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Jelentés
a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának 1914. évi működéséről 

és a gyógypedagógiai oktatásügy jelen állapotáról.

Nagy idők, nehéz körülmények közölt, a világháború mai 
rettenetes forgatagában számolunk be a gyógypedagógiai intézetek 
orsz. szaktanácsának 1914. évi működéséről és gyógypedagógiai 
oktatásügyünk jelen állapotáról.

A közös veszedelem összeforrasztotta a nemzetet A hazának 
minden polgára küzd. A nemzet gerince fegyverrel kezében a 
harctéren védi a hazát, az itthon maradt rész önzetlen kötelesség
érzettel hoz áldozatokat: gyűjt, adakozik, ápol, ruház, szegényeket 
látogat. Mindenki ad, mindenki annyit ad, amennyit csak tud.

A nemzetek e nagy tusája gyógypedagógiai oktatásügyünket 
sem hagyja érintetlenül. A nagy versengésből oktatásügyünk is 
kiveszi a maga részét. Tanerőink szine-java zászlóihoz vonult be, 
az itthon maradiakra pedig a nehéz idők az egyszerű kötelesség- 
teljesitésnél több munkát rónak: az egyéb áldozatkészségen kivül 
egy ember két ember munkáját végzi el.

Reméljük, hogy a megfeszített munka, az önfeláldozó köte
lességteljesítés, sok munkáskéznek az oktatásügy teréről történt 
elvonása dacára is, a tanítások eredményében meghozza a gyü
mölcseit.

A szaktanács belső életéből fájdalmas érzéssel kell megem
lékeznünk arról a veszteségről, amely a szaktanácsot és vele együtt 
az egész gyógypedagógiai oktatásügyet, első elnökének, a gyógy
pedagógia igaz barátjának, Náray-Szabó Sándor dr. nyug. állam
titkár elhunytával érte. A háború okozta szenvedések enyhítése 
közben lelte halálát, midőn a nyugalomnak szánt napjait a beteg 
katonák gyógyítására szentelé. A megboldogult neve ma már a magyar 
gyógypedagógia történelmé-é. A történelem lesz hivatva az ő egyéni 
nagyságát, kiválóságát kellően méltatni. E helyen csak azt említjük 
meg, hogy Náray-Szabó Sándor neve a magyar gyógypedagógiai 
oktatásüggyel teljesen összeforrott. Csaknem kizárólag e téren fej
tette ki több mint egy negyed század alatti közéleti munkálkodását. 
Főképen és elsősorban mint szervező erő tűnt ki. Intézményeink 
szilárd megalapozása, megsokasodása, intenzív és extenziv fejlett
sége az ő müve. És különösen azt emelhetjük ki nagy elismerés
sel, hogy minden alkotásában arra törekedett, hogy gyógypeda-
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198 Berkes János
gógiai oktatásügyünk ne idegen sablonokat utánozzon, hanem a 
magyar különleges viszonyoknak megfelelően fejlődjék.

Legyen a íulvilági hazába elköltözöttnek örök álma boldog, 
legyen síri hantja könnyű.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a szaktanács elnökévé 
gyógypedagógiai ügyosztályunk főnökét, dr. Tóth István miniszteri 
titkárt nevezte ki. A választás általános örömet, megnyugvást kel
tett. Teljes joggal, mert az új elnök a szaktanács előtt és a gyógy
pedagógia mezején nem új ember. Náray-Szabó Sándor oktatás
ügyünk terén történelmi korszakot képező alkotásainak éveken át 
nemcsak tanúja, de részese is volt és már akkor maga is remény- 
teljes jövőt biztosító munkálkodást fejtett ki. Új elnökünk oktatás
ügyünk terén széles látókörrel bir. Ismeri a múltat, tudja a jelent, az 
e téren még mutatkozó hézagokkal együtt és ez a jövő programm- 
jának megállapítását teljesen biztosítja. Ismerve új elnökünk ener
giáját, oktatásügyünk iránti meleg érdeklődését, humanisztikus ér
zését, bizton reméljük, hogy jövő programmjának megalkotásával 
egy újabb történeti korszaknak rakja le az alapjait.

A szaktanács az 1914. évben is folytatta feltűnést nem kereső 
munkálkodását. Az év általában nem annyira szervezésekkel, mint 
inkább az intézetek fejlődésével kapcsolatosan előfordult ügyek 
intézésével telt el.

Az előadói teendőket Berkes János végezte. Az év folyamán 
a szaktanács 9 ülést tartott. Ügyforgalma 1550 számot tett ki.

A szaktanács működéséről részleteiben a következőkben szá
molhatunk b e :

Az 1914. évben a gyógypedagógiai intézeteket egyszer vizs
gálta meg és a tanítások eredményéről részletes jelentésekben 
számolt be.

A gyógypedagógiai tanítóképző működését gondos figyelem
mel kisérte a szaktanács és véleményezte a képző előadó tanári 
testületének gyűlésein, a képesítő vizsgálatokon felvett jegyzőköny
veket, véleményezte a képző hallgatóinak felvételére vonatkozó
lag hozzáérkezett javaslatot.

A siketnémák oktatását illetőleg tárgyalta a nem állami szol
gálatban álló siketnéma intézeti tanerők nyugdíjügyének rendezését 
és oly értelmű javaslatot terjesztett elő, hogy a szakbeli képesítés
sel rendelkező tanerők nyugdíjügye a nem állami szolgálatban álló 
polgáriskolai tanítókéval egyenlően rendeztessék.

Több ízben behatóan foglalkozott a szaktanács az év folya
mán a Losonczon létesítendő siketnémák iparostanonc otthona



internátusának kérdésével. És mivel ezt a tanoncotthont egy magán 
gyárivállalat kívánta szervezni, kimondotta, hogy a magán gyári
vállalat internátusának vezetésére állami tanerő rendelkezésre nem 
bocsájtható, ha azonban a gyár saját költségén létesíti a tanonc
otthont, ez elé gátat vetni nem kíván.

Javaslatot tett a siketnéma intézeti tanárok orsz. egyesülete 
elnökségének az oktatásügyet szolgáló beadványára.

Kimondotta, hogy a siketnéma intézetek első osztályaiban az 
oktatás eredményessége szempontjából abc-és könyveket kell hasz
nálni.

A siketnémák intelligenciájának megvizsgálása iránt beadott 
memorandummal is foglalkozott a szaktanács, azonban annak a 
kérdésnek tisztázásáig, hogy mely módszer szerint kívánják a siket
némák intelligenciáját vizsgálni, abban a kérdésben érdemleges 
határozatot nem hozott.

Tárgyalta és bírálta a szaktanács a siketnémák körmöcbányai 
intézete felügyelő-bizottságának új szervezeti és ügyviteli szabály
zatát; a tanulásban nem részesült siketnémák váci foglalkoztató 
intézetének szabályzat-, ügyrend tervezetét, a siketnémák budapesti 
intézete ifjúsági körének és cserkészcsapatának szervezetét; a siket
némák debreceni intézete otthonának alapszabályait. Véleményt 
mondott néhány siketnéma növendék osztályugratása, korengedélye 
tárgyában, a siketnémák ungvári intézete részére emelendő új épü
let és a kaposvári intézet bővítése kérdésében.

Javaslatot tett a Hamburgban tartott kísérleti fonétikai nem
zetközi kongresszusra néhány szakembernek kiküldésére vonat
kozólag. A munkácsi várnak a gyengetehetségü siketnémák intézete 
részére való megszerzése tárgyában, egyszersmint a gyengetehet
ségü siketnémák részére egy új intézet szervezését sürgősnek mon
dotta ki.

Véleményt mondott a nagyothalló és beszélő siketek részére 
egy új típusú intézmény létesítése iránt hozzáutalt beadványra.

Tárgyalás alatt van Hövényes Antal „Szólások11 cimü műve, 
Vatter Ferenc, Záborszky Árpád földrajz , Dr. Bihary Károly foné
tikai ábc-és könyve.

A vakok oktatásügyét illetőleg javaslatot tett az ifjú vakok 
intézetei és az azokat fenntartó vakokat gyámolító orsz. egyesület 
közötti viszony szabályozására.

A vakok tanítóinak londoni nemzetközi kongresszusra való 
kiküldetésekre.

Jelentés a gyógyp. intézetek orsz. szaktanácsának 1914, évi működéséről, 190
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Revízió alá vette az ifjú vakok intézeteinek tantervét és azt 
átdolgozva, elfogadásra ajánlotta.

Véleményt mondott a vitás hagyományok lebonyolítása tár
gyában.

Javaslatot tett a gyengetehetségü vakok külön osztályának 
szervezésére.
I A szellemileg fogyatékosok oktatásügyének fejlesztése is élén
ken foglalkoztatta a szaktanácsot. így az 1914—15. tanévre két 
helyen, Kassán és Kispesten kivánt új kisegítő-iskolákat szervezni. 
Az ez idő szerint működő kisegítő-iskolákat pedig egy-egy tan- 

1 erővel kívánta fejleszteni. Az időközben megváltozott helyzet miatt 
azonban nemcsak az új iskolák szervezését, de a meglevők fejlesz
tését is a békés időre kellett elodázni, 

r—  Hogy a kisegítő-iskolák fejlődéséhez elegendő tanerő álljon
rendelkezésre és hogy a minden elemi iskolában található fogya
tékos képességű gyermekek sajátos lelki életével minél több elemi 
népiskolai tanító ismerkedjék meg, a szaktanács ez év foiyamán 
is rendezett szünidei tanfolyamot. Egy konkrét esetből folyólag 
pedig himondotta azt, hogy ennek a szünidei tanfolyamnak az el
végzése gyógypedagógussá senkit sem képesít, az ilyen tanítók 
gyógypedagógusokká nem nevezhetők ki.

Véleményt mondott egy kisegítő-iskolának óvóval leendő kibő
vítése iránt hozzáérkezett beadványra és a javaslata abban fejező
dött be, hogy mivel a gyengetehetségüség az óvóköteles korban 
rendszerint még nem állapíthaió meg és ez a fogyatékosság az 

j  esetek legnagyobb százalékában csak az elemi népiskolába való 
I járás első éveiben alakul ki szembetűnően és mivel a kisegítő

iskola nem az óvóból, hanem csakis az elemi népiskolából regru- 
tálhatja a növendékeit, igy az óvó a kisegítő-iskola érdekeit köz
vetlenül nem szolgálja: a kisegítő-iskolának óvóval való kibővítése 
nem látszik szükségesnek.

A hat osztályt végzett kisegítő-iskolái tanulók részére végbi
zonyítványok kiadásának kérdését újból is tárgyalás alá vette a 
szaktanács. Meggyőző érvekkel foglalt állást amellett, hogy a bizo
nyítványok kiadását a kisegítő iskolai tanulóktól nem lehet meg
tagadni. Javasolta egyszersmint, hogy a záróvizsgálatokhoz a szak- 

\ tanács tagjai küldessenek ki, mert ők erre első sorban illetékesek.
Egy konkrét eset kapcsán véleményt mondott, hogy a kise

gítő-iskolák tanórarendjét milyen általános pedagógiai-lélektani és 
ískola-higienei elvek alapján kell összeállítani.

Véleményezte a borosjenői gyógypedagógiai nevelő- és fog



lalkoztató intézet igazgatóságának a szellemileg fogyatékosok érde
keit szolgáló foglalkoztató otthon szervezésére vonatkozó memo
randumát.

Tisztázta azt a kérdést,vájjon a kisegítő-iskolái tanítók köte
lesek-e a helyi, vagy a megyei tanítói testületeknek tagjai lenni.

Véleményt mondott a budapesti áll. kisegítő-iskola háztartási 
főzőóráinak beosztására, egy gyengetehetségü gyermek nagyobb 
fokú kihágása ügyében; a „Szeretet“ orsz. egyesület elnöksége 
által fentartott szellemileg fogyatékosok intézetének segélyezése 
iránt benyújtott kérelemre, egy középiskotai tanáraz iránt benyuj 
tott kérvényére, hogy az abnormis gyermekek számára intézetet 
szervezhessen.

Tárgyalta, bírálta a budapesti állami kisegítő-iskola segélyző- 
bizottságának átalakított szabályzatát.

Egy beadvány kapcsán kimondotta a szaktanács, hogy az áll. 
elemi népoktatás igazgatásának szabályozása tárgyában kiadott 
1910. évi 128000. sz. rendelet nem vonatkozik a kisegítő-iskolákra, 
mert ezek az iskolák szakfelügyeleti szempontból a gyógypeda
gógiai intézetek orsz. szaktanácsa alá tartoznak, adminisztratív ügyei 
pedig külön rendeletek és a gyógypedagógiai intézetek egységes 
szervezete szabályzata alapján bonyolíttainak le.

A gyógypedagógiai psychologiai laboratóriumot illetőleg javas
latot tett a szaktanács, hogy ennek az intézménynek a cime gyógy
pedagógiai psychologiai intézet-re változtassék át.

Az általános érdekű kérdések is foglalkoztatták a szaktanácsot, 
így javaslatot tett, hogy a rangsor akként helyesbíttessék, hogy 
abban kifejeződő különböző címzések helyett minden önálló hatás
körrel biró igazgató kizárólag az igazgató cimet használja.

Tárgyalta a szaktanács az érzéki fogyatékosok fiumei tanfo
lyamának állandó intézetté való átszervezése kérdését és kifejtette, 
hogy miként lehetne ezt az átszervezést leghelyesebben megoldani.

Az olvasó- és a tankönyvek kérdése ismételten is napirendre 
került. Ezúttal is fentartotta a szaktanács abbeli véleményét, hogy 
az olvasó- és tankönyvek megírása a pályázati hirdetés és a meg
bízás mellőzésével, a szabad versenynek tartassák fel.

Egy konkrét beadvány kapcsán véleményt mondóit a portó
mentes levelezések kérdésében.

Javaslatot terjesztett elő a tanulmányúd célokra évenként ren
delkezésre álló összeg felhasználása tárgyában és kimondotta, hogy 
a gyógypedagógiai oktatás egyes ágazatainál működő szakemberek 
részére váltakozó sorrendben tétessék lehetővé a tanulmányutazás.

Jelentés a gyógyp. intézetek orsz. szaktanácsának 1914. évi működéséről. 201



A „Diszitő Művészet“ folyóiratot gyógypedagógiai intézetek 
figyelmébe ajánlotta a szaktanács mint olyant, mely a rajz-, női 
kézimunka- és slöjdoktatást hathatósan van hivatva támogatni.

Valamennyi gyógypedagógiai intézet és kisegítő-iskola tan
testületének jegyzőkönyveivel is az egész év folyamán behatóan 
foglalkozott a szaktanács, tárgyalta, megfelelő javaslatokkal terjesz
tette azokat elő. javaslatokat tett továbbá az órarendekre, óratöbb- 
leti dijakra, a biztosi jelentésekre, kinevezésekre, áthelyezésekre, 
véglegesítésekre, hitoktatói vizsgálatokra.

A gyógypedagógi i oktatásügy egyes ágazatának működésé
ről külön a következőket jegyezhetjük fel:

1- A gyógypedagógiai tanítóképző első évfolyamára 12 ösz
töndíjas és 1 önköltséges hallgató vétetett fel. Az előző évek gya
korlata alapján a „Klotild“ szeretetházzal kapcsolatos nevelőképző 
tanfolyam hallgatói is résztvesznek, mint vendéglátogatók, egyes 
előadásokon Sajnálattal kell azonban megjegyeznünk, hogy a há
borús viszonyok képzőnknél is éreztetik hatásukat, a 13 hallgató 
közül 7 hadba vonult, az előadások 6 hallgatóval kezdődtek meg 
és a népfelkelők behívásával előreláthatólag még 2 hallgatót fog 
a képző elveszíteni.

A képzőn az 1914. év folyamán 13 an képesítő, 13-an alap- 
vizsgálatot tettek.

2. Az ideges gyermekek alsó és középfokú áll. intézetének 
épülete kibővíttetett, növendékeinek száma is gyarapodott. A nö
vendékek ebben az évben valamennyien sikerrel vizsgáztak le úgy 
az elemi és polgári, valamint a gimnáziumi és kereskedelmi iskolai 
tantárgyakból.

3. A siketnémák oktatása teréről feljegyezzük, hogy a siket
némák körmöcbányai intézete ebben az évben vette át modern, 
új épületét. A tanítások azonban az új épületben előreláthatólag 
1915. év elején kezdődnek meg. Új otthonába vonult a felnőtt 
sikelnémákat foglalkoztató váci ipari tanműhely is.

A hamburgi kísérleti fonetikai kongresszuson a siketnémák 
oktatása teréről 4-en vettek részt. A tanulmányi kirándulás tanul
ságosnak bizonyult.

A siketnémák hitoktatására képesítő vizsgálatot négyen tettek 
és pedig: Kalmancsok Andor r.-k. hitoktató a siketnémák körmöc
bányai, — Menyhárd Frigyes ág. ev. hitoktató a siketnémák sop
roni, Ambrus Tibor r. k. és Demeter Gyula ref. hitokt. a siketné
mák debreceni intézeténél.

4. A vakok oktatása teréről megemlítjük, hogy a londoni
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vakügyi nemzetközi kongresszuson a m. kir. kormány képvisele
tében gyógypedagógiai ügyosztályunk főnöke: Dr. Tóth István 
miniszteri titkár vett részt, aki a kongresszust a kormány nevében 
üdvözölte. Oktatásügyünk képviseletében részt vett továbbá a kon
gresszuson a vakok budapesti áll. intézetének igazgatója és egy 
tanítója. E kongresszusról Herodek Károly igazgató terjedelmes és 
nem kevésbé értékes jelentésben számolt be, amelynek tárgyalása 
és a hazai intézményeinknél való értékesítése a jövő év feladatát 
képezendi.

Az év folyamán új igazgatás alá került a vakok eperjesi 
intézete.

A vakok oktatása teréről feljegyezzük azt a nagy jelentőségű 
rendelkezést, amely a vakok végbizonyítványának értékelése tár
gyában adatott ki. Nevezetesen a szaktanácsnak az 1913. évfolya
mán előterjesztett javaslatára az 1534/1914. sz. rendeletben kimon
dotta a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr, hogy a vakok ne
velő- és tanintézetei számára kiadott tanterv alapján kiképzett vak 
növendékek végbizonyítványa egyenlő értékűnek tekintendő a pol
gári iskola IV. osztályáról kiállított végbizonyítvánnyal. Az ifjú 
vakok tanterve alapján kiképzett vak növendékek részére kiadott 
végbizonyítványok pedig az elemi népiskola IV. osztályáról kiállí
tott bizonyítvánnyal tekintendők egyenlő értékűnek.

A gyengetehetségü vakok részére külön osztály szervezése 
engedélyeztetett.

Megemlítjük, hogy a budapesti anyaintézet nyomdája ebben 
az évben is ellátta a többi intézeteket olvasó- és tankönyvekkel.

5. A szellemileg fogyatékosok oktatásügyét illetőleg elsősor
ban említjük meg, hogy a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr 
48216/1914. sz. rendeletében kimondotta azt, hogy jövőben az 
1913. évi XXXVil. t.-c. alapján tartandó záróvizsgákhoz a kisegítő
iskolák VI. osztályát végzett fiunövendékek is bocsáthatók és a 
kik a záróvizsgát sikerrel leteszik, végbizonyítványt kapnak.

A brassói kisegítő-iskolával kapcsolatos napközi otthon meg
kezdte a működését.

A debreceni kisegítő-iskola új épületének felemelése a békés 
idők beálltáig elodáztatott.

Éltes Mátyás „Hogyan vizsgáljuk meg a gyengetehetségü 
gyermeket?“ cirnü munkája és minősítési lapjai a kisegítő-iskolák 
használatára engedélyeztetett.

Kimondatott, hogy a kisegítő-iskolái tanítók a helyi tanítói 
testületeknek tagjai legyenek.
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6. A beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyam az év 
nyarán képesítő tanfolyamot tartott, amelyen 15 hallgató vett részt. 
A hallgatók valamennyien sikerrel tették le a képesítő vizsgálatot.

Gyógyító tanfolyam kettő rendezíetett. Egyébként úgy a fővá
rosban, valamint a vidéken az eddigi arányokban tartattak gyógyító 
tanfolyamok.

7. A gyógypedagógiai psychológiai m. kir. laboratórium az 
1914. év folyamán is a gyógypedagógiai tanítóképzés szolgálatában 
állott A laboratórium egyre tökéletesedő szertára a képzést nagy
ban támogatta és lehetővé tette, hogy a hallgatók a tanítás tárgyá
nak egyes tételeit gyakorlatilag, mint élő valóságot érzékeljék, 
ténylegesen megismerjék. A laboratóriumban állandóan tudományos 
munka folyt. Székhelye volt a magyar gyermektanulmányozási tár
saság kísérleti szakosztálya számos ülésének, amelyek főképen az 
ép és az abnormis gyermek intelligentiájának vizsgálására szolgáló 
módszerekkel foglalkoztak és az ilyen vizsgálatok országos szer
vezését lesznek hivatottak megindítani.

A laboratóriumból ez évben is több tudományos munka és 
munkálat került ki magyar és német nyelvben. Behatóan foglalko
zott a laboratórium az olvasó- és számolóképesség normál- és 
pathologiás-pedagógiai zavarainak tanulmányozásával is.

8. A személyi természetű ügyeket illetőleg megemlítjük, hogy 
10 kisegítő iskolai tanító és tanítónő a gyógypedagógiai status 
mellett szervezett állami tanítói, illetőleg tanítónői állásra nevezte
tett ki. Áthelyeztettek 7-en, állásukban 10-en véglegesítettek.

Az egészségügyi viszonyok egész éven át kielégítők voltak.
9. Meg kell emlékeznünk a világháborúnak gyógypedagógiai 

intézményeink munkálkodására gyakorolt hatásáról. Intézményeink 
munkálkodását a háború kétségtelenül befolyásolta. Tanerőink jelen
tékeny százaléka hadbavonult, több intézet épülete részint beszál- 
lásolási, részint kórház céljaira foglaltatott le. Valamennyi intézet
nek a rendelkezésre álló tanerők és a jelentkezett növendékek 
számához képest uj órarendeket kellett kidolgozni. Van intézet, 
amely idegen helyiségekben kezdte meg működését. Rendelkezésre 
álló tanerőink a hadbavonultak helyettesítését óralöbbleti dijak nél
kül önzetlen lelkesedéssel látják el. Az állások nem töltettek be, 
de tiszteletdijak mellett sem alkalmaztatott senki sem.

A 15' siketnémák intézete közül rendes időben, tehát szep
tember elején, mindössze 5 intézet kezdte meg a működését és 
pedig a váci, kaposvári, szegedi, debreceni és kecskeméti, négy 
intézet — aradi, egri, kolozsvári, soproni - október elején nyilt
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meg'. Az 1914. évi december végéig nem működött a budapesti 
állami és az izr. intézet, a temesvári, jolsvai, körmöcbányai, ung
vári, pozsonyi intézet.

Kórház céljaira 8 intézet van átengedve, a budapesti izr., a 
temesvári, jolsvai, ungvári, pozsonyi, körmöcbányai, kecskeméti, 
soproni intézet. A siketnémák kecskeméti és soproni intézete nem 
az intézet épületében, hanem a városi hatóságtól rendelkezésre 
bocsájtott idegen helyiségekben működik.

Katonai szolgálatra bevonult 75, ebből eddigi tudomásunk 
szerint megsebesült 9, megbetegedett 5, orosz hadifogságba került 
5, Franciaországban internálva van 2, előléptetési kitüntetésben 
részesült 6.

A 6 vakok intézete közül csupán a szombathelyi és a kolozs
vári intézet működik, a többi kórház céljaira szolgál. Kórháznak 
van berendezve a szombathelyi intézet is, de azért a nevelő-intézet 
működését ez a körülmény nem befolyásolta.

Katonai szolgálatra 10-en vonultak be. Ebből 1 sebesült, 3 
megbetegedett, 2 előléptetési kitüntetésben részesült.

A szellemi fogyatékosok intézetei általában rendes időben 
kezdték meg a működésüket Csupán a szegedi, debreceni és a 
nagybecskereki kisegitő-iskola szünetelt rövidebb időn át.

A hadbavonultak száma 14. Ebből megbetegedett 3, orosz 
hadifogságba jutott 1, előléptetési kitüntetésben részesült 2.

Gyógypedagógiai tanerőink közül tehát összesen 97-en vo
nultak hadba, (megfelel 41'45 százaléknak), 10-en megsebesültek, 
11-en megbetegedtek, 6-an orosz fogságba jutottak, 2-en internálva 
vannak, 10-en előléptek.

A gyógypedagógiai tanítóképző 13 első éves hallgatója közül 
hadbavonult 7, a népfelkelői bemutató szemlén beváltak még 2-en. 
A 12 másodéves hallgató közül bevonult 8, a népfelkelői bemu
tató szemlén bevált 2.

A gyógypedagógusok közül a népfelkelői bemutató szemlén 
10-en soroztattak be. Több gyógypedagógus mint önkéntes őrsereg 
tagja teljesít szolgálatot.

A fenti ad ltokból önként következik az, hogy megfogyatko
zott tanerő létszám az oktatás rendes menetére káros hatással van. 
A működésben lévő intézetek többje az összes növendékeket nem 
hivta be s még Így is nem egy intézetben osztály összevonások
kal oldják meg a tanítást. A nagy igyekezet, szorgalom, a vállve
tett munkakedv sokat pótol, de a hézagokat teljesen kiegyenlíteni 
előreláthatólag nem lesz képes.
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a) Siketnémák intézetei.

Váci kir. orsz. intézet ( 1 8 0 2 ) ......................... 13 7 4 15 18 26 21 30 22 21 8 21 44
2 Izr. orsz. intézet Budapest (18/7). — 1 — — — — — — — — _ — _
3 Temesvári áll. s.-intézet (1884) . . . . 5 5 6 — — — — — — _ _ _ 15
4 Aradi áll. s.-intézet (1 8 8 5 )............................... 6 1 3 — — 14 12 12 11 14 8 5 _ 8
5 Budapest székesfőváros hozzájárulásával fen- 

tartott áll. intézet ( 1 8 9 1 ) ......................... 6 8 1 1 30 24 22 24 21 15 14 12
6 Kaposvári áll. s.-intézet (1897)........................ 5 2 4 — — 16 13 8 9 9 9 5 3 _
7 Kecskeméti áll. s.-intézet (1900) . . . . 3 7 4 — — — 18 12 12 7 5 2 _ _
8 Szegedi áll. s.-intézet ( 1 9 0 1 ) ......................... 3 9 6 — — 4 20 21 16 7 6 5 6 11
9 Jolsvai Cházár András-féle áll s.-i. (1901) . 3 1 — — — — _ — — — — — _ _

10 Kolozsvári áll. s.-intézet (1888) . . . . 5 4 3 _ — 19 13 9 9 8 8 5 4 4
ti Egri áll, s.-intézet ( 1 9 0 1 ) ............................... 2 4 2 — — — 11 íí 10 7 _ _ _
12 Debreceni áll. s.-intézet (1903) . . . . 6 4 4 _ — — 19 13 19 15 10 3 6 11
13 Körmöcbányái áll. s.-intézet (1903) 4 5 5 — — — 11 18 8 6 5 7 '4 4
14 Soproni áll. s.-intézet ( 1 9 0 3 ) ......................... 4 6 4 — — — 22 17 12 12 — — _ —
15 Ungvári áll. s.-intézet ( 1 9 0 4 ) ......................... 2 7 5 — — — — — — — — _ _ _
16 Pozsonyi áll. s.-intézet (1905) . . . . 5 5 5

1
b) Vakok tan- és foglalkoztató intézetei.

Budapesti kir. orsz. intézet (1826). 13 4 4
2 Kolozsvári áll. s. orsz. tanintézet (1900) . 4 1 3 _ 17 13 14 9 15 _ _ _ _
3 Lovag Wechselmatm I.-féle intézet (1908) . — 1 _ _ — — _ _ _ _ _ _
4 Szegedi ifjú vakok intézete (1908) 1 2 — — — 13 11 9 8 — —_ _ _
5 Szombathelyi ifjú vakok intézete (1908) . 1 1 — - — — 11 10 — —_ _ _ 21
6 V. Gy. O. E. eperjesi fogl. (1912) _ — _ — — —
7 „ „ „ „ központi fogl. Budapest (1899)
8 „ „ „ „ zenész otthon Budapest (1902) — — — — — — — — — — — — — _
9 w » » » ápolója Újpest (1904) . . .

10 „ „ „ , temesvári fogl. (1905) . — — — _ — — - — — _ _ _
11 „ „ „ „ miskolci fogl. (1906) . . . — — — _ — _ — — _ — _ _ _ _
12 n p » v arad' fogl. (1905) . . . .

1
c) Szellemi fogyatékosok intézményei.

Budapesti áll. gyógyped. név.-int. (1896) 7 2 1 16 17 16 13 14 9 9
2 Budapesti áll. kisegítő-iskola (1900) . 6 4 4 — — 17 32 34 22 10 7 _ _ 47
3 Borosjenői nevelő- és fogl. áll. int. (1904) . 2 4 3 — 21 21 11 6 10 3 7 _ _ 31
4 Blum-féle pelsőci intézet (1904) . . . . 2 — — — — 12 6 4 2
5 Egri kisegítő-iskola (1 9 0 7 )......................... 2 1 2 — — 16 2 5 4 3 _ _ _ _
6 Szatmári kisegítő-iskola (1907) . . . .
7 Csongrádi kisegítő-iskola (1907) . . . . _ _
8 Debreceni kisegítő-iskola (1908) . . . . 3 — 1 — — 29 21 17 4 7 1 _ _ _
9 Kecskeméti kisegítő-iskola (1908) . . . . 3 — 1 _ — 7 14 15 12 7 1 _ _ _

10 Brassói kisegítő-iskola (1 9 1 1 )......................... 1 1 1 — — 21 21 16 8 7 _ _ __ __
11 Nagybecskereki kisegítő-iskola (1912) 3 — 3 — — 5 16 18 13 — — _ _ _
12 Marosvásárhelyi kisegítő-iskola (1913) 1 — 3 — — 12 13 — — — — _ _ _
13 Szegedi kisegítő-iskola (1913)......................... 2 — — — — 9 14 12 2 - — - — —

d) Ideges gyermekek alsó és középfokú áll. 
intézete ( 1 9 0 9 ) ........................................... 4 _ 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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növendékeinek számszerű adatai az 1914. év végén.
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Nagy örömmel és elismeréssel jegyezhetjük fel azt a buz
galmat, amelyet intézeteink a hadbavonultak családtagjainak támo
gatása körül és a hadbavonult katonáknak meleg ruhákkal, hósap
kákkal, érmeiegítőkkel, haskötőkkel való felszerelése körül kifej
tenek. Asszonyaink, leányaink pedig a sebesültek és a betegek 
ápolása körül buzgőlkodnak elismerésre méltó önfeláldozással.

Intézeteink a hadikölcsön jegyzéseknél is számottevő összeg
gel szerepelnek. Az intézetek a rendelkezésre álló alapokból 
172800 K-t, a tantestület tagjai pedig részint készpénzben, részint 
fizetésűk terhére 77000 K-t jegyeztek. A jegyzések összege tehát 
249800 K; oly összeg ez, amely intézményeink és tanerőink viszony
lagosan kicsi száma mellett szinte páratlan lelkesedésről adhat 
tanúbizonyságot.

A jelentéshez csatoljuk gyógypedagógiai intézményeinknek 
és azoknak a növendékeknek számszerű adatait, akik a jelentés 
lezártáig oktatásban részesültek.

Budapesten, 1914. december hó 31-én.
Berkes János
szakt. előadó.

HAZAI HÍREK.

Kartársaink a háború szolgálatában. A világháború ótiási 
forgataga csatasorba hivta kartársaink javarészét. Millió vésszel, 
temérdek szenvedéssel küzdve, vitézül állják meg helyeiket a „mi“ 
hőseink is. Dél és Észak egyaránt küld vitézségüktől magasztos, 
szenvedéseiktől dicsőséges híreket, mik drága és felejthetetlen ékes
ségei a mi kicsiny köreinknek. Szeretetünk által minden nap gaz
dag a hálás megemlékezésben s hogy e vészes napok harcosairól 
személy szerint is századokik éljen a dicső hir, azért e sorok kap
csán megörökítjük róluk mind azt, amit felőlük megtudnunk eddig 
sikerült. A háborús viszonyok természetében rejlik, hogy híreink 
még igen szűkszavúak. Ámde mindenesetre elegendőek arra, hogy 
addig is, mig az igazság győzedelmeskedéseért folyó harcainkat a 
béke napjai váltják fel s majd bővebb tájékoztatást nyújthatunk, e 
szerény megemlékezés keretében az érdeklődők és érdekeltek álta
lános képet nyerhessenek kartársaink tevékenységéről a dicsőséges 
győzelem érdekében. Megemlékezésünk kiterjed azokra is, kik mint 
itthonmaradotiak ugyancsak nagy buzgósággal és a rendkívüli idők
höz mért rendkívüli tevékenységgel szolgálják a jelen idők egyet
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len és legfőbb gondolatát: a feltétlen békét hozó győzelmet. Hí
reink az intézetek szerint a következők:

Siketnémák aradi intézete: Varga R. Újvidék, 111. század. 
Rédiger K. csak néhány napig teljesített katonai szolgálatot. — A 
tanitás október elején kezdődött. — Éliás J. igazg, főhadnagy fia 
a Lemberg melletti csatában megsebesült, másik fia szintén a harc
téren van.

Siketnémák budapesti áll. intézete: Bárczi G. a lábán szúrt 
sebet kapott az ész. harctéren ; ugyanakkor eséstől agyrázkódást 
szenvedett, melynek következménye baloldali idegbénulás lett. — 
Hochrein Lajos, őrmester a déli harctéren. — Istenes K. az ész. 
harctéren megsebesült, átlőtték lábafejét; címe: Schluckenau, Böh- 
men, Waisenhaus. — Simon j. Brassón teljesít szolgálatot. — Sza- 
bady G. a déli harctéren több győzelmes csatában veti részt. — 
Dr. Bihari K. Péterváradon szolgál. — Bründl Ö. és Michels F. 
francia fogságban vannak. — Benedek Á. az ész. harctéren szol
gál. — Kegler F. az önkéntes őrseregben teljesít szolgálatot. — 
Az intézetben a tanitás január 2-án vette kezdetét.

Izr. siketnémák intézete: Kanizsai D. kórházi szolgálatot végez 
Nagyszombatban. — Az intézetben van elhelyezve a „Bethlen téri 
hadikórház“ 300 beteg számára. Simonyi Szerafin és Natonek Berta 
kartársnők főápolónők. Többi kartársunk pedig az igazgató veze
tése mellett az adminisztrációban segédkezik.

Siketnémák debreceni intézete: Emmer J. egészségügyi csa
patban szakaszvezető; Galíciában gránátszilánktól megsebesült a 
ballábán. — Palatinusz K. tizedes a déli harctéren küzdött. — 
Piroska Ki az ész. harctéren szolgál. — Kunsch F. az ész. harc
téren lőtt sebet kapott. — Sz. Szabó L. tizedesi rangban Debre
cenben teljesít szolgálatot.

Siketnémák egri intézete: Dankó J. e. é. önkéntes őrvezetö, 
Sturm J. és Varsányi F. orosz foglyok.

Siketnémák jolsvai intézete: A tantestület tagjai közül Rieger 
Gy. vonult hadba. — Az intézet jelenleg 100 ágyas kisegítő kórház.

Siketnémák kaposvári intézete: Pető j. Újvidéken teljesít szol
gálatot. — Jávor Gy. káplár Galíciában harcolt; beteg lett s most 
egy sziléziai kórházban üdül.

Siketnémák kecskeméti intézete: Fodor J. tart. hadnagy Sá
báénál a tüdejéig hatolt szúrt sebet kapott. — Eötvös L. Wienben 
van. — Góts O. Kassán, Jónás J. Budapesten, Lett j Esztergom
ban és Nemere Gy. Kolozsvárt a Karolina kórházban teljesít szol
gálatot. — Supka K. a Stabscompagnie 12. hez lett beosztva. — 
Az intézet kórházzá lett alakítva. — A tanítást magánosok által 
átengedett helyiségekben tartják.

Siketnémák kolozsvári intézete: Kábán J. tizedes a Vörös
kereszt-Egylet marosvásárhelyi kórházába van beosztva. — Nagy 
L.-t mint gyengélkedőt a gyulafehérvári kórházban ápolták. — Z. 
Kiss j. egyéves önkéntes. — A tanitás okt. elején kezdődött.
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Siketnémák körmöcbányai intézete: Hribik A. főhadnagy, vár
tüzér a magyar tengerparton. — Pongrácz M. honv. szakaszpa
rancsnok az ész. harctéren. — Szász J. sok csatában vett részt, 
megbetegedett s jelenleg Innsbruckban ápolják. — Molnár A. tize
dest rangban a galictai harctéren küzdött, ahonnan tüdőbetegsége 
miatt Debrecenbe rendelték s mint lábadozó teljesít könnyebb helyi 
szolgálatot. — A tanítás dec. 9-én kezdődött.

Siketnémák pozsonyi intézete: Wayán F.-nek Krasznik előtt, 
Polichna bevételénél srapnell lövés összezúzta a lábát. Jelenleg a 
Sion-Klosterben fekszik Wienben. — Pirovits j. Ivangorod alatt 
srapnell-golyótól súlyosan megsebesült a jobb lábán s orosz hadi
fogságba került. Jelenleg egy moszkvai hadikórházban van. — 
Deschenszky N. az ész. harctéren küzd. Fizáry B. Nagykanizsán, 
Szépfalusi F. pedig Aradon teljesít szolgálatot. — Az intézet nem 
nyílt meg.

Siketnémák soproni intézete: Takáts Gy. őrvezető Nagyszom
batban, Faragó B. őrvezető Pozsonyban teljesít szolgálatot.  
László G. Ravaruszkánál súlyosan megsebesült s orosz hadifog
ságba került. Jelenleg Kiewben tartózkodik. — Csák S. az északi 
harctéren küzdött. Oki, ló. a óta nincsen hir felőle. — Az intézet 
kórházzá lett. A tanítást ideiglenes helyiségekben végzik.

Siketnémák szegedi intézete: Ábrahám J. az északi harctéren 
szolgál. — Gyovay D, J. Przemysl várőrségében volt és több nagy 
ütközetben vett részt. — Kákonyi S. a déli harctéren küzdött. — 
Schnitzl G. a déli harctéren katonai irodát vezet — Milassin Gy. 
Budapesten és Láng J. Egerben teljesít katonai szolgálatot. — 
Gábor L. és Plichta B. a szegedi honvédkerületi parancsnokság
nál, Szabadi Ö. kórházban teljesítenek irodai szolgálatot. — Kar
társaink — három kivételével — káplári rangot viselnek.

Siketnémák temesvári intézete: Klampfer F. az ész. harctéren 
küzdött; szept. 23. a óta nincs hir róla. — Ruszwurm K. Rava
ruszkánál balkezén lőtt sebet kapott. — Schmitz M. tizedes, a 
boszniai Tuzlában szolgált. — Schreiner M. tizedes, Zimonyban 
teljesít szolgálatot. — Zsutty B. Temesváron szolgál. — Az intézet 
jelenleg Vöröskereszt-kórház. A tanítás szünetei

Siketnémák ungvári intézete: Markovics Á. az ész. harctéren 
Siankinál súlyosan megbetegedett s most házi ápolásban részesül. 
— Schulmann A. Karánsebesen kórházi szolgálatot végez. — Tóth 
Á. Przemyslben részt vett a vár ostromának visszaverésében. — 
Tamás J. Budapesten gépfegyverosztályhoz osztatott be. — Sándor 
Sz. káplári rangban a déli harctéren teljesít szolgálatot. — Zsem- 
bay F. szakaszvezető résztvett a San folyó, Tomasow és Lemberg 
körül lefolyt harcokban. A harctéren typhusban megbetegedvén, 
most Wall.-Meseritsch (Mähren) katonai kórházában fekszik. — 
Gáspár Á. Füzesabonyban teljesít katonai szolgálatot. A tanítás 
szünetel.

Siketnémák váci intézete: Záborszky Á. az északi harctéren 
küzd. — Mayer A. Balassagyarmaton, Vas J. Pozsonyban, Györgyfy
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Á. Losoncon, Schaffer M. Temesvárt és Kruppa P. Kecskeméten 
teljesít katonai szolgálatot. Szép I. a váci Vöröskereszt-kórházban 
titkári teendőket végez. — A váci önkéntes őrsereg tagjai: Bor
bély S. felügyelő, Szentgyörgyi G. segédtiszt, Együd L. őrparancs
nok, Szotfrid J. és Válek J. őrvezetők, Bartók L., Gogola A., Kon- 
dra M., Vatter F., Vissi J., Wolkóber J. és Zsembery J. önkéntes 
őrök.

Vakok budapesti kir. orsz. intézete'. Berinza 1. nov. elején 
Neu-Sandeznél megsebesült. — Fiedler L. zászlós, szept. 3.-án 
Lublin közelében a jobb vállán puskagolyótól megsebesült. — 
Konrád Gy. betegség miatt szabadságoltatott. — Sándor L. Szé
kelyudvarhelyen és Tifferí Gy. káplárt' rangban Temesvárt teljesít 
szolgálatot. — Az intézet ..Biztosító intézetek hadikórháza“ c. alatt 
500 ágyra rendeztetett be.

Vakok kolozsvári áll. s. intézete: Szírt J. nov. végén vérhasba 
esett. Három napig feküdt Galíciában egy lövészárokban s ezalatt 
a lábai elfagytak. Jelenleg M.-Weisskirchenben fekszik ápolás alatt.

Lovag Wechselmann L-féle vakok intézete: Schönberger M. 
az ész. harctéren küzd. — Az intézetben az amerikai Vöröskereszt
egylet által 200 ágyas kórház van berendezve

Ifjú vakok szegedi intézete: Fehérvári S. r szerb harctérre 
került, hol több ütközetben vett részt. — Kádas Gy. Békésgyulán 
teljesít szolgálatot.

Ifjú vakok szombathelyi intézete: loó S. a déli harctéri sere
geknél szolgált. — Az intézetben elhelyezett Vöröskereszt-kórház
ban 150 sebesült részesül ellátásban.

Budapesti áll. gyógypedagógiai intézet: Faragó G. káplári 
rangban Békéscsabán, Katona G és Török Gy. Budapesten, Szabó 
Károly mint önkéntes Egerben szolgál. — Füzesy Á. és Ákos 1. 
tagjai az önk. őrseregnek.

Budapesti áll. kisegítő isk.: Ungermann J. dec. elején orosz 
fogságba esett. — Frey J. őrv. Kaposvárt és Zsenaty D. Szegeden 
teljesít szolgálatot.

Borosjenői áll. nevelő- és foglalkoztató int.: Csapó Gy. őr
mesteri rangban Szegeden szolgál. — Tasch P. szept. 1.-én az 
ész. harctérre ment. Azóta nem adott hírt magáról. — Bessenyei 
E. tart. hadn. Ravaruszkától délre megbetegedett. Ez idő szerint 
Borosjenőn tartózkodik. —• Leopold R. e. é. önk. Lúgoson a tiszti 
iskolában van.

Ideges gyermekek alsó- és középfokú áll. intézete: Dr. Kertész 
M. (óraadó tanár) aug.-ban Krasznik alatt srapnell-szilánktól súlyo
san megsebesült a vállán. 3 hónapig volt kórházban. Máig is harc- 
képtelen. Bpesten van. — Dr. Bodnár Gy. tart. hadn Budapesten 
teljesít szolgálatot.

A gyógypedagógiai tanárképző 1914—15-re felvett hallgatói 
közül bevonultak: lllésy Z. — Orosz 1. őrv. betegen jött haza. 
Morvaországban feküdt a Leipnik-i sn.-intézetben. — Mészáros M.,
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Istványi Gy., Balázs I., Bartalis M., Kemény G., Takács M. — 
Schnell J. az önk. őrs. tagja. A 11. évesek közül: Haider G., 
Horváth K. zászlós, Pánczél 1., Ehm B. kad.-őrmester, Haber- 
stroh J., Molnár B., Rábenseifer M. — Schroth E. e. é. önk. 
tizedes a déli hartéren szolgált. A nov. 6.-i kulistyei véres csata 
óta nem jött tőle hír. — Gullesich J. mint gyógyuló sebesült Sár
váron van.

Náray-Szabó Sándor dr. f .  Mély szomorúsággal tetézte a 
világháború nehéz napjainak aggodalmait az a váratlanul jött, min
denkit szive mélyéig megdöbbentő gyászhir, hogy Náray-Szabó 
Sándor dr., ny. vall.- és közoktatásügyi államtitkár, ügyosztályunk
nak évtizedeken át bölcs és lelkes vezetője november 18-án el- 
húnyt. Emberszerető lelkét, a nyomorultakért és szenvedőkért me
legen érző szivét a szerencsétlen katonák gyógyításának munkája 
közben érte a halál fagyja. Tehát a szeretetnek körülbelül olyan 
mnnkakörében, melynek úgy szólván egész életén át megalapozója, 
intézője, vezére és hatalmas pártfogója volt. S nem ok nélkül, mert amit 
a gyógypedagógia terén hűséges, őt szerfelett tisztelő munkásaival 
és méltó segítőtársaival el tudott érni, az oly nagy volt, hogy tün
tető büszkeséggel vallotta magát minden kínálkozó alkalommal a 
gyógypedagógiai oktatásügy vezérének. Nagy és szép eredmények, 
lendületes fejlődés koronázta itt minden intézkedését s amennyiben 
boldogító öröm fakadt ezekből számára, ő azt hálásan igyekezett 
mindenkor elismerni, részesítvén oly kiváló előzékenységben mind
egyikünket, hogy viszonozni azt hasonló mérvben szinte lehetetlenek 
voltunk. Felelősségteljes magas állásában, melyet mint államtitkár be
töltött, gyakran terhelte őt sok gond s néha lelki fájdalom is. Ilyenkor 
nem egyszer hallottuk az ő kedvenc munkakörének dicséretét,mond
ván : csupán a gyógypedagógia az, hol eddig mindig csak örömem 
volt. Nagy ügyszeretetét, a legapróbb részletekig menő tájékozottságát, 
minden intézkedésben való cselekvő résztvevését semmi sem bizo
nyítja jellemzőbben, minthogy munkásait, bennünket valamennyün- 
ket személy szerint ismert. Sőt mi több: akárhány növendékét is 
ismerte a gyógypedagógiának. Bátran mondhatjuk tehát, hogy lelki 
kiválóságai, érzelmeinkkel való közössége révén a magyar gyógy
pedagógia az ő halálával legnagyobb barátját, igazán önzetlen, nagy 
vezérét és legjelesebb pártfogóját veszítette el. Azért mindnyájunk
nak mély sajnálata, igaz, őszinte bánata kisérte ügyünk legkiválóbb- 
jáí a kerepesi-temetői örök nyugvóhelyére. Végtelenül nehezünkre 
esik, hogy a mai viszontagságos körülmények között nem terjesz
kedhetünk ki a hazai gyógypedagógiában korszakot alkotó tevé
kenykedésének nagyságához méltó ecsetelésére, azonban mihelyt 
a béke meghozza számunkra újból a normális élet napjait: mun
kánkat az ő kiváló szellemének méltatásával fogjuk megkez
deni.

fiadikölcsőn jegyzéseink. Mig hadbavonulí kartársaink éle
tükkel s vérükkel áldoznak e világtörténelmi jelentőségű napjaink
ban, addig az itthoniak is minden alkalmat felhasználnak, hogy 
tevékenységükkel részt vegyenek az elérendő siker érdekében.
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Sok egyéb nemes buzgólkodás között élénken bizonyítja ezt a 
hadikölcsön jegyzése alkalmával kivívott rendkívüli eredményünk, 
mert hiszen a gyógypedagógiai jegyzés, aránylagosan csekély vol
tunk dacára, 249.800 K-t tesz ki. Ezen igen tekintélyes összeg az 
egyes intézetek szerint következőképen oszlik meg :

a) Siketnémák intézetei.
Szegedi intézetből 4.400 K-t az intézet, 1.250 K-t
Kaposvári „ 20.000 }} n —
Aradi „ — 1.400
Váci „ 2.450 2.800
Bpesti áll. „ 53.000 n 3.050
Soproni „ 10.000 1.600
Temesvári — 14.550
Pozsonyi „ 12.000 1) 13.400
Kecskeméti „ 20.000 3 500
Jolsvai — » 4.300
Kolozsvári „ 4.400 2.200
Bpesti izr. — n 5.000
Egri 20.000 n 2.800
Körmöcbány. „ 1.000 3.000
Debreceni „ 10.000 —
Ungvári „ — 300 n

Összeg: 157.200 K. 59.150 K.

b) Vakok intézetei.
Budapesti intézetből 8.500 K-t az intézet., 3.200 K-t
Kolozsvári „ 3.800 700
Szombathelyi „ —

n 200
Wechselmann-f. „ — >5 1.000

Összeg: 12.300 I< 5.100 K.

a tantestület

>5

a tantestület

?>

c) Szellemileg fogyatékosok intézetei.
Bpesti áll. intézetből 2.100 K-t az intézet, 4.800
Idegesek intézetéből — „ 900
Borosjenői intézetből --- 1.700
Blum-féle „ — 1.000
Bpesti áll. kis. isk -ból 1.150 2,350
Nagybecsk. „ — 700
Egri — 100
Brassói „ — 500
Marosvásárh. „ -- - 100
Kecskeméti „ — n 600

Összeg: 3-250 K 12.750 K.
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Felolvasás. Február hó 20-án d. u. 5 órakor Vértes 0. 
József dr. az ideges gyermekek áll. középiskolájának tanügyi ve
zetője a Paedagogiai Társaságban (Akadémia kis terme) A gyó
gyító-pedagógia fogalma és köre címen felolvasást tart.

Dr. Szebeny Antal f  A székesfőváros 1. kerülete országgyű
lési képviselőjét f. évi január 29-én temettük el. A megboldogult
ban mi gyógypedagógusok is gyászoljuk a nemesszivü, önzetlen, 
mindenki iránt résztvevő, mindenkin segíteni akaró emberbarátot. 
Bennünket is hálára kötelezett a fizetés rendezési mozgalom alkal
mával, a pénzügyi bizottságban történt nagy eredményű felszóla
lásával, amely meghozta számunkra az akkori ministernek kötelező 
Ígéretét s amelynek folyománya lett az állások arányos elosztása 
a Vili., IX. és X. fizetési osztályokban. Temetésén, melyen nem
csak az I. kerület, de az egész székesfőváros részvéte nyilvánult 
meg, mi is leróttuk hálás kegyeletünk adóját. Áldás és hála em
lékezetének.

Ügyosztályunk kibővítése. A vall.- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztérium f. évi 924. sz. alatt rendeletet bocsájtott ki a szak
irányú népoktatás egyöntetű intézése érdekében a különleges nép
iskolai ügyek részére külön ügyosztály szervezése tárgyában. E 
rendelet szószerinti szövege a következő: A magy. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a szakirányú népoktatás egyöntetű intézése 
érdekében a különleges népiskolai ügyek részére külön ügyosztályt 
szervezett, ennek az ügyosztálynak főnöki teendőivel dr. Tóth Ist
ván miniszteri titkárt bizta meg és az ügyosztályt gróf Klebelsberg 
Kunó államtitkár úr felülvizsgálata alá rendelte. Az újonnan szer
vezett ügyosztály a gyógypedagógia, az általános ismétlő iskola, a 
gazdasági ismétlő iskola, az ifjúsági egyesületek és az iparos és 
kereskedő tanonciskola ügyeit fogja ellátni.

A „Magyar Gyógypedagógia“ további megjelenése. A
szerkesztő-bizottság elhatározta, hogy a háborús idők szerfeletti 
nehéz körülményeire való tekintettel lapunknak, a Magyar Gyógy
pedagógiának további megjelenését egyenlőre beszünteti.

Kérelem az intézetek igazgatóihoz. Tisztelettel kérjük az 
egyes gyógypedagógiai intézetek igazgatóit, legyenek szívesek a 
hadba vonult kartársainknak címzett e lappéldányunkat, amennyiben 
a kézbesítés lehetősége fennáll, az illetők jelenlegi tartózkodási 
helyeire eljuttatni. Távol tőlünk az érdekeltek bizonyára örömmel 
fogják fogadni a jelen állapotainkról világos képet nyújtó lapszá
munkat.

Bichler I. könyvnyomdája Budapest, III., Lajos-utca 94. sz.


