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Egyesületi közlemények.
EgyesiiIetünk május 5-én tartotta meg évi rendes közgyülését a vármegyeház termében. Elnök úr 6 Nagyméltósága
akadályozva lévén a megjelenésben, helyette Benitzky Lajos
szakosztályi
elnök elnökölt, ki is melegen' üdvözölve a szép
számban megjelent tagokat agyülést megnyitottnakjelentett.e
ki.
Az évi jelentés telolvasottnak
tekintetvén.
egyhangulag
tudomásul vétetett. Az 18~7. évi számadások és vagyoni állapot kimut.atás is egyhangulag
tudomásul vétetett s a számvizsgálók javaslatára
a pénztárnok és ellenőrnek a. felmentvényt megadatott. A közgyülés a szám vizsgálóknak elismerő
köszönetét fejezte ki önzetlen működésükért.
A jelen évi költség-előirányzat
minden vita nélkül elfogadtatott, valamint elfogadtattak az alapszabályok módositátás ára vonatkozó igazgató-bizottsági
és válasatmáuyí
javaslatok is.
Kállay Gyula székesfővárosi
bizottsági tag felemlitette a
közgyüléseu,
hogy az előzé napon tartott székesfővárosi közjótékonysági gy ülésen egyesületünk kérvényét kedvezőleg intézték el, a menuyiben 500 frt segélyt szavaztak meg. Titkár e
bejelentéssel
kapcsolatban megjegyezte, hogy éppen Kállay Gyula
tagtársunk az, a kinek ezen segély megszavazása tekintetében
az egyesület hálára van lekötelezve, miután az ő javaslatára
.szavazta meg ezen összeget a közjótékonysági bizottság. Inditványozza, hogy a közgyülés fejezze l d érte hálás köszönetét.
A közgyülés él,énk helyesléssei fogadta az inditványt s Kállay
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Gyula
tagtársunk
nemesszivü
érdeklődéseért
és buzgalmáért
jegyzőkönyviI eg fejezte ki köszönetét.
Dr. Kerékgyártó
Béla elismerő szavakkal
tolmácsolja
a
közgyülés
érzelmeit
az elnökség
iránt s midőu a jelen évben
is' jelentékeny
sikerekről számolt be az elnökség, ezzel minden
nemesen érző egyén rokonszenvét
és elismerését
érdemelte
ki.
Indítványozza,
hogy ezen' sikeres
és önzetlen
tevékenységért
jegyzőkönyvileg
fejezze ld a közgyülés
köszönetét.
A közgyülés
osztozik
felszólaló
nézetében
s egyhangFEDCBA
II
helyeslésseI
járul
hozzá indítvanyához.
'I'öbb tárgy nem lévén elnök a közgyülést
berekeszti.
.KJIHGFEDCBA
E g y e s ü le t iin k ig a z g a t ó - b iz o t t s á g a ápril hó 19-én tartotta meg gy ülését Gróf Batthyány
Gézáné úrnő lakásán. A g y ü lésen résztvettek
a grófuő
és Rakovszky
István elnök úr elnökle te alatt : Kléh István szakosztályí
elnök, továbbá Hauszmann
Alajosné, Müller Mórné, gróf Batthyány
Géza, lovag Falk Zsigmond, Dr. Grosz Emil, György Aladár,
Dr. Maudello
Károly,
Dr. Szabó
József,
Dr. Szenes
Zsigmond
és Scherer
István.
'I'ávol maradasnkat
kimentették
: Gróf Pállfy
Daun
Lipótné,
Hampél Józsefné,
Benitzky
Lajos,
Burchard-Belavárv
Kenrád
és Klimes Gyula.
Titkár jelenti,
hogy az "Egy.etértés"
siketnémák
társasköre a jelen évben rendezett
tánczmulatságának
tisztajövedelmeből 30 frt 50 krt. juttatott
egyesületünkp.ek,
továbbá,
hogy
az egyesült
fővárosi takarékpénztár
50 ft-tot ~ a magyar leszámitoló- és pénzváltó-bank
50 frtot;
az első magyar
általános
biztositó-társaság
50 frtot ; a Könyves Kálmán páholy 50 frtot
adományoztak
egyesületünknek,
. mely adományokért
az elnökség köszönetét
fejezte ki. Az igazgató-bizottság
abejelentést
örvendetes
tudomásul
veszi s maga részéről is hálás köszönetet mond az adományozóknak.
Több kérvény az illető szakosztályoknak
adatott
ki tárgyalás végett.
A földmivelésügyi
Minister
Úr sajnálattal
értes iti az
kamara erdőből
kért
területet
egyesületet,
hogy a budaeőrsí
nem adhatja
át egyesületünknek,
miután ez a terület
már átadatott gyümölcsészeti
czélokra a kertészeti
tanintézetnek.
Tudomásul
vétetik.
.

Titkár
jelenti,
hogy az országos
gyüjtes ügyében kiküldött-bizottság
megállapodott
a gyüjtés
mődozataíra
nézve
s
bemutatja
a bizottság
megállapodásait.
Jóváhagyólag
tudomásul v~tetett
s a bizottságnak
300 frt hitel szavaztatett
meg.
Elnök jelenti, hogy eg'y szerencsétlen
siketnéma
gyermegyógykezelés
végett
felhoztak
a székes
főket, a kit szülői
városba s a kinsk anyja távol lakván,
a hazautazás
költségeit
a jelenben
nem fedezhetné,
méltányossági
okokból az asylumba
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ideiglenesen
felvett.
- Az igazgató-bizottság
elnök
intézkedését jóváhagyólag
veszi tudomásul.
Titkár
bemutatja
az évi jelentés
tervezetét,
mely elfogadtatott.
A számvizsgálók
jelentése
az egyesület
1897. évi számadásairól
s vagyoni állapotáról
örvendetes
tudomásul
vétetett.
Titkár
bemutatja
az 1898 .évi költségelőírányzatot,
mely
tárgyaltatván
elfogadtatott s a választmány,
illetőleg közgyülés
t erjesztetni
határoztatott.
eléFEDCBA
Az egyesület
hosszu czimének megváltoztatása
s illetőleg
gyüjtő czimül valamely
rövidebb szó, vagy kifejezés választása
felett folyvan
az eszmecsere,
a bizottság
az "Emberbarát"
gyűjtő czimet javasolja a közgyülésnek
elfogadásra.
Az alapszabályok
némely pontjának
módositását
is eszközölte
az igazgató-bizottságs
a tagsági
díjak
felemelését
tartotta
szükségesuek,
a már jelenleg
is tagok számára
azonérvényben,
hacsak
önkényt
nem
ban a régi dijak maradván
vállalkoznak
a tagok a magasabb
dij fizetésére.
Burchard-Bélaváry
Kenrád inditványozza,
hogy a gyűlésről elmaradó
tagok
bizonyos összeget
fizessenek
az egyesület
czéljaira.
O maga a mai ülésről
való
elmaradásaért
5 frtot
küld be. Az igazgató-bizottság
az indítványozó
javaslatát
kötelszövé
nem teheti,
de elhatározza,
hogy ezen tény követendő
például a "Kalauz"-ban
felemlittessék.
Uj tagok jelentkeztek.
Alapitó-tagul:
Az ujpesti polgári
leányiskola
(Lustig
Emma úrnő buzgalma
folytán),
Gróf Korfrttul, Dr. Falussy
Gusztáv 50 frttal és
niss Miklósné 25-25
Dr. Cselley János 25 frttal;
rendes tagul:
Bárd Rezső.
Elnök hálásan
köszöni meg gróf Batthyány
Gézáné úrnő
szives előzékenységet,
hogy a gy ülés megtarthatása
czéljából
lakását
volt szíves átengedni,
mire a gyűlés véget ért.
Egyesületünk
választmánya
áprilVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 5 -in
tartotta
gyürésztlését gróf Batthyány
Gézáné úrnő lakásán.
A gyülésen
vettek a grófnő
és Rakovszky
István
elnök úr elnöklete alatt:
eluök,
Blnm Bertalauné,
Hajós
Hollán Eruőné szakosztályí
Józsefué, Lnstig Emma, Müller ylórné, Scherer Istvánné,
Burchard-Bélaváry
Konrád,
gróf Batthyány
Géza,
lovag
Falk
Zsigmond,
Gonda József, Grum Fereucz,
Hajós József, Kállay
Gyula, Dr. Kerékgyártó
Béla, Dr. Korányi Sándor, ifj. Luczenhacher Pál,
Pivár
Ignácz,
'I'olnai J. Béla,
Villányi
Alajos,
Wallfísch
Géza és Scherer István.
'I'ávolmaradásukat
kimentették:
Barkasay
Géza, Dr. Grosz
Emil és Dr. Szabó J izsef.
Az igazgató-bizottság
által már elfogadott
évi jelentés
felol vastatván,
az észrevétel
nélkül elfogadtatott.
Az egyesület
cziméül azonball a választmány
az "Emberbarát"
czim helyett,
miutá I I ilyen cximü egyesület
már van a székes fővárosban
a
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"Szeretet" czimet fogadja el, egyebek ben pedig elfogadja az
s tudomásul veszi a számvizsgálók
alapszabályok módositásait
jelentését i l abeterjesztett
költség-előirányzatot.
Titkár beszámol a jelen év intézkedéseiröl. - Tudomásul
vétetik.
Az egyesület tagsági dijaiuak felemelése folytán alapítótagsági dijaiknak 50 frtig való kiegészitését
Gróf Batthyány
Gézáné, Hol lán Ernőne,
Blum Bertalanne €IS Wallfisch Géza
jelentik be. - Örvendetes tudomásul vétetik.
Gróf Batthyány Gézáné bejelenti, hogy gróf Batthyány
Hajós
Iván 50 írttal lépett be alapító tagnak. Ugyanekkor
.J.ózsefné úrnő is 50 frtot fizet le, mint alapító tagsági díját.
Orvendetes tudomásul vétetik.
A választmányba
uj tagul felvétetett
Gallauner
Lujza
úrnő, az ujpesti leányiskola igazgatója.
Burchard-Bélaváry
Kenrád
índitványozza,
hogy az állama
sorsjáték jövedelmében való részesedés végett kérvényezzünk
pénzügyministeriumnál.
- Elnök megjegyzi, hogy már egyizben kérvényt nyújtottunk be, de sikertelenül,
most azonban
újból is fogunk kérvényezni.
Blum Bertalanné
ismétli a mult közgyülés alkalmával
tett inditványát a gyermek tagok bevonása tárgyában.
Az
igazgató-bizottság
felkéretett,
hogy ujbó
foglalkozzék e kérdéssel.
Lustig Emma helyesnek tartaná, ha az egyesület továbbszámára, a li1teképző iskolát nyitna vagyonosabb siketnémák
síteni szándékolt menházzal kapcsolatban.
Titkár megjegyzi.
hogya
menház a hülyék számára létesül. _. Elnök etikai
szempontból nem tartana helyesnek, ha egyesületünk ily irányban fejtene ki tevékenységet s ait hiszi, hogy egy ilyen intézet inkább magán válalkozás
utján 'volna létesítendö.
Az
egyesület legfeljebb erkölcsi támogatást
nyújthatna. - A választmány elnök nézetét teszi magáévá.
Gróf Batthyány
Gézáné úrnőnek azon szives előzékenységeért, hogy lakását .a gyülés czéljaira átengedni szives volt a
választmány köszönetét
fejezvén ki, elnök a gyülést berekeszti.KJIHGFED
J ó t é k o n y h a g y o m á n y . Szeth Czeczilia úrnő, a ki egyesületünknek alapító tagja volt, végrendeletileg
200 forintot
hagyományozott egyesületünknek, mely összeget a székesfőváros
pénztára ki is fizetett. E nemesszivü megemlékezés buzditsa
azokat, a kik földi javakkal meg vannak áldva, hasonló tettekre, a megboldogult emléke pedig legyen feledhetlen előttünk.
jelen évi
K é r e le m t is z t e lt
t a g j a in k h o z ! Egyesületünk
közgyülése elfogadta az igazgató-bizottság
és választmány azon
javaslatát, hogy az. évi tagsági dijak egy forintról 2 forintra
emeltessenek fel, de 'meghagyta azt a jogot minden tagnak,
hogy tetszése szerint a régebbi, vagy az uj tagsági dijat fizesse.
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Egyesületünk
nemes működésének
előmozditásához
nagyban
hozzájárul az, ha anyagi eszközökben nem szükölködünk s
ezért ez uton is azon tiszteletteljes
kérelemmel fordulunk
tisztelt tagjainkhoz, hogy amennyiben
lehetséges, kijelenteni
sziveskedjenek,
miszerintFEDCBA
It
jövő évben már a két forintos
. tagsági díjakat hajlandók fizetni. Kérjük, hogy ezen nemesszivü elhatározásukról
a titkári hivatalt
egyszerü levelezőlapon értesiteni s z í veskedjenek.
Perzselyeink
elhelyezését - a belügyministerium
enge~
délye folytán - már megkezdettük. A perzselyek befonását a
budapesti vakok intézetével kapcsolatos tanmühelyben végezték
igen szepen. Az a remény biztat bennünket, h~y igen tisztelt
tagjaink a hozzájuk küldendő perzselyt elfogadják s a szerenesetlen vakok érdekében, gyermekeik és ismerőseik körében
adományokat gyűjteni szivesek lesznek.
J óték onyság. Burchard -Bélaváry Konrád igazgató- bizottsági tagunk egy gyűlésről való elmaradásáért 5 forintot küldött
adományképpen, hogy igy legalább anyagilag támogassa működésünket.
Dr. Grosz Emil igazgató-bizottsági
tagunk pedig
való elmaradásaért
10 drb, perzsely
ugyancsak egy gyűlésről
költségeit fedezte (mintegy 10 frt értékben). E jótékonyság
nem szorul dicséretre s vajha mentül több követőre találna.
Egyesiiletünk a jelen évben országos gyüjtes meginditását határozta el. A belügyministeriumengedélyét
megs a legközelebb
nyervén, a gyüjtő íveket már elkésetttettük
szét fogjuk küldeni. Ez uton is kérjük tisztelt tagtársainkat,
hogy szánják meg azokat a szerencsétleneket, á kiknek javára
a gyüjtés szolgálni fog s adakozzanak néhány fillért s kérjék
fel ismerősei ket és barátaikat is, hogy járuljanak hozzá emberbaráti működésünk
sikerének elősegítéséhez.
_
Hülyék menháza. A belügymínisterium
a jelen évre
2000 frt segélyt adott a letesitendő
hülyék meaház a költségének fedezésére. A menház szabályzat tervezetet jelen számunkban hozzuk, itt csak azt jegyezzük meg, hogy szándékunk van
a menházat még ez év őszen megnyítni, még pedig a budai
oldalon kibérlendő
helyiségben.
Jelentkezéseket
a fel vételre
már most is elfogad a titkári hivatal. (VII!., Sándor-u. 38. sz.
Az osztrák-magyarKJIHGFEDCBA
b a n k f'ötanácsa v császári és apostoli
szerenesés
királyi Felsége ötven éves uralkodási jubileuma
eseményének maradandó emlékeül egyesületünk alapszabályszerű
czéljaira "az osztrák-magyar banknak] 898. évi Ferencz József
császár és király jubilaris alapitváuya"
elnevezés alatt 5000
koronát juttatott készpénzben.
adományozott
hazai
A bank .összesen 188,500 koronát
egyesiHeteinknek és intézeteinknek, a mely összegből a vakok
budapesti orsz. intézete 20,000 korona alapitványban
részesült.
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(Tervezet.)

1. §. Oly czélból, hogya Magyarországban lakó, sok esetben
közveszélyessé váló hülyék megfelelő gondos ápolásban része-,
süljenek s testi szervezetükhöz ésegészségi
állapotukhoz
mért
foglalkozáshoz jussanak, a "Szeretet" testi és szellemi fogyatgyámolító országos egyesület"
a belkozásban szenvedőket
ügyi kormány és a székesfőváros közönségének támogatásával "Hülyék menháza " czim alatt emberbaráti in tézetet létesít
es tart fenn.
_
és vezetési teendőit az egyesület:
A menház felügyeleti
igazgató-bizottsága,
illetőleg a hülyék ügyével foglalkozó szakosztályaból
alakított felügyelő-bizottság
teljesíti, a mely bizottságnak tagjai a belügyi kormány és a székesfőváros egy-egy
kiküldött je is.
A főfelügyeletet a belügyministerium
gyakorolja.
2. §. A menház fenntartói :VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a)

a belügyminísterium,

aszékesfőváros,
és
c ) az egyesület.
A fenntartási költségek fedezésére szolgálnak :
a ) az állampénztárból
folyósított összegek ;
b ) a székesfőváros
segélye;
c ) az alapítványok
kamatai;
d) esetleges adományok és hagyományok;
e ) a fizető ápoltak díjai;
j ) az egyesület
közgyülése által e czélra megszavazott összegek,
b)

3. §. Jótékonyemberbarátok
e meuházbau
örök időkre
szóló alapítványt tehetnek. Az ilyen alapitvány
vagy az alapító
nevét, vagy az általa kijelölt más nevet viseli s az ezen
alapítványra
való kinevezési jog az alapitvány
tevőnek, vagy
jogutodjának biztosítható,
Az alapitvány
összege 6000 forint,
mely készpénzben, vagy állampapírban
fizetendő az egyesület
pénztárába.
'
4. §. A "hülyé\, menházáv-ba
csak olyan mindkét nembeli
magyarországi
illetősegü
hülyék és gyenge elméjüek vehetők
fel, vallás és nemzetségi különbség nélkül, kik életkoruk 10-ik
évét már betöltötték s orvosi bizonyitváuynyal
igazolni képesek,
hogy egészségesek, testileg épek s munkára alkalmasak.
Dühöngő hülyék egyáltalában
nem vehetők fel, testileg
nyomorékek pedig csak kivételesen, kiválóan fontos okokból,
tartozik.
melyeknek mérlegelése a felügyelő-bizottaágra
5. §. Az ápoltak háromfélék:
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ingyenesek;
a ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
b

J alapítványosak;

fizetők.
Az ingyeneseket
a felügyelő-bizottság
javaslatára
az
egyesület igazgató-bizottsága
veszi fel, az alapítványosokat a
szabályok betartásával
az alapítványt
tevők nevezik ki, a
fízetők felvétele felett pedig a felügyelő-bizottság határoz.
Az elhelyezés, illetőleg felvétel bizonyos időre, vagy életfogytig terjedhet. A meaház érdekét veszélyeztető hülyék azonban bármiker eltávolíthatók. Az eltávolítás tekintetében, esetleg
orvosi szakvélemény
alapján, a felügyelő-bizottság
határoz.
6. §. Apolási díj czímén negyedévi előleges részletekben
10-15 éves koru hülyek után évi 250 frt (500 korona) 15 éves
koron tul levők után évi 300 frt (600 korona) fizetendő az
egyesület pénztárába.
Hatóságokkal
szemben joga van az egyesület ígazgatóbizottságának, hogy az ápolási díjakat ettől eltérőleg is megállapíthassa.
Esetleges kedvezményekért
különleges orvosi kezelésért
(külön szoba és szolgálat stb.) külön díjak fizetendők, melyeknek megállapítása a felügyelő-bizottság
jogához tartozik.
Az ápolási díjak. mindenkor január
l-én, ápril l-én,
Julius l-én és október 1-én előre fizetendők. Indokolt kérelem
alapján a felügyelő-bizottság
6 heti halasztást is adhat. Ha
ezen határnapig sem fizettetik be az ápolási díj, az ápolt a
menházból eltávolíttatik.
.
A díjak azon naptól fizetendők, melyen az ápolt a menházba felvétetett.
.
Elhalálozás
esetén a már befizetett díjak visszafizetése
nem követelhető.
7. §. A felvétel kérvény alapján történik. A kérvényhez
csatolandók :
.
C t ) A fel veendő keresztlevele,
illetőleg születési bizonyitványa,
b ) Hatosági
orvos által kiállított bizonyítvány, melynek
mintája a menház igazgatóságánál
kapható. (1. 1. melléklet.)
e j Családi és vagyoni állapot kimutatás.
d ) Himlő oltási bizonyítvány.
e ) Fizető ápoltaknál
kötelező
nyilatkozat,
hogy a díjak
pontosan fizettetnek. (1. 2. melléklet.)
fJ Hatósági bizonyítvány, hog-y a felvételt kérő vagyoni
állapota a díjak fizetését lehetőve teszi. (1. 3. melléklet.)
g) Ingyenes, vagy alapítványi helyre pályázóknál szegénységi bizonyítvány.
A felvételi kérvények az egyesület igazgató-bizottságához
nyújtandók be. Az alapítványi helyek elnyeréseért egyenesen
kell fordulni.
az alapítókhoz
ej
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§ . Minden ápolt köteles megfelelő ruházatot
magával
hozni. (1. 4. melléklet.) Elhalálozás,
vagy eltávolitás esetén a
ruházat az ápolt huzzátartozóinak
visszaadatik.
A menházból csak az egyesület igazgató-bizottságának
tudtával lehet ápoltakat elvinni. A hatóságok által elhelyezett
hülyék, csak a hatóság engedély.ének bemutatása eseten távozhatnak.
,
9. § . Az ápoltak a meuházban
teljes ellátást, ruházatot
kapnak és orvosi kezelésben részesülnek, a házi es gazdasági
segédkeznek.
Nyáron kerti és mezei
teendők elvégzésénel
munkával foglaltatnak el, a téli hónapokban pedig házi ipart
(kosárfonás, botfaragás stb.) üznek. A menház házirendje minden ápoltra nézve kötelező. Kivételnek csak orvosi rendeletré
lehet helye.
10. §. A menház közvetlen
vezetését az egyesület igazgató-bizottsága
által választott igazgató végezi a megszabott
házirend és utasítások értelmében.
az igazgató meghallgatásával a felügyelőA személyzetet
bizottság alkalmazza.
Az összes személyzet fegyelmi ügyeiben a felügyelőbizottság határoz, melynek határozata ellen az egyesület igazgató-bizottságához
nyujtható be fellebezés,
Az igazgató és személyzet teendőit a felügyelő bizottság
állapítja meg.
11. § . Jelen alapszabályokat tárgyalta és elfogadta a "Szeretet" testi .és szellemi fogyatkozásban
szenvedőket gyámolító
országos egyesület igazgató-bizottsága"
1898....
hó
án tartott gyüleseben.KJIHGFEDCBA
1 . melléklet.

O r v o s i v é le m é n y . VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . . . . . . . . . . . . . . . . .n. .e v ü

é ve s

h ü lye

e g yé n r ő l .

I. Minő a testi szervezete általában?
2. Minő a fej alkotása?
3. Jfejlettek-e az érzékei?
4. Epek-e a végtagjai?
5. Minö a járása és mozgása?
6. Minő az étvágya és emesztése ?
7. ~zenverl-e eskorban ? gyakoriak a rohamok?
8. Onfertőző-e ?
9. Volt-e beteg s miféle betegségben szenvedett ?
10. Minő gyógykezelésben részesült eddig?"
ll. Születésétől hülye? vagy hányadik évétől ?
12. Mi lehet a hülyeség valószinü oka?
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:Minő az értelmi állapota?
14. Minő a kedélyi állapota? (komor, izgatott, élénk)

15. Figyel-e környezetére és imeri-e a család tagjait?
16. Maga öltözködik? eszik?
1.7. Tisztaség szerető?
18. ~ivel foglalkozik?
/
19. Erti-e a figyelmeztetést,
parancsot
s engedelmeskedik-e ?
20. J árt-é iskolába?
21. Tud -e írni -olvasni?
22. :Minő rosz szokásai vannak?
23. A szülők vérrokonok?
24. A szülők, vagy a rokonságban vannak-e iszákosok?
25. A rokonságban van-é több hülye, vak) siketnéma,
vagy egyébb fogyatkozásban szenvedő ?
2. melléklet.KJIHGFEDCBA

N y ila t k o z a t .

Alólírott kijelentem, hogy.
.
nevü
gyermekemnek, a ki
. . . . év
hó.. .. napján
született, a budapesti "Hülyék menházába" való felvételét kértem.
Kötelezem
magam, hogy az évi
frt ápolási díjat
negyedévi előléges részletekben és pedig mindíg január 1-én,
ápril, 1-én, julius l-én és október 1-én az egyesület pénztárába
,pontosan befizetern.
Beleegyezem
és megnyugszom
abban, hogy nevezett
gyermekem abban az esetben, ha a szabályzatok
értelmében a
menház ból eltávolítandó volna, saját költségemen hazaszállíttassék .
.........................
,

A

. ......bó

18 ..

n é va lá ir á s

va ló d is á g á é r t

én.VUTSRQPON

ke ze s ke d ik :

3. melléklet.

H a tó sá g i

b iz o n y it v á n y .

Alólirt község előljárósága ezennel hivatalosan bizonyítja,
hogy..
.
itteni lakós, ki
.
nevü hülye gyermekének
a budapesti "Hülyék menházá"-ba való felvételét kerte, olyan anyagi viszonyok között

1~4 él, hogy gyermeke után az évi
eröltetés
nélkül fizetni képes.
........

..

frt ápolási
'lló

18 .

díjat meg....án

.

P .. H.
polgármester.

(biró) .

4. melléklet.KJIHGFEDCBA

R u h á z a t . VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F é r fi a k

3
6
2
1

r é s zé r e .

öltözet ruha (1 ünnepi, 1 nyári, '1 téli);
ing, 6 alsó nadrág, 6 pár harisnya, 6 zsebkendő;
pár CZlpO, vagy csizma, 1 pár papucs;
kalap, 1 sapka.
Nők

r é s zé r e .

3 öltözet ruha (1 ünnepi, 1 téli, 1 nyári);
6 ing, 3 alsó .szoknya, 6 pár harisnya, 6 zsebkendő,
nyakkendő, 2 fejkendő;
2 pár czipő, 1 pár papucs;
1 szalma kalap.

S e g é ly s z ó z a t
ségü

a sz é k e sfó v á r o s

n é p is k o la i

Tekintetes

ta n u ló in a k

Székesfővárosi

3

g y e n g e te h e térdekében.

'I'anács !

Az a kiváló gondosság és áldózatkészség,
melyet
főváros tanácsa a tan ügy fejlesztése körül tanusit,
ságot ahhoz, hogy egy még hiányzó, humanistikus
gazdasági tekintetben
fontos intézmény letesitése
kérjem ki az alábbiak számára a T. T. mindenre

a székesad bátorés közérdekében .
kiterjedő

figyelmet.

Köztudomásu dolog, hogyanépiskolába
járó tanujók egy
része - mintegy 1% - g'yenge tehetség miatt nem tud lépést haladni a többivel, lassanként elmarad s év végén csekély
ev sem
ismeretévelosztályismétlésre
utasittatik.
A következő
eredményez több sikert az előzőnél s igy nem marad más

1~5
hátra, mintFEDCBA
ll, gyermeket
kizárni az iskolából, mint képezhet .•
a törvény megengedi s e joggal e székes főlent. A kizárást
városi iskolák igazgatói élnek is s a hatósági orvos közbenjárasával az ilyen gyermekeket néha még évközben is eltiltják
az iskolába járástól.
A magasabb paedagogiai szempontok indokolttá teszik a
kizárást.
A gyengetehetségü
gyermek hátráltat ja a többit,
anuelkül,
hogy reá nézve a közös tanulás eredménynyel járna.
Másrész t azonban megfelelő viszonyok mellett a gyenge tehetségü gyermek is tanusit előmenetelt.
A mennyire helyes tehát ez az eljárás a népiskola szempontjából, annyira lesújtó és kegJ etlen a szegény gyermekre
nézve. a kitől ezáltal a lehetőség is megvonat.ott, hogy művelődhessék.
A gazdagabb. szülők
gyermekei magán uton megszerézhetik
még a szükséges
ismereteket
s a társadalomban
érvényesülhetnek,
vagyontalan
szülők gyermekei azonban elzüllenek s a bennük szunnyadó
erők és képességek kihasználatlanul maradnak, a mi közgazdaságilag is veszteséget képez.
Ez It veszteség nem szüksegképeni.
Mert a mily kétségtelen, hogya népiskolában,
normalis
tehetségü
gyermekek között, önbizalmuk tól megfosztva, gunynak kitéve, azzal a tudattal, hogy minden erejüket megfeszitve
sem hagyhatják el az utolsó helyet, csekély képességük nem
fejlődhet ; olyan bizonyos az is, hogy hason tehetségüek
között,
a hol egyik-másik apróbb sikereket arathat a többi fölött, bizalmat nyerve,
munkásságra
ösztönözve a legszükségesebb
. ismereteket megszerezhetik s hasznos tagjaivá válhatnak a társadalomnak.
Ez a tapasztalat
ösztönözte a külföld
hatóságait
arra,
hogy a gyengetehetségü
gyermekek
számára külön kisegitő
osztályokat állítsanak fel s az eredmények igazoltak az intézkedés helyességét.
Az első kiserletek sikerén felbuzdulva ma már a művelt
.nyugat államaiban majdnem mindenüttállítottak fel ki segitő
osztályokat.
Poroszországban p. o. a legutóbbi tanévben 27 városban
voltak ilyen osztályok, a melyekben 2017 tanulót tanítottak
(1894-ben 1 8 városban csak 700 tanulót képeztek.)
A kisegitő osztályok felállítását
a székes főváros sem
odázhatja el tovább, annyival kevésbé, mert az ilyenek felállitása alig jár jelentékeny anyagi megterhelésseI , mig a nyereség, humanitárius és közgazdasági szempontból is figyelemre
méltó. Közgazdaságilag
a nyereség abban nyilvánul, hogy mig
most' e szegény kizártak koldusok, legjobb esetben megbizhatlan napszámosok' lesznek,
megfelelőleg tanítva,
megbizható
munkásokká, iparosokká valhatnának.
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Humanus szempontból pedlig alig lehet nemesebb feladatot
tenni a veszendőnek induló embert
képzelni, mint munkaképesse
és boldogság eszközeit.
s megadni neki ezáltal a boldogulás
A kisegitő osztály felállítását
indokolttá teszi ezen szempontoktól eltekintve
még az is, hogy a gyenge tehetsegüek
száma igen jelentékeny.
.
A VII. ker. nepiskoláinak első fiú-osztályaiban
találtam
már annyi gyengetehetségü
gyermeket, mely kisegitő osztály
létszámát kiadja ..
A jelen tanévben van ugyanis :
a Kazinczy-utczai iskola 1 fiú osztályában
a Nyár-utczai
"1)"
a Wesselényi-utczai
iskola 1 fiú
"
a Dohány-utczai
iskola 1 fiú
"
iskola"
"
a Murányi-utczaí
tanuló, összesen tehát '" ...
... .,. ... ... '"

1
2
8
2
5
... 18,

a kinek előmenetele eleve kizártnak tekinthető s a kinél a jó
tehetségűekkel
való közös tanulás semmi eredményt nem helyez
kilátásba. Ez a szám még emelkedik a mult tanév végén kizárt gyenge tehetségüekkel, a kik a jelen évben nem iS jelentkeztek; joggal feltehető tehát, hogy ezek száma csak ebben
az egy kerületben meghaladja a 25-öt, a melynél többet egy
ilyen kisegitő osztályban elhelyezni nem lehet.
,
Az egész székes főváros területén mintegy 120--130 ilyen
szegény gyermek volna található.
Nem kételkedem
abban, hogy ez adatok elégségesek
lesznek arra, hogy a Tekintetes
'I'auács e szerencsétlen gyermekek érdekeit is felkarolja, azért a, megvalósitás egyes szempontjaira is kiterjeszkedem,
Szerény nézetem szerint ezt a ki segitő 1. osztályt, a
Dohány-utczai,
vagy a Rottenbiller-utczai
iskolában kellenek
lehetőleg még a jelen tanévben kisérletképpen felállitani.
idősebb, nyugodt, szelid kedélyű s mükődeA tanítással
sének nemességétől áthatott tanító volna megbizandó.
felügyelete alá volna
Az osztály az iskolaszék különös
helyesendő.
A tanszereket azon iskolából vehetne, amelynél
felállíttatik. A pótlásokra legfeljebb 50 frt volna szükséges,
A tanítás naponta 8-12 óráig tartatnék,
hogy a meszszebb lakó gyermekek ne kényszerittessenek
kétszer megtenni
az utat.
Tantárgyak : Szemleltető oktatás, irás, olvasás, számolás
(a tizes számkörben) torna, rajz, ének volnának.
Természetes, hogy mennyiségileg
kevesebb végezhető .•.el
ilyen gyermekekkel, azért a tananyag a népiskola 1. osztályaénál kevesebb kellenék, hogy legyen.
4
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Általánosságban
igy körvonalazható
a "kisegitő osztály;'
és helyzete, a részletekben ezen iskolara is a székes főváros
egyébb népiskolaiban
fennálló szabályzatok
és rendelkezések
volnának az irány adók.
Az iskolákban talált gyengetehetségü
gyermekek mindannyian a szegényebb néposztályból kerültek ki, köztük olyanok
maguk is elismerik, hogy a g~ eris vannak, a kiknek szülőí
mek tanítása több gondot és fáradságot
igényel s ennek, daczára alig fog eredménynyel járni.
Ez a körülmény talán eloszlathatja azt az aggodalmat,
hogy a szülők vonakoduáuakrgyermekeiket
a kisegitő osztályba
küldeui. Ennek látogatása különben
még azál tal is elősegithető volua, hogy - a gyermekek a kisegitő osztály felállítása
után a népiskolából egyszertien adnának, kizáratnának.
Ha azután azt látják a szülők, hogy gyermekeik előhaladást tesznek,
vonakodásuk
önként megszi:innék s az intézkedésben megnyugvást találna nak s azt áldásnak tekintenék,
Tekintetes

Tanács!

Ha csak arról volna szó, hogy az intézmények
száma
egygyel szaporittassék,
hogy ezzel is dicsekedhessünk
a kül.födl előtt; ha csak az lebegett volna szemeim előtt, hogy a
főváros tan ügyének egyik ágában a külszin kedvéért
fejlődés
éressék el, aligha léptem volna a Tek. Tanács elé; a székes
főváros annyi dicséretest tud felmutatniFEDCBA
ta n ü g y i
téren, hogy
nem szorul reá arra a szerény levélkére, mely babérkoszorujának tömöttségét. alig észrevehetőleg növelné. De mert ez az
intézkedés nem annyira a dicsőség növelésére alkalmas,
mint
inkább annak a sok veszendőbe menő léleknek megmentése
végett szükséges, a ki elzüllik s sohasem ébred emberi méltóságának tudatára, ha szellemi képességei nem fejlesztetnek s
elemibb
mert ez csak ugy lehetséges, ha külön a uépiskolától,
mödszer szerint vezettetik be az isméretek birodalmába, ezért
tartottam
szükségesuek,
ez ösztönzött
arra, hogy e szegény
szerencsetlenek érdekében szót emeljek s ujra is kérjem a T. T.
kegyeskedjék intézkedni, hogy ezen gyermekek a népiskolából
a
tanittassanak .
kivétessenek s külön "kisegitő osztálybanVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Budapest,

1897. október hóban.")KJIHGFEDCBA
Scherer

•

Istv á n .

*) Ezen beadványnyal
a tanügyi osztály, - melynek vezetésében
időközben változás állt be, - nem foglalkozott, legalább eddig semmi
éle válasz nem érkezett reá, ped+g talán érdemes lett volna.

/'

138KJIHGFEDCBA

V e g y e s e k . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
gyermekvédő
kongresszus
előkészítő-bizottfelhivást
bocsátotta
ki a napokban:

A nemzetközi
sága

az alábbi

Ü d v ö z le t

a

gyermekszaretet

nevében!

Nemzetközi
gyekmervédő
kongresszus
lesz a jövő évben,
1899. szeptember
havában
Budapesten.
Az . 1896-ban Firenzében tartott kongresszus
határozta
el ezt Budapest
székesfőváros
hatóságának
Malcomes J eromosné
baróné által tolmácso It, meghívására
s a magyar székesfővárosban
a gyermekvédelem
ügyével foglalkozó negyvenkét
egyesület és társulat
nagyobb részé. nek kiküldötteiből
alakult előkészitő-bízottság
megtette a szükséges előmunkálatokat.
J ó zs e f
c s . é s kir . J ő h e /'c ze g
ú r FEDCBA
Ő
F enséqe
az
Ma, midőnVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
előkészitő-bizottság
felkérésére
a kongresszus
védnökségét
elkivül,
fogadni kegyes volt s Budapeat
székesfőváros
hatóságán
mely "hazafias
lelkesedéssel
áthatott
örömérzettel " fogadta a
kongresszus
meg tartásánakhirét, a nagyméltóságu
vallas- es
közoktatásügyi,
belügyi, igazságügyi
és kereskedelmi
míuiszter
urak, továbbá Pest-Pilís-Solt-Kiskuumegye
hatósága
és a budapesti főügyészség
külön kinevezett
kiküldöttek
által is résztvesznek a kongresszus
előmunkálataiban
s megigérik
a további
közreműködést,
az előkészitő-bizottság
április
hó 26-á!1 _tartott
nagygyülesének
határozata
alapján
elérkezettnek
látjuk
az
időt, hogy a hazai és külföldi
szakférfiakat,
ügybuzgó
nőket,
továbbá a gyermekvédelem
ügyével
foglalkozó
hatóságokat
és
testületeket
felkérjük. hogy ezen { j , kongresszuson
közreműködni
s evégből
mindenek
előtt tagokul
jelentkezni
s esetleg megbizottaikat
megnevezni
szi veskedjenek.
közöljük a kongresszus
szabályzatának
terveMellékelve
zetét és az előkészítő-bizottság
által megállapitott
tételeket,
melyekből
kiki megyőződhetik,
hogy a kongresszus
munkálatai
is lesznek, mivel
nemcsak
nagyfóntosságuak,
de közérdeküek
tárgyalásai
minden
fontosabb
kérdést
felölelnek.
melyek
a
gyermekekre
vonatkoznak
s melyek alkalmasak
arra, hogy a
gyermekszeretetet
ápolva
és terjesztve,
az emberbarátok
és
kihturpolitikusok
magasröptű
eszméinek
alapot
és közérdeklődést teremtsenek.
_
A
tagsági
díj a részvételre
egyénenkint
5 forint,
sőt
tekintetbe
véve a gyermekek
ügyével
kiváló an foglalkozó
paedagogusok
érdeklődését:
gyakorlo
tanítók és nevelők, valamint tanintézetek
számára
csak ~ írt 50 'kr. Oly csekély összeg,
melyuek
egyedül
a kougresszus
naplója,
mely körülbelül
50
"ivnyi terjedelmü
s a gyermekügyre
vonatkozó
uagyfoutosságu
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évi jelentésének
egy példányát
az
szabályainak, s legutolsó
közleményeknek
valódi kincstára, teljes egyenértékét
képezi.
De ezenkivül gondoskodni fog a rendező-bizottság
arról
is, hogy a kongresszuson résztvevők mendegyike részesüljön
az ily alkalmakkor szokásos kedvezményekben, - minők vasuti
és hajózási dijmerséklesek, kedvezményes részvétel a kirándiilásokban,
kiállítás
megtekinteseben s más társas összejövetelekben, -- mindenek felett pedig gondoskodik egyes, a kongreszszus czéljaival
összeköttetésben
álló becses nyomtatványok
kéz besitéséről.
Mindezekről
a kongresszus értesitője fogja a beiratkozott
tagokat réssletesen tudósitani, mely értesitőnek ezentul megjelenő számait minden tag megjelenéseFEDCBA
1 tan
azonnal megkapja.
: dr.VUTSRQPONMLKJIH
M é tn d e lló
A tagsági dijak a bizottság péuztárnokához
Károly úrhoz (Budapest, V. ker., Sas-utcza 6.) küldendők
be,
másnemű
ügyekben pedig a kongresszusi iroda vezetője: S c h e r e r
István úr, (Budapest, XIII., Sándor-utcza 38.) ad felvilágositást.
és
Hiszszük és reméljük. hogy hazánk művelt közönsége
egyleteí tömegesen csatlakoznak
hozzánk. A gyermekvédelem
es a. gyermekszerétet
nemes eszméje nem egyeni feladat, ezreknek ken közreműködui,
hogy biztosan rakhassuk
lea szebb
a megmentendö gyermekek
jövő alapját, melynek munkásai
lesznek.
Kelt Budapesten. 1898. junius havában.
A kongresszus

előkészítő-bizottsága

nevében:

Rakovszky István, elnök Gróf Teleki Géza, az igazgatóság elnöke. Báró Dániel Ernőne, az ünnepélyrendező bizottság
elnöke. Báró Malcomes J eromosné,
a jótékonysági szakosztály
elnöke. Dr. Bókai János, az orvosi szakosztály elnöke. Dr.
Csemeghy Károly, a jogi szakosztály elnöke. Dr. MandeIlo
Károly pénztárnek.
Dr. Katona Béla, az igazgatóság ügyvivő
bizottság
elnöke.
alelnöke. Dr. Kovács Gyula,' a lciállitási
Péterfy Sándor, a paedagogiai szakosztály elnöke. Rákosi Jenő,
az irodalmi bizottság elnöke. Gróf Teleki Géza, az emberbaráti
szakosztály elnöke, Scheret István, titkár.
*

Tekintetes

*

Elnökség!

Az 1899-ik évben tartandó
nemzetközi
gyermekvédő
kongresszus idejére .tervbe vétetett' egy oly füzet kiadása,
mely magában foglalja hazánk összes egyesületeire vonatkozó
adatokat s tájékoztassa az érdeklődőket az egyesület alapítását,
czélját, működését
stb. illetőleg'
Hogy ezen füzet kiadása· lehetővé
váljék, tisztelettel
kérem a Tekintetes Elnökséget sziveskedjék az egyesület alap-

-'

szabályait s az évi jelentés egy példányát az alábbi czimre beküldeni s a mennyiben a jelentésben a kivánt adatok megtalálhatók nem volnának, az alább jegyzett kérdésekre is a választ
megadni.
Szives előzékenysége ért előre is köszönetemet
fejezve
kiváló tisztelettel maradtam
,
Budapest, 1878- julius hóban.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sch er er

a kongresszus
V I I '- ,

Is tvá n

titkára.FEDCBA

S á n d o r-u . 3 8 .

sz.

1. Mikor alakult meg az egyesület?
2. Kinek a kezdeményezésére?
3. Hány alapitó tagja volt a megalakulás évében?
pártoló""
"
" ?
rendes
""
"
" ?
tiszteletbeli""
"
" ?
4. Hány alapító tagja van jelenleg?
pártoló
"
"
,,?
,,?
rendes
"
"
tiszteletbeli
"
"
,,?
5. Mennyi az évi bevétele?
6. Hány korona állam segélyben részesül?
?
városi
"
"
?
egyébb
"
"
7. Kik a tisztviselői?
8. Hivatalos czime?
A )Iagyarország V ármegyéi és V árosai cznnu nagy
honismertető diszmű kiadóvállalata. eddig tudvalevőleg csak a
teljes müre fogadott el megrendeléseket és igy a becses munka
egyes kötete az érdeklődök
által megszerezhető nem volt. A
kiadó vállalat most, a szarnos oldalról érkezett kivánságuak
engedve, elhatározta, hogy egyes köteteket 8 frtos árban küld
a megrendelőknek.
Most tehát lehetövé vált, hogy mindenki
a saját megyéjét külön, önálló elegáns kötetben rendelheti meg.
Minden egyes kötetben legalább négy szines kép, 6-10 fénynyomat, több mümelIéklet, térkép és 400 a szövegbe nyomott
kép foglaltatik. Ezen nagyszabásu diszműből
eddig megjelent
három kötet: a j Vas vármegye, Szombathely és Kőszeg szab.
kir, város, b J Abauj-Torna vármegye és Kassa szab. kir. város,
e j Fiume és a magyar-horvát
tengerpart, tehát ezen tul egyen- :
csak az ~
kint is nyolcz frtért rendelhetők meg, de kizárólag
Apollo irodalmi részvénytársaságnál
Budapest, VII. 'kerület,
Rottenbiller-utcza
46. - Előkészités, illetve feldolgozás alatt
vannak, vagyis legközelebb jelennek meg: Nyitra, Szabolcs,
Bibar, Kolozs és Maros-Torda vármegyék illusztrált monográfiái.
Bichler I. könyvnyomdája,

Budapest Ill.

