II. 24,
A ta nulók
oa llá sa : róm. kat. 148,
Ill. 36, IV. 31, V. 30, összesen 149. rel. 1. - Anya nyelve:
magyar: 149. - Nyelvismer ete:
németül is beszél 14,
A ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 17i
horvátul is 1. keztisztviselö
5i vasutas, po-stás 6i katona, csendör, rendőr 4i önálló gazda,
gazdasági alkalmazott
33i önálló kereskedő, keresk.alkalmazott
8i önálló
iparos, ipari alkalmazott
34i tőkés,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j áradékos, magánzó
8i nyugdíjas 18i
A ta nulók
altiszt, szolga, házmester, rnunkás, napszámos 2; egyéb 14. segélyezése.
19 nővendék összesen 1500 pengő segélyt kapott. - Kima r a dt
ta nulók
szá ma :
4. Osztá lyvizsgá la tr ól
egyéb
okból
elma r a dt:
2. Beír t,
de nem osztá lyozott
ta nulók
összes szá ma
tehá t:
6. A ta nulók
példás 109, j
39, szabályszerű, 1. Szor ga lma :
dícséretes
ma ga viselete:
12, kellő 78, változó 57, csekély 2. - Előmenetele:
jelesrendű 9, jórendű
69, elégségesrendű
43, elégtelenrendű
28. Ezek közűl
egy tárgyból elégtelen 22, két tárgyból elégtelen 6. Elégtelen hittanbó l 1, isk. szervezettan13, természetból 1, magyar nyelvből 3, német nyelvből 8, mennyíségtanból
rajzból 1, rajzból 1, szépírásból 1, énekből 2, zenéből 5, kézimunkábó l 2.
Haladó 145, ismétlő 4. - A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 44, harminc
óranal kevesebbet 81, harminc óránál többet 24. A
ta nulók
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képzőintézeti tanulmányokat
megelőzőleg a po Ig. isk 4 osztályát
végezte 116,
a középisk. 4 osztályát végezte 28. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
felvett tanulók száma 5, ezek közül a IV. osztályba vétetett fel 3, az V. osztályba 2. Az érettségivel felvettek közül jelesen 1, jól 4 érett. Az érettségível felvettek közül érettségi bizonyítványánál
magasabbfokú
előtanulmányokkaI
is rendelkezett
1. A kiadott tanítói oklevelek száma 25.
Egyházi énekre és zenére képesítettek
száma 10.
ó

Kiskunlélegyháza,
állami
tanítóképző-intézet.
Ig. Róna i
Sándor
(menny.-fizika).
Tanárok és tanítók: Leyr er Mátyás r. t. [magyar-német] ,
M et zner Károly dr. h. t. (magyarLóky Károly h. t. (földrajz-történelem),
történelem),
Má csa y
Károly r, t. (pedagógia-filozófia),
Nika
Béla r. t.
Rozsonda i
Zoltán r. 1. [mennvlségtan-fizika},
Szép
(természetrajz-földrajz),
László
ó. (gazdaságtan), Ta ká cs Béla r. t. (magyar-történelem),
Tu/it Péter
Vízhá nyó
Károly r. t., ig. h, (rajz-kézimunka),
Vizi
r. t. (testgyakorlás),
János r. t. (ének-zene), F er enc Géza mb. gy. 1., P utnoky Jenő gy. t., Ková cs
Ferenc ref. és ágo ev. hitt., Tur ner F er enc önálló róm. kat. hitt., Ma r osy
Lajos Ó. (prot. kántor képzés] . Az oktatók összes száma: 17. Altisztek
száma: 2. Az intézetnek 2 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 55 tanulóval. Tagozatai: 1-11., Ill-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 25, II. 26,
Ill. 35, IV. 42, V. 41, összesen 169. - A ta nulók va llá sa : róm. kat. 137,
gör. kal. 1, ref. 26, ev. 5. Anya nyelve:
magyar 169. Nyelvismer ete:
németül is beszél 8, tótul is 5, franciául is 1. - A ta nulók szüleinek
fogpap, tanár, tanító 13i köztisztviselő 2i vasutas, postás 2i katona,
la lkozá sa :
csendőr, rendőr 1 i önálló gazda, gazdasági alkalmazott
37 i önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
3i önálló iparos, ipari alkalmazott
41 i tőkés,
j áradékos, rnagánzó T; nyugdíjas
16i altiszt, szolga, házmester, rnunkás,
napszámos 8; árvaházi 31; egyéb 8. A ta nulók
segélyezése.
Internátusban lakott 106, szüleinél lakott 42, szállásadó nál lakott 21. Havi 15 pengót
fizető 8, havi 25 pengőt fizető 70, havi 50 pengöt fizető 28, ebédsegélyes 7,
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ösztönsegélynélküli
bejáró 56. Köztisztviselők .gyermekeinek' tanulmányi
díjaban
részesü It 1 növendék
ev! 100.P-ben. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
Kima r a dt
ta nulok
szá ma : 1. A ta nulók ma ga viselete:
példás 150, jó 17, szabályszerű 2. Szor ga lma :
dícséretes 52, kellő 113, változó 4. Előmenetele:
jelesrendű
8,. jórendü 80, elégségesrendű 71, elégtelenrendű
10. Ezek kőzűl egy tárgyból elégtelen 6, két tárgyból elégtelen 4. Elégtelen nevelési és tanítási
8, gazdaságtanból
1, énekből 2,' zenéből 1.
gyakorlatból 2, mennyiségtanból
Haladó 164, ismétlő 5. A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 16, har,~inc óránál kevesebbet 61,' ,harminc óránál többet 92. A
évfolyam növendékei közül a képzőta nulok
előta nulmá nya i .. ' Az I-V.
intézeti tanulmányokat
megelőzőleg a po lg. isk. 4 osztályát végezte 122,
a közép isk. 4 osztályát végezte 38. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
az
száma 9. Az érettségivel felvettek közü l jeV. osztályba :felvett tanulők
lesen 4, jól 4, egyszerüen 1 érett. Az érettségivel
felvettek közül gazdasági
akadémiai oklevéllel rendelkezett 2. Magán tanulők száma 1. - Akiadott
tanítói oklevelek száma 43. Egyházi énekre és zenére -képesítettek
száma 20.

á lla m i ta n ító k é p z ő -in té z e t.
Ig. Zoltá n Géza [magyar-tört.}.
Kőszeg,PONMLKJIHGFEDCBA
Tanárok és tanítók: Bogná r Gyula o,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
h. t. [magyar-német]
, F öldes Ernő
h. t. (gazdaságtan), Győr ög Pál dr. ó. [r. k. hitt.], Ka scsá k Ödön r. t. (terrnészetr.vvegytan},
Kir á ly
Jenő nev. szolg. beosztott
áll. tanító, Kiihr i
János ó. (ág. ev. hitt.), Lengyel Erzsébet munkamesternö
(gy. isk.], Lengyel Gyula r. t. (ének-zene), Linksz Izsák dr.
[izr. hitt.), P a ller József
P ődör Béla r. t,
dr. ó. (egészségtan), P écs Gyula r. t. (rajz-kézimunka),
(pedagógia),
Sá r osi
István ig. .h., r. t. [mennyíségtan-fiaíka]
, Szíjj Béla
gy. isk. szolg. oszt. áll. tanító, Ta ná cs Imre r. t. (magyar-történet),
Ga r a m
Zoltán
(ág. h. ev. hittan],
Bozza y
Sándor és Szövényi
Gyula kisegítö
tanídók (gyak. isk. HI-VI.
o.]. Az oktatók összes száma: 19. Altisztek
száma: 2. Az intézetnek 2 tagozat ú gyakorlóiskolája
volt összesen 50 tanulóval. Tagozatai: 1-11., IH-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 11, II. 19"
IH. 24, IV. 29, V. 34, összesen 117. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 108,
gör. kat 1, ref. 1, ev. 7. Anya nyelve:
magyar 116, német 1. Nyelvnémetül is beszél 12, tótul is 1, horvátul is 2. A ta nulók
ismer ete:
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 9; köztisztviselő 3; vasutas, postás 3; katona, csendőr, rendőr 2; önálló gazda, gazdasági alkalmazott 37;
önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
3; önálló iparos, ipari alkalmazott
26; tőkés, járadéleos.
magánzó
5; nyugdíjas 18; altiszt, szolga, házmester,
A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
rnunkás, napszámos 9; egyéb 2. lakott 65, szüleinél lakott 19, szál lásadónál
lakott 33. Havi 15 pengöt
fizető 6, havi 25 pengőt fizetö 35, havi 50 pengöt fizető 24, segélynélküli
bejáró 52. Egy közalkalmazott
gyermeke 100 P ösztöndíjban részesült. Kima r a dt
ta nulók szá ma : 3. A ta nulók
ma ga viselete:
példás 98, jó 17,
szabályszerű
1. (Egy növ. nem osztályoztatott.
csak vizsgázott.]
Szor ga lma :
dícséretes 53, kellő 60, változó 4. Előmenetele:
jelesrendű
11, jórendű 62, elégségesrendü 40, elégtelenrendű
4. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 4. Elégtelen történelemból
1, mennyiségtanbó l 3. Haladó 117.
Egy órát sem mulasztott 41, harminc óránál'
A ta nulók
ór a mula sztá sa .
kevesebbet 38, harminc ór ánál többet 38. A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg
a polg. isk. 4 osztályát végezte 100, a közép isk. 4 osztályát végezte 12. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
felvett tanulók száma 5, ezek
kőzűl
a IV. osztályba vétetett fell,
az V. osztályba 4. Az érettségivel
jelesen 1, jól 2, elégséges en 2 érett. Az érettségivel felfelvettek közűl
vettek közül 1 gazdasági akadémiát,
1 pedig az állatorvosi
főiskola IV.
ö.

ó.
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tanítói oklevelek száma 33. Egyházi
évfolyamát elvégezte. A kiadott
énekre és zenére képesítettek
száma 31. Sikeres kiegészítő képesítő-vizsgála tot tettek száma 2, mindkettő német nyelvi kisebbségí
iskolára képesíttetett.

Ger ha r dt
Béla Tanárok és
ev. tanítóképző-intézel.
Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
Becht
József r. t. (nyelv-tőrt.-német-zene),
Csete
Endre gazd.
szaktanár.
Lehoczky
Egyed r. t. (nyelv-történet),
Molitor
Gusztáv r. t.
(menny.-term.), Sza bó József r. t. [müvészeti-mértanirajz},
Wohá ner
Dezső
Ta ká cs János dr. h. t. (történet-földrajz),
Kuba ssy Ákos
r. t. [nyelv-tört.},
gy. t., Lita uszki
János nev., gy. t., Eber lein
Antal ó. Az oktatók összes

Miskolc,

Lanítók:

száma: 11. Altisztek száma: 1. Az intézetnek 2 tagozatú gy.akorlóiskolája
volt összesen 64 tanulóval. Tagozatai:
1-11., III-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 41, II. 42,
Ill. 42, IV. 42, V. 46, összesen 213. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 61,
gör. kat. 16, ref. 64, ev. 72. Anya nyelve:
magyar 212, német 1.
Nyelvismer ete:
németül is beszél 2, tótul is 28. A ta nulole sziileinek
pap, tanár, tanító 29; köztisztviselö
9; vasutas, postás 30;
fogla lkozá sa :
katona, csendőr, rendőrmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8; önálló gazda, gazdasági
alkalmazott 33; önálló
kereskedő,
keresk. alkalmazott
5; önálló iparos, ipari alkalmazott
58;
tőkés, járadékos,
magánzó
6j nyugdíjas
30j altiszt,
szolga, házmester,
A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
munkás, napszámos 4j egyéb 1. lakott 80, szűleinél
lakott 129, szállásadónál
lakott 4. Teljes díjat fizető
49, kedvezményes 31, segélynélküli bejáró 128. Egyéb segélyben 5 részesült.
A kedvezmények
összege 7460.P. Kima r a dt
ta nulók
szá ma :
8.
példás 168, jó 44, szabályszerű
1. Szor A ta nulók
ma ga viselete:
ga lma :
dícséretes
8, kellő 83, változó 109, csekély 13. Előmenetele:
jelesrendű 1, jórendű 52, elégségesrendű
134, elégtelenrendű
26. Ezek kőzű l egy tárgyból
elégtelen 14, két tárgyból elégtelen 12. Elégtelen ma9, földgyarból lD, lélektan és logikábó l 1, németből 3, történelemból
6, rajzból 3, énekból 1, zenéből 3. Haladó 211, israjzból 2, mennyiségtanból
métlő 2. - A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 32, harminc
óránál kevesebbet 85, harminc óránál többet 96. - A ta nulók előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polg. isk. 4 osztályát végezte 141, a középisk. 4 osztályát véfelvett tanuló k száma lD,
gezte 62. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
ezek közül a IV. osztályba vétetett fell,
az V. osztályba 9. Az érettségivel felvettek közül jól 2, elégségcsen 8 érett. - A kiadott tanítói oklevelek
száma 14.
száma 50. Egyházi énekre és zenére képesítettek
Nagykőrös,
reí, tanítóképző-intézet.
Ig. V á czy Ferenc. Tanárok és
J uhá sz
Béla dr.
tanítók: Da r u Mihály r. t. (mennyiségtan-természettan),
r. t. (latin-történelem).
J uhá sz Vince dr. r. t. (vallás-történet-Iatin).
Litkey
Péter r. t. (ének-zene). Osvá th Ferenc r. t. [magyar-német},
Csika i Pál
h. t. (természetrajz-földrajz).
P á l Lajos gy. t., Visonta y
János gy. t.,
Benedek
Jenő
(rajz-kézimunka),
Benedek
József ó. (gazdaságtan),
J á nossy
Sándor dr. ó. (gyorsírás). Ková cs Zsigmond dr.
orvos (testtanOkr uczky
András ó. (testgyakorlás),
Németh
László
r. k.
egészségtan).
hitt.,
dr .
Hor vá thné
Tör ök
Mária
ó. (gyak.
isk. kézimunka).
Az
oktatók összes száma: 16. Altisztek száma: 1. Az intézetnek 2 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 76 tanulóval. Tagozatai:
I-III.,
IV-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 46, II. 34,
29, IV. 33, V. 38, összesen 180. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 11
ref. 164. ey. 5. Anya nyelve:
magyar 179, német 1. Nyelvismer ete.
németül is beszél 1. A ta nulók
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár,
ó.

ó.

nr

2
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9j vasutas, postás 6j katona, csendőr, rendőr 4;
tanító 25j köztisztviselö
önálló gazda, gazdasági alkalmazott
32j önálló kereskedő,
keresk. alkalmazott 9j önálló iparos, ipari alkalmazott
35j tőkés, járadékos,
magánzó
22j altiszt, szo lga, házmester,
rnunkás, napszámos S: egyéb
9j nyugdíjas
21. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ta nulok segélyezése.
Internátusban
lakott 144, szüleinél lakott 23,
sz ál lásadónál
lakott 13. Havi 43 pengőt fizető 47, havi 54 pengót fizető 97.
Összesen 75 növendék 7071 P 55 fillér értékű segélyben részesüIt. - Ki8. A ta nulók
ma ga viselete:
példás 172,mlkjihgfedcbaZYX
j
5,
ma r a dt
ta nulok
szá ma :
szabályszerű
3. Szor ga lma :
dícséretes 42, kellő 95, változó 39, csekély
4. Előmenetele:
jelesrendű
4, jórendű 52, elégségesrendű
92, elégtelenrendű 32. Ezek kőzűl egy tárgyból elégtelen 19, két tárgyból elégtelen 7,
több tárgyból elégtelen 6. Elégtelen magyarból 13, németből 10, földrajzból 4,
és kémiából 4, gyorsírásból
6, szépmennyiségtanbó l 15, természetrajzírásból 1, énekböl 6, zenéből 5, egyh. énekböl 2. Haladó 172, ismétlő 8.
A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 33, harminc óránál
kevesebbet 77, harminc óránál többet 70. - A ta nulók előta nulmá nya i.
Az
I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polg. isk 4 osztályát végezte 104, a közép isk. 4 osztályát végezte
69. Középisk.
érettségi
bizonyítvánnyal
az V. osztályba
felvett tanulök
száma 7. Az érettségivel felvettek közül jól 1, elégségcsen
6 érett. A
kiadott tanítói oklevelek száma 42. Egyházi énekre és zenére képesítettek
száma 33.
ó

Nyíregyháza,PONMLKJIHGFEDCBA
á lla m i ta n ító k é p z ő -in té z e t.
Ig. Luká cs Béla (ének-zene).
Tanárok és tanítók: Doha nics János r. t. (fízika-mennyiségt.-torna),
Ehr lich
Antal r. t. [magyar-német},
Or bá n András r. t., ig. h. (földr-magyar-tört.torna). P r opszt
Vilmos r. t. (rajz). Téger
Béla r. t. [magyar-tört.},
Tóth
Antal dr. r. t. (pedagógia-filozófia-torna),
Hor vá th
János gy. t., La ka tos
Emil gy. t., Br ezna y Lász ló mb. nev., Hunek Emil ó. (természetr.).
P etheő
Károly ó. (gazdaságtan).
P á l Jenő dr. ó. orvos (egészségtan).
Soós Lenke
gy. isk. kézimunkamesternö,
Miha lovich
Sándor dr. gör. kat. hitt., Da r á nyi
Zoltán r. k. hitt., Kouá cs
István ref, hitt., Kopcsó János ágo h. ev. hitt.,
J a ka b
József Ó. [rk. kántorképzés},
Szilvá ssy
József ó. (g. kat. kántor[ref, kántorképzés},
Kr ecsá k Lásaló Ó. (ág. h. ev. kánképzés). Ujj Jenő
torképzés] . Az oktatók összes száma: 22. Altisztek
száma: 1. Az intézetnek 2 tagozatú gyakorlóiskolája
volt összesen 58 tanulóval, Tagozatai:
1-11., IlL--VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 24, IL 24,
Ill. 28, IV. 28, V. 31, összesen 135. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 57,
gör. kat. 35, reL 24, ev. 19. - Anya nyelve:
magyar 135. - Nyelvismer ete:
_ németül is beszél 4, tótul is 5. A ta nulók
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap,
köztisztviselő
6j
vasutas, postás 5j
katona, csendőr,
tanár, tanító 15j
rendőr 3 j önálló gazda, gazdasági alkalmazott
31 j önálló kereskedő,
keresk. alkalmazott
4j önálló iparos, ipari alkalmazott
35j tőkés, járadékos,
magánzó 5j nyugdíjas 13j altiszt, szolga, házmester, munkás, napszámos 15j
egyéb 3. A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lakott 57, szüleinél lakott 41, szállásadónál
lakott 37. Havi 15 pengő! fizető 7, havi 25 pengót
fizető 30, havi 50 pengót fizető 20, segélynélküli
bejáró 78. Elha lt
ta nulok szá ma : 1. Osztá lyvizsgá la tr ól
egyéb okból elma r a dt
ta nulók szá ma :
2. Beír t, de nem osztá lyozott
ta nulók
összes szá ma tehá t 3. A ta nulók
példás 113, jó" 21, szabályszerű
1. Szor ga lma :
dícséretes
ma ga viselete:
14, kellő 62, változó 59. Előmenetele:
jelesrendű
5, jórendű 45, elég24. Ezek közül egy tárgyból elégtelen
12,
ségesrendű 61, elégtelenrendű
két tárgyból elégtelen 11, több tárgyból elégtelen 1. Elégtelen lélektan és
logikából 1, németböl
3, történelemből
6, akotmánytanból
4, mennyiségó.
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-~anból 9, kémiából 1, Iiz ikábó l 1, gazdaságtanból
1, rajzból 1, zenéből 9,
.kéz imunkábó l 2. Haladó 133, ismétlő 2. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy
órát sem mulasztott
34, harminc óránál kevesebbet
77, harminc óránál
A ta nulok
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei
többet 24. .közűl a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polg. isk. 4. osztályát
végezte 113, a középisk. 4 osztályát végezte 13. Középisk. érettségi bizo.nyitvánnval felvett tanulők száma 9, ezek közül a IV. osztályba vétetett
fell,
az V. osztályba 8. Az érettségivel felvettek közül jól 4, egyszerűen
5 érett. - A kiadott tanítói oklevelek száma 25. Egyházi énekre és zenére
.képesítettek
száma 18. Sikeres honosító képesítő-vizsgalatot
tett 1.

Pápa,PONMLKJIHGFEDCBA
á lla m i ta n ító k é p z ő -in té z e t.
Ig. - Tanárok és tanítók: Kr a ft
-József r. t., ig. h., c. ig. (pedagógia-tör,ténelem-földrajz-német),
Buda y LaJOS r. t. (rajz), Csiky István r. t. (rajz-torna), F r a nk Vamos nev. tanár
[német-magyar-torna},
Ger gely
Ferenc gy. t., Ha tva ni
Lajos r. t. (ének.zene}, Kouá cs
Ernő r. t. (magyar-történelem-földrajz),
Ma r czelly
Kornél
Sá ghi
Tamás r. t. (magyar-történelem),
r. t. (term. tud.smennyiségtan},
.Schiinuizner
János gy. t., Szemes Gábor ó. h. t., nev. (természetrajzvegytan-földrajz-torna),
Za la
István r. t. (term. tud.vmennyiségtan},
·Weltner
'Sándor dr.
orvos (egészségtan), Szenigybr gyi
Lea ó. (gy. isk. női kézimunka). Hitoktató:
6, fi!gyh. énektan:1. Az oktatók összes száma: 21. AItisztek száma: 3. Az intézetnek 2mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
tagozatú gyakorlóiskoláj a volt összesen
60 tanulóval. Tagozatai:
1-11., III-VI.
Az intézetnek
továbbképző népiskolája volt 6 tanulóval.
ó.

Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók szá ma osztá lyonként:
1. 33, II. 36,
A ta nulók va llá sa :
róm. kat. 136,
Ill. 31, IV. 34, V. 40, összesen 174. reí. 24, ev. 13, izr. 1. - Anya nyelve:
magyar: 174. - Nyelvismer ete:
néfogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító
metül is beszél 5. - A ta nulok sziileinek
16; orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, rnűvész 2; köztisztviselő
3;
vasutas, postás 6; katona, csendőr, rendőr 5; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
65; önálló kereskedő,keresk.
alkalmazott
11; önálló iparos,
ipari alkalmazott
35; tőkés, járadékos,
magánzó 1; nyugdíjas 22; altiszt,
szolga, házmester, rnunkás, napszámos 2; egyéb 6. A ta nulók
segélyezése. Internátusban
lakott 86, szüleinél lakott 37, szállásadónál
lakott 51.
Havi 15 pengőt fizető 14, havi 25 pengőt fizető 33, havi 50 pengőt fizető
-39, ebédsegelyes
8, segélynélküli
bejáró 88. A dunántúli
reí. egyházkerület a reL növendékeknek
4.000 P segélyt adott; segélyezett növendékek
Elha lt
ta nulók
szá ma : 1. Kima r a dl
3. Kizá r t:
1.
száma:
25. Beír t,
A, ta nulok

de
nem
osztá lyozott
ta nulók
összes
szá ma
ma ga viselete:
példás 152, jó 22. Szor ga lma :
83, változó 22. - Előmenetele:
jelesrendű
9, jórendű

tehá t

5.

dícséretes 69,
kellő
74, elégségesrendű 72, elégtelenrendü
19. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 16, két
tárgyból elégtelen 3. Elégtelen magyarból 3, hittanból 1, németből 3, tör2, zenéből 3, nev.
ténelemböl 1, Iőldraj zbó l 2, mennyiségtanbó l 4, énekból
tud.-ból 3. Haladó 171,. ismétlő 3. A ta nulá b
ór a mula sztá sa .
Egy órát
sem mulasztott
41, harminc óránál kevesebbet 75, harminc óránál többet
A ta nulók
elöfa nulmá nya i.
Az I-V.
évf.olyam növendékei
közül
~8. .képzö-intézeti
.tanulmányokat
megelőzőleg a polg. isk .. 4 osztályát végezte
148, a közép isk. 4 osztályát végezte 19. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
az V. osztályba felvett tanulők száma 7. Az érettségivel
felvettek közül
jelesen 1, jól 6 érett. 1 nőv. gazdasági akadémiai oklevéllel rendekezett.
- A kiadott tanítói oklevelek száma 45. Egyházi énekre és zenére képesíiettek száma 36. Német nyelvi sikeres kiegészítő képesítö-viz sgálatot tettek
.sz árna 4 Képesített lelkészj elöltek száma 10.

20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pécs, róm. kat. tanítóképző-intézet.
- Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
J a ka b Béla dr. [nérnet-Iat.] ..
János r. t. (pedagógia-filozófia;
mennyiségtanTanárok és tanítók: F ekete
fizika-kémia; torna), Gá br iel Pál dr. r. t. [magyar-nemet, Klug K. György
Lász ló r. t. [kémia-mennyiségtan-fiz
ik a-torna) , Kutor
r. t. (rajz), Kuchta
Ferenc r. t. [ének-zene], Somogyi
Géza r. t. (történelem-földrajz),
Sza ich.
Ernő
gazd.
szaktanár,
vitéz
Széky
Pál
r.
t.
[mennyiségtan-természetrajz-fizika],
'Wa gner János ó. hitt.,
Wer nitz
István ó. (német kisebbségi taní.], vitéz Ká dá r Lajos gy. t., Ma gya r Sándor gy. t. Az oktatók
gyakorlóösszes száma: 13. Altisztek száma 1. Az intézetnek
1 tagozatú
iskolája volt összesen 48 tanulóval.
Osztályai:
I-IV.
A gyakorlati
kiképzésnek az elemi iskola V-VI.
osztályára
és a továbbképző
nép iskolára tartozó része a pécsi állami elemei iskolában folyt.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 25, II. 28,.
Ill. 28, IV. 19, V. 25, összesen 125. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 124,
rel. 1. Anya nyelve:
magyar 125. Nyelvismer ete:
németül is beszél
A ta nulok
szíileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító
32, horvátul is 5. 20; köztisztviselő
5; vasutas, postás 11; katona, csendőr, rendőr 4; 'önálló gazda, gazdasági alkalmazott
35; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott 6; önálló iparos, ipari alkalmazott
35; nyugdíjas 10; altiszt, szolga,
A ta nulók
segélyezése.
Inházmester, munkás, napszámos 3; egyéb 1, ternátusban
lakott 50, externátusban lakott 14, szüleinél lakott 30, szállásadónál
lakott 31. Havi 20 pengöt
fizető 8, havi 35 pengöt
fizető 18, havi
50 pengőt fizető 15, havi 65pengőt
fizető 9, segélynélküli bejáró 75; egyéb,
Kima r a dt
ta segélyben 36 tanuló összsen 2502 P értékben részesü It. nulók szá ma : 2. Osztá lyvizsgá la tr ól
egyéb okból elma r a dt
ta nulók
szá ma :
2. Beír t, de nem osztá lyozott
ta nulók
összes szá ma tehá t 4. A ta nulók
példás 121,' jó 3, szabályszerű
1. Szor ga lma :
dícséretes.
ma ga viselete:
56, kellő 60, változó 9. - Előmenetele:
jelesrendü 9, jórendü 34, elégséges-

rendü 66, elégtelenrendű
16. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 10, két.
tárgyból elégtelen 5, több tárgyból elégtelen
1. Elégtelen lélektanból
és
logikából
1, németből 3, mennyiségtanbó
l 1, gazdasági ismeretekből 3, rajz3, énekből 10, zenéből 2. Haladó 125. - A ta nulók ór a ból 2, szépírásbő!
Egy órát sem mulasztott
31, .harrninc óránál kevesebbet 52,
mula sztá sa .
harminc ór ánál többet 42. - A ta nulók előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam.
növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a po Ig. isk.
4 osztályát végezte 85, a középisk. 4 osztályát végezte 34. Közép isk. érettszáma 6, ezek közül a IV. osztályba
ségi bizonyítvánnyal
felvett tanulök
vétetett fel 2, az V. osztályba 4. - A kiadott tanítói oklevelek száma 28.
Egy.háú énekre és zenére képesítettek
száma 32. Német nyelvi sikeres.
kiegészítő képesítö-vizsgálatot
tett 5.

Sárospatak,
rel. tanítóképző-intézet.
Ig. Ková cs Dezső. Tanárok és.
tanítók: Benedek
László
ó. (testnevelés),
Boda Béla ó. (német), Csontos
József ó. (történelem), Ecsedy Lajos r. t. (rajz), Egey Antal dr. h. t. (ter-·
mészetrajz-kémia),
Engelber tli
Rezső ó. (gazdaságtan),
Lá zá r Károly r. t.
[mennyiségtan-fízike},
Réva y Odőn r. t. [német-tőrténelem]
, Sza thmá r y
Ferenc gy;'t., Tóth Mihály gy. t., Va r ga Gábor r. t. (magyar-történelem),
Zi-o
la hy Ferenc h. t. [rnennyiségtan-fizika},
Zsir os
József dr.
(német)"
Kla cskó
Béla ó. (ének-zene); Hor ka y Barna hitt. [reí.] , Domjá n Elek dr ..
Sándor hitt. (gÖT.
hitt. (ág. ev.), Sza bó József hitt. (róm. kat.] , F enezik
kat.) , Hettma nek
Ferenc ó. (róm: kat. egyh. ének), P a lumby Béla ó. [ref..
egyh. ének), Reskó János ó. (gör. kat. egyh. ének), Róth Margit ó. (gyak ..
isk. kézimunka), Az oktatók összes száma: 24. Altisztek száma: 3. Az intézetnek
2 tagozatú
gy,akorlóiskolája
volt összesen 46 tanulóval.
Tagozatai: 1-11., Ill-VI.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
ó.

,
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Az osztá lyok
szá ma : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 32, IL 29,
Ill. 26, IV. 27, V. 28, összesen 142. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 35,
gör. kat. 5, reí. 95, ev. 6, unit. L - Anya nyelve:
magyar 141, nérriet L Nyelvismer ete:
németül is beszél L A ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 18; orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, művész 2;
vasutas, postás 12; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
33; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
2; önálló iparos, ipari alkalmazott
35; tőkés,mlkjihgfedcbaZ
j áradékos,
magánzó
4; nyugdíjas
15; altiszt, szo lga, házmester, munkás,
Internátusban
lakott 98,
napszámos 9; egyéb 12. - A ta nulók segélyezése.
externitusban
lakott 14, szüleínél
lakott 30. Ingyenes 3, havi 10 pengőt
fizető 18, havi 20 pengót fizető 53, havi 30 pengót fizető 13, havi 40 pengöt fizető 5, ebédsegelyes 5, segélynélküli bejáró 45, egyéb segélyben őszszes en 97 tanuló 18.900 pengő értékben részesűlt.
Kima r a dt
ta nulók
szá ma : 6. A ta nulók ma ga viselete:
példás 102, jó 40. - Szor ga lma :
dícséretes 34, kellő 108. Előmenetele:
jelesrendű 14, jórendű 63, elégsé6. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 2, két
gesrendű 59, elégtelenrendű
tárgyból elégtelen 2, több tárgyból elégtelen 2. Elégtelen magyarból 3,
németből 3, tőrténelemböl
3, mennyiségtanbó l 1, rajzból 1, zenéből 1. Haladó 142. - A ta nulok ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 37, harminc
ránál kevesebbet 51, harminc óránál többet 54. A ta nulók
eliita nulmá évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
.nya i. Az I-V.
megelőzőleg a polg. isk. 4 osztályát végezte 113, a közép isk. 4 osztályát
az V. osztályba
felvett
végezte 24. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
tanulók
száma 5. Az érettségi vel felvettek közül egyszerűen
5 érett. Az
2 jogvégzett és doktorátust
tett, 1 a theologia
érettségivel felvettek kőzűl
2 évfolyamát végezte. A kiad ott tanítói oklevelek száma 34. Egyházi
-énekr e és zenére képesítettek
száma 16. Képesített lelkészjelöltek
száma 2.
.ó

Sopron, ágo h. ev. tanítóképző-intézet.
Ig. Ha ma r Gyula. Tanárok
-és tanítók:
Gá r donyi
Zoltán dr. h, t. (ének-zene). lhá sz Ferenc r. t. (nyelvtörténettud. ). vitéz Lenky Jenő r. t. (természetrajz-földrajz).
M ech le József
h.t.
(rajz).
Rozsonda i
Károly r. t. (mennyiségtan-természettan).
Sa ss
Lász ló r. t. (mennyiségtan-természettan).
Dégay Zoltán ó. gazd. szaktanár,
Bogná r Károly gy. t., Ma theidesz
István gy. t., Szilvá si Gyula dr. ó. (egészségtan). Az oktatók összes száma: 11. Altisztek száma: L Az intézetnek
2 tagozatú gyakorlóiskolája
volt összesen 52 tanulóval. Tagozatai: 1-1:1.,
IH-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 37, IL 31,
Ill. 22, IV. 26, V. 34, összesen 150. A ta nulók
va llá sa :
róm. kat. 8,
re]. 1, ev. 140, unit. 1. - Anya nyelve:
magyar 125, ném et 22, tót 2, horvát 1.
németül is beszél 41, tótul is 8, horvátul is 1, románul
- -Nyeluismer ete:
is 1. A ta nulók szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 18; kőztisztviselő 6; vasutas, postás 2; katona, csendőr, rendőr 1; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
38; önálló kereskedő,
kere sk. alkalmazott
7; önálló
iparos, ipari alkalmazott
30; tőkés, járadékos,
magánzó
6; nyugdíjas 20;
altiszt, szolga, házmester, munkás, napszámos 13; egyéb 9. A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lakott 50, externátusban
lakott 19, szűleinél
lakott 31, szállásadónál
lakott 50. 54 növendék tandíj-kedvezménye:
1200 P
-ért., 36 növ. bennlakasi kedvezménye: 1000 P ért., 45 növ, tápintézeti kedvezménye: 2675 P ért., elengedett kisebb díjak összege: 136 P 80 f, 28 növ.
'ösztöndíja
és pénzsegélye:
697 P ért.
Osztá lyvizsgá la tr ól
elma r a dt, tehá t nem osztá lyozott
ta nulók szá ma :
1. - A ta nulók ma ga viselete:
példás 135, jó 15. - Szor ga lma :
dícséretes 4, kellő 99, változó 46, csekély 1.
jelesrendű 2, jórendű 57, elégségesrendű 77, elégtelenrendű
Előmenetele:
14. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 6, két tárgyból elégtelen 5, több
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tárgyból elégtelen 3. Elégtelen hit- és erkölcstanból 3, magyarból 2, történelemböl
1, földrajzból
1, mennyiségtanbó l 12, természetrajzból
és kémiából 2, énekből 3, zenéből 5. Haladó 148, ismétlő 2. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 38, harminc óránál kevesebbet 85, harránál
többet 27. A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam
minc
növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a po lg. isk.
4 osztályát végezte 90, a közép isk. 4 osztályát
végezte 55. Középisk érettségi bizonyítvánnyal az V. osztályba felvett tanulők száma 5. Az érettségivel
A kiadott tanítói oklevelek
felvettek közül jól 2, egyszerüen 3 érett. száma 32. Egyházi énekre és zenére képesítettek
száma 32. Nérnet nyelvi
sikeres kiegészítő képesítö-vizsgálatot
tett 5.
ó

Szeged, kir, k a t . t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t .
Ig. Becker Vendel dr. (földrajz-történelem;
okt hittanár).
Tanárok és tanítók: Bá lint
Sándor dr. ó.
Félix h. t. (gazdasági szak tanár )"
(magyar-történelem),
lovag Bia loshur ski
Bojá r
János dr. (német-francia),
Bocska y . István r. t. (rajz-kézimunka),
Czinky
Olga ó., Hinel Károly Bernát h. gy. t., Hor vá th Béla Kr istómlkjihgfe
r. t.
(pedagógia-filozófia),
Ka possy
Gyula h. t. (ének-zene), Ka tona Múklós dr.
r.
t.
(pedagógia-filozófia),
Koch
József
ó.
(· testnevelés),
Kövessy
Jenő r. t. [természettud.] , Ma jer
Rezső gy. t., Ma ndola
Aladár dr.
P á r tos József r. hitt., P ör zsölt
Géza c. ig., r. t.
r. t. (magyar-történelem),
[hitt.], Str a ub Ferenc r. t. (természettud.),
Va dá sz Zoltán gy. t. Vitos Gerő
(egészs· égtan). Az oktatók összes száma: 19. Altisztek száma: 1.
dr.
Az intézetnek 3 tagozatú gyakorlóiskolája
volt összesen 94 tanulóval. Tagozatai: 1-11., I-IV.,
Ill-VI.
Az intézetnek továbbképző népiskolája
volt
46 tanulóval.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 44, II. 43"
A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 207,
Ill. 40, IV. 48, V. 38, összesen 213. gör. kat. 1, gör. kel. 1, ref. 4. Anya nyelve:
magyar: 211, német 2. Nyelvismer ete:
németül is beszél 16, szerbűl is 1, horvátul is 1, franciául
is 1. A ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár,
tanító 29; orvos,
gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, müvész 1; köztisztviselő
9; vasutas,
postás 19; katona, csendőr, rendőr 6; önálló gazda, gazdasági a lkalmazott.
30; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
18; önálló iparos, ipar i alkalmanapszámos 9;
zott 22; nyugdíjas 36; altiszt, szo lga, házmester, munkás,
egyéb 34.A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lakott 120, szüleinél
lakott 10. Havi 25 pengót
fizető 9, havi 30 pengót
lakott 83, szál lásadónál
fizető 23, havi 50 pengót fizető 88, ebédsegelyes 1, segélynélküli bejáró 92.
Egyéb segélyek: 32 tanuló a magy. kat. tanulmányi alapból 9450 P, Elek
község adományábó
l 2 tanuló 500 P, a tanulmányaiapi
500 P-s ősztőndíjból 5 tanuló 500 P, az Országos Központi Hitelszövetkezet
Igazgatósága
által kiuta It adományból 12 tanuló 100 P segélyben részesült. Az összes segélyezettek
száma: 51 tanuló 10,550 P értékben.
Kima r a dt
ta nulok
szá ma : 3. Kiz árt : 1. Beír t, de nem osztá lyozott
ta nulók ősszes szá ma tehá t 4.
példás 185, jó 28. - Szor ga lma :
dícséretes 29,
- A ta nulók
ma ga viselete:
kellő 116, vá ltozó 67, csekély 1. - Előmenetele:
jelesrendű 6, jórendű 72, elégségesrendű 103, elégtelenrendű
32. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 17,
elégtelen 12, több tárgyból elégtelen 3. Elégtelen magyarból 1,
két tárgyból
németből 3, földrajzból 1, mennyiségtanból
11, természetrajzból
1, gazdaságtanból 2, fiz ikábó l 3, énekból
7, zenéből 19, egyházi ének és zenéből
4.
Egy órát sem mulasztott
Haladó 212, ismétlő 1. - A ta nulok ór a mula sztá sa .
34, harminc óránál kevesebbet 71, harminc óránál többet 108. - A ta nulok
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat megelőzőleg a polg. isk. 4 'osztályát végezte 134, a kőzépisk.
4 osztályát végezte 71. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
a IV. osztályba
í

ó.
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felvett
tanulók
száma 8. Az érettségivel
felvett ek elégségcsen
érettek. Magántanulók
száma 1. A kiadott tanítói oklevelek száma 41.
Egyházi énekre és zenére képesítettek
száma 16. Hitoktatói
képesítéstQPONMLKJIHG
nyert 11.

2 . T a n ít ó n ő k é p z ő - in t é z e t e k .

(A városok

betürendjében.)

Baja, róm. kat. tanítónőképző-intézet.
- Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
Dehény M. Alacoque dr.
(magyar-történelem).
Tanárok és tanítók: Her ma nn M. Honória r. t. (tört.magyar). Hőnisch M. Fernanda r. t. (ének). Koncz M. Bertina L t. (fizikamennviségtan] , Kr upa M. Alojz iána r. t. (pedagógia-filozófia).
Stefkó
M.
Sza r va s M. Fidelis r. t. (természetrajzConcessa L t. (pedagógia-filozófia).
kémia)' Tóth Tivadar hitt., Becher er M. Modemta ó. gy. t., Gá spá r János ó.
[r ajz}, P éter M. Lujza ó. kézimunkamesternő,
Sza la y M. Famóza ó. (testn.).
tagozatú
gy,akorlóiskolája volt
Az oktatók összes száma: 12. Az intézetnek 4mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
összesen 193 tanulóval. Tagozatai: 1., II., m., IV.
Az osztá lyok
szá ma :
4. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 27, II. 30,
Ill. 43, IV. 44, összesen 144. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 135, ref. 4,
ev. 4, iZL 1. Anya nyelve:
magyar 142, német 2. Nyelvismer ete:
néis 4, Iranciául is 2, angolul is 1. A
metül is beszél 38, bunyevácul
ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 20j orvos, gyógyszerész,
ügyvéd, mérnök, író, művész 4j köztisztviselő 21 j vasutas, postás 9j katona,
csendőr, rendőr 6j önálló gazda, gazdasági elkalmazott S: önálló kereskedő,
keresk. alkalmazottJIHGFEDCBA
'l ; önálló iparos, ipari alkalmazott
22j tőkés, [áradékos,
magánzó
Sj nyugdíjas 29j altiszt, szolga, házmester, munkás, napszámos 9j
egyéb 4. A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lakott 36, szüleinél lakott 101, szá llásadó nál lakott 7. Ebédsegelves 1. Hat tanuló összesen 355.60 P
ta nulók szá ma : 2.
segélyben irészesű lt, segélynélküli bejáró 137. - Kima r a dt
A ta nulók ma ga viselete:
példás 140, j 4. - Szor ga lma :
dícséretes 126,
kellő 18. Előmenetele:
jelesrendű
23, jórendű 73, elégsége,slrendű 48.
Haladó 144. A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 8, harA ta nulók
előminc ór ánál kevesebbet 40 harminc óránál többet 96. Az I-IV.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulta nulmá nya i.
mányokat megelőzőleg a polg. isk. 4 osztályát végezte 140, a középisk. 4
osztályát
végezte 2. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
a IV. osztályba
felvett tanulók száma 2. Az érettségivel felvettek közűl jelesen 1, jól 1 érett.
ó

, Budapest, I. ker. róm. kat. tanítónőképző-intézet.
-' Ig. Gombos M.
Gabriella (magyar-tört.
földrajz). Tanárok és tanítók: Cser M. M.argit r. t.
(rajz-kézimunka).
Eszfer le
M. Edit dr. r. t. (német-történelem).
F letfner
M. Archangela
r. t. (ének-zene),
Hor vá th
M. Balsamina
h. t. (maMa da r á sz
Jolán
Ó.
(torna).
Ká r oly
M. Ignáta
ó.
gyar-történelem),
(kézimunka). Na gy M. Evelin r. t. [kémia-természetr.] , Sza bó M. Erika ig.
h., r. t. [kémia-terrnészetr.].
Sza bó
M. Gerhárda
r. t. (magyar-latin).
Tima ffy
Lász ló hittanár. Az oktatók összes száma: 11.
Az osztá lyok
szá ma : 1. Ta nulók
szá ma osztá lyonként:
1. 41. - A ta róm.
kat.
38, re].
2, ev. 1. Anya nyelve:
manulók
va llá sa :
gyar
41. Nyelvismer ete:
németül
is beszél
9, franciául
is
1,
angolul
is 1, hollandul
is 3. A
ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 6j orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, művész 1 j
köztisztviselö
21 j vasutas, postás 2j katona, csendör, rendőr 2j önálló
kereskedő, kere sk. alkalmazott
3j nyugdíjas 6. A ta nulok
segélyezése.
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Internátusban
sen 6 tanuló

lakott 6, szüleinél lakott 34, szállásadónál
lakott 1. Össze1350 P segélyben részesült. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
Kima r a dt
ta nulok
szá ma : 4.
A ta nulók
ma ga viselete:
példás 34, jó 7. Szor ga lma :
dícséretes 15,
kellő 21, változó 5. Előmenetele:
jelesrendü
2, jórendü 15, elégségesrendű 18, elégtelenrendü
6. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 4, két tárgyból elégtelen 2. Elégtelen magyarból 4, földrajzból
1, mennyiségtanbó l 2,
Egy órát sem mulaszkémiából 1. Haladó 41. - A ta nulók ór a mula sztá sa .
tott 2, harminc óránál kevesebbet 13, harminc óránál többet 26. - A ta nulok
előta nulmá nya i.
Az 1. évfolyam növendékei
közül a képző-intézeti
tanulmányokat megelőzőleg a polg. isk 4 osztályát
végezte 27, a középisk. 4
osztályát végezte 14.
Budapest, II. ker. állami lanítónőképző-inlézel.
19. Gr yna eus
Ida.
Tanárok és tanítók: Ambr ózy
Margit polg. isk. r. t. (tört.-kézimunka),
dr .
Da da y Lá szlóné
Ega n Hona dr. ó. h. t. (földr.-term.-torna),
F a r ka s Má,ria
Gir tler Mária r. t. (magyar-tört.-földr.),
J a ncsó Erzséh. t. (term.-kémia),
Gyulá né
Kostyá l
Ilona r. t. (menny.-fiz.-term.J,
bet r. t. [némel}, Ka imá r
Ká dá r
Ilona r. t. [magyar-nemet},
Kruspér
István r, t. (rajz), Lechnitzky
Gyula r. t, (menny.-fiz.), dr. Meskó Tiborné Vever ka Edit r. t. (rajz, kéz im.],
Sebestyén
Erzsébet r. t. (magy.-tört.-földr.),
özv. Str a uch
Gyuláné Entz
Jolán r. t. c. ig. ig. h. [magyar-tőrt.},
Szemkő
.Iúlia ó. h. t. (torna), SsonVa jda Erzsébet r. t. (földr.ta gh. Katalin r. t. (magyar-tört.-földrajz-toma),
Va ss Gyuláné
Sa lá nky
Irma h. t.
term.], Va s Károly r. t. (ének-zene),
(gazd. tan). Wolszky
Emilia r. t. (ének-zene),
dr. ·Woyciechovskyné
dr.
La jos Mária r. t. [pedag.] , Zeit/er
Etelka r. t. (ének-zene).
Buda i J ózsef
gy. t., Deme Károlyné Wunder
Ilona gy. t., Ka posi Károly gy. t., P á zmá n
József
[tót
kisebbségi
tanf.) , Rösch
Magdolna
ó.
(német kiJenő
r. k. hitt., Széles
Sándor
ref. hitt.,
sebbségi taní.}, Sebestyén
Reif
Pál ágo h. ev. hitt., Ruttka y
Miklós dr. g. kat. hitt., N edelykovics Velimir g. kel. hitt., dr. Ivá n Lász ló unit. hitt., dr. Kiss Arnold
Margit ág h. ev. gyak. isk. hitt., Schiller
Izidor izr.
izr. hitt. Sta r k
gyak. isk. hitt. Az oktatók
összes száma:
35. Az altisztek
száma: 3.
-Az
intézetnek
3 tagozatú gyakorlóiskolája
volt összesen 69 tanulóval.
Tagozatai:
1-11., Ill-IV.,
V-VI.
Az
osztá lyok
szá ma :
7. .--: Ta nulók
szá ma
osztá lyonként
1 39,
II. A. 39, II. B. 40, Ill. A. 37, Ill. B. 37, IV. 32, V. 40, összesen 264.
A ta nulok
va llá sa :
róm. kat. 180, gör. kat. 6, gör. kel. 1, reL 50,
ev. 23, unit. 3, izr. 1. Anya nyelve:
magyar 260, német 3, szerb 1.
németül
is beszél
37, tótul
is 1, szerbül
is 3,
Nyelvismer ete:
franciául
is 5, angolul
is 2, hollandul
is 3. A
ta nulók
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, ,tanító 53j orvos, gyógyszerész,
ügyvéd,
mérnök, író, művész 18j köztisztviselő
46j vasutas,
postás
17j katona,
12j önálló kerescsendőr, rendőr 19j önálló gazda, gazdasági alkalmazott
kedő, keresk. alkalmazott
9j önálló iparos, ipari alkalmazott
18j nyugdíjas 66j altiszt, szolga, házmester,
munkás, napszámos
6. A ta nulók
Internátusban
lakott: 96j szűleinél
lakott 143j szá.llásadónál
segélyezése.
lakott 25. Havi 15 pengót fizető 1, havi 25 pengőt fizető 38, havi 50 pengőt fizető 57, ebédsegelyes 2, segélynélküli
bejáró 166. Két tanuló ezenegy tanuló 90 P segélyt kapott.
kívül 100-100,
Elha lt
ta nulók
szá ma :
1. Kima r a dt : 4. Beír t,
de nem osztá lyozott
ta nulók
összes szá ma tehát: 5.
A ta nulók
ma ga viselete:
példás 254, [ó 10. Szor ga lma :
dícséretes
141, kellő 102, változó 21. Előmenetele:
jelesrendü
15, jórendü 96,
elégségesrendű
123, Elégtelenrendü
30. Ezek közűl egy tárgyból
elégtelen 24, két tárgyból elégtelen 4, több tárgyból elégtelen 2. Elégtelen maó.
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gyarból 6, történelemből 3, földrajzból 2, mennyiségtanbó l 15, kémiából 1,
Iizikabó l 5, énekhől 3, zenéből 4, külalakböl
7. Haladó 260, ismétlő 4. -zyxwvutsrqponmlkj
A· ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
5, harminc óránál
kevesebbet 54, harminc őránál többet 205.
A ta nulok
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a
képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg polgári leányiskola
4 osztályát
végezte 218, a középiskola 4 osztályát végezte 45. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
felvétetett az V. osztályba 1 tanuló. Az érettségivel felvettek közül jelesenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 érett. Középisk tanári oklevél alapj án tanítóképesítő
vizsgálatot
tett 2, polg. isk. oklevél alapján
1 jelölt.
Akiadott
tanítónői oklevelek száma 47. Sikeres kiegészítő
1 németre
vizsgálatot
tettek
száma 9, közülök 8 németre,
képesíítetett.

képesítőés tótra

Budapest, II. ker. róm. kat. tanítónőképző-intézet.
Ig. M. Va r ga
Editha [magvar-tört.].
Tanárok és tanítók: Acsá dy
Irén
(testnevelés),
Bá ntó Katalin dr. ó. (orvos), Sr . Bla skó
Innocentia r. t. (természetrajzkémia)' Hor vá th
István hitt., M. J a ka bos
Alexia ó. (kézi:munkatanítónő),
P a r tenio
Gizella Ó. (zene), M. P ichel Cherubina dr. r. t. [nérnet-francia],
Schmitz
Katalin ó. (rajz), M. Steén Xaveria r. t. (történelem-földrajz-német), Az oktatók összes száma: 10.
ó.

szá ma :
2. Ta nulolt
szá ma
osztá lyonként:
1. 35, II. 31,
A ta nulók
va llá sa :
róm. kat. 55, ref. 4, ev. 5, izr. 2. 66. Anya nyelve:
magyar 66. - Nyelvismer ete:
németül is beszél 13, hollandul
is 1. A ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 5; orvos,
gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, müvész 7; köztisztviselő
18; vasutas,
postás 8; katona, csendőr, rendőr 5; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
1; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
7; önálló iparos, ipari alkalmazott 5; nyugdíjas 8; altiszt, szolga, házmester, munkás, napszámos 1; egyéb
A ta nulók
segélyezése.
Szüleinél
lakott 55, szállásadónál
lakott 11.
1. ta nulok szá ma : 4.
Összesen 10 tanuló 990 P segélyben részesült. - Kima r a dt
Osztá lyvizsgá la tr ól
egyéb okból elma r a dt
ta nulók
szá ma : 2. Beír t, de nem
osztá lyozott
ta nulók
összes
szá ma
tehá t
6. A ta nulók
ma ga viselete:
példás 66. - Szor ga lma : dícséretes 51, kellő 12, változó 3. - Előmenetele:
jelesrendü 9, jórendü 33, elégségesrendű 23, elégtelenrendű
1. Több tárgyból elégtelen 1. Elégtelen énekből 1, zenéből 1, írásbeli dolgozatok külső
A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát
alakjából 1. Haladó 65, ismétlő 1. sem mulasztott 3, harminc óránál kevesebbet 11, harminc óránál többet 52.
A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az 1-11. évfolyam növendékei közül a
képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg polgári leányiskola
4 osztályát
végezte 35, a középiskola 4 osztályát végezte 31.
Az

osztá lyok

'összesen

Budapest, IV. ker. kir, kat. tanítónőképző-intézet.
Ig. M. Da r oa s
Anna. Tanárok és tanítók: M. Bontó Márta r. t. [magyar-tőrt.}, M. Cser novics Emilia Ó. (gazd. tan.}, Há mor
Ilona ó. (rajz), M. Her ein Stefánia
'r. t. (mennyiségt.-term.
tud.)' Hidy Ár pá dné
Gyula i ,M. ó. [ének-hegedű] ,
Ker ékgyá r tó
Árpád ó. (földr.-term.),
Koleszá r
Mária ó. [mennyiségtanterm. t.), M. Kr emmer Mária r. t. [nemet-kémia]. La ffer s Margit ó. (magyartört.-német),
Lór á nth
Erzsébet ó. (magyar-tört.-földr.),
P usch
Ödőn dr.
{filozófia), M. Richter Sarolta r. t., ig. h. (tört.-földrajz),
Rohr böck
József
dr. ó. (orvos), oWa jdits Margit
(testnevelő t.), Zimá nyi Mihály ó. hitt.,
F a ltá nyi
Margit ó. gy. t., M. Na gy Gizella gy. t., Sr . P ulz M. Ilona gy. t.,
M. Vir á gh Margit gy. t. Az összes oktatók száma: 20. Az intézetnek
4
tagozat ú gyakorlóiskolája
volt összesen 99 tanulóval.
Tagozatai:
1-11.,
nt, IV., V-VI.
ó.

ó.
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I. 41, II. 44.
Az osztá lyok
szá ma :
6. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
Ill. 45, IV. 54, V. A. 46, V. B. 45, összesen 275. A ta nulok
va llá sa :
róm. kat. 266, gör. kat. 7, ev. 2. Anya nyelve:
magyar 273, német 2. Nyehismer ete:
németül is beszél 100, franciául is 26, angolul is 8, holfogla lkozá sa :
pap, tanár.
landul is 2, bulgárul is 2. - A ta nulok sziileinek
tanító 28; orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, művész 28; köztisztviselő 81; vasutas, postás 26; katona, csendőr, rendőr 20; önálló gazda.
gazd?sági alkalmazott
9; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
11; önálló
22; nyugdíjas
30; egyéb 20. A ta nulók
segéiparos, ipari alkalmazott
lve zése, Internátusban
lakott: 19, szüleinél lakott 256. Összesen 20 tanuló
3200 P értékű
segélyben részesült.
Kima r a dt
ta nulók
szá ma :
4. Osztál yi izsgálotról
zott
ta nulok

példás

egyéb
okból
elma r a dt:
öszes
szá ma
tehá t
6.
Szor ga lma : dícséretes
155,

2.

Beír t,
de
A
ta nulók

nem
osztá lyoma ga viselete:'

kellő 90, változó 27, csekély 3.
jelesrendií
35, jórendű
135, elégségesrendű
98, elégtelenrendű
7. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 5, két tárgyból elégtelen 2..
Elégtelen
magyarból 2, történelemből
3, mennyiségtanbó
l 1, zenéből 3.
A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 5, harHaladó 275. minc óránál kevesebbet' 40, har minc óránál többet 230. A ta nulók
előAz I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulta nulmá nya i.
mányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola
4 osztályát
végezte 152, a
kÖzépiskola 4 osztályát végezte 82. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
az
száma 41. Az érettségi vel felvettek közül jeV. osztályba felvett tanulők
lesen 8, jól 18, egyszeriíen 15 érett. Magántanulók
száma 19. Akiadott
taníténői oklevelek száma 100. Nérriet
nyelvű sikeres kiegészítő képesítővizsgálatot tett 1.

-

275.

-

Előmenlele:

Budapest,
VI. ker. róm. kat. tanítónőképző-íntézet.
Ig. Wa gner
Lajos. Tanárok és tanítók: M. P oetsch
Hil ár ia tartományfőnőknő,
ig.mlkjihgfedcb
h,
(német), Kiihá r
Klotild főnöknő, r. t. (kézimunka),
Soós Marcellina
r. t.
paedagogia-Iilozófia},
Spilenber g Klarissza
r. t. (matematika-fizika),
F eiér Ágnes ó. (ének-zene),
özv. dr . Gerencsérné
Szá nthó
Jolán ó. [terrnész ettudományi
szakcsoport,
gazdaságtan-pedagógia),
Ha la mba
Gyula dr,
ó.
hitt.,
Va r ga
Mihá lyné
Va ss
Erzsébet
ó.
(rajz),
Kelen
Mária
h. t. (rajz),
Soós Paula dr. ideiglenes mb. t. [mennyiségtan-Iiz ika-vegy l>
Gizella gy. t. Az .oktatók őszfilozófia), Szed Donatilla gy. t., Windsa uer
szes száma: 13. Az intézetnek
2 tagozatú gyakorlóiskolája
volt összesen
62 tanulóval. Tagozatai:
1., II.
Az osztá lyok
szá ma :
4. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 50, II. 41,
Ill. 54, IV. 54, ősszesen 199. - A ta nulók va llá sa : róm. kat. 191, gör. kat.
1, ref. 4, ev. 1. - Anya nyelve:
magyar 196, német 3. Nyelvismer ete:
németül is beszél 7, franciául is 1. A ta nulók
szüleinek
iogla lko zá sa :
pap, tanár, tanító 18; orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, művész
4;
24;
vasutas, postás 9; katona, csendőr, rendőr. 7; önálló
köztisztviselő
gazda, gazdasági alkalmazott
6; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
37;
önálló iparos, ipari alkalmazott
42; tőkés, járadékos,
magánzó
18; nyugnapszámos 20; egyéb 2. -JIHGFEDCBA
A
díjas 12; altiszt, szolga, házmester, munkás,
ta nulá k
segélyezése.
Internátusban
lakott 22, externátusban
lakott 5; szűleinél lakott 112. Havi 25 pengót fizető 2, .havi 50 pengót fizető 17, ebédsegé lyes 5, segélynélküli bejáró 148. Ezen kívül 51 tanuló összesen 5400 P
segélyben részesűlt.
Kima r a dt
ta nulók
szá ma :
14. A ta nulók
ma ga viselete:
példás 199. Szor ga lma :
dícséretes
101, kellő 12, változó 24,
csekély 2. Előmenetele:
jelesrendű 31, jórendű 113, elégségesrendű
48,
elégtelenrendű
7. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 5, két tárgyból elégtelen 1, több tárgyból elégtelen 1. Elégtelen magyarból 3, énekből 1, zené-
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dolgozatok külső alakjából
1. Haladó 199. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
A ta nulók
Egy órát sem mulasztott
6; harminc óránál kevesebbet 54,
harminc óránál többet 139. A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az I-IV,
évfolyam növendékei
közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg
a
végezte 186, a középiskola 4 osztályátvépolgári leányiskola 4 osztályát
gezte 10. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
a IV. osztályba felvett tanulók
száma 3. Az érettségivel felvettek közül jelesen 1, elégségcsen
2 érett.

böl

6, írásbeli

á r a mula s ztá sa .

- ,Mb. ig. Kiss József.
Budapest, VII. ker. áll. tanítónőképző-íntézet.
[mennyiségtan-fizika}.
Tanárok és tanítók: Ber tha Mária ig. h., r. t. (kémiatermészetrajz),
B. Br a un
Angela r. t. (földrajz-történelem),
Demja novich
Emil dr. ó. orvos (egészségtan),
Csuká s Zoltán r. t. (zene), Er délyi
Olga
r. t. (pedagógia), F a r ka sdy
Zoltán r. t. (rajz), Gelsyné Or oszlá nyi
Erzsébet
lber er né
P opovich
Olga r. t. [Iő ldrajz-tőrt.>
h. t. (term. rajz-gazdaságtan),
magyar),
J a loveczkyné
Czinkovszky
Kornélia
r. t. (term. rajz-kémia),
Kosá r y
János dr. r. t. (term. rajz-földrajz-zene),
dr . Kr iza necné
Németh
Edit r. t. (földrajz-torna),
H. Miha lik
József r. t. (kémia-term. tud.)' Ra dRa dosewszky-Solenskyné
La tzin
na i Oszkár dr. r. t., c. ig. [magyar-német},
Ilma
h. t. (zene), Riesz Janka r. t. [mennviségtan-Iizika},
Sta ub Margit
(zene), Szá ntó Lenke r. t. (pedagógia), Szemkő
.Iúl ia ó. h. t. (torna),
Szentesyné
Doby Ida r. t. (pedagógia-torna),
özv. Tóth Benőné Ó. h. t.
(zene), Undi Mária r. t. (rajz), Vécseiné F ehér Aranka r. t. [magyar-tőrt.] ,
Katalin
dr. r. t. (történet-földrajz),
Kozlik
Lajos Ó. (kisebbs.
Zsindely
P osga y
Margit polg. isk. r. t. [rnennyíségtannyelv), dr . Gr onovszkyné
term. tud.) irodai szolgálatot
teljesít, Ba gó Margit gy. t., F er enczi
István
Lajos gy. t., Schőn István gy. t., dr . Simonyiné
Müller Irma
gy. t., Kr istofcsá k
gy. t., Str ecke Ernő rk. hitt., U nter r einer Károly rk. hitt., Ruttka y Míklós gk.
hitt., Sza bó Károly ref. hitt., Ga udy Lász ló ev. hitt., P éter ffy Gyula unit. hitt.,
Kósa ,Márton izr. hitt., Bá r á ny Rózsi gy. rk. hitokt., P or kolá b Mária gy. ev.
Illésné gy. izr. hitokt. Az oktatók összes száma 39. AIhitokt., Sá ndor
tisztek száma 2. Az intézetnek
5 tagozatú
gyakor lóiskolája
volt összesen
121 tanulóval.
Tagozatai: I-IIa.,
I-IIb.,
IIL, IV., V-VI.
Az osztá lyok
szá ma : 10. Ta nulók szá ma osztá lyonként:
1. 42, II. A. 39,
II. B. 42, Ill. A. 40, Ill. B. 39, IV. A. 38, IV. B. 40, V. A. 41, V. B. 38,
V. C. 42, összesen 401. A ta nulók
va llá sa :
róm. kat. 276, gör, kat. 8,
tef. 67, ev. 35, unit. 1, izr. 14. Anya nyelve:
magyar 400, német 1, Nyelvismer ete:
németül is beszél 65, tótul is 1, szerbül is 1, horvátul is 6,
románul is 1, franciául is 15, olaszul is 1, angolul is 1, hollandul is 1. A ta nulole szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 79; orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, művész
32; köztisztviselő
63; vasutas, postás 41;
katona, csendőr, rendőr 12; önálló gazda, gazdasági alkalmazottmlkjihgfedcbaZYXWVUT
9; önálló
25; önálló iparos, ipari alkalmazott
49;
kereskedő,
keresk. alkalmazott
tőkés, járadékos,
magánzó , 13; nyugdíjas
52; altiszt, szo lga, házmester,
munkás, napszámos 11; egyéb 15. A ta nulók
segélyezése.
Segélynélküli
ta nulók szá ma : 3. Osztá lyvizs,~á la tr ól
egyéb okból
bejáró 401. - Kima r a di
elma r a dt:
1. Beír t,
de
nem
osztá lyozott
ta nulo] :
összes
szá ma
fe"
4. A ta nulók
ma ga viselete:
példás
399, jó 2. Szor ga lma :
há t:
dícséretes
176, kellő 199, változó 26. Előmenetele:
jelesrendü
31, jórendű 203, elégséges rendű 154, elégtelenrendű
13. Ezek közül egy tárgyból
elégtelen 9, két tárgyból elégtelen 3, több tárgyból elégtelen 1. Elégtelen
magyarból 7, nevelés- és tanítástanból
2, test-és élettanból
1, történelemböl 1, földrajzból
1, mennyiségtanbó
l 4, Iiz ikábó l 1, gazdasági ismeretekből
3, rajzból 1, énekböl
1, zenéből 1, testgyakorlásból
1, írásbeli dolgozatok
külsö
alakjából 2. Haladó 401. A fa nulók ór a mula szfá sa .
Egy órát sem
ó.

ó.
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óránál kevesebbet- 75, harminc óránál többet 313. -zyxwvutsrqpo
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képzőintézeti tanulmányokat
megelőzőleg a polgári _leányisko!.a 4 osztályát végezte 306, a középiskola
4 osztályát végezte 52. Kőzépisk.
érettségi bizoszáma 43. Az érettségivel
íelnyítvánnyal
az V. osztályba felvett tanulők
vettek közűl
jelesen 18, jól 22, elégségcsen
3 érett. Az érettségivel
felvettek közül érettségi bizonyítványánál
magasabbfokú
előtanulmányokkal
3 bölcsész 4-4
félévvel, ezek közül 1 volt a-lapviasgús.
is rendelkezett
Középisk. tanári oklevél alapján különbözeti vizsgálatot tett 4, tanítóképesítő vizsgálatot tett 2. Magantanulók
száma 3. Akiadott
tanító női oklevelek száma 113. Nérnet nyelvő sikeres ,kiegészítő képesítö- vizsgálatot
tett 2. Munkamesternői
képetett 6. Sikeres honosító képesítő-vizsgálatot
sítést nyert 71.PONMLKJIHGFEDCBA
mulasztott

A

ta nulok

13, harminc

elő ta nulmá nya i.

r ó m . k a t. ta n ító n ő k é p z ő -in té z e t.
Ig. Bécsy
M.
B u d a p e st,
I X . ker.
Kerubina. Tanárok és tanítók: Ba lá zs Erzsébet ó. [magyar-tör t.], Ba r á nyi
M. Kornélia r. t. (ének-zene), Bá r czi Gusztáv dr. ó. (egészségtan), Csá szik
E. Gizella r. t. [mennyiségtan-terrnészett.},
Csor da R. Romana r. t. (énekzene), Emmer t
P. Klotild r. t. (filozófia- pedag.},
Kiss M. Gonzaga
(magyar-történelem),
Kóka y
J. Ladislaa r. t. (rajz), Ka uá cshegyi
Erzséó. (zene),
bet ó. (okI. testn. t.], La ki M. Gabriella gy. t., Na gy Kálmánné
Na gy
T. Perpetua
gy. t., P a udler
M-argit ó. [magyar-német},
Str a ub
Ilona ó. (gazdasági szakt.),
Sza bó
J. Margit ó. (kézimunka),
Sza r vá k
J. Karitasz r. t. [filozófia-pedag.].
Ta má s
Ernő hitt. Az ok.tatók összes
volt összesen 56 taszáma: 19. Az intézetnek 2 tagozatú gyakorlóiskolája
nulóval. Tagozatai: I-IV.,
Ill-IV.
ó,

Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 48, II. 51,
Ill. 40, IV. 43, V. 46, összesen 228. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 227,
gör. kat. 1. - Anya nyelve:
magyar 222, német 6. - Nyelvismer ete:
németül is beszél 36, tótul is 4, horvátul is 2, románul is 2, franciául is 6.
pap, tanár, tanító 29; orvos, gyógyA ta nulók
sziileinek
fogla lkozá sa :
szerész, ügyvéd, mérnök, író, művész
14; köztisztviselő
35; vasutas, postás
19; katona, csendőr, rendőr 16; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
24;
önálló kereskedő, keresk. alkalmaz-ott 13; önálló iparos, ipari alkalmazott
30; tőkés, j áradékos, magánzó
5; nyugdíjas
13; altiszt, szolga, házmester,
A ta nulók segélyezése.
Internátusban
rnunkás, napszámos 12; egyéb 18. lakott 137, szüleinél lakott 86, szállásadónál
lakott 5. Havi 15 pengót
fizető 12, havi 25 pengőt fizető 6, havi 50 pengót fizető 16, havi 70 pengót
fizető 78, ingyenes 25, segélynélküli bejáró 180; egyéb segélyben 16 tanuló
1720 P értékben
részesü It. Osztá lyvizsgá la tr ól
elma r a dt,
tehá t
nem
példás 225,
osztá lyozott
ta nulók
szá ma :
7. A ta nulok
ma ga viselete:
jó 3. Szor ga lma :
dícséretes
189, kellő 38, változó 1. Előmenetele.:
jelesrendű
22, jórendű
104, elégségesrendű
86, elégtelenrendű
16. Ezek
közül egy tárgyból elégtelen 13, két tárgyból elégtelen 3. Elégtelen maA ta nulók
ór a gyarból 6, mennyiségtanbó l 8, kémiából 2. Haladó 228. mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
36, harminc" óránál kevesebbet 90,
harminc óránál többet 102. A ta nulok
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei
közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a
polgári leányiskola
4 osztályát
végezte 205, a középiskola
4 osztályát
felvett tanulők
száma 6,
végezte 17. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
ezek közül a IV. osztályba vétetett fel 3, az V. osztályba 3. Az érettségivel
felvettek kőzűl
jól 6 érett. Középisk. tanári oklevél alapj án különbözeti
vizsgálatot tett 1, tanítóképesítő
vizsgálatot tett 1. Magántanulők
száma 2.
Akiadott
tanítönöi oklevelek száma 49.
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Cinkota, állami tanítónőképző-intézet.
Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
Ta bódy Ida (nyelv-tört.).
Biber a uer né
Abcnyi
Júlia
r. t. (földrajz-magyar),
Tanárok
és tanítók:
Csa da Imre dr. r. t. (mennyiségtan-fizika),
Da usz Ferenc ó: h. t. (énekHa itsch Elia r. t. (pedagózene), F or gó Sarolta r. t. [mennyiségtan-fizika},
gia-filozófia),
Hell Anna ó. h. t. [német-magyar},
J á mbor y
Gabriella r. t.
J omba r i
Etelka nevelőnő, dr . Ma da r a sné
Ha nva y
Ilona r. t.
(ének-zene),
[német-magyar] , Medgyesi
Mária ig. h., r. t. (magyar-történelem-földrajz),
Medgyesi
Zsófia r. t. [pedagógia-filozófia},
Móger né Küzdy Ilona r. t. (magyar-történelem-földrajz-torna),
Nová k Eszter gy. t., P feiffer
Ilona gy. t.,
Rá tka y Kálmán gy. t.; Roda Mária r. t. (természetrajz-kémia),
Ruiez Marta
r. t. (történelem-magyar-földr.ajz),
Ur bá nyi Karolina
r. t. (nyelv.-történett.torna),
Vitá i Margit gy. t., Za la Mária r. t. (rajz).
Az oktatók összes
gyakorlóiskolája
száma: 21. Altisztek
száma: 1. Az intézetnek 3 tagozatú
volt összesen 67 tanulóval.
Tagozatai: 1-11., II 1., IV-VI.
Az intézetnek
továbbképző
népiskolája
volt 20 tanulóval.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 36, II. 35,
Ill. 33, IV. 36, V. 39, összesen 179. - A ta nulok va llá sa : róm. kat. 136, gör.
magyar 179. - Nyelvkat. 6, gör. kel. 1, ref. 25, ev. 11. - Anya nyelve:
németül is beszél 17, szerbül is 1, franciául
is 3, olaszul is 1,
ismer ete:
A ta nulók
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 63;
angolul is 1. orvos, gyógyszerész,
ügyvéd, mérnök, író, művész
21; köztisztviselö
43;
vasutas, postás 6; katona, csendőr, rendőr 7; önálló gazd.a, gazdasági alkalmazott 11; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
7; önálló
iparos, ipari al1; nyugdíjas 20. A ta nulók
eegélyezése.
Internátusban
lakott
~almazottmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
158, szűleiné! lakott 21. Havi 15 pengót fizető 4, havi 25 pengöt fizető 38,
fizető 96, segélynélküli
bejáró 21. A Magyar Gazdaasszohavi 50 pengót
nyok Országos Egyesületének
20 növendéke
teljesen
ingyenes ellátásban
részesült. - Kima r a dt
ta nulók szá ma : 2. A ta nulók
ma ga viselete:
pélSzor ga lma :
dícséretes 74, kellő 99, változó 6. - Elődás 169, jó 10. menetele: . jelesrendű
13, jórendű 87, elégségesrendű
75, elégtelenrendű
4.
Ezek kőzűl
egy tárgyból elégtelen 3, két tárgyból elégtelen
1. Elégtelen
á r a mula sznémetből 3, földrajzból
1, zenéből 1. Haladó 179. - A ta nulók
tá sa . Egy órát sem mulasztott
17, harminc óránál kevesebbet 50, harminc
A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam nöóránál többet 112. vendékei
közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg
a polgári
leányiskola
4 osztályát végezte 156, a középiskola
4 osztályát végezte 16.
Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
az V. osztályba
felvett tanulők
száma
7. Az érettségivel
felvettek
közül jelesen 3, jól 4 érett. Akiadott
tanító női oklevelek
száma 38. Német nyelvi sikeres kiegészítő képesítövizsgálatot
tett
5, Egyházi
énekre
és zenére
képesítettek
száma
2.
Munkamesternőí
képesítést
nyert 18.
Debrecen,
ténet-földrajz).

róm. kat. tanítónőképző-íntézet.
Ig, Mella u Márton (törTanárok és tanítók: F a r ka s Mária Magdaléna r. t. [menynyiségtan-termtudomány},
J ozsa
Mária Consolata
r. t. (természetrajz-kéMária Gemia)' Ková cs Mária Hedda r. t. [mennyiségtan-Iiz ika] , Milleker
rardis r. t. (nyelv.-történettudomány),
P á pa i Mária Viola r. t. (nyelv.-történettudomány),
Kor netf Mária Izabella
(ének-zene), Kor neft Mária Riza
Hoszt ák Mária
Bernata
gazd. szaktanítónő,
Sza bó
r. 1. (testgyakorlás),
Mária Adéla ó. (rajz), W éber Sarolta ó. [mennyiségtan-Hzika},
Sikur Mária
Kinga gy., t. J oób Mária ó. gy. t., Kosztolá nyi
Margit dr. orvos (egészségtan). Az oktatók összes száma: 14. Az intézetnek 2 tagozatú gyakorlóiskoláj a volt összesen 57 tanulóval. Tagozatai:
I-IV.,
V-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók szá ma osztá lyonként:
1. 40, II. 31,
Ill. 37, IV. 38, V. 43, összesen 189. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 140,
ó

,

30

gör. kat. 29, ref. 19, ev. 1. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
Anya nyelve:
magyar 188, német 1. - Nyelvnémetül is beszél 22, románul is 4, franciául is 1, hollandul is 1.'
ismer ete:
A ta nulók
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 27j orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, művész 11 j köztisztviselö
14j vasutas, postás
25j katona, csendőr, rendőr 13j önálló gazda, gazdasági alkalmazott
19j
önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
10j önálló iparos, ipari alkalmazott
19j tőkés, járadékos,
magánzó 6j nyugdíjas 27j altiszt, szolga, házmester,
rnunkás, napszámos 14j egyéb 4. A ta nulok
segélyezése.
Internátusban
lakott 46. Összesen 40 tanuló
lakott 34, szüleinél lakott 109, szál lásadónál
712 P segélyben részesü It. Kima r a dt
ta nulok
szá ma :
7. A ta nulók
példás 186, jó 3. Szor ga lma :
dícséretes
143, kellő 43,
ma ga viselete:
változó 3. Előmenetele:
jelesrendü
21, jórendü 110, elégségesrendű
54,
elégtelenrendű
4. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 3, két tárgyból elégtelen 1. Elégtelen magyarból 3, történelemből
1, földrajzból 1. Haladó 189. Egy órát sem mulasztott 35, harminc óránál
keA ta nulók ór a mula sztá sa .
vesebbet 89, harminc óránál többet 65. A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az
I-V,
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola 4 osztályát végezte 167, a köépiskola 4 osztályát
felvett tanuló k száma .11,
végezte 11. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
ezek közül a IV. osztályba vétetett fel 4, az V. osztályba 7. Az érettségivel
felvett ek közül jelesen 3, jól 8 érett. - Akiadott
tanító női oklevelek száma
43. Munkamesternöí
képesítést nyert 10.PONMLKJIHGFEDCBA

D ebrecen,
reí, t a n í t ó n ő k é p z ő - Í n t é z e t .
Ig. P a pp Ferenc dr. (magyarnémet). Tanárok és tanítók: Deim Mártonné ó. (gazd. tan). dr . F ejes Andorné r. t. (kézimunka-rajz).
dr . Gulyá s Antalné r. t. (menny. ttud-torna},
J á nossy
Gyula dr. ó. (orvos), Kiss Aranka r. t. (menny.-fiz.-torna),
F.
Kiss István r. t. (menny.-fiz.). Rá cz Erzsébet r. t. [rnagy.vtört.l , Soós Béla
dr. r. t. (magy.-ném.-tört.),
B. Szücs Ferenc r. t. (ének-zene), Tóth Árpádné
Tóth LajosmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
1'. t. (ének-zene),
Ger ,gely Ilona
r. t. (magyar-tört.-német-torna),
h. gy. t., Ná na y Béláné gy. t., Tóth Katalin gy. t. Az oktatók összes száma:
15. Altisztek
száma: 2. Az intézetnek
3 tagozat ú gyakorlóiskolája
volt
I-IV.,
Ill-VI.
összesen 102 tanulóval. Tagozatai: I-IV.,
Az osztá lyok
szá ma :
6. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 47, II. 47,
111. 47, IV. 40, V. A. 45, V. B. 30, összesen 256. - A ta nulók va llá sa : róm.
magyar 256. - Nyelvismer ete:
kat. 4, ref. 242, ev. 9, izr. 1. - Anya nyelve:
németül is beszél 7, tótul is 1, franciául is 1. - A ta nulók szüleinek
logla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 92j orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író,
művész
10j köztisztviselő
40j vasutas, postás 14j katona, csendőr, rendőr
Sj önálló gazda, g.azdasági alkalmazott
19j önálló kereskedő,
kere sk. al9j önálló
iparos,
ipari
alkalmazott
28j tőkés,
járadékos,
kalmazott
magánzó
2j nyugdíjas
25j altiszt,
szolga,
házmester,
munkás,
nap12.
A
ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lakott
76,
számos
szüleinél
lakott
138,
szállásadónál
lakott
42.
Összesen
4579
P
segélyben 142 növendék részesűlt. Kima r a dt
ta nulok
szá ma :
1. A
ta nulok
ma ga viselete:
példás 255, jó 1. - Szor ga lma :
dícséretes 104, kellő
127, változó 25. - Előmenetele:
jelesrendű 29, jórendü 131, elégségesrendű
89, elégtelenrendű
7. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 6, két tárgyból
elégtelen 1. Elégtelen magyarból 2, nérnetböl 1, földrajzból
2, természetrajzbó l 1, zenéből 1, egyházi énekből 1. Haladó 255, ismétlő 1. - A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem muÍasztott 15, harminc óránál kevesebbet 72,
harminc óránál többet 169. - A ta nulók előfa nulmá nya i.
Az I-V. évfolyam
közűl a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polgári
növendékei
leányiskola
4 osztályát végezte 134, a középiskola 4 osztályát végezte 83.
Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
az V. osztályba felveti tanulók
száma

in zyxwvutsrqpon
.,39. Az érettségivel felvettek közül jelesen 14, jól 21, egyszerűen 4 érett. .A kiadott tanító női oklevelek száma 74. Egyházi énekre és zenére képesítettek száma 11. Munkamesternői
képesítést nyert 1.

Dombóvár, róm. kat. tanítónőképző-intézet.
- Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
Cieleszky
M. Agnéta.
Tanárok és tanítók: Bá nfa lvy
Júlia ó. [magyar-német] , F odor Mária r. t.
[mag yar-tört.] , vitéz F öldvá r y
Béla ó, (földrajz-termrajz).
F űr ész
József
I. hitt.
(teológia). Gá br iel Emma ó. (gazdasági szaktan.], Gyiinti Erzsébet ó.
[Iatin-tört.víötdraj
z}, Hor vá th
Ilona r. t. (mennyiségtan-fizika-torna).
Hor Lá glet Olga ó. (ének-zene),
vá th M. Ottilia r. t. (pedagógia-filozófia-torna).
.Ma r czell György ó. (rajz). Répá ssy
M. Ernesztin r. t. (pedagógia-filozófia).
Sza nyi
István ó. (latin-történelem).
Hitter
M. Aloysia gy. t., Lőr incz M .
száma: 3. Az inté.Magdolna gy. t. Az oktatók összes száma: 15. Altisztek
zetnek 2 tagozatú gyakorlóiskolája
volt összesen 73 tanulóval. Tagozatai:
I-IV.,
V-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 33, II. 35,
lll. 25, IV. 38, V. 42, összesen 173. A ta nulok
va llá sa : róm. kat. 151,
Anya nyelve:
magyar 170, nérriet 3. gör. kat. 1, ref. 8, ev. 6, izr. 7. 1'Iyelvismer ete:
németül is beszél 24, franciául is 3. - A ta nulok szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 23j köztisztviselő
17j vasutas, postás 46j
katona, csendőr, rendőr Sj önálló gazda, gazdasági alkalmazott
10j önálló
kereskedő,
keresk. alkalmazott
11j önálló iparos, ipari alkalmazott
20j
Internátusban
I~kott 51,
nyugdíjas 30j'egyéb· · 11. - A ta nulok segélyezése.
szüleinél lakott 95, szál lásadó nál lakott 27, segélynélküli
bejáró 97, teljesen tandíj mentes 12, kedvezményes
13, teljesen ingyenes bennlakó 5, ingyenes félbennlakó 1. A nyujtott segélyek összege 9900 P. - Kima r a dt
ta nulá k szá ma : 4. - A ta nulók ma ga viselete;
példás 172, jó 1. - Szor ga lma :
dícséretes .100, kellő 64, változó 9. - Előmenetele:
jelesrendű
14, jórendű
90, elégségesrendű
63, elégtelenrendű
6, valamennyi egy tárgyból elégtelen.
Elégtelen magyarból 2, nérnetböl 2, mennyiségtanból
1, rajzból 1. Haladó 173.
A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 11, harminc óránál keAz
vesebbet 44, harminc ór ánál többet 118, - A ta nulok előta nulmá nya i.
l-V.
évfolyam növendékei kőzűl a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola 4 osztályát végezte 164, · a középiskola 4 osztályát
végezte 6. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
a IV. osztályba felvett tanulók
száma 3. Az érettségivel
felvettek közül 3 jól érett. A kiad ott
tanítónői
oklevelek száma 42. Német nyelvi sikeres kiegészítő képesítövizsgálatot tettek száma 2. Munkamesternői
képesítést nyert 1.
Eger, róm. kat. tanitónőképző-intézet,
Ig. K iszely Imre [vallástan] .
Tanárok és tanítók: dr . Bá r á nyné
Szétsenyi
Márla ó. (magyar-történelem).
.M: Bende
Gizella ó. [magyar-német-Irancia-tör
t.}, M. Dor kó Etelka okI.
F ogelné
Ka ufma nn
Emma ó, (ének-zene). Ga jtestnevelő
(testgyakorlás).
dá né Zbiskó
Róza ó. [gazdaságt.},
Huber né
Ma yer
Borbála
ó. (magyarM. J á vor szky,
Mária ó. (kézimunka).' M. Ká r pá ti Sarolta r. t.
történelem).
[mennviségtan-fiz ika}, Ker esztur y
Mária r. t. [mennyiségtan-terrn.
tud.),
M. Kondé
Mária r. t. (magyar-történelem).
P a pp-Kökényesdiné
Szeőke
Izabella r. t. (rajz). M. Or sova i Erzsébet ó. (földrajz-természetrajz).
M.
M. Kövér Erzsébet gy. t.
Sza bo Matild r. t. (magyar-történelem-földrajz).
Az oktatók összes száma: 16. Az intézetnek 1 tagozatú
I-VI.
osztályú gyalwrlóiskolája
volt összesen 36 tanulóval.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
Ill. 36, IV. 50, V. 55, összesen 219. A ta nulók
va llá sa :
gör. kat. 1, ref. 7, ev. 1, izr. 4. - Anya nyelve:
magyar 219.
r ete: németül is beszél 41, tótul is 2, franciául is 7, angolul

1. 41, II. 37,
róm. kat.JIHGFEDCBA
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nulá k:
szüleinek
fogla lkozá sa : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
pap, tanár, tanító 30; orvos, gyógyszerész,
ügyvéd, mérnök, író, művész 19; köztisztviselő
31; vasutas, postás 16; ka27; önálló ketona, csendőr, rendőr 4; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
reskedő, keresk. alkalmazott
6; önálló iparos, ipari alkalmazott
32; tőkés,
18; altiszt, szo lga, házmester,
munkás,
járadékos,
magánzó 1; nyugdíjas
napszámos 15; egyéb 20. - A ta nulék set,élyezése.
Internátusban
lakott 26,
szűleinél
lakott '144; szál lásadőnál
lakott 49. Internátusban
havi 40 pengöt
fizető 5, havi 85 pengöt fizető 21, ebédsegelyes
2, segélynélküli
bejáró 191.
Egyéb segélyben 6 tanuló 230 P értékben részesü It. Kima r a di
ta nulók
szá ma : 2. Osztá lyvizsgá la tr ól
egyéb okból elma r a dt
ta nulók szá ma : 1. Beír t,
de nem osztá lyozott
ta nulók összes szá ma tehá t 3. A ta nulók ma ga uise- JIHGFED
ia « . példás
188,' jó 31: - Szor ga lma : dícséretes 71., kellő 118, változó 29,
csekély 1. Előmenetele:
jelesrendű 28, jórendű 131, elégségesrendű
59.
elégtelenrendű
1. Egy tárgyból elégtelen' 1. Elégtelen magyarból 1. Haladó
219. - A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 14, harminc ór
nál kevesebbet 55, harminc óránál többet 150. - A ta nulók előta nulmá nya .
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
mege lőzö leg a polgári
leányiskola
4 osztályát
végezte 198, a kőzépiskola
4
osztályát
végezte 12. Középisk.
érettségi bizonvítvánnyal
felvett tanulők
száma 9, ezek közül a IV osztályba vétetett felS,
az V. osztályba 4. Az
Akiadott
tanító női
érettségivel
felvettek közül jelesen 4, jól 5 érett.
oklevelek száma
55.
á-

Esztergom,
róm. kat.
tanítónőképző-intézet.
Ig. Ná dler
István
(nyelv.-történettud.).
Tanárok és tanítók: F ekete M. Car issirna r. t. [rnenynyiségtan-term.
tud.)' Gor íczky
M. Salvatoris r. t. ( nyelv.-tört. tud.)' H eitler M. Chrystophora
r. t. (ped.-fílozófia),
La ka tos
M. Olympia r. t. (ped.fíloz.), Stéger
M. Meláni,a r. t. [rnagyar-nérnet},
Sza bó
M. Celesta r. t.
M. Bonfília ó. (kézimunka),
(nyelv.-tört.
tud.)' Bér es István ó., Czumbil
Golkovszky
M. Bernárdaó.
(nyelv.-tört. tud.), Kir á ly M. Teodóra ó. (gazd.
szaktanító},
Lósz Janka ó. (zene), J uhá sz-Nyitó
Alfonza gy. t., Süveges M.
2 tagozatú
Vilhelmina gy, t. Az oktatók összes száma 14. Az intézetnekmlkjihgfedcbaZYXWVU
gyakorlóiskolája
volt összesen 75 tanulóval. Tagozatair I-IV.,
IV-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 48, II. 42,
Ill. 38, IV. 39, V. 49, összesen 216. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 207,
gör. kat. 3, ref. 1, ev. 1, izr. 4. Anya nyelve:
magyar 214, ném et 1, horNveluismer ete:
németül is beszél IS, tótul is 1, horvátul is 1,
vát 1. franciául is 3. - A ta nulok szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 26;
orvos, gyógyszerész,
ügyvéd, mérnök, író, művész 11; kőztisztviselő
18;
vasutas, postás 23; katona, csendőr, rendőr 8; önálló gazda, gazdasági al26; önálló kereskedő,
keresk. alkalmazott
19; önálló iparos,
kalmazott
ipari alkalmazott
41; tőkés, járadékos,
magánzó 1; nyugdíj as 23; altiszt,
A ta nulók segélyeszolga, házmester, munkás, napszámos 12; egyéb 8. zése. Internátusban
lakott 140, szüleinél lakott 76. A tanulők
közül 52
tanuló
teljes,
7 tanuló
fél tandíjkedvezrnénvben
részesü It ,5580
pengő
Kima r a di
ta nulók
szá ma :
6. Osztá lyvizsgá la tr ól
egyéb okból
értékben. elma r a dt ta nulok szá ma : 1. Beír t, de nem osztá lyozott
ta nulók összes szá ma
példás 216. Szor ga lma :
dícséretes
tehá t 7. A ta nulók
ma ga viselete:
152, kellő 52, változó 12. Előmenetele:
jelesrendű 31, jórendű 118, elégséges10. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 7, két tárgyrendű 57, elégtelenrendű
ból elégtelen 3. Elégtelen magyarból 7, németből 3, mennyiségtanból
3.
Haladó 216. - A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 22, harminc óránál kevesebbet 79, harminc óránál többet 115 . ...:. A ta nulók előta nulmá nya i.
Az I-V. évfolyam növendékei közül a képző-intézeti tanulmányokat megelőzőleg a polgári leányiskola 4 osztályát végezte 191, a közép-
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iskola 4 osztályát
végezte 15. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
osztályba felvett tanulők
száma 10. Az érettségivel felvettek közül
4, jól ej érett.' ---: A kiadott tanítónői oklevelek száma 48.,

az V.
jelesen

Győr,
áll.. tanítónöképzö-íntézet.
Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
Ber ényi
Irén (mennyiségt.term. tud.). Tanárok és tanítók: Ba r csa i Károly r. t. (magyar-tört.-földrajz).
Békéssyné
Dr a skótzy
Virginia r. t., ig. h. [ál latt.vnőv,
tan.-kémia-fizika),
F á biá n Erzsébet r.' t. [pedagógía-Hlozófia},
Ir tzing
Ferenc r. t. (ének-zene),
J a nkó Lász ló c. ig., r. t. [magyar-tört.].
özv. dr . J osipovichné
Németh Irrna
Ma gya r y Karoly r. t. [rnagyar-német],
Révész
r. t. (állatt.-növényt.-kémia).
Györgyi r. t. (rajz). Sker sil Mária r. t. [nemet-magyar}, Tompa Margit dr.
r. t. (kémia-fizika-term.
tud.)' Va r gya s
Mária r. t. [magyar-tört.},
özv.
Anna gy. t., Ha lmos Péter gy. t., dr . Weiss
Da ma szlovszkyné
Mészá r os
nev., dr . Ba umiiller né
RéAndor né
Ta r a nt Ilona nev. .Sker sil Gabriella
vész Margit ó. [rnunkamesternöi
okl.] Ka iner Gyula rk. hitt., Na gy Sándor
ref: hitt., Ha va ss Dezső ev. hitt., Reichenleld
Hermin izr. hitokt. (gy. isk.).
Az oktatók összes száma: 21;' Altisztek száma: 1. Az intézetnek 2 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 56 tanulóval. Tagozatai:
1-11., Ill-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:'
1. 34, II. 35,
Ill. 38, IV. 38, V. 43, összesen 188. - A ta nulok va llá sa : róm. kat: 149,
ref. 21, ev. 17, izr. 1. - Anya nyelve:
magyar 188. - Nyelvismer ete:
németül is beszél 27,franciául
is 1, olaszul is 1, hollandul is 1, cseh nyelven
IS:
1. A ta nulok
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 49j orvos,
gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, müvész 27 j köztisztviselő
21 j vasutas,
postás 22j katona, csendőr, rendőr 9j önálló gazda, gazdasági alkalmazott
10j önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
3j önálló iparos, ipari alkalmazott 14j tőkés, járadékos,
magánző
Sj nyugdíjas
13j altiszt, szolga, házA ta nulok
segélyezése.
Intermester, munkás, napszámos T; egyéb 8. nátusban
lakott 105, zárdai internátusban
lakott 18j szüleinél lakott 43,
szá llásadó nál lakott 22. Havi 15 pengőt fizető 8, havi 25 pengöt fizető 49,
1, segélynélküli
bejáró 82. Egyéb
havi 50 pengót fizető 48, ebédsegelyes
Kima r a dt
ta nulók
segélyben egy növendék részesü It 100 P értékben. szá ma : 3. Osztá lyvizsgá la tr ól
elma r a dt
ta nulók szá ma : 1. Beír t, de nem
osztá lyozott
ta nulók
összes
szá ma
tehá t 4. A ta nulok
ma ga viselete:
példás 181, jó 7. Szor ga lma : dícséretes
122, kellő 58, változó 8. Előmenetele:
jelesrendü 22, jórendü lll, elégségesrendű
51, elégtelenrendű
4. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 3, több tárgyból elégtelen 1. Elégte1, termélen magyarból 1, testtanból 2, tőrténelernböl
1, mennyiségtanból
szetrajzból
1, gazdaságtanból
1, énekből 2. Haladó 188. A ta nulok
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
IS, harminc óránál kevesebbet 71.
harminc óránál többet 102. A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a pol?ári leányiskola 4 osztályát végezte 171, a középiskola 4 osztályát végezte
száma 7, ezek közül a IV. osz10. Középisk. érettségivel felvett tanulók
tályba vétetett fel (az 1931-32. évben) 1, az V. osztályba 6. Az érettségivel felvettek közül jelesen 4, jól 2, elégségcsen
1 érett. Akiadott
tanítónői oklevelek száma 41. Német nyelvi sikeres kiegészítő képesítö-vizsgálatot tettek száma 7.
ó.

Györ, róm. kat. tanítónöképző-intézet.
Ig. Ra ga ts Rezső dr. Tanárok és tanítók:
Csonka
Sr. Evangelista
r. t. (term. rajz-földrajz).
J a gits
Miria
[magy.vnémet},
Ma ga si Sr. Franciska
r. t. (pedagógia-filozófia).
Metzker
Károly
ó. [ének-hegedű}, Németh János r. k. hitt., P á pa y M.
Aquina ig. h., r. t. (mat.-fiz.). Schleer
M. Kunigunda r. t. [magy.vtőrt.},
Mária h. t. (rajz). Va r ga M. Cecilia r. t. (ének). Va r ga Janka ó.
Tur á czi
ó.

3
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[tőrt.vmagy.]
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vá tzy
M. Terézia gy. 1., Vendel Erzsébet ó. 1. (torna). Az
1 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt
oktatók összes száma: 12. Az intézetnekmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
összesen 40 tanulóval. Osztályai: I-IV.
A rend elemi népiskolájának
IlL,
IV., V., VI. osztályát
is használták
gyakorlati
kiképzésre.
Az intézetnek
továbbképző
népiskolája
volt 24 tanulóval.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 31, II. 32,
A ta nulók
va Ílá sa : róm. kat. 162,
Ill. 29, IV. 39, V. 42, összesen 173. gör.
kat. 1, ref. 2, ev. 5, izr. 3. Anya nyelve:
magyar 170, ném et 3.
Nyelvismer ete:
németül is beszél 13, tótnl
is 3, hollandul
is 2. A
pap, tanár, tanító 22; orvos, gyógyszerész,
ta nulók
sziileinelt
fogla lkozá sa :
író, művész 2; köztisztviselő
28; vasutas, postás 10; kaügyvéd, mérnök,
tona, csendőr, rendőr 9; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
22; önálló
kereskedő, keresk. alkalmazott
8; önálló iparos, ipari alkalmazott
22; tőkés, járadékos, rnagánzó 14; nyugdíjas 15; altiszt, szo lga, házmester, munkás, napszámos 5; egyéb 16. A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lalakott 98, szállásadónál
lakott
kott 51, externátusban
lakott 10, szűleinél
14. Egyéb segély címén 54 növendék 6500 P segélyt kapott. Beír t,
de nem osztá lyozott
ta nulók
összes szá ma 5. A ta nulok
ma ga viselete:
példás 171, szabályszerű
2. - Szor ga lma :
dícséretes 85, kellő 84, változó
jelesrendű
15, jórendű 92, elégséges rendű 62, elégtelen4. - Előmenetele:
rendű 4. Ezek közül
egy tárgyból elégtelen 2, két tárgyból elégtelen 2.
Elégtelen magyarból 1, németböl 2, mennyiségtanbó
l 1, kémiából 1, rajzA ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
ból 1. Haladó 173. 14, harminc óránál kevesebbet 58, harminc óránál többet 101. - A ta nulok
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola 4 osztályát végezte 155, a
4 osztályát
végezte 13. Középisk.
érettségi
bizonyítvánnyal
középiskola
száma 5, ezek közűl
a IV. osztályba vétetett fel 2, az V.
felvett tanulők
osztályba 3. Az érettségivel
felvettek közül jól 3, egyszerűen 2 éretL Akiadott
tanítónői
oklevelek
száma
43. Munkamesternöi
képesítést
nyert 14.

Kalocsa, róm. kat. tanítónőképzŐ-intézet.
Ig. P á l Mátyás dr. (hitKároly dr. ó. (orvos), Ba lonyi
tudományok).
Tanárok és tanítók: Albeher
M. Abundantia
ó. [magyar-tört.] , Ba uer M. Hermina gy. t., Blechl M. Ladiszia r. t. [nérnet-rnagyar}, Bor os' M. Agnella r. 1. (földrajz-természetrajz),
Eichhor n M. Alexandrina
r. 1. (rajz-kézimunka),
Ga jdá n M. Olga ó. gy. t.,
Ga usz M. Dóra r. t. (mennyiségL-természetud.omány),
Hevesi M. Angelika dr.
r. t. [magvar-tőrt.},
Kell er M. Domicia r. 1. (term.-kémia),
Léh M. Maristella
r. t. (ének-zene), Schneider
Ferenc hitt., Sza bó Emilia testnev. t., Tuka ts
M. .Annunciáta
dr. r. t. (pedagógia-filozófia),
Vona
M. Antonetta
ó.
M. Colombiera
ó. (gyorsírás-gépírás-szépírás).
(gazd. tan.), Br a nyitzky
Az oktatók összes száma: 17. Az intézetnek
1 tagozatú
gyakorlóiskolája'
volt összesen 37 tanulóval.
Osztályai:
I-VI.,
és a szerzetesrend
által
fenntartott
el. népiskola I-VI.
o.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 21, II. 29,
Ill. 29, IV. 30, V. 37, összesen 146. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 142,
magyar 145, német 1. - Nyelvismer ete:
néreL 3, izr. 1. - Anya nyelve:
metül is beszél 26, szerbül is 3, franciául is 2. ~ A ta nulók sziileinek
iogla lhozá sa :
pap, tanár, tanító 13; orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök,
Író, művész
8; köztisztviselö
13; vasutas, postás 4; katona, csendőr, rende
őr 2; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
22; önálló kereskedő,
keresk.
alkalmazott
6; önálló iparos, ipari alkalmazott
42; nyugdíjas
12; altiszt,
szolga, házmester, munkás, napszámos 15; egyéb 9. A ta nulók
segélyezése. Internátusban
lakott 51, szerz.-jelöltek
internatusában
31, szüleinél

35

lakott· 40, szál lásadónál
lakott 24. Havi 60pengőt
fizető 47, ebédsegelyes
1, egyéb segélyben részesü It 86 tanuló összesen 12.980 P értékben. -JIHGFEDCBA
K i- ' zyxwvutsrqponml
.ma r a dt ta nulók szá ma : 3. A ta nulok
ma ga viselete:
példás 143, jó 3. Szor ga lma :
dícséretes' 144, kellő 2. Előmenetele:
jelesrendű 22, jórendű
99, elégségesrendű
24, elégtelenrendű
1. Egy tárgyból elégtelen 1. Elégtelen magyarból 1. Haladó 146. - A ta nulok ór a mula szfá sa .
Egy órát sem
mulasztott
11, harminc 6ránálkevesebbet
45, harminc óránál többet 90.
A ta nulok
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei
közül a
képzö-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg
a polgári
leányiskola
4 osztályát végezte 141, a középiskola 4 osztályát végezte 3. Középisk. érettségi
bizonyítvánnyal
az V. osztályba
felvett tanulők
száma 2. Az érettségivel
felvettek közül jelesen 1, elégséges en 1 érett - Akiadott
tanítónői oklevelek száma 37. Nemet nyelvi sikeres kiegészítő képesítő-vizsgálatot
tetiek száma 3.

Kecskemét, róm. kat. tanítónőképző-intézet.
19. Kövesdi
Jőzsa..
Tanárok és tanítók: Andor Mária r. t. (magyar-történelem),
Beke Ida dr.
-o, h.t.
(magyar-tört.-földr.),
Ga lla tz IrmamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
r -Ó t. (ének-zene),
Ka tona
Géza
ó. (ped.), Ktr a lymeiey
Tibor r. k. hitt., Lá gyl Anna r. t. (rajz-kézimunka),
.Molná r né
Sövény. Ilona ó. h. t. [mennyiségtán-fizika},
P intér Margit r. t,
[magyar-német] , Schuller
Terézia r. t. [magvar-tört.},
Sa pp
Brigitta Ó,
{okl. testnevelő),
dr . Sza r va s
Andrásné
(egészségtan),
Il zony Anna ó.
(gazdaságtan),
Acsa y
Vilmos [kántorképzö},
qömör i ..Etel1!;agy.
t., Lá zá r
-Ju lianna gy. 1., sunu« Anna hitt. (gyak. isk.]. Az oktatók összes száma:
17. Az intézetnek
2 tagozatú gyakorIóiskolája
volt összesen 66 tanulóval.
1-11., lll-VI.
Tagozataí:
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 34, II. 27,
Ill. 41, IV. 33, V. 46, összesen 181. A ta nulok
va llá sa : róm. kat. 173,
Anya nyelve:
magyar 181. Nyelvismer ete:
németül is be:gör. kat 8. szél 16. A ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 17j kőztisztviselő
30j vasutas, postás 15j katona, csendőr, rendőr
14j önálló
:gazda, gazdasági alkalmazott
29j önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
11~
önálló iparos, ipari a lkalmazott
26j tőkés, [áradékos,
magánzó
4j' nyugInternátusban
lakott 16, szűdíjas 14j egyéb 21. - A ta nulok segélyezése.
.Ieinél lakott 150, szál lásadó nál lakott 15. Segélyben 27 tanuló részesült
3777.25 pengő értékben.
Kima r a dt
ta nulók
szá ma :
4. A ta nulok
példás 170, [ó 11. Szor ga lma :
dícséretes
70, kellő 105,
ma ga viselete:
Előmenetele:
jelesrendű
19, jórendű 82, elégségesrendű
67,
változó 6. elégtelenrendű
13. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 7, két tárgyból elégielen 2, több tárgyból elégtelen 4. Elégtelen magyarból 6, történelemből
7,
és kémiából 3, fizikaból
földrajzból
4, mennyiségtanbó l 2, természetrajz1, gazdaságtanból
1, zenéből (zongora) 2. Haladó 176, ismétlő 5. A
ta nulok
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
9, harminc óránál keve.sebbet 47, harminc óránál többet 125. A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az
megelőI-V.
évfolyam növendékei
közül a képző-intézeti
tanulmányokat
zőlega
polgári leányiskola 4 osztályát végezte 137, a középiskola 4 osztályát végezte 40. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
felvett tanulők száma
4, ezek közül a IV osztályba vétetett fell,
az V. osztályba 3. Az érett.ségivel felvettek közül jelesen 2, jól 1, egyszeruen
1 érett. Akiadott
tanító női oklevelek száma 46.
ó.

19. öllős Sarolta. -'- TaKecskemét,
rel. tanítónőképző-intézet.
nárok és tanítók: Gulyá s
István dr. r. t. (term.-rajz,
földrajz),
Hor vá th
Jq,lán r. t. [mennyiségtan; fizika), özv. Ker ekesné
La cher Erzséhet r. t. (mallyar, történelem, földrajz, torna), Lova ss László
r. t. (ének, zene), P imper
3*

r. L (magyar, történelem, földrajz),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
Szunyoghy
Farkas.r.
L (rajz) ••
Gabriella dr. r.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
L (magyar, német), Evva Gabriella
h, L. [pedagógia.;
filozófia, német, francia), Ma gya r Ilona gy. L, Sza bó József gy. t., Bényey
.Iúl ia . gy. L, Dr . Sza r oa siné
dr . P á lyi llona ó. orvos, Ga á l llona nevelő;
özv. dr . Koszor us
Kálmánné
nev., Koncz Éva' mb. nev., P eir ooa y
Ilona.
17. Altisztek
száma 1. .- Az
mb. nev. Az oktatók összes száma
intézetnek
3 tagozat ú gyakorlőiskolája
volt összesen 70 tanulóval.
Tagozatai: I-lI.,
lll-IV.,
V-VI,
.
Az osztá lyok
szá ma :
6. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 35, II. 38,,,
Ill. 34, IV. 47, V. A. 39, V. B. 35, összesen 228. A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 4, reí. 201, ev. 12, izr.· 11. Anya nyelve:
magyar 228. németül
is' beszél
17,
románul
is 2, franciául
is 9 •.
Nyelvismer ete:
hollandul
is 1.
A
ta nulók
sziileinek
fogla lkozá sa :
pap,
tanár, ..
tanító
76;
orvos,
gyógyszerész,
ügyvéd,
mérnök,
íro,
müvész
19.
köztisztviselő
28; vasutas,
postás 17; katona,
csendőr, rendőr' 6; 'önálló
gazda, gazdasági alkalmazott
18; önálló kereskedő,
keresk. alkalmazott
20;.
önálló iparos, ipari alkalmazott
15; nyugdíjas'
18; altiszt, szolga, házmesnapszámos 6; egyéb 5. A ta nulók
segélyezése.
Internátuster, munkás,
ban lakott 139. Externátusban
lakott 29; szüleinél lakott 27;. szá llásadónál.
lakott 33. Segélyezésben 42 tanuló részesült 11.690 P értékben .. - Kima r a dt
ta nulá lc szdrnc. 3. - A ta nulók ma ga viselete:
példás 225, jó 3. - Szor ga lma :
dícséretes 190, kellő 37, változó 1. - Előmenetele:
jelesrendü 10, jórendü 95,.
elégségesrendű
108, elégtelenrendü
15. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 11.
két tárgyból elégtelen 4. Elégtelen magyarból 2, lélektan-Iogikábó
l 2, nevelés1, német nyelvből 3, történelemből
6, mennyiségtanbó
l 3,.
és tanítástanból
term.-rajz-kémiából
1, egyházi zenébó l 1. Haladó
228. A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
14, harminc
óránál kevesebbet 47,
harminc ór ánál többet 167. - A ta nulók e/őta nulmá nya i .. Az I-V. évfolyam
növendékei
közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polgári
4 osztályát
végezte 165, a középiskola 4 osztályát végezte 28.
leányiskola
érettségi bizonyítvánnyal
az V. osztályba felvett tanulók száma 35.
Középisk.
Aoz, érettségivel
felvettek közül jelesen 6, jól 12, egyszerüen 17 érett. Akiadott
tanítónői oklevelek száma 74: Német nyelvi sikeres kiegészítő.
száma 14"
képesítö-vizsgálatot
tett 2. Egyházi énekre. és zenére képesítettek
Erzsébet
Victor '

Kiskuníélegyháza,
róm. kat. tanítónőképző-intézet.
Ig. F a zeka s
M.
Blandina. - Tanárok és tanítók: Ga á l M. Purissima r. L (pedag.-filozófia) ,.
Hor vá th
M. Ancilla r. L [történelem-francia},
Hr obá ts
M. Antonella r. t.
(mennyiségtan-fizika),
Ka r a dva M. Mercedes r. t. [mennyíségtan-fizika},
Ková cs Ferenc hitt., Ma gó M. Filomena r. t. (magyar-történelem),
Moullion
M. Antonia r. t. (rajz-kézimunka),
F or k M. Teréz h. 1. magyar-tört.vénekzene), Ga l/er M. Bernardina ó. t. (gazd. isk. tanár), Móczá r Maria
h. 1.
(testnevelési tanár), Stelá n M. Vianneya ó. t. [mennyiségtanfizika), Vá gó·
M. Relindísz ó. 1. (földr.-termr.),
Reményi M. Márta gy. t. Az oktatók összes.
Altisztek
sz áma e 2. Az intézetnek
1 tagozatú
gyakorlószáma; 14. iskolája volt összesen 47 tanulóval. Osztályai I-VI.
Az osztá lyok
súíma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 35, II. 36,.
Ill. 26, IV. 30, V. 40, összesen 167. A ta nulók
va l/á sa : róm. kal. 161,
gör. kat. 1, ref. 3,. izr. 2. Anya nyelve:'
magyar 167. Nyelvismer ete:
németül is beszél 16, tótul is 2, franciául is 1, Iengyelül
is 1. - A ta nulá k
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 24; orvos, gyógyszerész, ügyvéd,
mér nők, író; művész
7; köztísztviselö 26; vasutas, postás 11; katona, csendőr,
rendőr 1; önálló gazda, gazdasági alkalmazott 25; önálló kereskedö, keresk.
7; önálló iparos, ipari alkalmazott
33; tőkés, járadékos,
maalkalmazott
gánzó 2; nyugdíjas
20; altiszt,
szolga, házmester, munkás, napszámos 5;.
ó.

37zyxwvutsrqpon
cegyéb 6. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ta nuléh segélyezése.
Internátusban
lakott 74, szüleinél
lakott
77,
szállásadónál
lakott
16.
Elha lt
ta nulék
szá ma :
1.
Ki:ma r a dt:
ta nulók

2. Beír t, de
ma ga viselete:

nem

osztá lyozott

ta nulók

összes

szá ma

tehá t

3. -

A

példás 163; jó 3, szabályszerű 1. - Szor ga lma :
dícséretes 109, kellő 49, változó 9. Előmenetele:
jelesrendü 4, jórendü 73,
elégségesr endű 78, elégtelenrendű
12. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 5,
két tárgyból elégtelen 5, több tárgyból elégtelen 2. Elégtelen test- és élettanból 1, magyar nyelv és irod.-ból 2, német nyelvből 3, történelemből 2,
földrajzból 4, mennyíségtanbó
l 2, term. rajz-kémiából
2, gazdaságtanból
2,
rajzból 1, énekból 1, zenéből 2. Haladó 167. A ta nulók
ór a mula sztá sa .
.Egy órát sem mulasztott 18, harminc óránál kevesebbet 36, harminc óránál
többet 113. A ta nulok
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei
közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola 4
osztályát végezte 162, a középiskola 4 osztályát végezte 2. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
felvett tanulók
száma 3, ezek közül a IV. osztályba
vétetett fell,
az V. osztályba 2. Az érettségivel felvettek közül jelesen 1,
jól 2 érett. - Akiadott
tanítónői
oklevelek száma 39.

Kisvárda, róm. kat. tanítónőképző-intézet.
- Ig. Bur y Alajos. Tanárok
és tanítók: M. Riszner Armella r. t. (nyelvtud.), Bogdá n Katalin ó. (földr.Csiszá r Piroska ó. [mennyiségtan-Hzika},
M. Dur neiss Borterm.-vegytan),
M. Hor ny Aurélia
(kézimunka), Sr . Hor vá th Bergia ó. (gazdaságtan),
nadett gy. t., Sr . J a ndr ók Rafaela gy. t., Sr . Köbli Ignáeia
r. t. (mennyiségt.fiz ika}, Olbey Erzsébet ó. (földrajz-természetrajz),
Ra dich
Jolán dr. (tört.Vla ik
Valéria ó. (történelem-földrajz-művészettört.j,
Zá bor szky
földrajz),
Irma ó. (rajz), Gyur iss Dénes hitt., Bodná r Béla hitt., Sza bó Gyula hitt.,
Csá kó Gyula hitt., Schück
Sándor hitt. Az oktatók összes száma: 18. Az
intézetnek 2 tagozatú gyakorlóiskolája
volt összesen 64 tanulóval. Tagozatai: I-IV.,
V-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 35, II. 27,
Ill. 34, IV. 37, V. 33, ősszesen 166. A ta nulék
va llá sa : róm. kat. 103,
gör. kat. 34, ref. 26, ev. 2, izr. 1. Anya nyelve:
magyar 166. - Nyelvnémetül is beszél 5, tótul is 1. - A ta nulók szüleinek
fogla lkoismer ete:
zá sa : pap, tanár, tanító 42; orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író,mlkjihgfedcbaZY
m űvész 10; köztisztviselő 9; vasutas, postás 12; katona, csendőr, rendőr 9; őn'álló gazda, gazdasági alkalmazott
15; önálló kereskedő,
keresk. alkalma11; nyugdíj as 43; egyéb 9. A
zott 6; önálló iparos, ipari alkalmazott
ta nulok
segélyezése.
Internátusban
lakott 82, szüleinél lakott 47, szállásadónál
lakott 37. Havi 50 pengót fizető 16, ingyenes 3. - Kima r a dt ta nulók
száma: 3. - A ta nulók ma ga viselete:
példás 161, jó 5. - Szor ga lma :
dícséretes 148, kellő 16, változó 2. Előmenetele:
jelesrendű 21, jórendű
98,
-elégségesrendű
46, elégtelenrendű
1. Több tárgyból elégtelen 1. Elégtelen
német nyelvből 1, törtenelemből
1, mennyiségtanból
1. Haladó 166. A
ta nulok ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 4, harminc óránál kevesebbet 29, harminc ór ánál többet 133. A ta nulolt előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a
polgári leányiskola 4 osztályát végezte 152, a középiskola 4 osztályát végezte 10. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
felvett tanulök
száma 4, ezek
közül a IV. osztályba vétetett fell,
az V. osztályba 3. Az érettségivel felvettek közül jelesen 3, egyszerű en 1 érett. - A kiadoU tanítónői oklevelek
száma 35.
ó.

Kőszeg, róm. kat. tanítónőképző-intézet.
Ig. Németh Imre. Tanárok
és tanítók: Tor ma n János hitt., Béni M. Gizella Ó. (magyar-ném et- tört.],
.Doma M. Angela r. t. (mennyiségt.-természettud.),
Ga la mbos M. Hieronyma

38zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

(mennyiségt.-természettud.),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
Gosztenyi
M. Clarissza
(mennyiségt.-terMolná r
M. Hildegárd r. t. [magyar-német-tört.]
, Németh
M ..
mészettud.),
Olympia ó. (földrajz-természetr.-vegytan-torna),
Schir ulele
M. Remigia r.mlkjihgfed
t.
(mennyiségt.-természettud.-torna),
Simon M. Alexandra r. t. [magyar-német-:
történettud.),
Sza bó M. Ludovíka
ó. [magyar-történettud.vzene},
P ungor M ..
Sarolta gy. t., Ta x M. Gerárda gy. t. Az oktatók összes száma: 13. Az
gyakorlóiskolája
volt összesen 5~ tanulóval. Tagointézetnek 2 tagozatú
zatai: I-II.,
Ill-IV.,
továbbá az elemi iskolai V~, VI. o.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 30, II. 37,
Ill. 30, IV. 40, V. 37, összesen 174. - A ta nulók va llá sa : róm. kat. 172,
gör. kat. 1, ev. 1. - Anya nyelve:
magyar 166, német 2, tót 1, horvát 5. Nyelvismer ete:
németül is beszél 14, tótul is 1, horvátul is 7, hollandul is 2,
vendül is 1. A ta nulók
szüleinek
iogla lhozá sa :
pap, tanár, tanító 26;
orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, müvész 4; köztisztviselő 27; vasutas, postás 18; katona, csendőr, rendőr 7; önálló gazda, gazdasági alkalmazott 18; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
11; önálló iparos, ipari almagánzó
2; nyugdíjas 29; altiszt, szo lga..
kalmazott 20; tőkés, jára dékos,
házmester, munkás, napszámos 2; egyéb 10. - A ta nulók segélye sese, Internátusban lakott 127, Máv vasutas árvaházban 4, szűleinél
lakott 37, szállásadónál
lakott 6. Kima r a dt
ta nulok
szá ma : 5. A ta nulole ma ga vidícséretes 131, kellő 36, változó 6,.
selete: példás, 169, jó 5. - Szor ga lma :
Előmenetele:
jelesrendű
20, jórendü 98, elégségesrendű
51,
csekély 1. elégtelenrendü
5. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 4, két tárgyból
elégtelen 1. Elégtelen magyarból 2, történelemből
2, zenéből 2. Haladó 174. Egy órát sem mulasztott 38, harminc óránál keA ta nulók ór a mula sztá sa .
A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az
vesebbet 68, harminc óránál többet 68. I-V. évfolyam növendékei közül a képző-intézeti tanulmányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola 4 osztályát végezte 168, a középiskola 4 osztályát
végezte 4. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal felvett tanulők száma 2, ezek
közül a IV. osztályba vétetett fell,
az V. osztályba 1. Az érettségi vel feltanító női oklevelek száma 36.
vettek kőzűl egyszerüen érett 2. - Akiadott
Egyházi énekre és zenére képesítettek száma 20.
ó.

ó,

Miskolc, róm. kat. tanítónőképző-intézet.
Ig. Lékó Béla (hittan) .
Tanárok és tanítók: Ábr a há m
Gerő dr.
(nyelv-történettud.),
Csonka M.
Avellin r. t. (földrajz-természetrajz-kémia),
Dér y M. Everilda ó. (nyelvF ojtik
Eszter ó. [mennyiségtan-fizika}.
Hor vá th
M. Materna
történettud.),
ó. (el. isk. tanítónő},
Kiss
Gabriella
ó. (magyar-francia),
Meilinger
Dezső
ó.
(rajz),
P á szti
M.
Melchioris
r.
t.
(gazdaságtan-kézimunka)' Sa ssy Csabáné ó. (ének), Simon M. Metilla r. t. (filozófia- pedag.)'.
Zsá mba
M. Doloris r. t. (nyelv-tödénettud.),
P ittner
M. Aloisia gy. t.,
Kr iiger 'Viktor dr. ó. orvos. Az oktatók összes száma: 14. Az intézetnek
1 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt 33 tanulóval. Osvtályai: I-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
I. 43, II. 40,
A ta nulok
va llá sa : róm. kat 191,
Ill. 44, IV. 48, V. 46, összesen 221. gör. kat.' 14, ref. 15, ev. 1. Anya nyelve:
magyar 221. - Nyelvismer ete:'
németül is beszél 10, tótul is 2, franciául is 1, flamandul is 1. - A ta nulolt
pap, tanár, tanító 30; orvos, gyógyszerész, ügyvéd,
szüleinek
fogla lkozá sa :
mérnök, író, művész
23; köztisztviselő
24; vasutas, postás 21; katona,
csendőr, rendőr 19; önálló gazda, gazdasági alkalmazott 8; önálló kereskedő,
keresk. alkalmazott
7; önálló iparos, ipari alkalmazott
35; tőkés, járadékos,
magánzó
1; nyugdíjas 27; altiszt, szo lga, házmester, rnunkás, napszámos 26. A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lakott 22, szü leinél
lakott 181, szállásadónál lakott 18. Havi 25 pengőt fizető 2, havi 50 pengöt
fizető 2, segélynélküli bejáró 195. Az intézet 4 tanulója összesen 300 pengőó.
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értékben tandíj kedvezményben
részesüIt. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
Kima r a dt
ta nulok
szá ma : 3. 'Oszlá lyvizsgá la tr ól
elma r a dt:
1. Beír t,
de
nem
osztá lyozott
ta nulole
összes
szá ma
tehá t
4.
A
ta nulok
ma ga oiselete : példás
194, JO
27. - Szor ga lma : dícséretes
131, kellő 87, változó 3. - Előmenetele:
jelesrendű
14, jórendü 113, elégségesrendű
90, elégtelenrendű
4. Ezek kőzűl egy
táigyból
elégtelen 3, két tárgyból elégtelen
1. Elégtelen
német nyelvből 2,
történelemből
1, Iö ldraj zbó l 1, gazdasági
ismeretekből
1. Haladó 221. .4 ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
15, harminc óránál kevesebbet 58, harminc óránál többet 148. A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az
I-V.
évfolyam növendékei
közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola
4 osztályát
végezte 199, a középiskola
4 osztályát végezte 19. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
az V. osztályba
felvett
jelesen 3 érett. A kitanulök száma 3. Az érettségivel
felvett ek közűl
adott tanítónői
oklevelek
száma 44.

Miskolc, izr, lanítónőképző-intézet.
- Ig. Ser bu Adolf dr. (tört.-földr.).
Tanárok
éstanítók:
Ádá m
Zsigmond
h. t., ig. h. [pedagógda-filozófia},
F ejér né Déua i Ella gy. t., dr . F iselmé
Silber ma nn
Alice dr. r. t. (magyaró. h. t. [mennviségtan-fizika},
Lőw Gyula
ó.
történelem),
Hollós
Dénes
[rajz-abr.
geometria),
Lőw Ma r git
kéz imunka-tanitó
nö, dr . P r eiszné
Holla etider Rózsa dr. ó. [magyar-nemet},
Ma r kovics
Vilma ó. h. t. (természetr.(ének-zene),
Weiszné
Sa la mon Etel r. t. [magy>
földrajz),
Ra dics Jolán
(mat.-term.-tud.
csoport,
torna polg. isk.]. Az
latin),
Wa llesz
Matild
oktatók
összes száma: 12. Altisztek
száma: 1. Az intézetnek
1 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 12 tanulóval.
Osztályai:
1-11.
Az osztá lyok
szá ma :
4. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 26, II. 21,
Ill. 25, IV. 41, összesen 113. - A ta nulók va llá sa : róm. kat. 6, gör. kat. 1,
ref. 16, ev. 2, izr. 88. Anya nyelve:
magyar 113
Nyelvismer ete:
németül is beszél 13, szerbül
is 1, angolul is 1. - A ta nulók szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 15; orvos, gyógyszerész,
ügyvéd, mérnök, író,
művész 6; köztisztviselö
7; vasutas, postás 10; katona, csendőr, rendőr 1;
önálló gazda, gazdasági
alkalmazott
3; önálló kereskedő,
keresk. alkalmazott 37; önálló iparos, ipari alkalmazott
15; tőkés, jár adékos, magánzó
4;
nyugdíjas
11; egyéb 4. A ta nulók segélyezése.
Szűleinél
lakott 64, szállásadó nál lakott 49. Összesen 5675 P segélyben 27 tanuló részesűlt.
A
ta nulók
ma ga viselete:
példás
113. Szor ga lma :
dícséretes
67, kellő 45,
változó
1. Előmenetele:
jelesrendü
7, jórendü
82, elégségesrendű
24.
Haladó 113. A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
6, harminc óránál kevesebbet
28, harminc óránál többet 79. A ta nulók
előta nulmá nya i.
Az I--IV. évfolyam növendékei
kőzűl
a képző-intézeti
tanulmánsokat
megelőzőleg
a polgári
leányiskola
4 osztályát
végezte 100, a
középiskola
4 osztályát
végezte 11. Középisk
érettségi
bizonyítvánnyal
a
IV. osztályba felvett tanulók
száma 2. Az érettségivel
felvettek közül jól 1,
egyszerűen
1 érett.
ó.

ó.

ó.

.Ó :

-

Nyíregyháza,
rei. tanítónőképző-intézet.
Mb. ig. F er enczy
Károly
dr. Tanárok
és tanítók:
Na gy Vilmos r. t. (magyar-latin),
Széll .Iúlia r. t.
(történelem-földrajz),
Nyula si
Imre r. t. [mennyiségtan-fizika},
Nyula siné
Tóth Erzsébet h. t. [rnagvar-német] , Ar a ny Irma h. t. (torna), Ková cs Lajos
dr. h. t. (természetrajz-kémia),
Viká r
Sándor
h. t. (ének-zene),
Tompa
Alber tné
Er dei Erzsébet
gy. t., Mudr ony
Zoltá nné
Va r ,ga Alice gy. t., OsTibor dr.
vá th Sándorné
ó. (kézimunka),
Tóth Ilona ó. (rajz), P a ta ky
(int. orvos), Ber nstein
Béla dr. izr. hitt., Da r á nyi Zoltán róm. kat. hitt.,
Kopcsó János ágo ev. hitt., Molná r J ózsef gör. kat. hitt. Az oktatók összes
száma: 17. Altisztek
száma: 1. Az intézetnek
2 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen 64 tanulóval.
Tagozatai:
I-IV.,
Ill-VI.
ó

,
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Az osztá lyok
szá ma : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 38, II. 37,
A ta nulók
va llá sa :
róm. kat. 21,
lll. 41, IV. 31, V. 44, összesen 191. gör. kat. 8, reL 145, ev. 13,. izr. 4. - Anya nyelve:
magyar 191. - A ta nulók
pap, tanár, tanító 61mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
j orvos,
gyógyszerész, ügyvéd,
szüleinek
fogla lkozá sa :
mérnök, író, müvész 8j köztisztviselő 26j vasutas, postás 18j katona, csendőr,
rendőr Sj önálló gazda, gazdasági alkalmazott 24j önálló kereskedő, keresk.
alkalmazott 4j önálló iparos, ipari alkalmazott 22j nyugdíjas 18j egyéb 5. lakott 75, szüleinéllakott
59, szállásadóA ta nulok segélyezése.lnter ná tusba n
nál lakott 57. Ingyenes 18, havi 15 pengőt fizető 6, havi 25 pengöt fizető 1,
havi 50 pengőt fizető 19. Az intézet 29 tanulója összesen 12.767 P segélyben
Kima r a dt
ta nulók szá ma : 5. A ta nulók
ma ga viselete:
pélrészesü IL dás 190, jó 1. - Szor ga lma : dícséretes 95, kellő 70, változó 26. - Előmenetele: jelesrendű
15, jórendü 88, elégségesrendű
66, elégtelenrendű
22. Ezek
közül egy tárgyból elégtelen 13, két tárgyból elégtelen 9. Elégtelen magyarból 12, németből 6, mennyiségtanból
5, kémiából
1, zenéből 6, egyházi
ének és zenéből 1. Haladó 189, ismétlő 2. - A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy
órát sem mulasztott 15, harminc óránál kevesebbet 63, harminc óránál többet 113. - A ta nulók előta nulmá nya i.
Az I-V. évfolyam növendékei közül
a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola 4 osztályát végezte 167, a középiskola 4 osztályát végezte 15. Középisk. érettségi
bizonyítvánnyal
az V. osztályba felvett tanulók száma 9. Az érettségivel felvettek közül jelesen 4, jól 5 érett. Az érettségivel felvettek közül érettségi
1 tanuló,
· bizonyítványánál
magasabbfokú előtanulmányokkal
is rendelkezett
aki egy évig magvar-nérriet
szakos egyetemi hallgató volt s kollokvált
is.
- Akiadott
tanító női oklevelek száma 44.

Pápa, róm. kat. tanítónöképzö-intézet.
- Ig. ·Wimmer Károly. Tanárok
és tanítók: Büchler E. Charitás r. 1. [magyar-tör t.], Domonkos
Géza dr. ó.
(orvos). F lor kievicz
Agnes r. t. [magyar-tört.] , Hiller Annuntiata
r. t. (maErzsébet r. 1. [Iizika-mennyiségtan],
Klein Candida 0.
gyar-törL). Hoffma nn
[középisk.
testnevelő tanár). Ma r á czi Margit r. 1. [magyar-tört.],
Molná r
Lujza gy. 1., Na gy Kornélia r. t. [mennylségtan-fizika},
Nemcsicsné
SzépE. Stella r. t. [magyar-tőrt.},
Sá ghy
tóth Mária r. t. (ének-zene). P ola czek
Alojzia ó. (mennyiségt.-term.
tud.)' F ekete
Klarissza
gy. t. Az oktatók
összes száma: 14. Az intézetnek 2 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen
98 tanulóval. Tagozatait I-JII.,
IV-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 29, II. 42,
Ill. 27, IV. 27, V. 35, összesen 160. A ta nulók
va llá sa :
róm. kat. 159,
gör. kat. 1. Anya nyelve:
magyar 148, német 12. Nyelvismer ete:
németül is beszél 12. - A ta nulók sziileineh
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító
13j orvos, gyógyszerész, ügyvéd, rnérnők, író, művész Sj köztisztviselö
15j
vasutas, postás 11 j önálló gazda, gazdasági alkalmazott
43j önálló kereskedő, keresk.alkalmazott
11 j önálló iparos, ipari alkalmazott 22j magánzó
6j nyugdíjas 16j altiszt; szo lga, házmester, rnunkás, napszámos 4j egyéb 14.
A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lakott 108, szű leinél lakott 35,
szállásadónál
lakott 17. Havi 25-50
pengót fizető 20, segélynélküli bej áró
40. Tandíjkedvezményt
75 tanuló kapott. - Kima r a dt
ta nulok szá ma : 3. A ta nulók ma ga viselete:
példás 160. - Szor ga lma :
dícséretes 146, kellő 14.
Előmenetele:
jelesrendű
20, jórendű 89, elégségesrendű
46, elégtelenrendű 5. Ezek kőzűl
egy tárgyból elégtelen 5. Elégtelen magyarból 1, néA ta nulok ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulaszmetből 4. Haladó 160. tott 59, harminc óránál kevesebbet 40, harminc
ór ánál többet 61. A
ta nulók előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti tanulmányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola
4 osztályát végezte
158. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
a IV. osztályba
felvett tanulók
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<száma 2, mindkettö
jól érett. A kiadott
'Német nyelvi kiegészítő képesítö-vizsgálatot
.sítést nyert 2.

tanítónői oklevelek száma 35.
tett 3. Munkamesternői
képe-

Pápa, ref. tanítónőképző-intézet.
19.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
Kőr ös Endre dr. Tanárok és
tanítók: Kuta ssy Mária r. 1., ig. h. [mennyiségt.« term. tud.], Czucza Emma
.gy. 1., Geőbel Ilona r. 1. (mennyiségt.-term.
tud.)' La uer Gizella ó. (rajz),
Lux Lajos r. t. (mennyiségt.-természettan),
Má chik
Ida r. t. [tört.vföldr.] ,
P entz Ilona r. t. [rnagyar-német}, Ritoók István r. t. [ének-zene-nvelv.tőrt.]
,
Va r ga Gyuláné ó. (kézimunka),
Va r ga Gyula r. t. (vallás-történet-földrajz),
Gölöncsér
.Iúlia ó. (torna). Az oktatók összes száma: 12. Az altisztek száma:
1. Az intézetnek
1 tagozatú
gyakorlóiskoláj a volt összesen 36 tanulóval.
'Osztályai: I-VI.
.
.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 26, II. 24,
Ill. 24, IV. 32, V. 37, összesen 143. A ta nulók
va llá sa :
róm. kat. 2,
ref. 87, ev. 34, unit. 1, izr. 19. - Anya nyelve:
magyar 143. - Nyelvismer ete:
németül is beszél 4, olaszul is 2. - A ta nulók szüleinek
fogla lkozá sa :
pap,
tanár tanító 51; orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, rnűvész 2; kőztisztviselő 22; vasutas, postás 10; katona, csendőr, rendőr 5; önálló gazda,
:!!azdasági alkalmazott 16; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
17; önálló
5; tőkés, járadékos,
magánzó
1; nyugdíjas 14.
iparos, iparialkalmazoH
Internátusban
lakott 72, szüleinél
lakott 44, szálA ta nulók segélyezése.
lásadónál lakott 27. Havi 80 pengót fizető 36, havi 70 pengót fizető 18, havi
60 pengót fizető 18. Az intézet tanulói 9801 P segélyben részesültek. Kima r a dt
ta nulók
szá ma :
2.
Osztá lyvizsgá la tr ól
egyéb
okból
elma r a dt: mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Beír t,
de nem
osztá lyozott
ta nulók
összes
szá ma
tehá t 3.
példás 143. Sxor ga lma : dícséretes 90, kellő
A ta nulok
ma ga viselete:
52, változó 1. - Előmenetele:
jelesrendű 22, jór endű 86, elégségesrendű 34,

elégtelenrendű
1. Egy tárgyból elégtelen
1. Elégtelen gazdaságtanból
1.
Haladó 142, ismétlő 1. - A ta nulok ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulaszA
'{ott 13, harminc óránál kevesebbet 37, harminc óránál többet 93. ta nulok
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti tanulmányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola 4 osztályát végezte
117, a középiskola 4 osztályát végezte 16. Középisk. érettségi bizonyítványnyal az V. osztályba felvett tanulók száma 10. Az érettségivel felvettek kő'zül jelesen 6, jól 2, elégségcsen
2 érett. Kereskedelmi
isk. tanári oklevél
alapj ántanítóképesítő
vizsgálatot tett 1. Akiadott
tanítónői oklevelek
tett 3. Egyszáma 38. Német nyelvi sikeres kiegészítő képesítő-vizsgálatot
házi énekre és zenére képesítettek
száma 12. Munkamesternői
képesítést
nyert 6.
. Pécs, róm. kat. tanítónőképző-intézet.
- 19. Vör ös M. Valeria. Tanárok
M. Ilona h. t. [magyar-német] , Deli M. .Iúlia ó.
és tanítók: Br a dschneider
'(magyar-történelem),
Domosva y
Lajos hitt., F ejes M. ImeIda ó. [latin-tört>
francia), Gr itzma nn
M. Foréria r. t. (magyar-történelem-zene),
Ma jor M..
Alexia h. t. (magyar-történelem-német),
Ma yer M. Ignáeia ó. (kézimunka),
Ma yer Erzsébet ó. (történelem-latin-görög),
Németh M. Filoména
r. t. (ma ..
P a p M. Teréz r. t. (pedagógia), Reiter Ilona ó. (földrajzgyar-történelem),
Géza ó. (történelem-földrajz),
Sza bó
M. Xavéria r. t.
kémia), Somogyi
[mennviségtan-fizika-zene]
, Sza ichné Br ösztl Irén gazd. tan., Vör ös M. Emevika r. t.( mennviségtan-Iizika},
Wéber M. Aquinata ó., Hor vá th M. Maura
gy. 1., Geler tcsér M. Gabriela gy. 1. Az oktatók összes száma: 19. Altisztek
gyakorlóiskolája
volt ősszesen 38 taszáma: 2. Az intézetnek 1 tagozatú
nulóval. Osztályai: I-VI.
Az osztá lyok
szá ma : 5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 40, II. 3'i~'
lll. 32, IV. 26, V. 39, összesen 171. A ta nulók
va llá sa : róm. kat~ 168,
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Anya nyelve:
magyar 171. Nyelvismer ete:
németül is beszél 41, horvátul
is 3. A ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 23; orvos, gyógyszerész,
ügyvéd, mérnök, író, rnűvész 6;
köztisztviselő
19; vasutas,
postás
19; katona,
csendőr,
rendőr
13; önálló
gazda, gazdasági
alkalmazott
17; önálló 'kereskedő,
keresk. alkalmazott
9;
önálló iparos, ipari alkalmazott
22; tőkés, járadékos,
magánzó 16; nyugdíjas.
12; altiszt, szolga, házmester, rnunkás, napszámos
13; egyéb 2. - A ta nulok
segélyezése.
Internátusban
lakott 40, szüleinél lakott 112, szállásadónál
lakott 19. Havi 25 pengöt fizető 5, havi 50 pengöt fizető 9, havi 60 pengöt
fizető 26, ebédsegelyes
3. A tanulók
segélyezésének
értéke:
5729 P. Kizá ri
ta nulok
szá ma :
1. Beír t, de nem
Kima r a dt
ta nulók
szá ma :
2. osztá lyozott
ta nulók összes szá ma tehá t 3. A ta nulók ma ga viselete:
pélSzor ga lma :
dícséretes
93, kellő 71, változó 7. ~ Elődás 159, jó 12. 75, elégségesrendű
69, elégtelenrendű
8.
menetele:
jelesrendü
19, jórendü
Ezek közül egy tárgyból elégtelen 6, két tárgyból elégtelen 1, több tárgyból.
elégtelen 1. Elégtelen magyarból
1, test-és élettanból
2, lélektanból
és logikábó l 1, nevelésés tan. gyakorlatból
1 mennyiségtanbó l 3, Hzíkából
1,
énekből 1, zenéből 1. Haladó
171. A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát
sem mulasztott
14, harminc óránál kevesebbet
66, harminc óránál többet 91.
kőzül a képző-A ta nulók előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei
intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg
a polgári
leányiskola
4 osztályát
végezte 145, a középiskola
4 osztályát
végezte 21. Középisk.
érettségi
bizonyítvánnyal
az V. osztályba
felvett tanulók
száma 5 .Az érettségivel
feljelesen 3, jól 2 érett. - Akiadott
tanítónői oklevelek száma
vettek kőzűl
39. Német nyelvi sikeres kiegészítő
képesítö-vizsgálatot
tett 9.
Sopron, róm. kat. tanítónőképző-intézet.
(Ist. Megv.) - Ig. F eichiinger
Mátyás. Tanárok és tanítók: Bor siczky
Oszkár ó. (menny.-fiz.),
H eintz Mátyás dr. hitt., P r a jner Pál dr. hitt., Bohnensiingl
M. Theonia r. t. (neveléstudományok),
Dr uga M. Albina r. t. (rajz-kézimunka),
Gulyá s M. Jolánta
ig. h., r. t. (mennyiségtan-természett.),
Hor vá th M. Priscilla
r. t. (nyelv-történettud.).
Nová k M. Lukrécia
r. t. [mennyiségtan-fizika},
P esut M. Siegfrida r. t. (nyelv-történeÜud.-testnevelés),
P intér
M. Engrátia
gy. t., P oór
Schmidt
M. Alexandra
gy. t., Ra jczy M. Mechtildis r. t. (nyelv-történettud.),
M. Ariadne
r. t. (mennyiség.-természettudomány
). Tóth M. Mariánna
r. t.
(nyelv-történettud.).
Wa l/ner
M. Gratiána
r. t. (nyelv-történettud.),
Weker le
M. Blandina
r. t. (mennyiség.-természettud.),
Bogná r
M. Felicitas
gy. t. Az oktatók
összes száma: 18. Altisztek
száma: 2. Az intézetnek
3
tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen
159 tanulóval
és volt továbbképző
népiskolája
5 tanulóval.
Tagozatai:
I-II.,
II-II I. , IV-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
6. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
I. 35, II. 36,
Ill. 32, IV. 33, V. A. 25, V. B. 25, összesen 186. A ta nulok
va l/á sa :
róm. kat 182, ref. 1, ev. 3. - Anya nyelve:
magyar 171, német 10, horvát 5.
Nyelvismer ete:
németül is beszél 26, tótul is 1, horvátul is 5, franciául
is 2, angolul is 10. - A ta nulok sziileinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító
25; orvos, gyógyszerész,
ügyvéd, mérnök, író, művész 1; köztisztviselő
15;
vasutas,
postás
11; katona,
csendőr,
rendőr
12; önálló gazda, gazdasági
alkalmazott
60; önálló kereskedő,
keresk.
alkalmazott
6; önálló
iparos,
ipari alkalmazott
24; tőkés, járadékos,
magánzó
2; nyugdíjas
14; altiszt,
szolga, házmester, munkás, napszámos 12; egyéb 4. - A ta nulok segélyezése.
Internátusban
lakott 120, externátusban
lakott 9, szülei nél lakott 48, szállásadónál
lakott 9. Havi 15 pengöt fizető 14, havi 25 pengöt fizető 11, havi
50 pengőt fizető 10, segélynélküli
bejáró 46 Ezen kívűl az intézetben
volt
teljesen
ingyenes növendék
29; 19 fizetett havi 10 pengöt, 31 pedig havi
70 pengőt. Teljesen tandíj mentes volt a zárda 72 apácajelöltje
és 7 világi;
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Kima r a dt
ta nulók szá ma ; 4. - Osztá lyvizsgá la tr ól
elma r a dt
ta nulók szá ma : 1. Beír t, de nem osztá lyozott
ta nulok
ősszes
szá ma
tehá t 5. A ta nulók
ma ga viselete:
példás 184, jó 2. 144, kellő 42. - Előmenetele:
jelesrendü 35, jórendű
Szor ga lma : dícséretes
117, elégségesrendű
34. Haladó 186. - A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy órát
fél tandíjat

sem mulasztott

óránál kevesebbet 80, harminc óránál többet 64.
Az I-V. évfolyam növendékei közül a képzőintézeti tanulmányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola
4 osztályát végezte 162, a kőzépiskola
4 osztályát végezte 15. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
az V. osztályba felvett tanulők száma 9. Az érettségivel felvettek közűl
jelesen 3, jól 3, elégségcsen
3 érett. Magántanulók
száma 1.
- Akiadott
tanítónői oklevelek száma 51. Német nyelvi sikeres kiegészítő
képesítő-vizsgá
latot tett 6. Munkamesternői
képesítést nyert 4.
-

A ta nulok

42, harminc

előta nulmá nya i.

Sopron, róm. kat. tanítónőképző-intézet.
(Szt. Orsolya r.) Ig.JIHGFEDCBA
M.
Angela. Tanárok és tanítók: Szá ntó Antal dr. hitt. [teol.]," F ekete
Kálmán hitt. (teo!.) : M. Ber tha Capistrana
r. t. [magyar-tört.},
M. Czikó
Alfonsa r. t. [rajz}, M. Hencz Augustina r. t. (mat.-fiz.). F a r ka s Sára h.
"t. (mat.-fizika).
F odor Erzsébet h. t. (tört.-földrajz).
Mészá r os
Gizella h. t.
(gazdasági szaktanítónő] ," Kuhuljeoié
Hedvig h. t. [okl. gazda, el nép iskolai
tanítónö},
M. P elle Ignatia r. t. (mennyiség-természettud.).
P la nder
Katalin h. t. (természetrajz-földrajz-vegy
tan). M. Sza la y Eugenia r. t. (mat.fizika). M. Va vr inecz
Dionysia r. t. (ének-zene).
M. F ejér
Benigna h. t.
M. Szentes
Franciska
h. t. (női kézimunka tanítónö},'
(női kézimunka):
M. Hor vá th
Magdolna gy. t., Sr . J ózsa Margit Ottilia gy. t., M. Va r ga
Margit az internátus
vezetője [tanítónő].
(A *-gal jelöltek csak január
Az
l-ig, a '-tal jelöltek csak január l-étől működtek az intézetnél.]
oktatók összes száma: 19. Az intézetnek 2 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt.
Tagozatair 1-11., III-VI.F a hr ma n

Az osztá lyok
szá ma :
6. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 19, II. 23,
Ill. 17, IV. 34, V. A. 39, V. B. 18, összesen 150. A ta nulók
va llá sa :
róm. kat. 133, gör. kat. 2, ref. 1, ev. 14. Anya nyelve:
magyar 139, német 10, horvát 1. Nyelvismer ete:
németül is beszél 72, horvátul is 6,
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 29;
íranciául is 19. - A ta nulok szüleinek
orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, művész
5; köztisztviselő
20; vasutas, postás 15; katona, csendőr, rendőr 15; önálló gazda, gazdasági alkalmazott 10; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
4; önálló iparos, ipari
alkalmazott
9; tőkés, járadékos,
magánzó
5; nyugdíjas 20; altiszt, szolga,
A ta nulók
segélyezése.
Inházmester, munkás, napszámos 7; egyéb 11. ternátusban
lakott 68, externátusban
lakott 18; szüleinél lakott 46, szálpéldás 149, jó 1. - Szor Úsadónál lakott 18. - A ta nulók ma ga viselete:
135, kellő 15. - Előmenetele:
jelesrendü 13, jórendü 87,
ga l ma : dícséretes
elégséges rendű 50. Haladó 150. A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem
13, harminc ór ánál kevesebbet 49, harminc órát 2, harminc órámulasztott
nál többet 86. - A ta nulók előfa nulmá nya i.
Az I-V. évfolyam növendékei
közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a polgári leányiskola 4
osztályát végezte 96, a középiskola 4 osztályát végezte 35. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
az V. osztályba felvett tanulők száma 19. Az érettségivel felvettek kőzű l jelesen 7, jól 9, egyszeruen 3 érett. Az érettségivel
felvett ek közül érettségi bizonyítványánál
magasabbfokú előtanulmányokkal
is rendelkezett
1 jelölt, aki 2 félévet végzett a bp esti Pázmány P. tud.
egyetemen a latin-francia
szakon. Akiadott
tanítónői oklevelek száma
57. Nérriet
nyelvi sikeres kiegészítő képesítö-vizsgálatot
tett 24. Munkamesternői képesítést nyert 7.
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Kiss Sándor. TanárokmlkjihgfedcbaZ
Szarvas, ágo h. ev. tanítónőképző-inlézet.
- 19.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
tanítók: Levius Ernő r. t. (nyelv.-tört.).
Lipier
Melánia r. t. (magyar~n"ém.). Medveczky
.Iúlia h. t. (menny.-fiz.).
Miklós Ida r. 1. (rajz). v. Szom-jos Frigyes r. 1. [nyelv-tőrt.],
Tömör kényi
Dezsö r. t. [nyelv-tört.],
Ver ess
dr. r. t. [terrnr.vkémia], Remenyik
László
gy. t., P ová zsa y Edit nev.,
Amália
Sa ss Mária nev., Va r ga Etel nev. (termr.-földr.).
Ba r tos Irén ó. (okI. gazd.
"szakt.}, Kor im Kálmán hitt., Ha lá sz Sza bo Imre hitt. (ref. lelkész). Szvetits
Viktor hitt. [r. k.). Az oktatók összes száma: 16. Az intézetnek 1 tagozat ú
gyakorlóiskolája
volt összesen 59 tanulóval. Osztályai:
I-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
I. 33, II. 26,
lll. 25, IV. 39, V. 39, összesen 162. A ta nulók
va llá sa :
róm. kat. ll,
ref. 18, ev. 131, izr. 2. Anya nyelve:
magyar 160, német 2. Nyelvismer ete:
németül is beszél 17, tótul is 14. - A ta nulók szüleinek
fogla lpap, tanár, tanító 40; orvos, gyógyszerész,
ügyvéd, mérnök, író,
kozá sa :
művész
4; köztisztviselö
12; vasutas, postás 11; katona, csendőr, rendőr 7;
önálló
gazda, gazdasági alkalmazott
12; önálló kereskedő,
keresk. alkalmazott 7; önálló iparos, ipari alkalmazott
23; tőkés, járadékos, magánzó
2;
nyugdíjas 23; altiszt, szo lga, házmester, munkás, napszámos 5; egyéb 16. Internátushan
lakott 86, szüleinél lakott 26, szállásA ta nulók segélyezése.
adó nál lakott 50. Havi 50 pengőt
fizető 86. Az intézet 32 tanulója 2690 P
segélyben
részesü It. Kima r a dt
ta nulók
szá ma :
11. A
ta nulok
példás
159, szabályszerű
3. Szor ga lma :
dícséretes 46,
ma ga oiselete:
kellö
69, változó
47.
Előmenetele:
jelesrendű
20,
jórendű
80,
7. Ezek
közül
egy tárgyból
elég-elégségesrendü
55, elégtelenrendű
telen 2, két tárgyból
elégtelen
3, több
tárgyból
elégtelen
2. Elégtelen
2, földrajzból
magyarból 2, nérnetböl 2, mennyiségtanbó l 4, történelemből
1, természetrajzból
2, énekból
3, zenéből 1. Haladó 161, ismétlő 1. A ta nulok
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
31, harminc
ránál
"kevesebbet 46, harminc óránál többet 85. A ta nulók
előfa nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
meg4 osztályát
végezte 141, a középiskola
4
előzőleg a polgári leányiskola
végezte 11. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
az V. osztályba
osztályát
felvett tanulők
száma 10. Az érettségivel
felvettek közül jelesen 2, jól 7,
~dégségesen 1 érett. Akiadott
tanítónői
oklevelek
száma 39. Nérriet
nyelvi sikeres
kiegészítő
képesitő-viasgálatot
tett 2. Egyházi énekre és
-zenére képesítettek
száma 2.
-és

ó

Szeged, róm. kat. tanítónőképző-intézet.
- 19. Gyöngyösy
M. Piroska.
Tanárok és tanítók: Kiss István h. ig., r. 1. (hittan). Dosta l M. Lygia r. t.
(ének-zene). Dusa M. Evangelista
r. 1. (fizika-kémia).
F á biá n ,M. Genaága
o. (ének-zene). F üzessér y M. Adorata r. t. [magyar-tört.}, J óná s ,M. Hedvig
.gy. 1., Kőszegi M. Clementina r. t. [magyar-nemet},
Ma r tonosi
M. Imeida
r. 1. (gazdasági
szakt.},
Na csa
M. Adalberta
r. t. (filozófia-pedagógia).
Nedbá l M. Elfrida r. t. [földrajz-természetrajz].
Szőke M. Jozefina ó. (testn.
-tan.). Vá czi M. Genovéva ó. (rajz). Wa gner M. Judit ó. (kézimunka).
Az
1 tagozat ú gyakorlóiskolája
volt
oktatók összes száma: 14. Az intézetnek
'összesen 26 tanulóval és továbbképző népiskolája
19 tanulóval. Osztályai:
l-IV.
és az elemi iskolai V., VI. o.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
I. 45, II. 38,
Ill. 51, IV. 36. V. 48, összesen 218. A ta nulók va llá sa : róm. kat. 211,
gör. kat. 7. Anya nyelve:
magyar 216, német 1, tót 1. Nyelvismer ete:
németül
is beszél
20, tótul
is 1, franciául
is 1.
A
ta nulók
pap,
tanár,
tanító
38;
orvos,
gyógyszerész,
.sziileinelc
fogla lkozá sa :
ügyvéd, mérnök, író, művész 17; kőztisztviselő
28; vasutas, postás 36; ka-tona, csendőr, rendőr 15; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
23; önálló
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kereskedő,
keresk.
alkalmazott
9; önálló iparos, ipari alkalmazott
17;
tőkés, járadékos, magánzó
1; nyugdíjas 27; egyéb 7. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
A ta nulok segélyela,kott 80; szüleinél lakott 127; szá llásadónál
lakott ll.
zése. Internátusban
Havi 20 pengöt fizető 3, havi 30 pengöt fizető .3, havi 60 pengöt fizető 37,
internátusi
drjat nem fizetett 37, segélynélküli
bejáró 135. Egyéb segélyszá ma : 7.
ben 3 tanuló
420 P értékben
részesült. - Kima r a dtta nulók
A ta nulok
ma ga viselete:
példás 212, jó 6. Szor golma :
dícséretes
165, kellő 53. - Előmenetele:
jelesrendű 15, jórendü 117, elégségesrendű 72,
elégtelenrendü
14., Ezek közül egy tárgyból elégtelen
11, két tárgyból
elégtelen 3. Elégtelen magyarból 4, németböl
2, mennyiségtanbó
l 5, Iizikábó l 5. Haladó 218. - A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
28, . harminc
óránál
kevesebbet.
79, harminc
óránál
többet. 111..
A
ta nulók
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam
növendékei
közül
a
képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg polgári leányiskola
4 osztályát
végezte 200, a középiskola 4 osztályát végezte 8. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
felvett tanulök száma 10, ezek közül a IV. osztályba vétetett
fel 2, az V. osztályba 8. Az érettségivel
felvettek közül jelesen 1, jól 3,
egyszerüen 6 érett. - Akiadott
tanító női oklevelek száma 48. Német nyelvi
sikeres kiegészttö-képesitő
vizsgálatot
tett 2. Munkamesternői
képesítést
nyert 5.
Székesfehérvár,
róm. kat. tanítónőképző-íntézet.
Ig. Gr ész Leó. Tanárok
és tanítók:
Er délyi
M. Eustella
int. főnöknő,
ig. h.,
ó.
[rnagvar-német-történelem)
; Bá r dossy
Mária
ó. (ok!. testnevelő tanár);
Huszá r
M. Polyxéna
r. t. (középisk.
és tképző-int.
ok!.: természetrajzvegytan}: Mézes Etelka
(középisk. és tképző-int.
okl.: magyar-német};
Molná r Gyula r. k. hitt.; Na gy M. Agréda r. t. (polg. és tképző-int.
okl..
nyelv- és tőrténettud.,
il!. filozófia-pedagógia}:
Na gy Anna ó. [tképző-int,
P a r r a gh
Árpád ref. hitt.; P lschl M. Sigisberta
[ok l,
ok!.: zene-ének);
r. t. (polg. és tképzö-int.
okl.:
kéz imunkamesternő] ; P r ogner M.Mansueta
mennyiságtan-természettan);
Sinkovits
Dániel dr. ó. [tképző-int.
ok!.: kémia-ásványtan-természetrajz-fizilm);
Szá sz Alfréd ó. (középisk. ok!. nérnetlatin) ; Tihor Gábor ó. (középisk. ok!.: rajz); Schindler
M. Alexandra nev.
[okl. zenetanárnö.]
Az oktatók összes száma 15. Altisztek
száma 2.
ó.

ó.

szá ma :
3. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként
1. 34, II. 35,
106. - A ta nulók va llá sa : róm. kat. 96, gör. kat. 3, ref 7.
Anya nyelve:
magyar
104,
nérriet
1, tót
1. Nyelvismer ete:
németül
is beszéll,
tótul
is 1. A
ta nulók
szüleinek
loglolkozá sa :
pap, tanár, tanító
14; orvos, gyógyszerész,
ügyvéd, mérnök, író,
művész 15; köztisztviselő
16; vasutas, postás 26; katona, csendőr, rendőr 7;
önálló gaz da, gazdasági
alkalmazott
9; önálló kereskedő,
keresk. alkal1.
mazott 8; önálló iparos, ipari alkalmazott
10; tőkés, járadékos, magánzó
A ta nulok
segélyezése.
Internátushan
lakott 35; szüleinél lakott 52;
sz llásadó nál lakott 19. Tandíjkedvezményben
részesült
7 tanuló, összeKima r a di
ta nulok
szá ma :
1. A ta nulók
ma ga sen 550 P értékben. Szor ~a lma :
dícséretes
69, kellő 37. Előmeneuisel ete : példás 106. tele: jelesrendű
9, jórendü 57, elégségesrendű
34, elégtelenrendü
6. Ezek
3, mennyiségtanból
3_
közül egy tárgyból elégtelen 6. Elégtelen németből
A ta nulok
ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
11,
Haladó
106. harminc
óránál
kevesebbet
31, harminc
óránál
többet
64. A
ta nulók
előta nulmá nya i.
Az
I-III.
évfolyam
növendékei
közűl
a
képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg polgári leányiskola
4' osztályát
végezte 90, a középiskola
4 osztályát
végezte 16.
Az

Ill.

á

osztá lyok

37, összesen
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19. M.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
Zemplényi
Irén
V eszp rém ,
r ó m . k a t. ta n ító n ő k é p z ő -in té z e t.
- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
[mennyiségtan-fizika].
- Tanárok és tanítók: M. Ba logh Mária r. t. (ma,gyar nyelv és történelem) j F ojt Jenő dr. ó. orvos) j Ga á l Sándor
(énekJózsef dr. r. t. (hittudomány) j Günther Jolán gy.
és zenetanár) j Gludová cz
t. [mennyiségtan és fizika) j M. Ka yser Karolin r. t. (magyar és történelem) j M. Kunszt
Mária r. t. [mennyiségtan-fizíka] j M. P ongrácz
Izabella
ó. [kézimunka-tanítónő]
j M. Stingl
Janka
r. t. (földrajz-természetrajzOlga r. t. [mennyiségtan-Iizíka].
Az oktatók őszkémia}: M. 'Wienber g
szes száma: 11. Az intézetnek
egy tagozatú gyakor ló iskolája volt összesen 35 tanulóval. Osztályai I-VI.
Az osztá lyok
szá ma :
5. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 20, II. 18,
A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 103,
Ill. 20, IV. 27, V. 25, összesen 110. ref. 3, ev. 4. Anya nyelve:
magyar
110. Nyelvismer ete:
németül is beszél 22, szerbül
is 1, franciául
is 2. A ta nulok
sziileinek logla lhozá sa :
pap, tanár, tanító 17j orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mér14j köztisztviselő 26j vasutas, postás 11j katona, csendőr,
nök, író, művész
rendőr 3j önálló gazda, gazdasági alkalmazott
12j önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
5, önálló iparos, ipari alkalmazott
13jtőkés,
[áradékos,
magánzó
Sj nyugdíjas 2j' altiszt, szolga.. házmester, munkás, napszámos lj
egyéb 1. A ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lakott 42j szüleinél lakott 63j szállásadónal
lakott 5. Havi 25 pengöt fizető 5, havi 50 pengőt
fizető 42, segélynélküli 'bejáró
58. Segélyben összesen 12 tanuló részesült
Elha lt 'ta nulókszá ma :
1. Kima r a dt:
2. Beír t,
2400 P értékben. 3. A
ta nulók
de
nem
osztá lyozott
ta nulok
összes
szá ma
tehá t:
példás
107, jó 3. Szor ga lma :
dícséretes 32, kellő 71,
ma ga viselete:
változó
7. Előmenetele:
jelesrendű
17, jórendű
61, elégségesrendű 30, elégtelenrendű
2. Ezek közül egy tárgyból
elégtelen
1, két
tárgyból
elégtelen
1. Elégtelen
mennyiségtanból
2,
történelemből
1.
A
ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát
sem mulasztott
Haladó
110. óránál
kevesebbet
43, harminc
ór ánál
többet
53. 14, harminc
A
ta nulók
előta nulmá nya i.
Az I-V.
évfolyam
növendékei
közül
a
képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg polgári leányiskola
4 osztályát
végezte 105, a kőzépiskola 4 osztályát végezte 4. Középisk. érettségi bizonyítvánnyal
az V. osztályba felvett tanulők száma 1. Az érettségivel felvett -jelesen érett. Akiadott
tanítónői oklevelek száma 25.
ó.

Zalaegerszeg,
róm. k a t . t a n í t ó n ő k é p z ő - i n t é z e t .
19. lstuá nli
József
dr. {tört.vlat.].
Tanárok és tanítók: Ba r ta M. Magdolna r. t. (ének-zene),
Biztos
M. Margit r. t. (mennyiségt.-természeUud.),
Bozóky
M. Auguszta
r. t. (nyelv-történettud.),
Csoma y M. Gonzaga r. t. (pedagógia-filozófia),
Ga la mbos
Miklós dr. ó. (hittudomány).
J uhá sz
Mária ó. (rajz), Kulicz M.
Ma hl M. Hildegárd r. t. (nyelv-történettud.),
Teréz r. t. (történet-földrajz),
Ma yer Fedora
[testnevelés}, P á ltiy Ilona ó. [mennyiségtan-Hzfka},
Sá ghy
Elek ó. (hittudomány),
Schr einer
M. Benigna r.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
t: (zene), Zenz
Péter
(hittudomány).
Az összes oktatók száma 14. Az intézetnek egy tagozatú
g:yakorlóiskolája
volt összesen 21 tanulóval. Tagozatai 1-11. o.
Az osztá lyok
szá ma :
4. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 20, II. 30,
Ill. 34, IV. 40, összesen 124. - A ta nulók va llá sa : róm. kat. 119, gör, kat.
2,- ref.
2, ev.
1. Anya nyelve:
magyar
124. Nyeloismer ete:
németül
is beszél
14, horvátul
is 1, románul
is 1, franciául
is 3.
A' ta nulók szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár, tanító 20j orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mérnök, író, művész
22j köztisztviselö
9j vasutas, postás 13j önálló gazda, gazdasági alkalmazott
13j önálló kereskedő, kere sk.
alkalmazott 3j önálló iparos, ipari alkalmazott
13j nyugdíjas 14j egyéb 17.
A
ta nulók
segélyezése.
Internátusban
lakott
59, szüleinéliakolt
ö.

ó.
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tanulój a összesen
16.489 P segélyben
részesűlt.zyxwvutsrqponmlk
példás 121, jó 2, szabályszerű
1. - Szor ga lma :
dícséretes 72, kellő 42, változó 10. Előmenetele:
jelesrendü
14, jórendű
76, elégségesrendű
31, elégtelenrendű
3. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 3. Elégtelen magyarból 1, mennyiségtanbó l 2. Haladó 124. - A ta nulok
or a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott
14, harminc óránál kevesebbet
53, harminc
óránál
többet
57. A
ta nulók
előta nulmulasztott
má nya i.
Az
I-IV.
évfolyam
növendékei
közül
a
képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg
a
polgári
leányiskola
4
osztályát
vé-gezte 114, a középiskola
4 osztályát
végezte
8. Középisk.
érettségi
bizonyítvánnyal
a IV. osztályba
felvett tanulók
száma 2. Az érettségivel
felveUek közül jól 1, elégségcsen
1 érett.

<65. Az

intézet

A ta nulók

30

ma ga viselete:

Zsámbék, róm. kat. tanítónöképzö-intézel.
- Ig. Ker ner M. Lúcia. Tanárok és tanítók: Ga zsó M. Illuminata ó. (ének-zene). Hor vá th M. Beata
:gy. t., Kőszegi Ilona ó. (gazdasági szaktan.).
Müllma nn
M. Benigna r. t.
[Iöldraja-természetrajz},
P a p M. Vilma ó. Recktenwa ld
M. Clementina
ó.,
Rola nd M. Ottilia r. t., Schmidt
M. Nőra r. t., Ta r a szovits
M. ErnentinamlkjihgfedcbaZYXW
1".
t., Thitr inger M. Adrienne h. 1: Ba logh Károly hitt. Az oktatók száma: 12.
Az intézetnek
1 tagozatú
gyakorlóiskolája
volt összesen
37 tanulóval,
Osztályai:
I-IV.
Az osztá lyok
szá ma : 4. Ta nulók
szá ma osztá lyonként:
1. 25, II. 32,
Ill. 43, IV'. 38; -összesen 138. A ta nulok
va llá sa :
róm. kat. 130, gör.
kat.
3, ref. 3, izr. 2. Anya nyelve:
magyar
138. Nyelvismenémetül
is beszél
24, más nyugati
nyelven
9. A
ta nulók
r ete:
pap, tanár, tanító 23; orvos, gyógyszerész, ügyvéd,
.sziileinele fogla lkozá sa :
mérnök,
író, művész
1; kőzbisztviselő
32; vasutas,
postás
19; katona,
csendőr, rendőr 8; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
11; önálló kereskedő, keresk. alkalmazott
3; önálló iparos, ipari alkalmazott
13; tőkés, járadékos, magánzó 11; nyugdíjas 8; egyéb 9. - A ta nulók segélyezése.
Inter96, externátusban
13, szüleinél
lakott
14, szállásadónátusban
lakott
nál lakott
15. Kima r a dt
ta nulók
szá ma :
10. Osztá lyvizsgá la tr ól
egyéb okból elma r a dt:
4. Beir t, de nem osztá lyozott
ta nulók
összes szá ma
tehá t 14. - A ta nulok ma ga viselete:
példás 125, jó 13. - Szor ga lma :
dícséretes 97, kellŐ 39, változó 2. - Előmenetele:
jelesrendű 5, jórendü 77, elég9. Ezek közül egy tárgyból elégtelen 7, két
-s~gesrendű 47, elégtelenrendü
tárgyból elégtelen 2. Elégtelen hittanból
1, történelemből
2, földrajzból
1,
mennyiségtanbó l 4, Iizikábó l 1, rajzból 1, zenéből 1. Haladó 138. A
ta nulók
ér a mula sztá sa .
Egy órát
sem mulasztott
25, harminc
óránál
'kevesebbet
53, harminc
óránál
többet
60.
A
ta nulók
előta nulmá nya i.
Az I-IV.
évfolyam
növendékei
közül
a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg
a polgári
leányiskola
4 osztályát
végezte
130, a középiskola
4 osztályát
végezte
6. Középisk.
érettségi
biszáma 2. Az érettségivel
zonyítvánnyal
a IV. osztályba
felvett tanulők
felvettek kőzül jól 1, elégséges en 1 érett.
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3.

Óvónő képző-intézetek.

(A városok

betűrendjében.)

Ig. Dobr ooszh y
Budapest,
Ill. ker. róm. kat. ővónőképző-íntézetzyxwvutsrqponmlk
- Tanárok
és tanítók: -Acker ma nn
Kálmán dr. ó. (hittan·történelem),.
J á mbor y Gabriella ó. (ének-zene).
Miklós Margit ó. (rajz). P umb Augusatina.
r. t. [pedag.vfilozó íia}, Ser egély
Emma dr. ó. (latin-magyar).
Sza bó Lászlóné
b, (ének-zene).
Vicenty
Lászlóné ó. [testnevelés},
Ga á l Berta mintaóvónö;
Az oktatók
száma: 9. Az intézetnek
1 tagozatú
mintaóvodája
volt, összesen 80 tanulóval.
Az osztá lyok
szá ma
2. Ta nulók
szá ma
osztá lyonként:
1. 46, IV. 31.
összesen 77. - A ta nulók va llá sa : róm. kat. 75, gör. kat. 1, ref 1. - Anya nyelve:
magyar
73, német
4. Nyelvismer ete:
németül
is beszél 37._
=>, A
ta nulók
szüleinek
logla lkozá sa :
pap,
tanár,
tanítómlkjihgfedcbaZYXWVU
8;
orvos,
iro,
müvész
3; köztisztviselő
14; vasgyógyszerész,
ügyvéd,
mérnök,
csendőr, rendőr 1; önálló gazda, gazdasági
alkalutas, postás i; katona,
mazott
15; önálló kereskedő,
keresk. alke lrnazott 3; önálló iparos, ipari
szolga,
alk~lmaz.ott
5; tőkés,
járadékos,
magánzó
4; nyugdíjas
5; altrszt,
házmester,
munkás, napszámos
9; egyéb 9. A ta nulok
segélyezése.
Internátusban
lakott 45; szü leinél lakott 32. Ingyenes
15 tanuló. Segélynélküli bejáró 32. Fizetett
4 tanuló 10 P-t, 3 tanuló 20 P-t, 3 tanuló 30 P-t,
3 tanuló 40 P-t, 2 tanuló 50 P-t, 5 tanuló 60 P-t, 10 tanuló 70 P-t. Kima r a dt
ta nulók
szá ma :
5. A ta nulók
ma ga viselete:
példá s
77. Szor ga lma : dícséretes
26, kellő 41, változó 8, csekély 2. Előmenetele:
jelesrendü
11, jórendű
35, elégséges rendű 29, elégtelenrendű
2. Ezek kőzül egy tárgyból elégtelen
1, két tárgyból
elégtelen
1. Elégtelen
zenéből 2,.
kisdedkézímunkából
1. Haladó 77. A ta nulók
ór a mula sztá sa .
Egy órát
sem mulasztott
4, harminc
ránál kevesebbet 32, harminc óránál többet 41.
~
A ta nulok
előta nulmá nya i.
Az I-IV.
évfolyam
növendékei
közül a
képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg
polgári
leányiskola
4 osztályát
4 osztáylát
végezte 1. - Ma gá nta nulók
szá ma 3 ..
végezte 76, .a középiskola
- Akiadott
óvónői oklevelek
száma 31.
»Ó >

-

Irén.

ó

Budapest,
VII. ker. állami ővőnőképző-intézet,
Ig. Végh József. Tanárok
és tanítók:
Ada movitsné
Gludová cz
Emma r. t. (nyelv. és tört.tud.)' Ba tó László
dr. r. t. [jogtudor
és zenetanár).
Gyur já cs
András r. t.
(magy. nyelv és irodalom)'
özv. dr. Inczéné
Mér a y Irén r. t. (nyelv. tőrt.},
Kenyer es
Elemér dr. r. t. (egyet. m. tanár, filozof. tudor, pedagógia).
vitéz
Na gy Samuné r. t. (ének). P a tyi
Komá r noky
Gyula r. t. (rajz-kézimunka).
Istvánné
r. t. (nvelv-tört.]
, Rojkó
Antal r. t. [kémia-ásványtan]
, Ka tona
Margit h. t. (természetrajz-kémia).
P a ta ky
Ilona h. t. (magyar-történelem).
Legá nyi
Ilona mintaóvónö,
Gyöngyössy
Erzsébet mintaóvónő,
dr. Demjá novich Emil ó. (orvos). Va r gha István dr. r. k. hitt., Ta ká cs Károly ref. hitt.,.
La mnek Vilmos ágo ev. hitt., Szta nka y
Andor dr. gör. kat. hitt., Sós Simon
izr. hitt., Ková cs Irén nev. Az oktatók összes száma: 21. Altisztek száma: 2.
Az intézetnek
2 csoportú gyakorlóóvodája
volt összesen 60 Ianulóval.
Csoportjai 1-11. cs.
Az osztá lyok
szá ma : 5. Ta nulók szá ma osztá lyonként:
1. 37, II. A. 40,
II. B. 24, Ill. 32, IV. 38, összesen 171. - A ta nuléh ca llá sa . róm. kat. 110,
gör. kat. 7, ref. 35, ev. 14, unit. 2, izr. 3. - Anya nyelve:
magyar 169, német
2. Nyelvismer ete:
németül
is beszél
19, tótul
is 3, romáA ta nul
is 2, franciául
is 6, hollandul
is 1, flamandul
is 1. nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap, tanár,
tanító 21; orvos, gyógyszerés:t,
ügyvéd, mérnök, író, művész 3; köztisztviselö
25; vasutas, postás 19; ka-
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tona, csendőr, rendőr 4; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
11; önálló
kereskedő,
keresk. alkalmazott
18; önálló iparos, ipari alkalmazott
33;
nyugdíjas 20; altiszt, szolga házmester, munkás, napszámos 15; egyéb 2. -zyxwvutsrqponmlk
Internátusban
lakott 52, szüleinél lakott 97, szálA ta nulók
segélyezése.
lásadónál
lakott 22. Havi 15 pengöt
fizető 3, .havi 25 pengöt
fizető 29, havi
50 pengót fizető 20, ebédsegelves
1, segélnyélküli
bejáró 118. Ezenkívül
4 növendék 550 P segélyt kapott. - Kima r a dt .ta nulók szá ma : 4. - Osztá lyoizsgá la trá l
egyéb okból elma r a dt:
1. Beír t, de nem osztá lyozott
ta nulók őszpéldás 169, [ó 2. - Szor ga lma :
szes szá ma
tehá t 5. - A ta nulók ma ga viselete:
dícséretes 69, kellő 60, változó 20, csekély 22. - Előmenetele: · jelesrendű 31,
jórendű 65, elégségesrendű 53, elégtelenrendű
22. Ezek kőzűl
egy tárgyból
elégtelen 10, két tárgyból elégtelen 10; több tárgyból elégtelen 2. Elégtelen
4, neveléstanból 2,
magyarból 12, kisdednevelés
története és szerveztéböl
történelemból
1, Iiz ikából 1, kémiából 1, mennyiségtanbó
l 9, énekből 1, zenéből 4, rajzból 2. Haladó 170, ismétlő 1. - A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy
órát sem mulasztott 6, harminc óránál kevesebbet 43, harminc óránál többet .122. - A ta nulók előta nulmá nya i.
Az I-IV. évfolyam növendékei közül
a polgári leányiskola 4 osztályát
a képző-intézeti tanulmányokat megelözöleg
4 osztályát" végezte 11. Tanítói oklevéllel a IV,
végezte 158,'a kőzépiskola
osatályba
felvett tanulók
száma 2. Magántanulók száma 2. Sikeres
honosító képesítö-vizsgálatot
tett 1. - Akiadott
óvónői oklevelek száma 39.
Menedékházvezetőnői
képesítést nyert 4.

Kalocsa, róm. kat. óvónöképzö-Íntézet.
-- Ig. P á l Mátyás dr. - Tanárok és tanítók: Albeker
Károly dr. ó. (orvos), Ba li M. Ildefonza r. t.
Bor os M. Agnella r. t. (földrajz-természetrajz),
(mennyiségtan-természett.),
Ha intz M. Gaudiosa r. t. (magyar-tört.-ének-zene),
Kell er M. Domicia r. t.
(természetrajz-kémia),
Kur cz M. Prudencia r. t. [magvar-tört.},
Mor ell M.
, P a lócs
M. Norbertina mintaóvónő,
Natálla r. t. [okl. kézimunkatanítónö]
Schneider
Ferenc hitt., Sza bó Emilia testnev. tanár, Va na M. Antonetta
(gazdasági tanítónő), Br a nyitzky
M. Calambiera ó. (gép-, gyors-, szép irás t.).
Az oktatók összes száma 13. Az intézetnek 2 tagozatú gyakorlóóvodája
volt összesen 86 tanulóval. Tagozatai: kis és nagy csoport.
Az osztá lyok
szá ma : 4. Ta nulók
szá ma osztá lyonként:
I. 17, II. 13,
Ill. 20, IV. 19, összesen 69. - A ta nulók va llá sa : róm. kat. 64, gör. kat. 1,
magyar 62, német 7. - Nyelvismer ete:
ref. 1, ev. 2, izr. 1. - Anya nyelve:
németül
is beszél
14, szerbül
is 5, franciául
is 2. A
ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa :
pap,
tanár,
tanító
5;
orvos,
gyógyszerész,
ügyvéd, mérnök, író, művész 3; köztisztviselő 4; vasutas, postás 4; katona,
csendőr, rendőr 2; önálló gazda, gazdasági alkalmazott
13; önálló kereskedő, keresk. alkalmaz.ott 6; önálló iparos, ipari alkalmazott
17; nyugdíjas 10; altiszt, szolga, házmester, munkás, napszámos 2; egyéb 3. A
ta nulok
segélyezése.
Internátusban
lakott 30. Szerz. jelöltek internátusában lakott 13; szüleinél lakott 13; sz állásadónál
lakott 13. Havi 60
pengót
fizető 28, ebédsegélyes
1. Továbbá 36 tanuló összesen 4680 P értékű
segélyben
részesült.
Kima r a di
ta nulók
szá ma :
4.
A
ta nulók
ma ga viselete:
'példás
69.
Szor ga lma :
dícséretes
65, kellő
4. Előmenetele:
jelesrendű 9, jórendű 35, elégségesrendű 25. Haladó 69. A ta nulók ór a mula sztá sa .
Egy órát sem mulasztott 1, harminc óránál kevesebbet 40, harminc óránál többet 28. - A ta nulók előta nulmá nya i.
Az I-IV.
évfolyam növendékei közül a képző-intézeti
tanulmányokat
megelőzőleg a
polgári leányiskola 4 osztályát végezte 67, a középiskola 4 osztályát végezte 2. - Akiadott
óvónői oklevelek száma 19.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
ó,
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Sopron, róm. kat. óvónőképző-intézet.
Ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
F eichtinger
Mátyás. .,';
M. Mechtildis r. t. (magyar-történelem-földTanárok és tanítók: Ra jczy
rajz}, ,Weker le M. Blandina r. t. [rnennyiségtan- természettudomány),
Tóth
M. Marianna r. t. (magyar-történelem-földrajz),
Nová k M. Lukrécia r. t.
Dr uga M. Albina r. t. (rajz), M. Bóna M. Rozália
[mennylságtan-fizika},
rnintaóvó nö, Huszá r M. Mansuetta ó. (munkamesternő),
Na gy M. Leona ó.
Gyula ó. (ének-zene). Az oktatók
(testnev.), P r a jner Pál dr. hitt., Sker tá n
összes száma 11. Az intézetnek
1 tagozat ú gyakorló-kisdedóvója
volt
összesen 59 gyermekkel.
Az osztá lyok
szá ma : 2. - Ta nulók szá ma osztá lyonként:
Ill. 36, IV. 6,
A ta nulók
va llá sa : róm. kat. 39, ev. 2, izr. 1. Anya összesen 42. nyelve:
magyar
42.
Nyelvismer ete:
németül
is beszél
11, tótul
is 1.
A
ta nulók
sziileinek
logla lkozá sa :
pap,
tanár,
tanító
1;
köztisztviselö
12; vasutas, postás 3; önálló gazda, gazdasági alkalmazott 8;
önálló kereskedő,
keresk. alkalmazott
1; önálló iparos, ipari 'alkalmazott 10; tőkés, járadékos, magánzó- 1; nyugdíjas 6. - A ta nulók segélyezése. Internátusban
lakott: 23; szüleinél lakott 17; szállásadónal
lakott 2.
Segélynélküli
bejáró 15. Tandíj kedvezményben
részesült ősszesen 16 nöKima r a dt
ta nulók
szá ma :
1. A
ta vendék
1320 P értékben. nulók
ma ga viselete:
példás
42.
Szor ga lma :
dícséretes
34, kellő
jelesrendű 7, jórendű 23, elégségesrendű
12.
11, változó 1. - Előmenetele:
Egy órát .sem mulasztott 6, harHaladó 42. - A ta nulók ór a mula sztá sa .
minc
óránál
kevesebbet
17, harminc
óránál
többet
19.
A ta nulók
előta nulmá nya i.
A III-IV.
évfolyam növendékei közül a képzőintézeti
tanulmányokat
megelőzőleg
a polgári
Ieányisknla
4 osztályát
végezte 33, a középiskola 4 osztályát végezte 2. A tanítóriöképzö
1. osztályát végezte 1, II. osztályát végezte 2, Ill. osztályát végezte 1. Tanitónői
oklevél alapján felvétetett 3. - Magántanulók száma 3. - Akiadott
óvónői
I QPONMLKJIHGFEDCBA
oklevelek száma 9.JIHGFEDCBA
4 . S z o lg á la t o t

m ás

b e o s z tá s b a n

in t é z e t i

ig a z g a t ó k

t e lje s ít ő
és

á lL

t a n ít ó k é p z ő -

ta n á ro k .

Dr . Bla skovich
-Edit r. t. (Új Iskola). F ekete
József r. L, c. ig.
Gyula iné
Gr á tz
Mária
r. t. [polg. leányiskola,
(VKMinisztérium).
Szeged.] - Dr . Kéz Andor .r. t., egyet. magántanár (egyetemi földrajzi intézet, Bpest}. - F oga ssy Odön r. t. (Tanárképző Főisk. gyak. polg. isk., Szeged). - Kor ber Aranka r. t. (polg. isk., Magyaróvár). - P la lz György r. t.
(polg. isk., Mohács], - Dr . Szémá n
István igazgató, pápai prelátus [gör. kat.
apostoli adminisztratúra,
Miskolc).
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1. Iskolá k.
Az iskolá k szá ma . A tanító- és tanítónöképzö-intézetek
kir. főigazgatóságának felügyelete és irányítása
alá az 1932/33. iskolai évben 60 intézet
tartozott:
20 tanítóképző, 36 tanítónőképző
és 4 óvónőképző .
. Az iskolá k
lennta r tói.
A 20 tanítóképző
közül állami intézet 8; róm.
kat. 6; ref. 3; ágo ev. 2; izr. 1. - A 36 tanítónőképző
közül állami inté-
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.zet 4; róm. kat. 26; ref. 4; ágo ev. 1; izr, 1. A, 4 óvónöképzö-Íntézet
közül állami 1; róm. kat. 3. Százalékban:
állami intézet 21.7%; róni.
"kat. 58.3%; reí. 11.6%; ágo ev. 5%; izr, 3.3%.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
2. Okta tók.

Az á lla mi
ta nítóképző-intézetekben
müködö
F ennta r tók
ezer int.
-oktatók száma 158. Igazgatók, c. főigazgató 6, megbízott
igazg'ató 1, r.
tanár 60, helyettes tanár 4, őradíjas h. tanár 8, óraadó tanár' 4, testnevelo
tanár 1, kisebbségi taní. előadó 2, gyakorlóisk. tanító 13, meghízótt gyak.
.isk. tanító 1, gyakorlóisk.
szelgálatra
beosztott el. isk. tanító' 3, irodai
szo lg, beosztott polg. isk, tanár 1, megb, nevelő 3, nevelői szolg. beosztott
tanítóképző-int.
tanár 1, nevelöi szolg. beosztott áll. tanító '1, egészségtant
7, hitoktató 26, gyakorlóisk.
tanító orvos 5, gyak. isk. kézimunka-tanítónő
teljesítő tanító'hitoktató 2, egyházi ének-zene-óraadó
7, irodai szelgálatot
képző-int. tanár 2.
"
Az á lla mi ta nítónőképző-intézetekben
működö
oktatók száma 115. Igaz'gató 3, megb. igazgató 1, r. tanár 54, helyettes tanár 3, óradíjas h. tanár
7, óraadó tanár 2" kisebbségi taní. előadó 3;gyakorIóisk.
tanító 13, irodai
szolg. beosztott po 19. isk. tanár 2, nevelönö 2, megb. nevelönö 1, egészség.
tant tanító' orvos 1" hitoktató
16, gyakorlóisk.
hitoktató
5, irodai szolg.
beosztott tanítóképző-int.
tanár 1, köztartásvezetö
gyak. isk. tanitóriő 1.
müködö oktatók száma 21. IgazAz á lla mi óúóri'őképző-intézetekben
2, nevel önö 1,
gató 1, rendes tanár 9, helyettes
tanár
2, mintaóvónő
-egészségtant tanító orvos 1, hitoktató 5.
A r óm. ka t. ta nítóképző-intézetekben
működö
oktatók száma 82. Ig,azgató 6, r. tanár 39, helyettes tanár 4, óraadó tanár 8, gazd. szak tanár 2,
'kisebbségi tanf. előadó 2, gyakorlóisk. tanító 10, h. gyakorlóisk. tanító 1,
1, hitoktató 6,
,-egészségtant tanító orvos 3, gyakorlóisk. kézimunkatanítönö

A róm. ka t. ta nítónőképző-intézetekben
müködő
oktatók száma 387.
19azgató 26, r. tanár 144, helyettes tanár 14, óradíjas h. tanár 3, óraadó
tanár 120, gazd. szaktanár
2, testnevelő tanár 2, gyakorlóisk.
tanító 31;
nevelönö 2, egészségtant
tanító orvos 8, hitoktató 26, gyakorlóisk. hitek'tató 1, kézimunkát tanító el. isk. tanítónö 1, egyházi zene-óraadó 1.
óvónő képző-intézetekben
működö
oktatók
száma 34.
A róm. ka t.
3,
19azgató 3, r. tanár 12, óraadó tanár 11, testnevelö tanár 1, mintaóvónömlkjihgfedcbaZYXWVUT
egészségtant tanító orvos 1, hitoktató 3.
müködö
oktatók száma 59. Igazgató
A r el, ta nítóképző-intézetekben
3, rendes tanár 17, helyettes tanár 3, óraadó tanár 15, testnevelő
tanár 1,
gyako,rlóisk. tanító 6, egészségtant tanító orvos 2, gyakorlóisk. kézimunkatanító 2, hitoktató 7, egyházi ének-zene-óraadó
3.
A r el, ta nítónőképző-intézetekben
mükődö
oktatók száma 65. Igazgató,
c. föigazgató 4, rendes tanár 26, helyettes tanár 5, óraadó tanár 6, gya'korlőisk.
tanító 8,
óraadó gyakorlóisk.
tanító 1, nevelönö 2, megbízott
nevelönö 2, egészségtant tanító orvos 3, hitoktató 8.
működö oktatók száma 22. IgazAz eva ng. ta nítóképző-intézetekben
'gató, c. íőigazgató
2, rendes tanár 9, helyettes tanár 3, óraadó tanár 2,
'gazd. szaktanár 1, gy,akorlóisk. tanító 4, egészségtant tanító orvos 1.
működö oktatók száma 16. I~azAz eva ng. ta nítónőképző-intézetben
'g,:ttó 1, rendes tanár 6, helyettes tanár 1, gazd. szaktanár
1, gyakorIóisk.
ianító 1, nevelönö 2, megb. nevelönö 1, hitoktató 3.
Az or sz. izr , fa nítóképző-intézetben
működö oktatók száma 15. Igaz1!ató 1, rendes tanár 7, ónaadó tanár 3, gyakorlóisk. tanító 2, egészségtant
ianító orvos 1, gyakorlóisk. kézimunkatanító
1.QPONMLKJIHGFEDCBA
4*
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izr .· la nítónöképző-intézetben
müködő oktatók száma 12. IgazgatóI, rendes tanár 2, óradíj as h. tanár 3, óraadó tanár 5, gyak. isk. tanító 1.
Szá m ezer ini. Az or szag 20 tanítóképző-intézetében
-müködő oktatók
száma 336. Az igazgatók, c. főigazgatók száma 18, megbízott igazgató 1,
rendes
tanár
132, helyettes
tanár
14, óradíjas
helyettes
tanár
8,
óraadó tanár 32, gazd. szaktanár
3, testnevelő tanár 2, kisebbségi tanL
előadó 4,-gyakorIóisk.
tanító 35, megb, gyak. isk. tanító 1, h. gyak. isk.,
tanító 1, gyakorlóisk. szolg. beosztott el. isk. tanító 3, irodai szolg. beosztott polg. isk. tanár 1, megbízott nevelő 3, egészségtant tanító orvos 12,.
,gyakorlóisk. kézimunkatanítónő
ll, nevelői szclg. beosztott áll. tanító 1,.
nevelői szolg. beosztott tanítóképző-int.
tanár 1, hitoktató 39; gyakorIóisk.hitoktató
2, egyházi ének-zene-óraadó
10, irodai szolg. teljesítő
tanítóképző-int. tanár 2.
müködő oktatók száma 595..
,Az' ország 36 tanítónöképző-intézetében
Az igazg,atók, c. főigazgatók száma 35, megbízott igazgatók száma 1, r.
tanár 232, helyettes tanár 23, óradíj as h. tanár 13, óraadó tanár 133, gazd.
szaktanár
3, testnevelő tanár 2, kisebbségi tanf.' előadó 3, gyakorlóisk.,
· tanító 60, óradíj as gyako.r!óisk. tanító 1, irodai szolg, beosztott polg. ísk..
'tanár 2, nevelőnő 8, megbízott nevelőnő 4, egészségtant tanító .orvos 12 JIHGF
gyakorlóisk.
kézimunkatanítónő
1, hitoktató 53,gyakprlóisk.
hitoktató. 6,
~gY'h. ének es zene óraadó, 1, ' irodái. szclg: osztott tanítóképző-int:
tanár 1,_
köztartásvezető
gyak. isk: tanító 1.
Az . ország 4 óvónöképzö-intézetében
müködő oktatók száma 55. Az'
rgazgatók száma 4, rendes tanár 21, helyettes tanár' 2, óraadó tanár ll,
testnevelő tanár 1, mintaóvónő 5, nevelönö 1: egészségtant tanító orvos 2"
hitoktató 8.
Szelgálatot más beosztásban teljesitő tanítóképző-intézeti
igazgatók és
r. tanárok száma 8.
A tanító-, tanítönö- és óvónőképző-intézetekben
és más beosztásban'
müködő oktatók összes száma 994: Az igaz~atók, c. főigazgatók száma 58 r
:megbízott igazgató 2, rendes tanár 392, helyettes tanár 39, óradíjas h ..
tanár 21, óraadó tanár 176, gazd. szaktanár 6, testnevelő tanár 5, kisebbs.
tanf. előadó 7, gyakorlóisk. tanító 95, óradíj as gyakorlóisk. tanító 2, he-o
lyettes gyak. isk. tanító 1, gyakorlóisk. szolg. beosztott el. isk. tanító 3,
irodai szolg. beosztott polg. isk. tanár 3, mintaóvónő 5, nevelőnő 9, ffi-?gbízott nevelőnő 7; egészségtant tanító orvos 26, gyakorlóisk. kézimunkatanítónő 12, nevelői szclg. osztott áll. tanító 1, nevelői szolg. oszt. tanítóképző-int.
tanár 1, hitoktató 100, gyakorlóisk. hitoktató 8, egyházi ének- és
zene-óraadó
11. irodai szolg. teljesítő tanítóképző-int.
tanár 3, kőztartásvezető gyak. isk. tanító L
y

3. Ta nulók.
A ta nulók
szá ma . A tanítóképző-intézetekben:
1. o. 614, II. o..
618, III. o. 601, IV. o: 653, V. o. 723; összesen 3209. - A tanítónőképzőintézetekben:
1. o. t256, II. o. 1281, Ill. o. 1264, IV. o. 1292, V. o. 1373;
összesen 6466. A tanító- és tanítónöképzö-intézetekben:
I. o. 1870,
II. o. 1899, Ill. o. 1865, IV. o. 1945, V. o.. 2096; 'összesen' 9675. -'
Az
óvónöképző-intézetekben:
1. o. 100, II. o. 77, III. o. 88, IV. o. 94; őszszes en 359.
A ta nulók
va llá sa .
A tanítóképző-intézetekben:
róm. kat. 2099'
(65.4%), gör. kat. 70 (2.2%), gör. kel. 6 (0.2%), re!. 639 ( 1 9 .9 % ) .
ágo ev..
'301 (9.4%). unitárius
2, izr. 92 (2.8%). A tanítónőképző-intézetek~
ben:
róm. kat.
4810 (74.4%),
gör. kat.
152 (2.4%).
gör. kel. 2.

.ref. 988 (15.2%), ágo ev. 341 (5.3%), unit. 5, izr. 168 (2.6%). róm. kat. 6909, gör. bt.
222,
A tanító- ?S tanítónőképző-intézetekben:
~ör. kel. 8. rel. 1627, ágo ev. 642, unit. 7, izr. 260. Az óvónöképzöintézetekben:
róm. kat. 288 (80.2%), gör. kat. 9 (2.5%). reí. 37 (10.3%).
% ).
ágo ev. 18 (5.0mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
unit. 2 (0.5%), izr. 5 (1.4%).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
A ta nulók
a nya nyelve.
A tanítóképző-intézetekben:
magyar 3166
(98.8%). ném et 40 (1.2%), tót 2, horvát 1. A tanítónőképző-intézetekben: magyar 6386 (98.8%), német 64 (0.9%). tót 3 (0.1%). szerb 1, horvát 12 (0.2%). A tanító- és tanítónöképzö-intézetekben:
magyar 9552,
német 104, tót 5, szerb 1, horvát 13. Az óvónőképzö-intézetekben:
ma· gyar 346 (96.3%), német 13 (3.6%).
A ta nulok
nyelvismer ete.
A tanítóképző-intézetekben
a magyaron
6, horvátul
16, oláhul
6,
kívül beszél: németül 231, tótul 57, szerbűl
kívül
beszél:
franciául
4. A tanítónöképző-intézetekben
a magyaron
németül 841, tótul 36, szerbül 10, horvátul 35, oláhul 10, franciául
115,
olaszul 5, angolul 15, hollandul
15 és más nyelven 14. A tanító- és
tanítónöképzö-intézetekben
a magyar on kívűl beszél: németül 1072. tótul
93, szerbül 16, horvátul 51, oláhul 16, franciául 119, olaszul 5, angolul 15,
'hollandul
15, más nyelven 14. - Az óvónöképző-intézetekben
a magyaron
kívül beszél: németül 81, tótul 4, szerbül 5, oláhul 2, franciául
8, hollandul 1, más nyelven 1.
A ta nulók
szüleinek
fogla lkozá sa .
A tanítóképzö-intézetekben:
pap, tanár, tanító 361 (11.2%), más értelmi ség 33 (1.0%),
köztisztviselö
123 (3.9% ). vasutas, postás 157 (4.9% ). katona, csendőr, rendőr 65 (2.0%).
-földműves, gazda 658 (20.5%). kereskedő
173 (5.4% ), iparos 696 (21.7%).
rnagánzó 63 (1.9% ). nyugdíjas
411 (12.8%). altiszt, szolga 202 (6.3%),
egyéb 267 (8.3% ). A tanítónöképző-intézetekben:
pap, tanár,
tanító
kőztisztviselő
925 (14.30/0),
1167 (18.4% ). más értelmiség
386 (5.9%),
'vasutas, postás 601 (9.3%). katona,
csendör,
rendőr
296 (4.5%). Iőld.műves, gazda 601 (9.3% ). kereskedö
376 (5.8%).
iparos
755' (11.6%),
magánzó 133 (2.1%), nyugdíjas
729 (11.2%). altiszt, szolga 220 (3.4%).
pap, tanár,
'egyéb 277 (4.2%). A tanító- és tanítónöképzö-intézetekben:
tanító 1528, más értelmiség 419, köztisztviselő
1048, vasutas, postás 758,
katona, csendőr, rendőr 361, földműves, gazda 1259, kereskedö 549, iparos'
1451, magánzó 196, nyugdíjas
1140, altiszt, szol ga 422, egyéb 544. Az
óvónöképző-intézetekben:
pap. tanár, tanító 35 (9.7%). más értelmiség 9
(2.5%). köztisztviselő
55 (15.3%).
vasutas,
postás
27 (7.5%).
katona.
csendőr, rendőr
7 (1.9%), földműves,
gazda 47 (13.1 %). kereskedő
28
17.8%), iparos 65 (18.1 %), magánzó
5 (1.4%). nyugdíjas
41 (11.4%).
altiszt, szolga 26 (7.3%). egyéb 14 (3.9%).
N em osztá lyozott
ta nulók
szá ma . A tanítóképző-intézetekben:
el'hunyt 4, kimaradt
61, kizárt 4, vizsgálatot
nem tett 13; nem volt osztályozható
összesen 82. A tanítónöképző-intézetekben:
elhunyt 3, kimaradt 136, vizsgálatot nem tett 22; nem volt osztályozható
összesen 161.
A tanító- és tanít6nöképző-intézetekben
elhunyt 7, kimaradt
197, kizárt 4, vizsgálatot
nem tett 35; nem volt osztályozható
összesen 243. Az óvónőképző-intézetekben:
kimaradt 14, vizsgálatot nem tett 1; nem vatt
osztályozható
összesen 15.
A ta nulók
ma ga oiselete.
A tanítóképző-intézetekben:
példás 2716
(84.6%). j 462 (14.4% ). szabályszerű
30 (0.9%). (Egy tanuló nem kapott
magaviseletből
érdernjegvet.] Á' tanítónőképző-intézetekben:
példás 6283
(97.2%). iö 178 (2.7%). szabályszerű
5 (0.1%). A tanítóés tanítónó'képző-intézetekben:
példás 8999, jó 640, szabálvszerü
35. Az óvónő-o
képző-intézetekben:
példás 357 (99.4%). jó 2 (0.6%).
ó
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A ta nulók
szor ga lma .
A tanítóképző-intézetekben:
dícséretes
779"
(24.2%), kellö 1642 (51.1%), változó 730 (22.7%), csekély 58 (1.8%). A tanítónöképzö-intézetekben:
dícséretes 3979 (61.5%), kellö 2149 (33.2%),
változó 331 (5.1%), csekély 7 (0.10/0). A' tanítóés tanítónőképzőintézetekben:
dícséretes 4758,kellő
3791, változó 1061, csekély 65. Az'
óvónőképző-intézetekben:
dícséretes
190 (52.9%), kellő 116 (32.3%), változó 29 (8.10/0), csekély 24 (6.6%).
A ta nulók
előmenetele.
A tanítóképző-intézetekben:
jelesrendű
133'
(4.30/0), jórendü 1119 (34.9%), elégségesrendű
155· 1 (48.4%), egy tárgyból elégtelen 219 (6.80/0), két tárgyból elégtelen 148 (4.6%), több tárgyjelesrendű
662'
ból elégtelen 31 (0.90/0). A tanítónöképzö-intézetekben:
(10.2%), jórendü 3392 (52.4%), elégségesrendű
2164 (33.4%), egy tárgyból elégtelen 177 (2.7%), két tárgyból elégtelen 55 (0.9%), több tárgybór
elégtelen
16 (0.2%). A tanító- és tanítónőképzö-intézetekben:
jelesrendü 800, jórendü 4511, elégségesrendü
3718, egy tárgyból elégtelen 396,
két tárgyból elégtelen 203, több tárgyból elégtelen 47. Az óvónöképz
intézetekben:
jelesrendü
58 (16.2%), jórendü 158 (44.0%), elégségesrendű
119 (JIHGFEDCBA
3 3 .1 0 J 0 ),
egy tárgyból elégtelen 11 (3.1 %), két tárgyból elégtelen 11
(3.1%), több tárgyból elégtelen 2 (0.50/0).
ő-

Elégtelen
osztá lyza tot
ka pott
ta nulók
szá ma .
A tanítóképző-intézetekben elégtelen osztályzatot
kapott:
hittanból
17, neveléstudománybót'
22, tanítási gyakorlatból
3, magyarból 73, németböl 58, történelemböl
29,
alkotmánytanból
5, földrajzból
20, mennyiségtanból
171, természetrajzkémiából
22, Iizikából
13, gazdaságtanrból
22, szépírásból
18, ériekből.
5, testgyakorlásból
1, kántori
teendökböl
zenéből
138, kézimunkaból
13, írásbelí dolgozatok külsö 'alakjáb616.
A tanítónőképz
ö-intéz etekben elégtelen
osztályzatot
kapott:
hittanból
1, neveléstudományból
12"
tanítási
gyakorlatból
1, magyarból
71, németböl
37, történelernböl
34,
földrajzból
18, mennyiségtanból
72, természetrajz-kémiából
15, fizikaból
14, gazaclaságtanból
9, rajzból.
szépírásból
5, énekből, zenéböl 45. testgy,akorlásból 1, kantori
teendőkból
3, írásb. dolgozatok k űlsö alakjából 11.
Az óvónöképzö-íntézetekben
elégtelen
osztályzatot
kapott:
neveléstudományból
6, történelemből
1, mennyiségtanból
9, természetrajz-kémiából 1, fizikából 1, rajzból,
szépírásból 2, énekböl, zenéből 7, kéz imunkából 1.
Ha la dó

ta nulok

képző-intézetekben
Ismétlő

ta nulók

képző-intézeteknél

szá ma .

6451, az

-

A tanítóképző-intézetekben
3155, a tanítónóóvónőképző-intézetekben
358.

szá ma . A tanítóképző-intézeteknél
15, az óvónőképző-intézeteknél
1.

54, a tanítónö-

A ta nulole mula sztá sa .
A tanítóképző-intézetekben:
egy órát s ern
mulasztott
610 (19%), harminc óránál kevesebbet 1385 (43.2%), harminc
A tanítónöképző-intézetekben:
egy órát
ór ánál többet 1214 r37.8%1. sem rnulasztott 615 ( 9 .5 ~ o ) ,
harminc óránál kevesebbet 1893 (29.3%), haregy órát
minc ór ánál többet 3958 (61.2%). - Az óvónöképzö-intézetekben:
sem rnulasztott 17 (4.7%), harminc óránál
kevesebbet 132 (36.8%), harminc
óránál többet 210 (58.5%).
A ta nulok
elá ta nulmá n ya i. A tanítóképző-intézetekben
középisk.
érettségi bizonyítvány alapján felvett tanulők
száma 142, gazd. akadémi it
végzett 3, tanári oklevél alapján különbözeti
vizsgát tett 3, magántanuló 3.
A tanítónöképzö-intézetekben
középisk. érettségi bizonyítvány
alapj án
tett
felvett tanulók száma 321, tanári oklevél alapj án különbözeti vizsgát
7, magántanuló 25. Az óvónőképző-intézetekben:
tanttónöképzö-iutézetet.
végzett 5, magántanuló 8.
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4. Kia dott

ta nítói

es óvónői

oklevelek

szá ma .

A tanitóképző-intézetekben
kiadott tanítói oklevelek
száma
731. Kiegészítő vizsgálatot
tett kisebbségi nyelvi iskolára 50. Egyházi énekre
és zenére képesíttetett
451. Honosító képesítö-vizsgálatot
tett 2. Lelkésztanítói képesítést nyert 12. Hitoktatási
képesítést nyert 11. - A tanítónőképző-intézetekben
kiadott
tanítónői
oklevelek
száma
1380. Kiegészítő
vizsgálatot
tett kisebbségi nyelvi iskolákra
82. Egyházi énekre és zenére
képesíttetett
80. Munkamestemői
képesítést nyert 139.
Az 1932/33. évben kiadott
tanítói
[tanitónői]
oklevelek
száma 2111,
amiből állami intézetekre
esett 540 (25.6%), róm. kat. intézetekre
1081
(51.2%). ref. intézetekre
345 (16.3%). ágo h. ev. intézetekre
121 (5.70/0),
%).
izr. intézetekre
24 (1.1mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az óvónőképző-intézetekben
a kiad ott oklevelek
száma
98, amiből
állami intézetekre
esett 39 (40%), róm. kat. intézetekre
59 (60010).
Menedékház
vezetésére szerzett képesítést
4.QPONMLKJIHGFEDCBA

V.

Az

É r t e s ít ő k b e n

1920
és
1.

ó ta

m e g je le n t

é rte k e z é s e k

é le t r a jz o k .
Ért elte zé seh,

Árpádházi
Boldog
Margit
nemzetnevelő
hatása.
Ba li M. Ilder onsa :
Kiskúnfélegyháza,
rk. tanítóképző.
1926/27.; A Constantinum
hivatása
a
Kiskúnságon. Ugyanott. 1927/28.; A magyar népoktatás
öröksége. Megemlékezés Quint Józsefről. U. O. 1928/29.; Nevelői célok a népiskolai történeA tanítóképző-intézeti
lem tanításában.
U. O. 1929/30. -- Ba r csa y Ká r oly:
tanítás módszere és a személviség. Győr, áll. tanítönöképző.
1930/31.; A
módszertan
tanígyermekjáték
pedagógiája.
U. O. 1931/32.; A népiskolai
tása. U. O. 1932/33. - Ba r ta l Ala jos:
Csernoch .Iános dr. pedagógiai eszméi és rendeletei.
Esztergom,
rk. tanítóképző.
1927/28. Dr . Becker
Vendel:
Milyen szempontok vezéreljék a mai magyar tanítóképzést.
Szeged,
rk. tanítóképző. 1925/26.; Hitoktatóképzés
a tanítóképzőben.
U. O. 1926/27.; A
intenzívebb tanítanítóképzés
reformjáról.
U. O. 1927/28.; A gazdaságtan
tása a tanítóképzőben.
U. O. 1927/28.; A tanítóképzés
feladatai a leventeoktatás és az iskolánklvű li népmüvelés terén. U. O. 1928/29.; A le-ventebelső szervezete. U. O.
oktatói tanfolyam. U. O. 1928/29.; A tanítóképzés
1929/30.; A magyar tanítóképzés
célkitűzései.
U. O. 1930/31.; Az iskolánkívüli népművelés és a tanítóképzés.
U. O. 1931/32.; A tanyai hívek lelki
gondozása. U. O. 1932/33. - Békéssyné
Dr a skóczy
V.: Beszámoló a tihanyi
1928/29. - Ber tha Má r ia :
biológiai tanfolyamról.
Győr, áll. tanítónöképzö,
A Magyar Biológiai Kutató Intézet története.
célja és a husvéti biológiai
tanfolyam programmja.
Budapest, VII. áll. tanítónőképző.
1928/29. - BléJászberény
történelmi
emlékei. Jászberény,
áll. tanítóképző.
nessy J á nos:
Rezső:
A tanítás haladásának
fokai és a tanuló
1931,32. -- Br unowszky
lelki funkciói. Baja, áll. tanítóképző.
1927/28.; Alakhatározó.
U. o. 1927/28.;
A napisten leánya és a párducbőrös
királyfi.
(Magyar mithológiai tirgyú
mese.] U. O. 1928/29.; Az altruisztikus
érzelmek redukálhatóságaról.
U. O.
1929/30.; A nevelés fogalma új megvilágításban.
Csurgó, áll. tanítóképző.
1926/27. Bur cha r d-Béla vá r y
Er zsébet:
Montessori
gyermekotthono1{.
Budapest, áll. ónóvöképzö. 1932/33. - Dr . Csa da Imr e: Az ellipszis kerület-
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számitásával
kapcsolatos
didaktikai
ké~dések. Cinkota, áll. tanítóképzö.
1930/31. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr . Csa ná dy Lá szló: Szentföldi utamból. Eger, rk. tanítóképző.
1929/30.; Konstantinápolyi
utamból.
Eger, rk. tanítóképzö.
1930/31. Deliény
M. Ala coque:
Olvasmány tárgyalás
a népiskolában
az új tanterv
1929/30. - Doby Ida : Svéd torna
szellemében. Kalocsa, rk. tanítónöképzö.
az óvodában. Budapest, áll. óvónöképző,
1921/22. Dr ozdy
Gyula : Quirit
József mint munkatárs. Budapest, áll. tanítóképző.
1929/30. Dr . F á r a
J ózsef:
"Notre Dame" szt. Agoston szabályait követö női kanonok és tanítórend története. Zalaegerszeg, rk. tanítónöképzö. 1929/30. - F odor Má r ia :
A leendö tanítónö házi nevelése. Dombóvár, rk. tanítónöképzö. 1930/31. Dr . F r a nk Anta l:
Quint József pedagógiai [elentöségéről
általában. Budapest, áll. tanitónöképzö. 1929/30.; A tanítónövendék örömei. Néhány lélektani
irány érintésével kapcsolatban
olyan lélektanért
való küzdelem, amelyben
Dr . F er enczy
Ká r oly:
Adatok a bolsevista
lélek is van. U. o. 1932/33. ifjúsági propaganda munkáj ából. Nyíregyháza, reí. tanítónöképzö. 1932/33.Dr . Ha la mka
Gyula : XI. Pius páp a körlevele az ifjúság keresztény neveléséröl. Budapest, VI. rk. tanítónöképzö. 1931/32. - Homor Imr e: A néplélek
megnyilatkozása
a bíboros
hercegprímás
aranymiséjén.
Esztergom,
rk.
tanítóképző.
1924/25. lluszá r
M. P olyxena :
Leányok, hozzátok volna
1930/31. Hiibner
J ózsef:
Az
egy szavam! Miskolc, rk. tanítónöképző.
iskolánkívűli
népmüvelés
és ennek szervezete.
Szeged, rk. tanítóképző.
1928/29.; A leányifjúság erkölcsi és szellemi gondozása az iskolán kívül.
Dr . Ha r mos
Sá ndor :
Hetvenöt év. Budapest, orsz. izr.
U. o. 1928/29. tanítóképző. 1931/32. Dr Hevesi M. Angelika :
Fourier Szt. Péter és az
iskola. Kalocsa, rk. tanítónöképzö.
1932/33. J a loveczky
P éter :
Quirit
József jelentősége
a reáliák tanítása
terén. ,Budapest, áll. tanítóképző.
1929/30. Ka r á csonyi
J enő:
A munkatanítás
bevezetése a szerves kémia
tanításába. Esztergom, rk. tanítóképző.
1932/33. Ka tona
Géza : A népiskola nevelöi munkája. Kecskemét, rk. tanítónöképzö. 1932/33. - Dr . Kenyer es Elemér :
Az idöismeret a gyermek- és ifjúkorban. Budapest, áll. óvónöképző. 1930/31.; Idöismeret a 10 éves kor után. U. o. 1931/32. - Kir á lymezey
Tibor : A szülöi ház és az iskola. Kecskemét, rk. tanítónőképzö.
1931/32. - Kiss Istvá n: Néhány gondolat a Mária Kongregáció nevelő hatásáról. Szeged, rk. tanítónöképzö. 1927/28.: Mit vár az iskola a szünidöben
tanítványaitól?
U. o. 1930/31. - Kiss J ózsef:
Nők a tanítói pályán. Budapest, VII., áll. tanítónőképző. 1928/29.; Montessori. U. o. 1929/30.; A szemléltetés, számlálás és a számrendszer elve a nép iskolai számtantanításban.
alap problémái.
U. o. 1930/31.; Az elemi iskolai számolás- és méréstanítás
U. o. 1930/31.; A nyári szünidö kérdése. U. o. 1932/33. Kiss Sá ndor :
Az elemi iskolai számtantanítás
módszere. Szarvas, evang. tanítónöképző.
1930/31.; Az elemi iskolai mértantanítás
módszere.
U. o. 1931/32.
lJ.
Komá r noky
Gyula :
A rajzolásról.
Budapest, áll. óvónőképző.
1929/30.
Kouá cs
Sá ndor : Schlaueli Lörinc emlékezete. Debrecen, rk. tanítónöképzö.
1931/32. - Dr . Kőr ös Endr e: Szász Károly emlékezete. Pápa, ref tanítónőképző. 1928/29. Lékó Béla : Szociális érzékünk kimélyítése. Miskolc, rk.
1931/32. Dr . Lepold
Anta l:
A Mester. Esztergom, rk.
tanítónöképző.
tanítóképző.
1926/27. - Dr . Ma da r á sz Istvá n: Milyennek kell lennie a kath.
1930/31.
leánynak a XX. században? Budapest, VI. ker. rk. tanítónöképző.
Dr . Ma ndola
Ala dá r :
Herbart és a kath. felfogás. Szeged, rk. tanítóDr . Metzner
Ká r oly:
Kiskúnfélegyháza
mult ja és íej löképző. 1929/30. dése. Kiskúnfélegyháza,
áll. tanítóképző. 1930/31.; Kiskúníélegyháza
határtörténete.
U. o. 1931/32. Mila kovszky
Lá szlo:
Fizikai gyakorlatok
a
1931/32. Móger né
Küzdy
tanítóképzöben.
Esztergom, rk. tanítóképző.
Ilona :
A modern történettudomány
és tanításának
szempontjai.
Cinkota,
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Ná dler
Istvá n:
Apponyi, a pedagógus. Eszteráll. tanító nőképző. 1932/33.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
gom, rk. tanítónöképzö.
1932/33. ~ ..Na gy Vilmos: Fröbel Frigyes. Nyirégy'háza, ref. tanítónöképzö,
1931/32. - Németh Sá ndor : Quint József szerepe
.a humánus tárgyak nép iskolai oktatása terén. Budapest, áll. tanítóképző.
1929/30. - Dr . Novy F er enc: A gyel'meki naiv fogalmazás. Budapest, VII.,
Or bá n Andr á s:
Magyarország
földrajzának
áll. tanítónöképzö.
1925/26. -és a nemzeti történelemnek
helyzete
a tanítóképaö-intézet
tantervében.
Nyíregyháza, áll. tanítóképző.
1932/33. - P a ntol Má r ton: Uj törekvéseink
a kántorképzésben.
Esztergom, rk. tanítóképző. 1930/31. - Dr . P á l Má tyá s:
A tanítói hivatásról. Kalocsa, rk. tanítónöképzö.
1928/29.; A kisdednevelés
a kalocsai csonkaegyházmegyében.
U. o. 1930/31.; Szociális nevelést! U. o.
1931/32. - P á r tos J ózsef:
Vallásos és erkölcsi élet intézetünkben.
Szeged,
rk. tanítóképző.
1927/28. P a tona y
Dezső:
Felszentelő
beszéd.
Nagykőrős, ref. tanítóképző. 1931/32.; A példaadó, mindhalálig hű tanító. U. o.
1932/33. P entz Ilona : Március lS-ének költészete.
Pápa, ref. tanítónőnői eszménye. U. o. 1931/32. P ődör
képző. 1928/29.; A szabadságharc
Béla : A testnevelés szükségessége és tennivalóink.
Pápa, áll. tanítóképző.
1926/27. - Dr . P usch ödön: Család és iskola. Budapest, IV., rk. tanítónöképző. 1932/33. - Dr . Ra dich J olá n: Szt. Erzsébet. Kisvárda, rk. tanítónőképző. 1931/32. Dr . Ra dna i
Oszká r :
Gondolat és kifejezés. Budapest,
Dr . Ser bu
Adolf:
Lykurgos-rnonda.
VII., áll. tanítónöképző.
1931/32. Miskolc, izr. tanítónöképzö.
1928/29. Str a ub
F er enc:
A könyvkérdés
tanítóképzö-intézeteinkben.
Szeged, rk. tanítóképző.
1927/28.; Tanítóképzésünk belső életének korszerü harmónikus továbbfejlesztése.
U. o. 1930/31.
Somos La jos: Nyelvi magyarázatok
és a gyakorlati életre való nevelés
az elemi iskolában. Eger, rk. tanítónőképző.
1931/32. v. Széky P á l: Szt.
Imre és a magyar nevelő. Pécs, rk. tanítóképző. 1929/30.; Az .ifjúság problémája és a cserkészet. U. o. 1930/31.; Cserkészek világtábora
Gödöllőn.
Szétsényi
Má r ta :
Kazinczy
F. ifjúsága.
U. o. 1931/32. - Dr . Bá r á nyné
Eger, rk. tanítónőképző.
1931/32. Szonta gh
Ka ta lin:
Az ifjúsági olvasF a r ka s:
mányokról. Budapest, II., áll. tanítónöképző.
1930/31. - Szunyoghy
Néhány szó a népiskolai rajztanításról
és a tanító r ajzkészségéröl.
Kecskemét, ref. tanítónöképzö,
1931/32. Tor ma n
J á nos:
1908-1933.
KöDr . Tóth Anta l:
A természetrajz
a
szeg, rk. tanítónöképző.
1932/33. Tóth
mai
népiskolában.
Nyíregyháza,
áll.
tanítóképző.
1929/30.
F er enc:
Csurgó és környéke. Csurgó, áll. tanítóképző.
1925/26. ToldyJIHGFEDCBA
.T enő:
Klebelsberg-szárnyház
szentelése.
Kiskúnfélegyháza,
rk. tanítönöT éger Béla : A könyvbarát
tanítói lelkiségre nevelés a
képző. 1931/32. tanítóképző-intézetben.
Nyíregyháza,
áll. tanítóképző.
1931/32. Wa gner
La jos: Iskolánk szelleme. Egy tanítási óra a gyakorlóiskolában.
Budapest,
VI. · ker. rk. tanítónőképző.
1932/33. Zemplényi
Ir én:
Két pillér.
Veszprém, rk. tanítónöképzö.
1928/29.; Árpádházi Szt. Erzsébet és a $ZOciá lis nevelés. U. o. 1930/31.; A nagyleány-otthon.
U. o. 1931/32.; Egy
érdemes élet képe. ll. o. 1931/32.; A szenvedés problémája a nevelésben.
Zoltá n
Géza :
A tanulásról.
Köszeg, áll. tanítóképző.
U. o. 1932/33. 1928/29.; Jókai-regények.
U. o. 1929/30.; A nevelésről. U. o. 1932/33. 'Zoltá n Lipót: Egyéniség és közösség. Miskolc, izr. tanítónőképző.
1931/32.
Név nélkül
megjelent
értekezések:
A kisdedóvónőképzés
reformja.
1926/27.Emlékezés
Pestalozzi
halálának
Budapest, áll. óvónőképző.
1926/27. -'
A kultúra
100-ik évfordulójára.
Debrecen, reí. tanítóképző.
fegyverével. Dombóvár, rk. tanítónöképző.
1927/28.' A szűlöi ellen őrzés
'fontossága az ifjúság olvasmányaiban.
U. o. 1928/29. Az elkényeztetett
és makacs gyermek. Kecskemét, rk. tanítónöképző.
1930/31. A Szt.
Űrsolyarend
francia vértanúi. Sopron, (Orsolya) rk. tanítónőképző.
1926/27.
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- A tanító- és tanítónöképzö-intéaetek
tantervének és a népművelési
táj é1929/30. --..,. Milyen
koztatónak
összeegyeztetése.
Szeged, rk. tanítóképző.
1928/29. Gyedyánffylegyen a tanítónő? Kecskemét, rk. tanítónöképző.
1931/32. Mécs LászlóIstván nem a multé. Budapest, áll. tanítóképző.
ról. Budapest,
IX., rk. tanitónöképzö.
1931/32. Hatvan
év tőrténete;
áll. tanítónőképző.
1931/32. A gyermek. Győr, rk. tanítönöCínkota,
képző. 1931/32. Szűkségűnk
van-e a katolikus
pedagógiára?
Zsámbék,
rk. tanítónöképzö.
1931/32. Az első Gárdonyi szobor. Eger, rk. tanító-1883-1933.
Eger, rk. tanítónőképző.
1932/33. Jászképző. 1932/33. múzeum. Jászberény, áll. tanítóképző. 1932/33. - A logika szerepe a taní1934/33.
tásban a tanítóképző-intézetekben
.. Pápa,
áll. tanítóképző.
Neveljünk kötelességtudásra.
Sopron, [Or s.] rk. tanítónőképző.
1932/33.
A tanya világa és a tanítóképzés. Szeged, rk. tanítóképző. 1932/33.zyxwvutsrqponmlkjih
2. Életr a jzok.

Ba r csa i
J ózsef:
Scherer
Sándor.
Baja,
áll. tanítóképző.
1927/28.;
Wohlmuth István. U. o. 1927/28. Benkóczy
Emil: Breznay Imre. Eger,
rk. tanítóképző.
1929/30. Ber ényi
Ir én:
Dr. Kövér Lajos. Györ,
áll..
tanítónöképzö.
1927/28. - Br unowszky
Rezső:
Gróf Apponyi Albert. Baj a,
Amler Antal. U. o. 1927/28. áll. tanítóképző. 1932/33. -- Ilesies J ózsef:
Evva Ga br iella :
Karacs Ferencné Takács Éva élete és munkássága,
Kecs1932/33. F eichiinger
Má tyá s:
Szt. Erzsébet.
kemét, ref. tanítónőképző.
Sopron, (Megv.) rk. tanítónőképz.
1930/31. Dr . F r a nk
Anta l:
Quint
Józef. Budapest, áll. tanítóképző.
1928/29. Gr yna eue
Ida : Dúzs Mária.
1927/28. Homor Imr e: Klinda Karoly.
Budapest, IL, áll. tanítónóképző.
Esztergom, rk. tanítóképző.
1926/27. Kiss J ózsef:
Nagy László. Buda1930/31. - Kooá cs
Sá ndor : Wolafka Nándor
pest, VIL, áll. tanitónőképz
emlékezete. Debrecen, rk. tanítónőképző.
1930/31. Dr . Kouá cs
Vince:
Ward Mári.a élete és müve. Kecskemét,
rk. tanítónőképző.
1926127. Dr . Kőr ös Endr e: Németh István. Pápa, ref. tanítónöképző.
1924/25.; Gyulai
U. o. 1927/28. Pál emlékezete. U. o. 1925/26.; Az intézet veszteségei.
Kr a lt
J ózsef:
Pethes .Iános. Pápa,
áll. tanítóképző.
1927/28. Luká cs
Béla : Neubrunn Tóbiás. Nyíregyháza, áll. tanítóképző.
1930/31. Dr . Mészá r os
J á nos:
Wollmann Elma. Cinkota, áll. tanítónöképző.
1929/30. Ná dler
Istvá n:
Benkö M. Szeréna. Esztergom, rk. tanítónöképzö,
1929/30.
Korányi L Gizella. Pápa, rk. tanítónőNemcsicsné
Széptóth
Má r ia :
képző. 1929/30. - P etr ovich
Ede: Szt. Imre. Dombóvár,
rk. tanítónöképz
1929/30. P ődör Béla : Sarudy Ottó. Köszeg, áll. tanítóképző.
1931/32. P ör zsölt
Géza : Galler Kr istóf pápai kamarás, igazgató. Szeged, rk. tanítóAntal. U. o. 1924/25.; Zörög Mihály. U. o.
képző. 1924/25.; Niedermayer
1924/25.; Klazsik Lehel Károly.
U. o. 1929/30.; Bőrtsök
Lajos. U. o.
1930/31. Rozsonda y
Zoltá n:
Dr. Nagy József.
Kiskúnlélegvháaa,
álmlkjihgf
l,
tanítóképző.
1929/30 .. Sietneister
J á nos:
Balázs Béla. Jázsberény,
áll.
tanítóképző.
1929/30. Szta nkó
Béla : Quint József. Budapest, áll. tanítóképző. 1928/29. Ta na i Anta l:
Pinkert Zsigmond. Jászberény, áll. tanítóToldy J enő: Faddy Mária Augusztina
intézeti főnöknő.
képző. 1929/30. Kiskúnfélegyháza,
rk. tanítönöképző.
1920/21.; Hirman Mária Margit főVá czy F er enc:
Patonay Dezső. Nagykőrös,
ref.
nöknő. U. o. 1925/26. Ir én: M. Beleznay Etelka. Veszprém,
tanítóképző. ,1930/31. - M. Zemplényi
rk. tanítónöképz
1925/26.
ő.

ö.

ö.

megjelent életrajzok:
Horvay Ede. Budapest, áll. tanítóképző. 1926/27. Snasei Ferenc. U. o. 1926/27.Sz tankó
Béla. U. o.
1926/27. - Irsa Béla. Budapest, II., áll. tanítónőképzö,
1928/29. - Herezeg
Név

nélkül
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Kamilla: U. o. 1930/31. Répay Dániel. U. o. 1930/31. Kalabay'
Lászlóné Schmidt Vilma. U. o. 1930/31. Dr. Gerencsér István. Buda1925/26. --' Dékány Mihály. U. o. 1925/26.
pest, VII., áll. tanítónöképzö.
Kirchnerné Petrasevich Mária. U. o. 1926/27. Pataki Vilmos. U. o.
1929/30. Bánóczi József. Budapest, orsz. izr. tanítóképző.
1927/28. Bokor Irma. Cinkota, áll. tanítónöképzö.
1919/30. - Kondorossy
1. Margit.
U. o. 1919/20. - Sarudy attó. U. o. 1930/31. - Ady Lajos, Debrecen, rk.
tanítónöképzö.
1928/29. Wagner János. U. o. 1928/29. Stillrnungusz
Mária Margit. U. o. 1929/30. Szele György. Debrecen,
ref. tanítónóképző. 1929/30. Dóczi Imre. U. o. 1930/31. Róvó Lajos. Eger, rk.
1918/19. - Vin eze Lajos. U. o. 1918/19. - Dr. Glósz Kálmán.
tanítóképzö.
U. o. 1926/27. M. Beleznay Etelka. Eger, rk. tanítónöképzö.
1929/30. Nemesszeghy István. Esztergom, rk. tanítóképző.
1930/31. - Karsay .Iol án,
Györ, áll. tanítónöképzö.
1918/26. Holczmann Ferenc ny. áll. tanítóképző-intézeti
c. igazgató. U. o. 1926/27. VIaszaty Ferencné sz. Kiss
Dr. Szűcs Lajosné sz. Gróf Jolán. U. o. 1930/31.
Mária. U. o. 1930/31. Kárpáti Endre nyug. áll. felsöbb leányiskolai
igazgató. U. o. 1930/31.
- Hancz M. Emerica O. S. U. Györ, rk. tanítónöképzö.
1929/30. -zyxwvutsrqponmlkjihgf
Bölcsházy M. Angela. O. S. U. U. o. 1929/30. - Dr. gróf Zichy Gyula. Kalocsa,
1927/28. Dr. Kis-Erős
Ferenc. U. o. 1927/28. vitéz
rk. tanítóképzö.
Dr. Erdey Ferenc. U. o. 1930i31. Mészáros Ignác. U. o. 1927/28. Petrovácz József. Kalocsa, rk. tanítónöképzö.
1927/28. Ketterer Károly.
Révész István tábori püspök. Kecskemét, rk. tanítónöU. o. 1927/28. képző. 1927/28. Révész István volt kecskeméti prelátus-plébános,
tábori
püspök. U. o. 1928/29. - Kovács Sándor. U. o, 1928/29. - Wagner János.
Fittler M. Róza. U. o. 1929/30. Pásthy Károly. KecsU. o. 1928/29. 1920/21. Darányi Ignác. U. o. 1926!-p. kemét, ref. tanítónöképzö.
Kisjátai Szeless László. U. o. 1930/31. Wagner János kir. föigazgató.
Kisvárda, rk. tanítónöképzö.
1928/29. Seidl M. Bertraada.
Köszeg, rk.
1928(29. Dr. Kovács Ferenc. U. o. 1928/29. Csaplár
tanítónőképző.
Aladár.
Nagykörős,
ref. tanítóképzö.
1929/30. Pelách
János.
Nyír1929(30. Pomázi
Péter.
U. o. 1929/30.
egyháza,
áll. tanítóképző.
Gróf Tisza
István.
Pápa,
ref. tanítónöképző.
1928/29. Czike
Lajos.
U. o. 1920(21. Veszteségeink.
U. o. 1926/27. Krausz
Szt. Imre. Pécs, rk. tanítónöképzö.
1929(30.
Kató. U. o. 1928/29. Fouxier
Szt. Péter
U. o. 1930/31. Mater
Benedikta.
Sopron,.
[Ors.]
rk. tanítónöképzö.
1926/27. Mater
Latsnyí
Jolánta.
U. o.
1930/31. Dr. Zehetbauer
attó.
Sopron,
(Megv.) rk. tanítónőképzö.
Kapi Béla püspök. Sopron, ev. tanítóképző.
1918/27. Papp
1924/25. József. U. o. 1928/29. - Dr. Sziráczky .Iános. Szarvas, ev. tanítónöképzö.
Magdics István. Székesfehérvár,
rk. tanítónöképzö.
1931/32.
1921/22. Csucs István. U. o. 1931/32. Puresi János. Csurgó, áll. tanítóképzö.
1931/32.
Dr. Takács Károly.
(Sz. 1.) Dombóvár,
rk. tanítónöképző.
Gróf Klebelsberg Kúnó. Kiskúnfélegyháza,
rk. tanítónőképző.
1932/33.
M. Zemplényi Mária életrajza.
Veszprém, rk. tanitónöképző,
1932/33.
1932/33.

60QPONMLKJIHGFEDCBA
V I.

Az

á ll.

t a n ít ó - ,

igazgatói nak,

t a n ít ó n ő t a n ít ó -

és

ra n g s o rs ze rű

t.

n e v e lő s z e m é ly z e t é n e k

n é v je g y z é k e ..• .

igazgatók.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT

F őigazgató,
V. fizetési

Balázs

óvónőképző~intézetek

és

osztá ly.

1931. VI. 30.· "

Béla íöigazgató

Tabódy

1933. VI. 29.

Ida, Rónai Sándor
VI. fizetési

osztá ly.

Végh József
Berényi Irén
Zoltán Géza
Lukács Béla, Molnár Oszkár c. íöigazgató
Dr. Szérnán István Grynaeus
~ntal

Ida, Dobosy
-

1919. 1. 1.
-

1922. VIlI. 5.
1928. 1. 31.

-

1929. VIlI.
1930. VIlI.

-

27.
9.

Elek, Móczár Miklós, dr. Frank
1933. VI. 29.
-mlkjihgfedcbaZYXWVU
II. Tanárok.

12. fizetési

fokoza t

(á ll.

r endszer ű

VI.

fiz.

o. 1. fok.).

Jankó László c. ig. Urbányi
Karola
Patyiné Láng .Mária
Kraft József c. ig., Kiss A. József
Németh Sándor c. ig., Strauchné Enzt Jolán c. ig., Buday
Lajos
Desics .f ózseí
11. fiz.

fokoza t

(á ll.

r endsz.

VI.

Csiloi István
Dr. Inczéné Méray Irén, Wolszky Emilia Kruspér István, Hidegh Béla, Éber Rezső,
zsef, Adamovitsné
Gludovácz Emma 10. fiz.

fokoza t

(á ll.

r endsz.

fiz.

Barcsai
-

VI.

fiz.

1929.
1930.
1931.
1932.

1. 1.
VII. 1.
VII. 1.
1. 1.

1933. VII. 1.
1934. 1. 1.

o. 2. fok.).
1931. 1. 1.
1930. VII.

1.

J61932. 1. 1.
o. 3. fok.).

Dr.

Radnai Oszkár c. ig., Fliegl Kálmán, Jaloveczky
Péter c. lig., Révész Györgyi, Pazár Zoltán
Barcsai Károly, Pécs Gyula
Jancsó Erzsébet
Lengyel Gyula
Tscheík Ernő, Kovács Ernő, Marczelly Kornél, Leyrer
Mátyás, Hatvani Lajos, Sárosi István -

1931. VII.

1.

1933. VII. 1.
1934. 1. 1.
1933. VII. 1.
1934. 1. 1.

• A névjegyzék az 1933/34. költségvetési
évnek megfelelő
tünteti fel.
•• A nevek után következő dátum ·a jelenlegi fiz. osztályba
kozatba való kinevezés, illetőleg besorolta tás idej ét jelzi.

állapotot
vagy fo-
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9.

f iz .

fo k o z a t

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
(á ll. r e n d s z .
VII. liz, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
o. 1. f o k . ) .

VízhányóPONMLKJIHGFEDCBA
K á r o ly ,
M ih a lik
József
Nagy Ferenc,
László

Tanács

Csukás Zoltán
Sághi Tamás
Zala István,
dr. Lux
Ferenc
8.

f iz .

-

Imr-e, Kiss József

-

-

megb,

-

liz,

Gyula,

Ehrlich

Antal,

f iz .

1.

lrtzing
1934. 1. 1.

fo k o z a t

(á ll.

re n d s z .

VII.

o. 2.

liz:

fo k o z a l

(á ll.

re n d s z .

VII.

o. 3.

f iz .

Berzálzy
Lászlo, Fekete József c. ig., Barabás Tibor,
Blénessy János, Pödör Béla, Lázár Károly
Korber Aranka Jelitayné
dr. Lajos Mária, Kalmárné
Kostyál
Ilona,
Kádár Ilona, Flóra Sándor, Bertha Mária, Váradi
József
Zala Máda
Orbán András
Tanai Antal
Békéssyné
Draskóczy
Virginia, Frigyes Béla, dr. Kéz
Andor
v. Komárnoky
Gyula
6.

V II.

1931. VII. 1.
1932. 1. 1.
1933. VII. 1.

Málnási Dez sö, dr. Csada Imre, Chobodiczky
Alajos,
Braun Angela. Ehmann Tivadar Aradvárt Béla, Znojemszky Ferenc, dr. Kosáry János Vas Károly," Szelényi Dezső
Lechnitzky
Gyula,
Mesterházy
Jenö, Székely
Zoltán,
Gyulainé Grátz Márta, Siemeister János "7 .

1930.

ig., Bató

(á ll.

fo k o z a t

re n d s z .

VIlI.

o. 1.

f iz

fo k .).

1930. VII. 1.
1931. VII. 1.
1932. 1. 1.
1933. VII.

1.

fo k .).

1930. VII. 1.
1931. 1. 1.

1930. VII. 1.
1931. 1. 1.
1930. VII. 1.
1932. 1. 1.
1933. VII. 1.
1934. 1. 1.
fo k .).

Roda Mária,
Mácsay Károly,
Haitsch Ella,
Kishonti
Barna, Pfalz György, Farkasdy Zoltán
1930. VII. 1.
SzmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
ilágvi János, Biberauerné
Abonyi Júlia, Zrinyi Aladár, Fogassy Odön,
Sebestyén Erzsébet,
Ibererné
1931. VII. 1.
Popovits Olga, Szontagh Katalin
1932. 1. 1.
Dohanics János
5.

Girtler

Mária

iiz ,

-

fo k o z a t

-

-

(á ll.

-

re n d s z .

VIlI.

-

o. 2.

f iz .

-

-

Antal, dr. Josipovichné
Németh Irrna, dr. Tóth
Antal, Agoston Vendel, Szentessyné Doby Ida, .Ialoveczkyné
Czinkovszky
Kornélia,
Mógerné Kűzdy
Ilona, Sbich Nándor
GyurjácsAndrás,
dr. Tóth Ferenc, dr. Prochaska
Ferenc, Riesz Janka
-

fo k .).

1930. VII.

1.

1931. VII.

1.

1933. VIt:

1.

Rojkó

4. iiz, fokoza t

'(á ll.

r endsz.

1930. VII. 1.
1931. 1. 1.

Vajda Erzsébet
'---.Medgyesi Mária, Vizi János
Dr. Blaskóvich
Edit, dr. Zsindely
2. Hz,

fokoza t

(á ll.

Sk er sil Mária
-- --.Ruisz Márta, Takács Béla
.Dr. Krizaneczné Németh Edit
.Meskóné Veverka
Edit, Csekö

liz,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
o. 3. lok.).

VIlI.

1933. VII.

Katalin
r endsz.

IX.

fiz.

o. 2. fok.).
1930. VII. 1.
1931. 1. 1.'
1933. VII. 1'1931. 1. 1.

Árpád

Forgó Sarolta, Medgyesi Zsófia, Herr György, dr. Kastyák Ödön
----- ------Rozsondai Zoltán, Szántó Lenke, Vécseiné Fehér Aranka,
Nagyné Nádor Margit
'Vargyas Mária, Magy,ary Károly
1. fiz.

.Jámbory

Gabriella,

fokoza t.

(á ll.

Madarasné

r endsz.

Hanvay

IX.

fiz.

Mária, Fábián Erzsébet, Nika Béla, Erdélyi
Csaba Ete!
-- ---.Baranyaí Vilmos, dr. Tompa Margit"
IH. Testnevelő

Tulit.

fokoza t

Péter

(á ll.

--

X. liz,

--

IV. Helyettes

1931. 1. 1.
1932. 1. 1.
1933. VII. 1.,

o. 3. fok.).

--

--

· Özv. dr.

Gerencsérné

Szánthó

Pataky

Vilma

1931. XI.

1.

1932. V. 1.
1932. XI.

1.

1933. VILI.
1934. 1. 1.
helyettes
.Io.lán

· Özv. Tóthné Ziegler Anna
HeIl Anna
BarH Ödön
Szemes Gábor
Szániel István
Radoszevszky-Szolinszkyné
Latzin Ilma
Dadayné dr. Egan Ilona, Szemkö .Iúlia
.• Előlépés

1932. 1. 1.

tanárok.

Margit
---- ---.Földes
Ernő,
Gelsyné
Oroszlányi
Erzsébet,
Farka,
Mária
------Galló
Pál, Vassné Salánky Irma, Dausz Ferenc, Lóky

V. Óradíjas

1932. 1. 1.
1934. 1. 1.

Olga,

Katona

Károly, dr. Mezősi Károly,
Bulla Andor, Szabó Béla
-Cairáky József, Fiala András

1.

tanár.

r endsz.

--

1931. VII.

o. 3. fok.) .

Ilona

Undi

1. liz:

1.

szem pontj ából 1931. 1. 1.

tanárok.
1926. 1. 1.
1926. XI. 27.
1931. X. 31.
1932. XI. 1.
1932.
1932.
1933.
1933.

X. 31.
X. 20.
1. 16.
II. 1.

63
1933. II.

Bognár Gyula
Rösch Magdolna
.Fraknói Vilmos, Vincze Sándor

tanítók.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX

VI. Gyakorlóiskolai
12. fiz.

fokoza t

{á ll.

.Dróz dy

Szabó

Gyula,
Zoltán

fokoza t

Mészáros

(á ll.

Eszter,

Novák

V l l . fiz. o. 1. fok.).
r endsz.JIHGFEDCBA

1927.
1929.
1931.
1931.

<Grau Géza, Budai József
Balla Béla
:Schőn István
.Kristoícsák
Lajos
Pfeiffer Ilona, Damaszlovszkyné
11. fiz.

r endsz.

Pócza

József

fokoza t

(á ll.

r endsz.

9. liz, fokoza t

(á ll.

r endsz.

1930.
1931.
1933.
1934.

-

-Kiss József
Jenő

-

.Putnoky

fokoza t

8. fiz.

(á ll.

r endsz.

VII. 1.
VII. 1.
VII. 1.
1. 1.

1930. VII.
1933. VII.

1.
1.

o. 2. fok.).

liz,

V IlI.

1.
1.

o. 1. fok.).

fiz.

V IlI.

1930. VII.
1931. VII.

o. 3. fok.).

fiz.

V ll.

Halmos Péter, Szalatsy Richárd
-Simonyiné Müller Irma, Ferenczi István
.Lakatos Emil, Kaposi Károly, Gergely Ferenc
.Rátkai
Kálmán
-

1.

o. 2. fok.).

liz:

V ll.

XI. 1.
VII. 1.
1. 1.
VII. 1.

1933. VII.

Anna

-

10. liz,

11.

1933. IX. 1.
1934. 1. 1.

1931. VII. 1.
Bagó Margit, Horváth
János
-VitáI MargitmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
1934. I. 1.
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