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Magyar Gyógypedagógia

BEVEZETŐ.
Hosszú tespedés és hosszú vajúdás után a Magyar 

Gyógypedagógia ismét életre kel. Feltámadt, mert szük
ség van reá. Nem indítunk új lapot, hanem folytatjuk a 
régit, ott ahol félbeszakadt. Új irányt sem kezdünk, célunk 
ma is a gyógypedagógiai tudománynak a művelése, a 
gyógypedagógiai intézmények erkölcsi támogatása és sze
mélyi ügyeink munkálása.

Sokat hangoztatott kulturális fölényünk megtartásá
hoz szükséges, hogy a fogyatékos gyermekek nevelése és 
oktatása nemcsak, hogy elérje a háború előtti magaslatát, 
de azon messze felülemelkedjék. Mert valamely nemzet 
kultúráját nemcsak annak csúcspontjain kell keresnünk, 
hanem a tömegnek szánt intézményekben is, sőt a tömeg
átlag alatt, azokban az intézményekben és ténykedések
ben, ahol az egészséges, életerős kultúra az ő beteges 
tüneteit gyógyítani, eltüntetni, azoknak elejét venni igyekszik,

A kulturember legnemesebb jegye, a kultúrának 
magának talán, a legrégibb csírája, a munka. Az a munka, 
amelyet minden mástól eltekintve, még sikertelen kilá
tások dacára is, — önmagáért végez az ember.

A mai szomorú viszonyok nem kedveznek a munka 
e magasabb nemének. Az embernek a megélhetés lehető
ségének előteremtésében kell kimerülnie s alig-alig marad 
ideje'az anyagiakon felül emelkedni. Még kevesebb tehát 
az ideje arra, hogy egy gondolatban, eszmében elmeiülve, 
oly munkát végezzen, amely csak önmagával jutalmaz 
és anyagi előnyt nem ad.

Lelkesedést az anyagi élet keserves tapasztalataiból 
nem meríthetünk. Önön magunktól kell annak fakadnia. 
Kulturember nem vesztheti el idealizmusát a legkétségbe- 
ejtőbb körülmények között sem, pedagógusnak pedig sona- 
sem szabad elvesztenie. ,

Most nemcsak kollégák vagyunk, hanem bajtarsak 
is, nasyon szorosan kell tehát összefognunk.

össze kell fognunk a magyar gyógypedagógiának, 
mint tudománynak magasra építésében is és ez épülethez 
mindenkinek el kell hoznia az ő tégláit. Nem szaoad 
elmaradnunk a művelt külfölddel vitt versenyben sem,



Magyar Gyógypedagógia 3

örök szégyenünk lenne azonban, hogyha a műveletlen 
külföld utolérne és elhagyna bennünket.

Amidőn lapunkat újra megindítjuk s ilyenformán 
tehát egy tisztán ideális munkateret nyitunk meg, felhív
juk intéző köreinket, vegyék le vállainkról az anyagi gon
doknak legalább a legnyomasztóbbjait s tegyék lehetővé, 
hogy időnk, erőnk és kedvünk erre a munkára is jusson, 
amely a kulturmunkák legnemesebbjei között foglal helyet.

Jelen számunk összekapcsolja a múltat, azt az időt, 
amikor a Magyar Gyógypedagógia megszűnt szólani az 
olvasóihoz, a mostannal. Keresztül vezet ez a szám azo
kon a nehéz időkön, amikor a Magyar Gyógypedagógia 
hallgatott és elvezet a mai napokhoz, amikor a gyógy
pedagógiai oktatásügy visszaterelődött eredeti vágányaira, — 
csonkán, megtépázva és életműködéseiben megbénultan.

Azzal a hittel és meggyőződéssel indítjuk útjára 
lapunkat, hogy bár igen nehéz és igen sok akadállyal 
kell megküzdenie, nem fog többé elhallgatni és felkö- 
szönti még a feltámadásnak, a régi nagyságnak tüdöklő 
napját.

Úgy legyen!

Jelentés a gyógypedagógiai intéze
tek országos szaktanácsának 1918. 
1919. 1920. és 1921. évi működéséről.

A gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa 
az 1917. évi működéséről adta ki az utolsó jelentést. Az 
1918. évi október hó 31 -i forradalommal kezdődött meg
próbáltatások, szenvedések hatása alatt a szaktanács is 
hallgatásra kényszerült- Amikor katonáink kezéből kiütöt
ték a fegyvert, a tollhoz sem nyúltunk szívesen. Szorongó 
érzéssel, semmi jót sem remélve, néztünk a jövő elé. 
Aggodalmainkat a bekövetkezett események igazolták. 
Gyógypedagógiai oktatásügyünk szilárd alapzatát nemcsak 
megingatták, de meg is tépázták a forradalom és az azt 
következő proletárdiktatúra kilengései. Azóta a trianoni 
béke darabokra szakgatta hazánkat s a letépett ország
részekkel együtt számos intézetünk jutott idegen kézre. 
Az intézetek működésének anyagi feltételei is egyre súlyo
sabbakká váltak. Bármily nyomasztó legyen is helyzetünk, 
hiszünk a remélünk. Hitünkhöz és reményünkhöz csatla
kozik a munkaszeretetünk. E háromban bírjuk azt az,
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erőt, mely a gyógypedagógiai oktatásügyet remélhetőleg 
mielőbb régi virágzásának fokára fogja emelni.

Mielőtt még részletesen ismertetnénk a szaktanács
nak e négy éven keresztül folytatott munkáját, külön kell 
megemlékeznünk arról az öt hónapról, mely a mi oktatás
ügyünk történetében is mindenkor a legszomorubb emléke
zetű lesz s amelyet röviden proletárdiktatúrának szoktak 
nevezni.

Az 1918. évi forradalom gyümölcse 1919-ben a 
kommunizmus lett. Ennek az országos rémuralomnak 
hullámai humanisztikus oktatásügyünket sem kímélték 
meg. Alig, hogy felütötte a fejét, intézeteinknél, szinte 
kivétel nélkül, felbomlott a rend és meglazult a fegyelem. 
Rombolt mindenfelé. Gyökerestől igyekezett felforgatni 
mindent, amit kiváló emberbarátok és szakférfiak becsü
letes fáradozással évtizedeken át megteremtettek.

A gyógypedagógiai ügyosztály élére a központba 
szakfelügyelői minőségben névleg ugyan ismert, de egyéb
ként teljesen ismeretlen egyén került, aki oktatásügyünk
nek használni nem, de ártani annál többet tudott.

Az intézetekből el kellett távolítani mindent, ami a 
királysággal vonatkozásban volt. Megtiltatott a vallásos, 
erkölcsös és hazafias szellemben való nevelés és ennek 
a tilalomnak érvényesítését a félrecsúszottak gondosan 
ellenőrizték. A kommün láza, egy képzelt szebb jövő 
ábrándja gyógypedagógusaink közül is többeket megej
tett. A testület e tagjai tanácskozásokkal, körlevelek szer
kesztésével töltötték idejüket és a lelkek forradalmasítá
sával foglalkoztak. Megrendült az intézetben az elöljárók 
iránti köteles tisztelek, bomlásnak indult minden : erkölcs, 
rend) fegyelem. Az egyöntetű, lelkes nevelő-munkásság 
megszűnt. A növendékek lelki világát több helyen meg
mételyezte ez az uralom s különösen nagy rombolást vitt 
véghez a vakok lelki életében. E szerencsétlenek megta
gadták az Istent, beszédjük telítve volt ildomtalan sza
vakkal, hazafias érzésük megingott. Ezen csodálkozni sem 
lehet, mert az ő gondozásukkal megbízott apácáknak ki
adták az utat s helyüket a kor szellemében működő fel
ügyelőnők foglalták el.

Örvendetesen állapíthatjuk meg azonban, hogy amely 
intézetben voltak is megtántorodottak, ez a megtáníorodás 
ott sem volt általános. A józan elem az üres jelszavakon 
és Ígéreteken felépült diktatúrát nem tartotta a maga vi
lágának, a nehéz viszonyok között is megőrizte a haza
fias testületi szellemet.

Még örvendetesebb az, hogy több intézetnél a kom- 
mur izmus egyáltalában nem tudta magát befészkelni. A
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testület tagjai között a kartársi együttérzés a legnehezebb 
napokban is kiállotta a tűzpróbát. A tagok kivétel nélkül 
állandónn hazafias és hithű magatartást tanusitoítek, min
denben egységesen jártak el. A nemzeti gondolat e fenn
tartói előtt meg kell hajtanunk elismerésünk zászlóját.

A diktatúra bukása után minden gyógypedagógus 
igazolás alá vétetett. Az igazoló bizottság hónapokig mű
ködött. Ennek eredményeként a következő adatokkal 
számolhatunk be: Állásától történt felfüggesztés mellett 
fegyelmi vizsgálat rendeltetett el 10 ellen. Állásvesztésre 
és a tanítói működésből való eltiltásra Ítéltetett 1. Kegy
díj mellett állásvesztésre 1, Áthelyezés mellett nyilváno
san megdorgáltattak 3-an. Nyilvános dorgálásban része
sült 1, dorgálásban 2, intésben és áthelyezésben 5, meg
intetett 2. Két gyógypedagógus a Budapesti Közlönyben 
közzétett hirdetés dacára sem jelentkezett szolgálattételre 
s azért olybá tekintették, mint akik állásukról önként 
lemondottak. A képző két hallgatója is eltávolíttatott.

A diktatúra bukása után intézeteinknél is azonnal 
megkezdődtek a reorganizáló munkálatok. E célból három 
szakember központi szolgátattételre berendeltetett. Az ő 
közreműködésükkel intézeteink talpraállitása a leromlott 
anyagi viszonyok miatt lassan ugyan, de biztos lépések
ben halad előre. Reméljük, hogy a kötelességérzet, amely 
gyógypedagógusainkban általában oly örvendetesen ki van 
fejlődve, oktatásügyünket is a gazdasági viszonyok remélt 
javulása arányában, a régi, magas nívóra emeli fel.

Öt hónapi interregnumot leszámítva, — 1919. ápr.-től, 
amikor ugyanis népbiztosi rendelkezéssel megszűntnek 
nyilvánitíatott, a diktatúra bukásáig, — a szaktanács a 
lefolyt négy év alatt működését rendszeresen folytatta, sőt 
a legutóbbi esztendőben fokozott mértékben munkálko
dott. Összesen 37 gyűlést tartott, amelyből 12 az 1918., 4 
az 1919., 6 az 1920. és 15 az 1921. évre esik. Az előadói 
tisztet mind a'négy évben Berkes János látta el. A szak
tanács elnökének személyében háromszor történt változás.

A szaktanácsnak e négy évi működését és a gyógy- 
pedapógiai oktatásügyünk terén lefolyt eseményeket rész
letesen a következőkben ismertetjük :

Ismételten is foglalkozott a szaktanács tanítónőknek 
a gyógypedagógiai képzőre való felvételével. Rámutatott, 
hogy a nők tapasztalat szerint a gyógypedagógiai oktatás
ügy terén is beválnak. Javaslata illetékes helyen ez alka
lommal sem fogadtatott el és ez a kérdés egyelőre leke
rült a napirendről. Sürgette a gyógypedagógiai képző re
formálását és javaslatot terjeszteti elő, hogy a gyógype
dagógiai képző főiskolai jellegűnek minősítessék át.



A szaktanács újjászervezése és tagjainak kiegészítésé 
két ízben foglalkoztatta a szatanácsot. Első esetben a 
Siketnémaintézeti Tanárok Országos Egyesülete 191ö-ban 
nyújtott be ide vonatkozó javaslatot. Az 1920. évben 
pedig a szaktanács saját elhatározásából vette ezt a kér
dést tárgyalás alá és kimondotta, hogy a tagok a hármas 
ágazató gyógypedagógiai intézetek arányszámában legye
nek a szaktanácsban képviselve, tehát a siketnéma inté
zetek 4S a szellemileg fogyatékosak intézetei és iskolái ó, 
a vakok intézetei pedig 2 taggal. Javasolta továbbá három 
fiatalabb szakember meghívását a gyűlésekre olykép, hogy 
az illetőknek szavazati jog nélkül tárgyalási joguk legyen.

A megsiketült, továbbá a beszédbeli hibás katonák 
tanításáról való gondoskodás is állandóan érdekelte és 
foglalkoztatta a szaktanácsot. E célból egy gyógypedagó
giai tanárnak a tanítások alóli felmentését és a hibás 
beszédű katonák tanítására való kirendelését javasolta. 
Figyelembe ajánlotta továbbá, hogy, a hibás beszédű kato
nák tanítása decentralizáltassék.

Sürgette az érzéki és értelmi fogyatékosok tanköte
lezettségének a beadott törvény tervezet alapján való 
mielőbbi tárgyalását és megalkotását. . . . .

Véleményt mondott a „Magyar Gyógypedagógiai 
Társaság“ alapszabály tervezetére, a vak zongorahango- 
lók számára kidolgozott tantervre, a tartásdijak megálla- 
pitására. Javaslatot tett a különböző iskolai illeték szabá
lyozására, a gyógypedagógiai intézetek, szaklapok segé
lyezésére, a tanerők beosztására, kinevezésére.

A vakoknak tanítókul való kiképzésével ismetelten 
is foglalkozott a szaktanács. E tekintetben megmaradt az 
eddigi véleménye mellett és ennek eredményéül a 44.oo4/ 92U. 
sz rendelet végérvényes döntésként kimondotta, hogy a 
vakok tanítókul nem képezhetők ki és nem alkalmazhatók.

Kimondotta a szaktanács, hogy azok a gyógypeda
gógusok, akik magasabb tanulmányokat akarnak folytatni, 
ahhoz engedélyt kérjenek. Ez az engedély pedig  ̂csak 
abban az esetben adassák meg, ha ez a tarulmány a 
hivatással járó kötelesség teljesítését nem akadályozza.

Javasolta a szaktanács, hogy a vakok kolozsvári 
intézete óvodával bővíttessék ki, a vakok budapesti inté
zetében pedig a gyengeelméjű vakoknak külön osztály 
szerveztessék. Az úgynevezett eurithmikus torna vala
mennyi kisegítő-iskolában honosíttassák meg, a kisegítő
iskolába elsősorban az elemi iskolák I. és II. osztályából 
vegyenek fel növendékeket és pedig azokat vegyék tel, 
akik osztályismétlés dacára sem haladnak a tanulmá
nyokban.
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Behatóan foglalkozott a szaktanács a budapesti áll. 
gyógypedagógiai nevelő-intézet telkén ideiglenes hajlékban 
elhelyezett ideges gyermekek alsó- és középfokú áll. inté
zetének ügyével. Az az egyöntetű vélemény alakult ki. 
hogy ez az intézet nem életképes, annak nincs létjogo
sultsága. A nagy anyagi áldozatok árán fenntartott inté
zet csak a szellemi proletárok számát gyarapítja és bizo
nyítvány gyártó intézetté vált. Megszüntetését javasolta. 
Ez tényleg meg is történt.

Véleményt mondott a gyógypedagógiai psychológiai 
laboratórium vezetőjének a laboratórium végleges meg
szervezésére vonatkozó beadványára. Tárgyalta továbbá 
a szaktanács a laboratórium 20. évi működéséről beadott 
jelentést és különösen a jelentésnek azzal a részével fog
lalkozott behatóan, amely kétféle típusú kisegitő-iskola 
szervezését célozta.

Egy konkrét eset kapcsán a szaktanács javaslatára 
kimondatott, hogy mivel az áll. intézeteknél a növendé
keket 1 felügyelő-bizottság veszi fel, a növendékek elbo
csátás is az ő jogköréhez tartozik.

B rálta a szaktanács a kecskeméti áll. kisegitő-iskola 
segélyz -bizottságának szabályzatát.

'  Ja asolta a beszédbeli hibások áll. tanfolyamának 
önállósít fsát; a siketnéma-intézeteknél a kürzetbeosztés 
felfügges dését.

Egy konkrét eset kapcsán kimondotta a szaktanács, 
hogy a testület tagjait, a tanítási órák közötti szüneteken, 
a tanulmányi kirándulásokon, iskolai és egyházi ünnepe
ken kivül eső felügyeletre kötelezni a szabályzat érteimé* 
ben nem lehet, de ez nem is volna méltányos.

A Gyógypedagógiai Tanárok Orsz. Egyesülete a ki* 
segitő-iskolák függő kérdéseinek egyöntetű rendezésére 
utasítás-tervezetet dolgozott ki és mutatott be. Ezt az uta
sítást a szaktanács részletesen bírálta és elfogadásra 
ajánlotta.

A Siketnémaintézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 
tankönyvirás tárgyában tett jelentését pártolólag terjesztette 
elő. Úgyszintén egy gyógypedagógusnak a siketnémák 
részére gazdasági iskola és foglalkoztató telep létesítése 
iránti beadványát is pártolta.

Az 1919—20, iskolai évben a gyógypedagógiai inté
zeteink egy része a tüzelő-anyag hiánya miatt és a nehéz 
megélhetési viszonyok folytán nem működött, a többi 
intézetben pedig ugyanezen okokból csupán öt-hat hóna
pon át folyt a tanítás. Ezt az évet tehát tanítás szem
pontjából a működésben volt intézeteket illetőleg is csonka 
tanévnek kellett minősíteni. Erre való tekintetből a szak*
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tanács azt javasolta, hogy az iskolai év végén a növen
dékeket nem kell osztályozni, az 1920—21. évben pedig 
minden növendék abba az osztályba osztandó be, amely 
az illető gyermek tanultságának és tudásának leginkább

Javasolta, hogy a menekült tanárok lehetőleg olyan 
intézetekhez osztassanak be, amilyen intézeteknél eddig 
is működtek; a kézügyesség és torna tanításának. — amely 
intézeteknél ez lehetséges, — egy kézben való összpon
tosítását. .

A testületi jegyzőkönyvek alapján gondos figyelem
mel kísérte a gyógypedagógiai intézetek működését. Felül
vizsgálta az intézetek órarendjét és megfelelő jelentések
kel terjesztette elő. Feljegyezzük még a szaktanács műkö
désének eredményeként, hogy azok az igazgatók, akik 
rendeleti intézkedéssel véglegesítve nem voltak, véglege- 
sittettek. A magánvizsgálatok dija 100 koronában, a bizo
nyítvány másolatok és másodlatok dija 10 koronában 
állapíttatott meg. Az óradijak 50 százalékkal felemeltettek. 
A könyvtáros és szertáros az iskolai év végén díjazásban 
részesül, ha e tekintetbeni teendőit anyagi felelősség mel
lett a tanításon kívüli időben látja el.

Tárgyalta a Magyar Gyógypedagógia és a Magyar 
Siketnéma-oktatás cimű szaklapok államsegélyét, mely 
egyenként 3000 koronában állapíttatott meg.

' A növendékek tartásdija egyes gyógypedagógiai inté
zetekben a szaktanács javaslatára 3000, 1500 és 800 
koronában állapíttatott meg. Ez a háromféle fokozat 1921- 
ben negyedikkel, 100 koronás díjjal bővíttetett ki.

A vall.- és közoktatásügyi miniszter úr 1920. decem
ber havában a szaktanács elnökévé Dr. Radnay Rezső
min. tanácsost nevezte ki. .

Közölte az összes intézetekkel és iskolákkal a mi
niszter úr abbeli rendeletét, hogy a Védőligák Szövetsége 
által megkoszorúzott jelszó és jelmondat a szokásos imák 
végeztével elmondandók,

Határozatilag kimondotta, hogy a siketnémák inté
zeteinek I.— VI. osztályában a beszédtanitásra heti 22 
óra fordittassék. A határozat életbeléptetése az 1922—23. 
tanévre halasztatott el. ■ ■ ,

Foglalkozott a szaktanács a tanerők elfoglaltságának 
kérdésével s kimondotta, hogy a heti 24 órai elfoglaltság 
keretén belül a tanerők az intézet adminisztratív teendői
nek ellátásánál igénybevehetők Foglalkozott továbbá a 
gyógypedagógiai oktatás belterjes feljesztése és a tanárság 
továbbképzésének levetőségével. E tárgyban Dr. Ransch- 
burg egyet, rk. tanár véleményét is kikérte. Ranschburg



dr. tervezetéi a miniszter űr elfogadta s az előadások 
tartását elrendelte.

Elhatározta a szaktanács, hogy az ország elszakított 
részein levő gyógypedagógiai intézetek sorsát figyelemmel 
kiséri és ahol annak lehetősége fennforog, mindent meg
tesz arra névre, hogy ezek az intézmények a régi nyo
mokon működhessenek.

Az 1920—21. tanév végén a minisztérium az egyes 
intézetek megvizsgálására a kibővített szaktanács tagjait 
küldi ki, mint miniszteri biztosokat.

A gyógypedagógiai oktatásügy egyes ágazatainak 
működésére a következőket jegyezhetjük fel.

1. A gyógypedagógiai tanárképző az 1918— 19. isko
lai évben lefokozott keretekben működött, 18 hallgatója 
volt, és pedig 10 első- és másodéves. Az 1919—20. év
ben a képzőnek csak másodéves hallgatói voltak. A jú 
nius havában megtartott vizsgálatok általában sikeresen 
folytak le. A kommün idején „megfelelt“ „nem felelt meg“ 
jelentéssel ellátott oklevelek bevonattak, érvénytelenitteítek 
és ezek helyett az anyakönyvbe jegyzett érdemjegyek 
alapján új oklevelek adattak ki.

A képző működéséből még feljegyezzük azt, hogy 
abban a vitás kérdésben, vájjon közös legyen-e azután 
is a képzés, avagy a gyógypedagógiai oktatásügy hármas 
ágazatának megfelelően szétválasztott, a vall.- és közok
tatásügyi rn. kir. miniszter úr 1920. évi 76.445. számú 
rendeletével az egységes képzés mellett döntött. A sza
bályzat reformja ügyében a gyógypedagógiai intézetek 
testületéit is meg kívánja hallgatni.

2. Az ideges gyermekek alsó- és középfokú áll. inté
zete az 1918. évi forradalmak idején kivétetett a szak 
tanács hatásköre alól. Ezzel csak az dokumentálíatott, 
hogy az idegesek intézete nem tulajdonképeni gyógype- 
da'gógiai intézmény. E helyen is megemlítjük, hogy ez az 
intézet 1920. évi junius hó végével megszűnt.

3. A siketnémák oktatása teréről feljegyezzük, hogy 
az intézetek az 1918. év folyamán csaknem kivétel nél
kül rendkívüli nehézségekkel, egyesek szinte válságos 
helyzettel küzdöttek. Az év őszén az egész országon vé 
gig vonult a „spanyol-nátha“ néven ismert járványos 
betegség csaknem valamennyi intézetet meglátogatta. Egyes 
intézeteknél a növendékek tömegesen betegedtek meg. A 
tüzelőanyag hiánya is érezhető volt. A tanítások e két 
ok miatt hónapokig szüneteltek. A növendéklétszám min
denütt többé-kevésbé apadt. Sok növendék ruhahiány 
miatt nem jelentkezett, a jelentkező növendékek is felette 
hiányosan voltak ruhával felszerelve. Nagy volt a panasz
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az anyagi eszközök elégtelensége miatt. A növendékek
nek családoknál való elhelyezése gondot okozott. Az év 
végén már néhány intézet is megszállás alá került, mint 
a temesvári, körmöczbányai, ungvári és ott lebegett fe
lettük a lét és nem lét kérdése. Bács-Bodrogvármegye 
lekapcsoltatott a szegedi intézet körzetéből, ezáltal az 
intézetet több ezer koronányi károsodás érte.

Az intézetek magasabb államsegélyek kérésével és 
a menhelyi növendékek tartásdijának felemelésével óhaj
tottak sivár anyagi helyzetükön segíteni. Azonban az 
állam sem volt képes a szükséges anyagi eszközöket 
a kívánt mértékben rendelkezésre bocsátani.

Ily viszonyok között az intézetek a legodaadóbb 
munka és minden erőfeszítés árán sem voltak képesek 
megfelelő eredményt elérni. A tananyag még redukáltan 
sem volt feldolgozható.

Feljegyezzük még az 1918. évről, hogy az izr. siket
némák intézete egészen csendben megünnepelte 40 éves 
fennállását. Négy évtizedes munkásságáról terjedelmes 
nyomtatott jelentésben számolt be.

A trianoni békével elvesztettük a temesvári, aradi, 
kolozsvári,, jolsvai, körmöcbányai, ungvári és pozsonyi 
intézetet. És elvesztésre Ítéltetett a soproni intézet is, 
amely azonban hála a lakosság hazafias érzületének, a 
népszavazás után birtokunkban maradt. Az elvesztett 
intézetekben működő tanároknak alig számbavehető cse
kély töredéke maradt a helyén. A nagy többség részint 
önként menekült, részint menekülni kényszerült. E rémes 
napok alatt minden intézet készséggel nyújtott hajlékot 
azoknak a kartársaknak, akik bármely okból menekülésre 
kényszerültek. A vall.- és közokt. minisztérium pedig va
lóban atyailag gondoskodott róluk: valamennyi menekült 
gyógypedagógiai tanárt az előbbi foglalkozásának megfe
lelő intézethez osztotta be szolgálattételre.

Az elvesztett intézetekkel együtt a tanításban része
sülő gyermekek száma is csökkent. így a jövő programmja 
csak az lehet, hogy nevelő intézeteinket a lehetőség ha
tárai között fejlesszük, bővítsük, a kapcsolatot az elrabolt 
területeken lakó siketnémákkal is fenntartjuk azáltal, hogy 
részükre intézeteinkben felvételi jogot és helyet biztosítunk.

Az 1920—21. tanév folyamán több intézet még ki- 
sebb-nagyobb szünetek tartására volt kényszerítve, a tü
zelőanyag hiánya és fertőző betegségek miatt.

4. A vakok oktatása teréről említést érdemel, hogy 
a vakoknak gépírókká való tömegesebb kiképzése érde
kében a vakok között nagyobb akció indult meg. A moz
galom vezetői a „Vakok önmagukért" cimen lapot indi-
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tottak, amelyben különösen azt az eszmét propagálták, 
hogy a vakok oktatásügye terén vak egyénnel betölthető 
minden állás tényleg vakkal töltessék be. Szakkörökben 
ez a törekvés nem találkozott rokonórzéssel, mert a vakok 
olyan állásokat is ki akartak sajátítani a maguk céljaira, 
amely állások betöltésére magukban képtelenek lettek 
volna és csak látók támogatása mellett tudtak volna ér
vényesülni.

Elvesztettük a vakok kolozsvári és eperjesi intézetét.
A vakokat gyámolító orsz. egyesület a szaktanács 

javaslatára felhivatott, hogy a fiók egyesületek működé
sét, az egyesület és az állam által kinevezett igazgatók 
közötti viszonyt meghatározó szabályzatot készítsen.

A vakok budapesti orsz. intézetének eddigi négy 
tagozata (óvó, előkészítő, középfokú és továbbképző) az 
1920—21. tanévben egy uj tagozattal, a gyengeelméjű 
vakok tagozatával kibővült. Külön csoportban tanulnak 
azonkívül a vak siketnémák. Az intézetben tüzelőanyag' 
hiánya miatt nyári és téli órarend szerint folytak a taní
tások. Az egyes segélyző akcióktól az intézet jelentékeny 
támogatásban részesült, különösen az amerikai segély
akció részéről.

A vakok szegedi intézete a szerbek megszállása 
alatt volt 1921. aug. 21-ig. Az intézet berendezését és 
felszerelését a megszálló szerb katonaság nemcsak meg
rongálta, hanem nagy részét el is rabolta. Magát az épüle
tet is megrongálták. A tanítás az 1920—21, évben szüne
telt. Az intézet helyreállítása igen nagy áldozatot követel.

5. A szellemileg fogyatékosok oktatásügye területé
ről feljegyezzük, hogy főképen a kisegitő-iskolák ügye 
örvendetes fejlődésnek indult. A szaktanács több Ízben 
foglalkozott új kisegitő-iskolák szervezésének ügyével. A 
szervezési munkálatok Újpesten, Kispesten és Erzsébet- 
falván oly kedvező körülmények között folytak, hogy az 
emlitett helyeken az 1921/22. tanévben a rendes tanítás 
is megkezdődött. Hajdúhadházán és Cegléden,a szerve
zési előmunkálatok még nem fejeződtek be. Ügyszintén 
Székesfehérvárott és Miskolcon is tétettek kezdeményező 
lépések kisegitő-iskola szervezése iránt, de egyelőre ered
ménytelenül. Pécsett 1918-ban nyílt meg egy kisegitő- 
osztály. Formailag a kisegitő-iskola nem szerveztetett meg, 
de a gyengetehetségű tanulókat tényleg a normálisaktól 
elkülönült oktatásban részesítették.

A gyengetehetségű gyermekeknek a kisegítő-iskolába 
való áttelepítését szabályozván, a minisztérium a székes
főváros tanácsához intézett rendeletében kimondja, hogy 
az áttelepítő bizottságok kiegészitendők a gyengetehetségű
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tanulók tanítójával és az illetékes kisegítő-iskola igazga
tójával. A felülvizsgálat pedig hatósági orvos közreműkö
dése mellett végzendő.

Az újonnan szervezett, valamint a még szervezendő 
kisegítő-iskoláknak tanerőkkel való ellátása érdekében a 
minisztérium átszervezte a szünidei tanfolyamot egyéves 
tanítóképző tanfolyammá. Megállapiitatott a tanfolyam 
szervezete, tanterve. A tanfolyam 1921-ben nyílt meg s 
reménnyel tekintünk működése elé.

A székesfőváros is rendezett hasonló tanfolyamot 
a kisegítő-iskolában . mutatkozó tanerőhiány pótlására. E 
tanfolyamnak nyilvánossági joga nincs s az ott képzett 
tanítók és tanítónők képesítő vizsgálat tételére az áll. tan
folyam vizsgáló-bizottsága elé utasittattak.

A budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő intézet 
foglalkoztató tagozattal bővült meg. Az intézet tehát je
lenleg már kettős célt szolgál: a fiatalkorúak nevelés-ok
tatását és felnőttebb szellemi fogyatékosok foglalkoztatását.

A békésgyulai közkórház elmebeteg-osztályán elhe
lyezett tanköteles korban levő gyengeelméjű gyermekek 
nevelés-oktatása és foglalkoztatása tárgyában a szaktanács 
helyszíni szemle megejtése után előterjesztést tett Őexcel
lenciájának. Ezen az alapon meg is indultak már a szer
vezési munkálatok.

A trianoni békével elvesztett intézményeinkben e 
helyen még fel kell sorolnunk a szellemileg fogyatékosok 
borosjenői nevelő- és foglalkoztató intézetét, valamint a 
brassói, marosvásárhelyi és nagybecskereki kisegítő-isko
lát. Megszállás alá került és ily módon veszteség számba 
megy a felsőci Llum-féle magánintézet is, mely tanügyi 
szempontból a szaktanács felügyelete alá tartozott és 
amely a fogyatékos képességüeknek nemre, korra, a fo
gyatkozás fokára tekintet nélkül való felvételével sok sze
rencsétlen szülőnek száríthatta és tényleg szárította fel 
fájdalmas könnyeit.

6. A beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam 
bár szűkebb keretekben, de mind a négy év alatt működött.

A szokásos rendeléseket orvosi és pedagógiai szem
pontból szintén megtartották szombatonként.

Az 1919. évben a tanfolyam vezetésében változás 
állott be. Dr. Sarbó Artúr egyetemi tanár nagy elfoglalt
sága miatt lemondott vezetői megbízásáról és a vezetést 
Istenes Károly gyógypedagógiai tanár vette át, aki meg
előzőleg 16 éven át volt Sarbó professzornak a beszéd
hibások tanfolyamánál segítőtársa.

Megemlítjük még, hogy a tanfolyam az 1920. évben 
önállósittatott, nevezetesen Istenes Károly a siketnémák
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tanítása alól felmentetett és azóta kizárólag a tanfolyam 
érdekeit szolgálja.

Az egri siketnéma intézet saját kezdeményezésére 
beszédhibák javítására szolgáló tanfolyam létesítése iránt 
nyújtott be felterjesztést. Á tanlolyam a siketnémák inté
zetével kapcsolatosan 1921-ben megnyílt.

7. 1921-ben a gyógypedagógia intézmények száma 
megnövekedett a nagyothallók budapesti iskolájával, 
amennyiben ezen iskolának szorosan gyógypedagógiai 
vonatkozásban vett szakfelügyeletét a szaktanács gya
korolja.

A nagyothallók iskolájának szervezése és vezetése 
céljából Őexcellenciája felmentette dr. Bárczy Gusztávot 
a budapesti állami siketnéma-intézetben viselt beosztása 
alól. Az iskola jelenleg a székesfőváros területén több 
helyen folytatja működését, központja a Mária Terézia- 
téri pedagógiai ^szemináriumban van, ezen kívül tanítás 
folyik még az Új Szent János kórház fülészeti osztályán, 
a Papnövelde-utcai és a Szvetenay-utcai iskolákban.

8. A Nyomorék Gyermekek Országos Otthonának 
elnöksége az 1921. évben beadvánnyal fordult a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úrhoz, amelyben a nyomorék 
gyermekek iskolájának gyógypedagógiai iskolává való 
minősítését kéri. A szaktanács ajánlatára Őexcellenciája 
arra való tekintettel, hogy a testileg fogyatékos gyerme
kek abnormitásuknál fogva különleges oktatásra szorul
nak s ilyképen tehát beleillenek abba a keretbe, amelyet 
a gyógypedagógia felölel, az iskolát kivette a tanfelügyelő
ség hatásköre alól s a gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsának hatáskörébe utalta.

Személyi ügyek.
a) K inevezések.

1919 jan. 1-én magasabb fizetési osztályba kineve
zést nyertek: A VII. f. o . : Borbély Sándor ig., Herodek 
Károly ig., Khs Lajos ig., Kiinda Kálmán ig.. Németh 
László ig., Klug Péter ig., Lovács József ig., Mlinkó Islván 
ig., Valek János tan., Török,Sándor ig., Éltes Mátyás ig., 
Fölkér József ig., Markovits Árpád ig., Káplán Gyula tan.. 
Török Gyula tan., Hobler Rezső tan., Kirschenheuter 
Ferenc tan,, Skultéty Lajos tan., Schnellbach Ferenc tan .; 
a Vili. f. o . : Halenkovits Fanni tanítónő, Volkober János, 
Z'áborszy Árpád, Nemere Gyula, Lázár Pál. Puha László, 
Ábrahám János, Karnay Árpád, Derbész Bertalan, Schreiner 
Ferenc, Zemkó Péter, Pirovits Jenő tanárok, Tóth Zoltán



ig Szentgyörgyi Ousztáv ig., Láng István, Eötvös László, 
Hribik L. Aladár tanárok; a IX. f. o . : Horváthné bz. 
Laura tanítónő, Góts Ottó, Takács Gyula Kun Ernő, 
Gábor Lajos, Dankó István, Szabó Géza, Jávor Gyula, 
Vollmann János, Milassin Gyula, Katona Géza, Molnár 
Antal, Jónás A. Jenő. Fehérvári Sándor, Maár János taná
rok- a X. f. o . : László Géza, Leopold Rezső tanárok, 
Hribikné Sch. Gizella tanítónő, Molnár Béla, Berényi 
Ferenc, Halberstroh József, Schnell János, Gurszky Ernő, 
Magyar László, Gáldi Andor, Baranyai Géza> Gresz
József tanárok. , r

1920 okt. 25-én kinevezettek: a X. f. o . : Kemenyty 
Károly, Meixner Mátyás, Szaucsek István.

1921 febr. 28-án kinevezettek.- a VII. f. o . : Schannen 
Péter ig, Kegler Ferenc ig, Deschenszky Ferenc ig. Nagy 
Péter ig : a Vili. f. o . : Winkler Sándor, Török Sándor, 
ScHulmann Adolf ig .: a IX. f. o . : Zengő Péter. Varga 
Róbert; a X. f. o . : Révász Kálmán.

1921 szept. 1-én kinevezettek: a VI. t. o . : oerkes 
János ig.; a VII. f- o . : Szabados Ödön, Horváth Pál, 
Szabady Géza, Nécsey János tanárok, Kondra Mihály ig, 
Horváth Attila, Vatter Ferenc, Hövényes Antal, Istenes 
Károly tanárok; a VIII. f. o . : Krupa Pál, Varsányi Ferenc 
Györgyffy Ákos, Frey József," Michels Fülöp, Simon József, 
Szabó Károly; a IX. f. o . : Mayer Dezső, Kunsch Ferenc, 
Szép József, Ungermann József, Supka Károly, Fizáry 
Bódog tanárok; a X. f. o. ■ Bernáth István tanár.

■ b) Áthelyezések, beosztások.
K ádas György menekült tanár az ifjú vakok szegedi 

intézetéhez, innen a kecskeméti kisegitő-iskolához, majd 
1921-ben Békésgyulára a közkórházban létesítendő gyógy
pedagógiai intézet szervezésére.

Szépfalusi Ferenc menekült tanár a siketnémák váci 
intézetétől a budapesti állami kisegítő iskolához.

Lengyel Gyula, Vajda L ajos  a vakok budapesti 
intézetétől a budapesti állami gyógypedagógiai nevelő
intézethez.

H abeslroh József a vakok budapesti intézetétől a 
budapesti állami kisegitő-iskolához.

Ivány Józse f  a vakok budapesti intézetétől -a kecske
méti kisegitő-iskolához, innen az újpesti kisegitő-iskolához.

Séra Lajos  a vakok budapesti intézetétől a szegedi 
kisegitő-iskolához, innen az eredeti áthelyezés fentartásá- 
yal a budapesti állami kisegitő-iskolához,
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L ovács Józ se f  a vakok szegedi intézetének igazgatója 
tanári szolgálattételre a vakok budapesti intézethez, innen 
a siketnémák szegedi intézetéhez.

Demecs Józ se f  a siketnémák váci intézetétől a vakok 
budapesti foglalkoztatójához.

Jávor Gyula a siketnémák kaposvári intézetétől a 
debreceni siketnéma-intézethez.

Zengő Péter menekült tanár a szegedi kisegítő-iskolá
tól a siketnémák szegedi intézetéhez.

Varga Béla  a siketnémák kaposvári intézetétől a 
debreceni intézethez.

Révász Kálm án  a siketnémák egri intézetétől a buda
pesti gyógypedagógiai intézethez.

Szlavkovszky Endre a siketnémák váci intézetétől 
ugyanoda.

Tar József menekült tanár a vakok szegedi intéze
tétől a debreceni kisegítő iskolához.

Berták I. A ndor  a budapesti állami kisegítő-iskolától 
a kispesti kispesti kisegítő-iskolához.

Krieger György a kiskunhalasi kisegítő-iskolától az 
újpesti kisegítő iskolához.

Kegler Ferenc menekült igazgató a siketnémák váci 
intézetétől a vakok budapesti intézetéhez.

Bessenyei Elem ér menekült tanár a siketnémák buda
pesti intézetétől a budapesti állami kisegítő-iskolához.

M agyar László  a siketnémák egri intézetétől a nagyot
hallók budapesti iskolájához, ugyanoda Jia jdu  L ajos  a 
siketnémák kaposvári intézetétől és Z. Kiss Ján os  a siket
némák debreceni intézetétől.

Vas István a siketnémák váci intézetétől a kecske
méti intézethez.

Baranyai Géza a budapesti áll. gyógypedagógiai 
nevelő-intézettől az erzsébetfalvai kisegitő-iskola vezeté
sére, ugyanonnan Gáldy Andor a kiskunhalasi kisegitő- 
iskola vezetésére, ugyanonnan S zabó  Károly  a minisz
tériumba központi szolgálattételre.

Vollmann Ján os  a  budapesti áll. kisegítő-iskolától 
az újpesti kisegitő-ikola vezetésére, ugyanonnan Zsenaty 
D ezső a kispesti kisegitő-iskola vezetésére.

Istenes Károly  a siketnémák budapesti intézetétől a 
beszédhibák javítására szolgáló tanfolyam vezetésére, 
ugyanonnan Dr. Bárczi Gusztáv a nagyothallók iskolájá
nak és tanfolyamainak vezetésére, ugyanonnan Simon J ó 
zsef a minisztériumba^ központi szolgálattételre.

Kirschenheuter Ferenc a vakok budapesti intézetétől 
a vak katonák intézetének -vezetésére, ugyanonnan Schnelí 
Ján os  a gyógypedagógiai pszjhológiai laboratóriumba.
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Katona Géza a budapesti áll. gyógypedagógiai in
tézettől a kecskeméti kisegitő-iskola igazgatói teendőinek

ellátása^ a siketnémák kecskeméti intézetének

igazgatására. , . , . , . . . .
Jo ó  Sándor a vakok szegedi intézetének igazgatasara.

c) Menekült tanárok
A siketnémák váci intézeténél nyertek beosztást 

Pongrácz Mihály Körmöcbányáról. Idövényes Antal és 
W inkler Sándor Pozsonyból, Z sem bay Ferenc Ungvárról 

A siketnémák budapesti intézeténél nyertek beosztást 
D eschenszky Ferenc ig. és Pirovits Jen ő  Pozsonyból, 
Nagy Péter ig. és Begidsán Tivadarné kézim. tanítónő 
Kolozsvárról, ' Schulmann A dolf ig. Ungvárról, Rédiger
Károly  Aradról. , , ,

A siketnémák kaposvári intézeténei nyertek beosz
tást Rieger György ig. Jolsváról, Hribik A ladár  és nri- 
bikné Sch. Gizella kézim. tanítónő Körmöczbányarol.

A siketnémák szegedi intézeténél nyertek beosztást 
Gresz Józ se f  Ungvárról, Török Sándor  Temesvárról, Zengő
Péter Pozsonyból. , , , , , ,

A siketnémák egri intézeténél nyertek beosztást Ju hász  
Zoltán, Sólym os Sándor  Jolsváról, Leopold  R ezső  Boros-

jenorcd gjketnémák intézeténél nyertek beosz
tást Tóth Á rpád  és Tam ás István Ungvárról, Varga Béla
Jolsváról. , . ,

A siketnémák kecskeméti intézeténei nyertek beosz
tást W ayán Ferenc Pozsonyból és G áspár Á rpád  Ung-

" A vakok budapesti intézeténél nyertek beosztást 
D eschenszky N ándor, Fizáry B ódog  és Fizáry B ódogne  
kézim. tanítónő  ̂ Pozsonyból, Schannen Peter ig. Kolozs
várról, Kegler Ferenc ig. Körmöcbányáról.

A budapest áll. kisegítő-iskolánál nyert beosztást 
Bessenyei Elem ér Kolozsvárról

A debreceni áll. kisegítő-iskolánál l arr Józ se f  l\olozs-

Vair°A z újpesti áll. kisegítő-iskolánál Ehling Ja k a b  Arad
ról és Fejes Ilonka kis. isk. tanítónő Nagybecskerekről. 

Békésgyulán K ádas György Borosjenőről.
A kiskunhalasi kisegiíő-iskolánál Lusztig J e n ő  all.

tanító.
A csongrádi kisegítő-iskolánál le lk e s  Alfréd  kis. isk.

lanitó.
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A m agyarországi gyógypedagógiai int. és növendékeinek  
szám szerű adatai az  1921. év végén :

ENC3NIW'O
"oLu

flz intézet neve és alapítási éve

Tanerők
száma fl növendékek száma
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a) Siket ném ák intézetei:
1 Váci kir. orsz intézet 1802 21 4 171 165 156 147
2 Izr. orsz, intéz 4 1877 7 2 93 53 75 80
3 Budapesti kir. orsz, intézet 1891 19 3 165 L'0 149 152
4 Kaposvári áll. s. intézet 1897 5 2 71 49 37 33
5 Kecskeméti áll. s. intézet 1900 7 1 65 61 48 50
6 Szegedi áll. s. intézet 1901 15 5 140 104 52 112
7 Egri áll. s. intézet 1901 9 4 55 32 37 50
8 Debreceni áll. s. intézet 1903 11 5 45 64 73 106
9 Soproni áll. s. intézet 1903 10 3 80 70 49 48

b) V akok név. és foglalkozt. intézetei:
778

1 Budapesti kir. orsz. intézet 1826 18 1 262 246 179 210
2 Lovag Wechselmann-féle int. 1908 2 1 29
3 Szegedi ifjú vakok intézete 1908 2 1 48 36 30 29
4 Szombathelyi ifjú vakok int. 1908 1 1 19 25 32 ■40

V. Gy. O. E, budapesti ifjú vakok
5 intézete 1899 1 1 29

c) Szellemileg fogyat, intézm ényei:
337

1 Bpesti áll. gyógyped. név. int. 1896 10 2 98 97 99 106
2 Budapesti áll. kisegitő-iskola 1900 12 2 182 179 192 197
3 Egri áll. kisegitő-iskola 1907 3 3 41 20 39 44
4 Csongrádi áll. kisegitő-iskola 1907 2 1 23 33 37 36
5 Debreceni áll. kisegitő-tskola 1908 5 2 72 72 74 74
6 Kecskeméti áll. kisegitő-iskola 1908 8 2 65 62 82 125
7 Szegedi áll. kisegitő-iskola 1913 4 1 78 80 90 73
8 Kiskunhalasi áll. kisegitő-iskola 1920 2 — 32 40
9 Erzsébetfalvai áll. kisegitő-isk. 1921 5 --, 63

10 Kispesti, kp. munkástelepi, Pest-
szentlőrinci áll. kisegitő-isk. 1921 6 -- . 96

11 Újpesti áll. kisegitő-iskola 1921 5 — 73
Békésgyulai nevelő, fogl. és ápoló

12 intézet 1921 1 3 26
853

ÍC 3L
i .3
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d) H adifogságból visszatért tanárok.
Szentgyörgyi Gusztáv, a sn. váci int.-tői, 4 évig volt 

orosz fogságban.
Pirovits Sándor, a sn. pozsonyi int.-től 4 évig volt 

orosz fogságban.
Gyovay D. József, a sn. szegedi int.-től, 3 és fél évig.
Varsányi Ferenc, Sturm József, D cnkó István, a sn. 

egri int.-től 6—6 évig orosz fogságban. „
L eopold  Rezső, a borosjenői győgyped. int.-től, 4 

évig orosz fogságban.
László Géza, a sn. soproni int.-től, 6 évig orosz 

fogságban.
Fizáry Bódog, a sn. pozsonyi int.-től, 6 évig orosz 

fogságban.
Berinza István, a vakok bpesfi int.-től, 2 évig orosz 

fogságban.
Pánczél Imre, a bpesti győgyped. int.-től, 3 és fél 

évig orosz fogságban.
Ungermann József, a bpesti kis. isk.-tól, 6 évig orosz 

fogságban.
Virga Lajos  kis. isk. tanító, az egri kis. isk.-tól.

e) N yugdíjazások.
Ákos István, Németh László, Török Gyula, Fúrj Pál, 

Fodor István, N emere Gyula, Varga Róbert, Pischinger 
Nándor, dr. Bihari Károly.

f) Lem ondások.
Á kos István 1920. dec.-ben arra való tekintettel, hogy . 

nyugdíjba vonult, a szaktanácsi tagságról lemondott.
Tanári állásáról 1921 nov.-ben lemondott és meg

szállt területre távozott Dr. Szépfalusi Ferenc.
Dávid Mihály a státusból törültetett, mivel m. kir. 

konzuli irodaigazgaíói kinevezést nyert.
Állásukat felhívásra sem foglalták el s igy lemon- 

dottaknak tekintettek Liszál Vilmos, Fehérvári Sándor, 
Váradi Zsigmond, Ganyó Vilmos, Tiffert Gygrgy, Nemesd 
falvi Józ se f és Lovács Dóra.

g) H alálozások.
Együd L a jos  a siketnémák váci intézetének tanára 

közel 40 évi és Szotfrid Józ se f  ugyanennek az intézetnek 
tanára 25 évi munkálkodás után elhunyt. Mindketten a 
szaktanács munkájából is kivették részüket. Veszteség 
érte oktatásügyünket továbbá Gönczi Gyula a siketnémák
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kecskeméti intézet tanárának, H orváth Attila a vakok 
budapesti intézete zenetanárának és D erbész Bertalanná  
a siketnémák budapesti intézete kézimunka-tanítónőjének 
halálával.

Jelentésünket azzal fejezzük be, hogy a közel jövő 
hozza meg gyógypedagógiai oktatásügyünknek a csendes 
és zavartalan, minden külső káros befolyástól mentes 
munkálkodást, hogy a régi magaslatára újból felemelked- 
hessék.

Budapesten, 1921, évi december 31-én,
Berkes János

szaki, előadó.

Berkes János 35 éves jubileuma.
Kezdő tanitó koromban nagy érdeklődéssel vártam 

a Néptanítók Lapjának azt a számát, ahol a gyógy
pedagógiai-képző felvételi pályázatát hirdették. Azok a 
lelkes emberek, akik a gyógypedagógus magasztos hiva
tásáról, a nagyon sok emberszeretetet, türelmet és nem 
is tudom még mit kívánó, de emellett mégis nagyon szép 
pályáról beszéllek, ezeket az én akkori légkörömben élő 
emberekhez hasonlítva, olyanoknak ismertem meg, akik 
a mindennapi élet szürkeségéből kivetkőztek s valahogy 
talán nem is ebben a vásárszerű világban élnek. Mikor 
azután magam is e pályára kerültem, s a kevés rózsa 
között, nagyon is sok tövist találtam, mégis a megkülön
böztetett tiszteletem semmivel sem lett kevesebb a gyógy
pedagógia nestorai iránt, látván azt, hogy ezek az embe
rek meggyőződésből, rajongásig szeretik foglalkozásukat 
s abban mindent, még a nehezet, a szinte elviselhetetlent 
is könnyűnek találják. Ezek a gondolatok jutottak eszembe 
most, hogy a budapesti gyógypedagógiai nevelő intézet 
igazgatójának, Berkes Jánosnak 35 éves jubileumáról 
akarok beszámolni.

Az állami gyógypedagógiai nevelő intézet 1921 dec. 
12-én ünnepelte igazgatójának 35 éves szolgálati jubileu
mát. A le első pillanattól kezdve az volt a véleménye a 
tanári les. Jetnek, hogy, bár az akkori időkkel nem volt 
összeegyei eihető az ünnepélyt nagyobb keretek közt 
tartani, mégis a többi kartársainkra való tekintettel kíván
tuk házi-ünnepélyünket úgy rendezni, hogy mindenki, aki 
Berkes János ünneplésében részt akar venni, ott meg
jelenhessen.
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A  budai tantestület a maga részéről diszgyűlés 
. keretében ünnepelte igazgatóját, amikor Gurszky Ernő 

üdvözölte a testület nevében az ünnepeltet. Beszédjében 
szólt arról a tiszteletről, szeretetről és nagyrabecsülésről, 
amellyel a testület minden egyes tagja viseltetik igazgatója 
iránt. Majd kronologikus sorrendben megemlítette a követ
kező évszámokat: 1885, amikor igazgatónk a pályára 
lépett; 1897, amely évszám a most is vezetése alatt álló 
intézet létesítésének időpontja; 1895, 1902, 1904 — a sok 
közül —, ezek jelzik, hogy a szellemileg fogyatékosok 
oktatóink képzése a gyógypedagógia egységesítése, a 
szaktanács szervezése elsősorban az ő kezdeményezé
sének az eredménye, amelyek ma^már mint meglévő 
intézmények hirdetik az ő munkálkodását. A gyógy
pedagógiai tanárok összeségének érzelmeit tolmácsolta a 
szónok, amikor beszédjét a következőkkel fejezte be: 
„Munkálkodásodból megtanultuk azt, hogy mit tesz a 
szorgalom, az ügybuzgóság, az alapos képzettség, a ki
tartás és különösen a mi pályánkon: az emberbaráti 
érzés mit eredményez. A fokozatos előbbrejutás arra 
enged következtetünk — ami egyben óhajunk is , hogy 
35 éves gyógypedagógiai működésedet jó egészséggel, 
megelégedéssel folytatni fogod, mert igy kívánja ezt a 
családod java, barátaid és ismerőseid, ügyünk érdeke, a 
társadalom, a kultúra és a haza.“

Az ünnepelt igazgató meghatva mondott köszönetét 
a testületnek. Rámutatott nagy vonásokban azokra a 
határkövekre, amelyek az ő munkálkodását mutatják. 
„Szeretettel, jó kedvvel dolgoztam — mondta válaszában 
az ünnepelt. — A munka lelki gyönyörűség volt. De 
az elért eredmények egy jó részéért a babért áthárítja 
munkatársaira s elsősorban is a tanári testületére, amikor 
ezeket mondja: „Ha az intézet fejlesztésénél eredménye
ket értem el és ez érdemül tudható be, az érdem meg
oszlik köztem és a tanári testület közt.“ Majd megjelöli 
a jövő munkáját is a következőkben: „Intézetünk a 
háború tartama alatt és a forradalmi időkben lezüllött. 
Iparkodjunk ismét odaemelni, ahol a háború előtt volt. 
Ha ezt még aktiv működésem alatt megtehetném, végte
lenül boldog lennék. Elérhetjük ezt a célt, ha szeretettel, 
lelkesedéssel dolgozunk, ha ezután is vállvetett munkál
kodással támogatjuk egymást, mint eddig.“

Este az intézet tornatermében gyűltünk össze társas
vacsorára. Jelen voltak: dr. Radnay Rezső Öméltósága, 
dr. Hoor Károly min. titkár a budapesti gyógypedagógiai 
ügyosztály részéről; a budapesti és vidéki kartársak 
közül többen, azonkívül az ünnepeltnek jóbarátai és



tisztelői közül azok, akik a szerény keretek közt terve
zett ünnepélyünkről tudomást szerezhettek. Dr. Radnay 
Rezső Öméltósága a maga nevében a legnagyobb elis
meréssel szólt Berkes János érdemeiről, arról a munkáról, 
amelyet az ünnepelt 35 éven át végzett s amelynek ered
ménye az, hogy az érzéki és szellemi fogyatékosok oly • 
nagy számban részesülnek ma a tanitás és nevelés áldá
saiban. Azután Öméltósága felolvasta Őexcellenciája a 
vallás és közokt. miniszter úr rendeletét, amelyben Berkes 
Jánost 35 éves szolgálati idejének betöltése alkalmával 
üdvözli s további áldásos munkálkodást kiván neki.

A testvér intézetek is elhozták üdvözletüket. Klis 
Lajos igazgató Berkes János 30 éves jubileuma alkalmá
val az ő nevére létesítendő alapítvány javára megkezdett 
s azóta folyamatba telt gyűjtésről számolt be. A gyűjtést 
a bizottság a 35 éves jubileum alkalmával lezárta s át
adta a budapesti állami gyógypedagógiai nevelő intézet 
tanári testületének azzal, hogy a befolyt összegből egy 
újabb Berkes-alapitványt létesítsen.

Az ünnepelt az elhangzott üdvözlésekért őszinte 
köszönetét fejezte ki.

Mindnyájan, akik megjelentünk az. ünnepélyen, cso
dálkozással álltunk az ünnepelt mellett. Csodáltuk a 35 
évet, a munkát, amiben talán el is lehet fáradni, de ami
hez az ügyszeretet új és új erőt ad. Serényi Ferenc,
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Gyógypedagógiai szakfelügyelőség.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a gyógy

pedagógiai intézmények működésének irányítására és 
ellenőrzésére szakfelügyelőséget szervezett. A szakfel
ügyelői teendők ellátásával Berkes János igazgatót, a 
szaktanács előadóját bizta meg. Ez az állás ily hatás
körrel új a gyógypedagógia terén és Berkes igazgatónak 
elismerést jelent sokévi páratlan munkásságáért.

A szakfelügyelőség szervezése nagyon időszerű volt 
s egy olyan űrt töltött be, ezzel a közoktatásügyi minisz
ter, amelynek léteiét régen éreztük már. Amig ugyanis az 
összes iskolatípusok nem közvetlenül érintkeznek a köz
ponttal s azok részére mindenütt egy közbeneső hatóság 
állitatott fel —■ mint a népiskolai intézményeknél a kir. 
tanfelügyelőség, a középiskoláknál és a kereskedelmi 
iskoláknál a főigazgatóság —, amely nemcsak irányitó és 
ellenőrző, de intézkedési hatáskörrel is fel van ruházva.
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addig a gyógypedagógiai intézményeknél egy ilyen köz
beeső szerv működését idáig nélkülöztük s az egyes 
intézmények csak közvetlenül a központhoz fordultak 
ügyés-bajos és apróbb természetű ügyeikkel is Mert 
hiszen igaz, hogy fennállott és működött á szaktanács, 
ámde a szaktanácsnak tisztán csak véleményező szerepe 
volt. S az iskolalátogatások is mindig külön miniszteri 
megbízatások útján rendeztettek.

Amikor tehát a minisztérium szakfelügyelosege. szer
vezett, egy szükséges intézményt léptetett életbe A Magyar 
Gyógypedagógia nagy örömmel üdvözli és csak reménye
ket fűzhet meginduló működéséhez. Teheti ezt annal is 
inkább, mivel ez az állás olyan személlyel töltetett be, 
akit erre a múltja, páratlan munkássága, ritka tárgyila
gossága és személyes tekintélye is mindenkinél alkal-

maSaAzaalábbiakban a szakfelügyelő szolgálati utasításá
nak főbb pontjait közöljük. ,

1, §. A szakfelügyelő hatásköre kiterjed a gyógy
pedagógiai tanárképzőre, az állami kisegitő-iskolai tan
folyamra, az összes állami, felekezeti, községi, egyesületi, 
társulati és magán gyógypedagógiai intézetekre, foglal
koztatókra, kisegítő iskolákra, a beszédhibásak es nagyot
hallók állami és magántanfolyamaira, illetve iskolaira.

2. §. Hivatalának cim e: „Gyógypedagógiai Intézetek 
Országos Szakfelügyelősége“.

4. §. Feladata: ,
Őrködik a törvények és törvényes rendelkezések be

tartása és végrehajtása fölött.
. Ellenőrzi és irányítja az intézmények személyi,

pedagógiai és rendtartási ügyeit s e célból é/énként leg
alább egyszer meglátogatja az egyes intézete ;et es isko
lákat. Ellenőrzése kiterjed az épületre, az iskolai t e - 
szerelésre és könyvtárra, az internátusra, a; osztályok 
növendék-létszámára, a növendékek felvételér \ a tanú - 
mányi és mulasztási naplókra, valamint a minősítési 
lapokra, az írásbeli dolgozatokra, a tanítás n idszerere, 
a tanmenetre, az igazgatói teendők szabályszerű ulatasara.

A látogatás befejeztével értekezletet tart, melyen elő
adja tapasztalatait, észrevételeit s az előterjesztett felvilá
gosítások meghallgatásával kiadja utasításait.

Az értekezletről jegyzőkönyv veendő tel.
Látogatásairól jelentést tesz a vallás- és közoktatás

ügyi miniszternek s abban véleményt mond az igazgató, 
tanárok (tanítók) működéséről és képességeiről.

Kezdeményező lépéseket tesz az intézetek, iskolák 
szervezése, elhelyezése és fejlesztése ügyében,



^Véleményezi a tanárképző, a kisegitő-iskolai tanító
képző-tanfolyam előadó tanári testületéinek jegyzőkönyveit, 
beadványait, az összes intézmények jegyzőkönyveit, óra
rendjeit, tanterveit, tankönyveit, szabályzatait, á felügyelő
bizottságok, igazgatótanácsok és segélyzőbizottságok jegy
zőkönyveit.

Őrzi az intézetek és iskolák tanszemélyzetének minő
sítési táblázatait.

Ellenőrzi a használt tankönyveket.
• Nyilvántartja a tanköteles korú abnormis gyermeke

ket és beiskoláztatásukat ellenőrzi.
Felterjeszti az időszaki jelentéseket, a költségvetési 

előirányzatokat (márc. 15-éig), a tatarozásokra vonatkozó 
felterjesztéseket (május 1-éig), a tanévzáró jegyzőkönyve
ket, a következő tanévi órarendet, az óradijak, óratöbbleti 
dijak és orvosi megbízatások iránti jelentéseket (jul, 31-éig).

A tanév elején (okt. 31-éig) felterjeszti a növendék
létszámról szóló kimutatásokat, feltüntetve a növendékek 
nem, vallás és osztály szerinti megoszlását. '

A tanév végén jelentést tesz az intézetek és iskolák 
működéséről, személyi, dologi és tanulmányi állapotáról.

Minden ötödik évben felterjeszti a minősítési táblá
zatokat.

5. §. A felekezeti, egyesületi, társulati és magán 
intézmények felett közvetlen intézkedési joga nincs, hanem 
észleleteiről és tapasztalatairól jelentést tesz.
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A gyógypedagógiai szeminárium 
gyermekpsychológiai továbbképző 

tanfolyama»*
Dr. Ransdhburg Pál egyet. ny. rk. tanár a gyógypeda

gógiai szeminárium gyermekpsychológiai továbbképző tan
folyamon, a gyógypedagógiai tanárok szakszerű tovább- 
képzőse céljából egy előadás sorozatot kezdett meg 1921. 
év november 26-án.

Az előadások hatalmas tervezete a kísérleti, orvosi 
és gyógypedagógiai psychológia terén a mai napig, a ku
tató elmék által fölfödözött, s a kísérletek és gyakorlati 
alkalmazások által jónak és üdvösnek talált minden tételt 
felölel. Behatóan foglalkozik a normális gyermekek szel
lemi képességeivel, e képességek átlagával, valamint azon

* Az előadásokat teljes egészében vagy kivonatosan közölni fogjuk,
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eszközök és módszerek ismertetésével, melyeknek segít
ségével n normális, vagy az attól eltérő képességeket föl
ismerhetjük, s a szellemi vagy érzékszervi fogyatékosság 
fokát teljes biztossággal megállapíthatjuk.

Nagyrészt új s a legutolsó évek fáradhatatlan kuta
tásainak eredményét tárja elénk a tervezet orvospedagó
giai psychologiai része, a gyermekkori abnormitások okait 
Tárgyaló fejezetében s úgy ez valamint a gyermekkor 
erkölcsi abnormitásait ismertető tétel méltán megérdemlik 
a legkomolyabb tanulmányozást , , , . .

A gyógypedagógiát művelő kartársak ép úgy, mint 
a szakon kjvül állók, a legodaadóbb figyelemmel és meleg 
érdeklődéssel hallgatták Dr. Ranschburg eddigi előadá
sait, s az emberi szív legnemesebb érzelmeinek hangján 
mondanak köszönetét — e néma sorok útján Dr. 
Ranschburgnak, a magyar gyógypedagógiai psychológia 
legrégibb művelőjének, hogy a több, mint Két évtizeden 
át a legönzetlenebbül, fáradhatatlanul végzett kutatásainak 
eredményét —* ily közvetlenül, az előszó után tárja föl
előttünk. , , . . .  . . ,

A nagymélt. vall-, és közokt.-ügyi Miniszter ur a
167.351/1921. VII. a. sz. rendeletével a tanfolyam látoga
tását a gyógypedagógiai tanárok figyelmébe ajánlotta, 
azonban ez csak a budapesti kartársaknak áll a módjában.

Hisszük azonban, hogy az, aki az előadások igazán 
értékes anyagát emberfeletti erővel elő tudta teremteni, s. 
annak egy szűkebb kör részére való előadására önmaga 
vállalkozott, meg fogja találni a módot arra is, hogy az 
elhangzottak mindannyiunk maradandó közkincsévé legye
nek, hogy a szaktudás minél hathatósabb, s állandóan 
kézben tartható fegyverével fölvértezve szolgálhassuk mind
annyian a fogyatékosak tanítását és nevelését, azon szent 
ügyet, melynek szolgálatára életünket szenteltük!

Pánczél Imre.

Dr. Ranschburg Pál egyet. ny. rk. tanár előadásának a 
tervezete a  „Gyógypedagógiai szeminárium gyermek- 

psychologiai továbbképző tanfolyamán .
Az előadás h e ly e : Budapest, Vili., M osonyi-u. 8.
Idő: Hetenkint minden pénteken d. u. 6 30—-7 30-ig.
A) Gyógypedagógiai psychológia (kb. 12 óra).
1, Az iskolába lépő gyermek képzet és szókincsének 

módszeres vizsgálata és ennek eredménye a normális és 
gyengetehetségű gyermekeknél. A gyengetehetségüeknél 
Talált eredmények pedagógiai és didaktikai jelentősége.

2. Az iskolás gyermek felfogó és megtartó emléke-



te. Kísérletek eredményei és azok pedagógiai jelentősége.
3. A számfogalmak fejlődése a gyermekkorban a 

normálisoknál és a szellemileg fogyatékosaknál. Az ana- 
rithmia, arithmasthenia. A számolóképesség és számoló
készség vizsgálata a normálisoknál és gyengetehetségüek- 
nél s az eredmények pedagógiai és didaktikai jelentősége.

4. Az olvasóképesség és olvasókészség fejlődése a 
normálisoknál és a gyengéknél. Az alexia és a legasthe- 
nia. Kísérletek és az eredmények pedagógiai jelentősége.

5. Az irás képességének fejlődése a gyermekkorban 
a normálisoknál és a defekt elméjűeknél. Az agrafia és 
a grafanesthenia. Az irókészség kísérletes vizsgálata, s az 
eredmények pedagógiai jelentősége.

6. Á rajzolás képességének fejlődése a gyermekkor
ban a normálisoknál és a fogyatékosoknál. A rajzolási 
készség módszeres vizsgálata s az eredmények psycho- 
logiai és pedagógiai jelentősége.

7. Kombináló képesség vizsgálata a normálisoknál
és gyengéknél. .

8. A Binet-Simon féle intelligencia-vizsgálatok s azok 
eredményei a normálisoknál, a fogyatékosaknál. A vizs
gálatok eredményének pedagógiai jelentősége.

9. A testi erő, a testi ügyesség és a finomabb kéz
ügyesség módszeres vizsgálata s ennek jelentősége a 
gyermek pályaválas?fásánál.

10. A felsorolt módszerek és vizsgálatok átvitele a 
fogyatékos érzékűekre.

11. A figyelőképesség vizsgálata a normálisaknál, 
ideggyengéknél és elmegyengéknél, valamint fogyatéko
soknál.

12. Az értelem és akarat vizsgálata normálisakon és 
gyengéken.

B) Orvospedagógiaí psycholőgia (kb. 3 óra).
A gyermekkori abnormitások okai:
1., syphilis és. abnormitások;
2., tuberkulózis és abnormitások;
3., örökölt terheltség és abnormitások;
4., egyéb megbetegedések és abnormitások;
5., az u. n. belső sekréció zavarai és-abnormitások:
a) a pajzsmirigy és ennek jelentősége a test és elme 

fejlődésére;
b) az agyalapi mirigy;
c) az ivarmirigyek;
d) az egyéb belső sekréciós mirigyek jelentősége.
C) A gyermekkor erkölcsi abnormitásai (2 óra).
1., a rossz, gonosz s egyébként erkölcsileg hibásnak 

látszó normális gyermek psychologiája;
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2., a züllésre hajló, züllött és bűntettes gyermekek:
a) normálisak;
b) abnormálisak;
c) az erkölcsi elfajultság testi és szellemi jelei.,
D) A szellemi képességek és az iskolai tudás objek

tiv cenzúrájának alapjai.
E) A koponyamérések pedagógiai és gyógypedagó

giai vonatkozásai normálisakon és fogyatékosakon.
F) A pályaválasztás és pályaalkalmatosság psycho- 

lógiai alapjai és azok vizsgálata normálisaknál és ab
normálisaknál.

G) A talentumok psychológiája a gyermekkorban*
H) Az emberi elme mindennapos psychológiája :
1., a homogén tartalmak gátlásos egybeolvadásának 

törvénye s annak gyakorlati folyamányai;
2., a felfogás hibái;
3., a megtartás és emlékezés hibái; <
4., iráshibák, sajtóhibák, gépiráshibák és beszéd

hibák (elszólások) stb.
5., a számolási hibák elmetana,
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A győgyped. tanárok rangsora.
Rangsor 1922 márc. 1-én.

VI. f. o . : 1. Berkes Sándor szakfelügyelő, Budapest,
1921. IX. 1. , ,

VII. f. o . : 1. Borbély János, V ác; 2. Herodek Károly, 
Budapest; 3. Klis Lajos, Budapest; 4. Kiinda Kálmán, 
Kaposvár; 5. Nagy Péter, Budapest (1921. II. 28.); 6. Klug 
Péter, Szeged; 7. Lovács József, Szeged; 8. Mlinkó István 
Eger; 9. Válek János. V ác; 10. Török Sándor, Szeged; 
1Í. Éltes Mátyás, Budapest; 12. Völker József, Sopron;
13. Schannen Péter, Budapest (1921. 11. 28.); 14. Marko- 
vits Árpád, Debrecen; 15. Káplán Gyula, Budapest; 15. 
Hobler Rezső, Sopron ; 17. Kirschenheuter Ferenc, Buda
pest; 18. Skultéty Lajos, Budapest; 19. Schnellbach Ferenc, 
Kaposvár, 1918. 1. 1.; 20. Deschenszky Ferenc, Budapest; 
21. Kegler Ferenc, Budapest, 1921. II. 28.; 22. Szabados 
Ödön, Szeged; 23. Horváth Pál, Kaposvár; 24. Szabady 
Géza, Budapest; 25. Nécsey János, Szeged ; 26. Kondra 
Mihály, V á c ; 27. Valter Ferenc, V á c ; 28. Hövényes Antal, 
V ác; 29. Istenes Károly, Budapest, 1921. IX. 1.

Vili. f. o.“: 1. Séra Lajos, Budapest, 1921. III. L ; 
2. Ehling Jakab, Újpest, 1913. I. 21.; 3. Tar József, Deb
recen; 4. Palatínus N. Károly, Debrecen; 5. Rédiger



Károly, Budapest; 6. Sándor Lajos, Budapest; 7. Erdélyi 
József, Eger; 8. Plichta Béla, Szeged, 1917. Vili. 18.;
9. Piroska Károly, Debrecen; 10. Vissy János, Vác, 1918, 
XII. 30.; 11. Halenkovics Fanny, Budapest; 12. Volkober 
János, Budapest; 13. Záborszky Árpád, V ác; 14. Lázár 
Pál, Budapest, 1919. I. 1.; 15. Török Sándor,, Szeged, 
1921. II. 28.; 16. Puha László, Budapest; 17. Ábrahám 
János, Szeged; 18. Karnay Árpád, Budapest; 19. Derbész 
Bertalan, Budapest; 20. Schreiner Ferenc, Budapest; 
21. Zemkó Péter, Budapest; 22. Pirovits Jenő, Budapest; 
23. Tóth Zoltán, Budapest; 24. Szentgyörgyi Gusztáv, V ác; 
25. Láng István, Szeged ; 26* Schulmann Ádolf, Budapest; - 
27. Winkler Sándor, Vác, 1921, 11. 28.; 28- Hribik Aladár, 
Kaposvár; 29. Vas János, Sopron, 1919. 1. L ; 30. Krupa 
Pál, V ác: 31. Varsányi Ferenc, Eger; 32. Györgyffy Ákos, 
V ác; 33. Frey József, Budapest; 34. Michels Fülöp, Buda
pest; 35 Simon József, Budapest; 36. Szabó Károly, Buda
pest, 1921. IX. 21.

IX. f. o . : 1. Ivány Jószef, Újpest, 1913. I. 21.; 2. Csák 
Sándor, Sopron; 3. Schnitzl Gusztáv, Szeged; 4. Mayer 
András, V ác; 5. Rieger György, Kaposvár; 6. Faragó 
Géza, Budapest; 7. Scháffer Mátyás, V ác; 8. Tóth Árpád, 
Debrecen; 9. Juhász Zoltán, Eger 10. Pető Ferenc, Buda
pest; 11. Sturm József, Eger: 12. Fiedler Lajos, Budapest; 
13. Lett József, Kecskemét; 14. W ayán Ferenc, Sopron; 
15. Tamás István, Debrecen; 16. Varga Béla, Debrecen; 
17. Deschenszky Nándor, Budapest; 18. Joó Sándor, 
Szombathely, 1917. VIII. 18.; 19. Kozma Sándor, Kecs
kemét; 20. Sz. Szabó László, Debrecen; 21. Flochrein 
Lajos, Budapest; 22. Berinza István, Budapest, 1918. 
XII. 30.; 23. Horváthné Szabady Laura, Budapest; 24. 
Góts Ottó, Budapest; 25. Takács Gyula, Sopron; 26. Kun 
Ernő, Sopron; 27. Gábor Lajos, Szeged ; 28. Dankó István, 
Eger; 29. Szabó Géza, Eger; 30. Jávor Gyula, Debrecen; 
3Í. Vollmann János, Újpest; 32/ Zengő Péter, Szeged 
(1921. II. 28.); 33. Millasin Gyula, Szeged; 34. Katona 
Géza, Kecskemét; 35. Molnár Antal, Debrecen ; 36. Jónás 
A. Jenő, Kecskemét; 37. Maár János, Sopron, 1919. I. L ; 
38. Mayer Dezső, Szeged ; 39. Kunsch Ferenc, Debrecen; 
40. Szép József, V ác; 41. Ungermann József, Budapest; 
42. Supka Károly, Kecskemét; 43. Fizáry Bódog, Buda
pest, 1921. IX. 1.

X. f. o.: 1. Vas István, Kecskemét; 2. Kádas György, 
Békéscsaba; 3. Zsembery József, Vác; 4. Zsembay Ferenc, 
V ác; 5. Pongrácz Mihály, V á c ; 6. Sólymos Mihály, Eger; 
7. Gyovay D. József, Szeged, 1913. I. 21. ; 8. Konrád 
György, Budapest; 9. Zsenaty Dezső, Kispest; 10. Len
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gye! Gyula. Budapest; 11. Dr. Bérezi Gusztáv, Budapest; 
12. Füzesi Árpád, Budapest, 1915. III. 10.; 13. Bessenyey 
Elemér, Budapest; 14, Hajdú Lajos, Budapest; 15. Gogola 
Aladár, V ác; 16. Z. Kiss János, Budapest; 17. Gersfner 
Ödön, Vác, 1916. VI. 16.; 18. Faragó Béla, Sopron, 1917. 
II. 13.; 19. Császárné Báthory Margit, Budapest; 20. 
Begidsánné Zattler Ida, Budapest, 1918. VIII. 18.; 21. 
Kárpáti Ottó, Budapest; 22. Némethy Kázmér, Debrecen ; 
23. Gáspár Árpád, Kecskemét; 24. Kákonyi Sándor, 
Szeged, 1918. XII. 30.; 25. László Géza, Sopron; 26. 
Leopold Rezső, Eger; 27. Hribikné Schrőter Gizella,

■ Kaposvár; 28. Molnár Béla, Szeged: 29. Berényi Ferenc, 
Budapest; 30. Haberstroh József, Budapest; 31. Fizáryné 
Tichy Marianne, Budapest; 32. Schnell János, Budapest; 
33. Gurszky Ernő, Budapest; 34. Magyar László, Buda
pest; 35. Révász Kálmán, Budapest (1921. II. 28.); 36. 
Gáldy Andor, Kiskunhalas; 37. Baranyay Géza, Eizsébet- 
falva; 38. Gresz József, Szeged, 1919. I. 1.; 39. Szau- 
csek István, Budapest; 40. Meixner Mátyás, Sopron; 41. 
Keményffy Károly, Budapest, 1920. X. 25.; 42. Bernáth 
István, Budapest, 1921, 1921. IX. 1.

XI. f. o . : 1. Vajda Lajos, Budapest. 1919. XII. 30. 
Állami tanítói minőségben: 1. Fedor Lajos, V ác; 

2. Bertók I. Andor, Kispest; 3. Pánczél Imre, Budapest,, 
1919. í 18. —

Státuson kívül: 1. Demecs József, Budapest; 2. Krie
ger György, Újpest; 3. Lusztig Jenő, Kiskunhalas.

Tiszteletdíjas tanítói minőségben: 1. Thüringer János, 
2. Horváth Frigyes, Budapest; 3. Szlavkovszky Endre. 
Budapest.
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HÍREK.
«*■ Állami kisegitő-iskolai tanitóképző tanfolyam. 

Hogy a szellemileg fogyatékos gyermekek íanitóit felada
tuk kellő betöltésére elő kell készíteni, arról a kisegitő- 
iskoia megnyitásakor tisztában voltak intéző köreink. Vol
tak egyesek, akik e célra elegendőnek tartották a siket
némák oktatására képző tanfolyamot. Erre vezethető vissza 
Váradi és Ellenbach kemény vitája is a „Magyar Nemzet 
c. napilap 1902. évi okt. 3. és 10. számában. Ekkor kérte 
ugyanis a főv. tanitósága, hogy a minisztérium rendez- 
tessen bevezető tanfolyamot a kisegítő-iskolákban működni 
kívánó tanítók számára. A minisztérium e felhívásnak 
eleget is tett s az első három hetes tanfolyam 1903-ban 
a nyári nagy szünidőben tartatott meg, Ezt a tanfolyamot
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1907-ben a minisztérium átszervezte, gyakorlati résszel 
kibővítette s tartalmát 5 hétben állapította meg. A tanfo
lyam ebben a szervezetében nagyon népszerű volt: a 
jelentkező hallgatókat mind felvenni sem lehetett. Sok 
jeles pedagógusunk hallgatta a tanfolyamot. Az utolsó 
szünidei tanfolyam 1920-ban tartatott meg, mikor is dr. 
Radnai Rezső min. tanácsos záró vizsgálatán kijelentette, 
hogy a tarfolyamot át fogják szervezni. Az átszervezés 
meg is történt s a tanfolyam egy éves képzővé fejleszte
tek k i; szervezetét, tantervét a minisztérium megállapította 
s 1921—22. évben kezdte meg működését. Az érdeklődés 
ezúttal is igen nagy volt a tanfolyam iránt. A nagy szám
ban jelentkező jelöltek közül 30-at vettek fel, akik rész
ben a budai intézetben, részben a vakok intézetében 
laknak. A nagy számban jelentkéző fővárosi tanítóság 
kellő kiképzése céljából a székesfőváros tanácsa is ren
dezett ilyen tanfolyamot, a miniszter úr pedig megen
gedte, hogy a városi tanfolyam hallgatói ebben az évben 
az állami képző hallgatóival egyszerre tegyenek képesítő 
vizsgálatot. A képzőn beható munka, alapos előkészület 
folyik, ami a legjobb biztosíték a jövőre nézve. fém.)

A fentiek kiegészítéséül az állami kisegitő-iskolai 
tanítóképző-tanfolyamnak a vall.- és közokt. miniszter 
25,341/1921. VII. sz. rendeletével kiadott szervezeti sza
bályzatból közöljük a következőket:

10. §. A tanfolyamon a következő elméleti tárgyak 
adatnak e lő :

a) A gyengeteheíségű gyermekek testtana és elme
tana, gyakorlatokkal. (Heti 3 órában.)*

b) Fonetika és a beszédhibák javítása. (Heti 3 
órában.)**

c) A gyengetehetségű gyermekek lélek- és nevelés
tana. (Heti 2 órában.)***

d) A gyengetehetségű gyermekek oktatásának mód
szertana, történelme és irodalma. (Heti 2 órában.) E tárggyal 
kapcsolatosak szemináriumi gyakorlatok és vizsgálatok, 
(Heti 5 órában.)****

11. §. A hallgatók az első félévben rendszeresen 
hospítálnak a budapesti áll. kis.-iskolában és gyermek
tanulmányozással foglalkoznak a gyógypedagógiai pszi
chológiai laboratóriumban és az áll. kis.-iskolában.

12. §. Az év végén képesítő vizsgálat tartatik, melyre 
csak az a hallgató bocsátható, ki a tanfolyam tartama

* Előadó : Dr. Ranschburg Pál egyet, tanár.
** Előadó : Istenes Károly, tanár.
*** Előadó: Berkes János igazgató, gyógyped, szakfelügyelő.
**** Előadó; Éltes Mátyás igazgató.
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alatt kielégítő tanulmányi előmenetelt és szabályszerű
magaviseletét tanúsított.

13. §. A képesítő vizsgálatért 200 K díj fizetendő s 
ez alól felmentésnek helye nincsen.

14. §. A képesítő vizsgálat Írásbeli, szóbeli és gyakor
lati részből áll. A vizsgálaton a kiküldött miniszteri biztos 
elnököl.

19. §. Aki . a vizsgálaton egy tárgyból elegtelen osz
tályzatot kap, az két hónap múlva javitóvizsgálatot tehet. 
Aki több tárgyból nyer elégtelen osztályzatot, vagy akinek 
javitóvizsgálata is sikertelen marad, csak egy év múlva 
ismételheti az egész vizsgálatot. Aki az ismétlő vizsgála
ton csak egy tárgyból is elégtelen készültséget tanúsít, 
vizsgálatra többé nem bocsátható.

23. §. A képesített hallgatók a kisegítő-iskolában való 
tanításra képesitő oklevelet kapnak.

— Státusrendezési mozgalmunk. A siketnémák 
egri intézetében működő kollégáink az elmúlt napokban 
köriratot küldtek az összes siketnéma intézetnek, amely
ben nyomasztó anyagi helyzetünkre hivatkozva a Siket- 
némaintézeli Tanárok Orsz. Egyesületének sürgősen 
összehívandó gyűlést javasolnak, melynek egyetlen tárgya 
státus-, illetve fizetésrendezésünk legyen. Felhívásukat meg- 
küldötték a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő intézet, a 
vakok kir. orsz. intézetének s a budapesti áll. kisegitő- 
iskola tanári testületének, csatlakozásra szóljtván fel őket. 
Miután az egyes testületek a saját kebelükben külön- 
külön megtárgyalták ezt a felhívást, közös elhatározásra 
március 5-én a siketnémák budapesti intézetében jöttek 
össze. Az összejövetel annyira népes volt, hogy csupán 
a további teendők megbeszélése végett tervezett össze
jövetel egy határozathozatalra képes és az összes gyógy
pedagógiai tanárok érdekeit képviselő gyűlésnek jelentette
ki magát. . n i '  \

A tanácskozás vezetésére az egybegyűltek Berkes
János szakfelügyelőt kérték fel, aki a gyűlést az egybe
gyűltek üdvözlésével megnyitotta és az egri kollégák fel
hívásának ismertetésére Hochrein Lajost kérte fel.

A felhívás ismertetése után a jelenvoltak mindnyá
jan szívvel lélekkel való csatlakozásukat jelentették ki. 
Azt mindnyájan tudtuk, hogy a státus mai állásával úgy 
az egyéneken, mint az összeségen sérelem esett, de 
mégis a kezdeményezésért az egri kollégákat illeti a kö
szönet. Ezután a tárgyhoz többen hozzászóltak.

A betöltetlennek mutatkozó állások betöltésének szor
galmazásáig s a további eljárások vezetésére a gyűlés
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egy 5 tagú bizottságot delegált, amely bizottságnak tagjai: 
Schannen Péter, Puha László, Szabadi Géza, Lengyel 
Gyula és Szaucsek István. Az ötös bizottság egyik fel
adata az, hogy amennyiben a porosz . mintára készített 
fizetésrendezést a tisztviselőknél generálisan megvalósí
tanák, a bizottság szerezzen előzetes tájékoztatást arra 
nézve, hogy ebben az esetben a gyógypedagógiai tanárok 
képzettségüknek megfelelően milyen elbírálásban része
sülnének. ^

— Gyógypedagógiai Társaság. Szigorúan tudomá
nyos célt, a magyar gyógypedagógiai tudomány ágazatai
nak kiépítését és ápolását tűzte zászlajára a budapesti 
intézetek s a váci intézet tanárainak lelkes csapatja, amely 
Tóth Zoltán kezdeményezésére egy Gyógypedagógiai Tár
saság megalakításáról tanácskozik. A tanácskozások még 
folyamatban vannak, ahol a megalakítandó társaság alap
szabály tervezetét dolgozzák ki. Reméljük, hogy e tudo
mányos társulatot megalakítani sikerül, dacára az igen 
súlyos viszonyoknak s hogy hatalmas törzzsé fejlődik az 
a csira, melyet most ültetnek el, messze kimagasló törzzsé, 
mely tisztelő elismerést viv ki ott, ahol elfogulatlanul bí
rálták munkánkat idáig is és tiszteletet parancsol, ahol 
gáncsolni szeretnének. Ez is hatalmas lépés a magyar 
kultúra magas ideáljainak igazolásában.

— A kecskeméti áll. kisegitő-iskola segéíyző- 
bizottsága a múlt tanévben alakult meg és sikeresen 
folytatja működését. A múlt tanév végén a bizottság mű
kedvelő előadást rendezett. A Katona József-szinházban 
Szigligeti örökszép népszínművét adták elő a kecskeméti 
műkedvelők, mely a szép erkölcsi siker mellett 16 ezer 
korona tiszta jövedelmet juttatott a kisegitő-iskola szegény 
tanulói javára. F. évi január hóban pedig tea-estélyt ren
dezett a segélyező-bizottság, melyen megjelent a kormány
nak és anemzetgyűlésneképen Kecskeméten időző több tagja 
is'. ‘ A tea-estély csaknem 7000 K tiszta „jövedelemmel 
gyarapította a segélyző bizottság alapját. 0  Excellentiája 
Salamon Anna, Orbán Juliska tanítónőknek és Prikkel 
Lajos ref. hitoktatónak, kik Katona Géza igazgatónak 
lelkes segítőtársai e nemes munkában, — elismerését 
fejezte ki.

— Propaganda-előadás a siketnémákról. Sturm 
József egri kartársunk f. évi márc. 5-én Gyöngyösön igen 
eredményes előadást tartott a siketnémák lelki világáról 
s oktatásukról. Előadásának célja, hogy felkeltse a társada
lom érdeklődését a siketnémák oktatásügye iránt és az 
oktatás eredményességének bemutatásával az áldozat
készséget is felébressze. E célt igen szép eredménnyel
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sikerült elérnie, amennyiben 7500 K-ra rugó adományok
kal gazdagította az egri intézetet. Tudomásunk szerint 
Sturm József ilyirányu előadása nem marad követők nél
kül, amennyiben az egri intézet többi kartársa is fog dol
gozni a környéken a siketnémák oktatásügyének propa
gálása és támogatása érdekében. -

— A varsói kultuszminisztérium a múlt év novem
berében megkereséssel fordult szaktanácsunk előadójához, 
amelyben a magyarországi gyógypedagógiai intézetek 
szervezetéről, nevelői és tanítási, valamint fegyelmezési 
eljárásairól, az intézetek belső életéről, a tanerők képzé
séről, rangsorolásáról, egyszóval a gyógypedagógia intéz
ményekkel kapcsolatos minden kérdésről részletes tájé
koztatást kért.

Lengyelország tudniillik most szervezi gyógypedagógiai 
intézeteit s e szervezési munkához óhajtotta részletesen 
megismerni a magyar intézeteket Hogy épen hozzánk, 
vagy talán a többi közt hozzánk is fordul a varsói kul
tuszminisztérium, az nemcsak a magyar-lengyel hagyo
mányos barátság érzelmi megnyilatkozása, hanem főképen 
annak a jóhirnévnek a jele, amelynek a magyar gyógy
pedagógia a külföldön örvend.

A szaktanács előadója a legnagyobb készséggel igen 
terjedelmes tájékoztatóban válaszolt a lengyel kultusz
minisztérium megkeresésére.

— Igazgatói kinevezések. A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter J o ó  Sándor, Lett Józ se f  és Katona Géza 
igazgatói teendők ellátásával megbízott tanárokat, igaz
gatókká kinevezte.

— t  Frim Jakab. A gyengeelméjüek magyarországi 
első intézetének megalapítója és tulajdonosa 1919, április 
29-én elhunyt. Frim Körmenden 1852. május 1 én szüle
tett, Budapesten tanítói oklevelet szerzett s a Pester Lloyd 
1875. évi márc. 1. számában „Dér Unterricht dér Crete- 
nen, Blődsinnigen und Idioíen címmel cikket irt, 
melyben ezen szerencsétlenek szórnom sorsát ecseteli. 
1875 november 1-én nyitja meg — a Munka-páholy 
(benne Ellischer, Goldzicher Rőser) — segítségével inté
zetét Rákospalotán, mely eleinte a „Munka címet viselte 
1877 febr. 1-ig, mikor , a páholy és Frim szétváltak. Ezen
túl „első magyar hülyenevelő és ápoló intézet címet 
kapta az intézet. 1877. november 1-én az intézet a váci 
utón bérházban helyeztetett el. 1880 november havában 
az I., Álkotás-u. 16. szám alá került az intézet. 1888 ja 
nuár 2-án került az intézet I., Alkotás-u. 53. sz, alá, ahol 
az jelenleg is működtk. Az épületet Frim építtette állami 
és egyéb segéllyel. 1893-ban felmerült az intézet államo-
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sitásának kérdése, mely 1896-ban következett be. A vé
telár (121.000 o. é. írt) fejében 1896 aug. 9-én az állam 
tulajdonává lett az intézet, Frim 1897 augusztus végén 
távozott az intézetből, miután előbb megszervezte a ké- 
pezhetlen hülyék ápoló intézetét a VII., Erzsébet Királyné
utón. Intézetét 1918-ig vezette, mikor is az épületeket a 
Patronázs egyesületeknek. adta el. Az intézet ekkor VII., 
Jókai-u. 6. szám alá költözött s jelenleg Hajdú Lilly dr. 
vezetése alatt működik. Van úgy 25 növendéke, akik 
egyúttal tanításban is részesülnek. Frim Jakab életéről 
legközelebb részletes beszámolót hozunk. '

— A kisegiíő-iskolai tanítók képesítési pótléka. 
A kisegitő-iskoláknál működő tanítók, kik eddig 300 K 
képesítési pótlékban részesültek, e pótlékban a XI. fiz. 
osztályban 300, a X.-ben 600, a IX.-ben 900 és a VIII.- 
ban 1200 K.-ban való megállapítását kérték. Hisszük, hogy 
Ö Excellentiája a kisegitő-iskolai kartársak méltányos 
kérésének teljesítése elől nem fog elzárkózni,

Külföldi szemle.*
Németországban a forradalom után nagyszabású 

■mozgalmak indulnak meg. Egyik megindítója ezeknek a 
mozgalmaknak az úgynevezett egységes iskola, amelynek 
kereteibe bele kell illeszkedniük a gyógypedagógiai intéz
ményeknek is. A népoktatási törvény újjáépítésében és 
kiterjesztésében résztvesznek a fogyatékosok oktatói, a 
népiskolai törvénnyel kapcsolatosan külön kisegitő-iskolai 
törvényt követelnek a kisegitő-iskolai íanitók. Nagymérték
ben foglalkoztatja az egyesületeket a fizetésrendezés kér
dése. A megélhetés itt is főprobléma, és különös nehéz- 
ségekkeí küzdenek a magánintézetek, melyek fennállását 
a kormány nem jó szemmel nézi. A képzés kérdése is 
állandóan szőnyegen van. Németországban még most 
sincsen rendezve ez a kérdés és minden állama a szö
vetségnek, azt mondhatni, minden városa a nagy ország
nak, más és más módon képezi különböző kurzusokon a 
fogyatékosok oktatóit.

Ausztriában is nagy változásokat hozott magával a 
veszteti háború. És állandó bizonytalanság látható ebben

* E rovatban egyelőre csaknem kizárólag a német nyelvű országok 
gyógypedagógiájáról számolhatunk be. Reméljük azonban, hogy sikerül 
majd — a nagy költségek dacára is — a közel jövőben már a francia 
és angol intézmények életéről is tájékoztatnunk olvasóinkat,
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az önmagában véve is nagyon bizonytalan államalakulat
ban. Itt is főképen a fizetésrendezés meg a képzés foglal
koztatja az embereket,

1918.
Piper 50 éves szolgálatát ünnepelték április 1-én. 

Ez alkalommal a IV. osztályú vörössasrenddel tüntették 
ki a 72 éves nagynevű pedagógust.

Berlinben az elemi iskolák mellett fennáló kisegítő
osztályokat ötosztályú kisegifő-iskolai rendszerbe egyesí
tették. A kisegitő-iskola osztályait megelőzik a bevezető 
osztályok (Vorklassen), ahol azokat a gyermekeket helye
zik el, akiknél kétséges, hogy az elmaradottságot gyenge- 
tehetségűség, vagy csak átmenő testi, esetleg lelki gátlások 
okozták-e s talán visszaadhatok a normálisok iskolájának. 
Súlyosan fogyatékosok részére gyűjtőosztályokat szervez
tek. Itt főképen testi tevékenységre törekszenek s a fogya
tékos gyermek testi ügyességének a fejlesztésére.

Gyűjtőosztályokat a kisegitő-iskolában nem haladó, 
súlyosan gyengetehetségű gyermekek részére felállítottak 
még Breslauban és Düsseldorfban is.

Iskolakerülő, züllésnek induló gyermekek részére 
külön iskolát létesítettek Offenbachban. A gyermekek 
egész nap az iskolában tartózkodnak, ebédjüket is ott köl
tik el. Szabadidejükben pedig hasznosan foglalkoztatják.

Tuberkulótikus gyermekeknek nevelő-ápoló intézet 
alapítására társadalmi utón mozgalmat indítottak Német
országban, ahol a hosszú blokád következtében nagyon 
megnövekedett a beteges, satnya gyermekek száma.

A tehetséges gyermekek számára Németország több 
városában mór külön iskolákat szerveztek. Ez iskolákkal 
kapcsolatosan igen élénk eszmecsere folyik a pedagógusok 
között. A tehetségesek iskolájának nagy tábora van, de 
sokan, meggondolást ajánlanak, sőt céltalannak tartják, 
különösen az idősebbek.

Gyógypedagógium. Ausztriában a gyógypedagógiai 
ágazatok oktatóinak képzésére Gyógypedagógiumot szer
veztek. A Gyógypedagógium 4 szemeszteres. 4 anterve a
következő: . ,

1. szemeszter. Bevezetés a gyógypedagógiába (szer
vezettan) ; az érzékszervek patológiája; módszertan. _ _

2. szemeszter. Történelem, kongresszusok értesítői,
új tanszerek, bevezetés az irodalomba; bonctan; psziho- 
patológia; módszertan. .

3. szemeszter. A beszéd fejlődése; a beszédhibák, 
javítása; pszihiátria gyógypedagógusok részére.



_ 5. szemeszter. Súlyosabb esetek kezelése a siket
némák, a vakok és a gyengeelméjűek köréből; módszer
tan; gyakorlati szereplések, a siketnémák, a vakok és a 
gyengeelméjűek iskolájában. Ezenkívül mind a négy sze
meszterben kísérleti lélektan.

Svájcban megállapították a gyengetehetségű vakok 
részére külön iskolák, illetőleg osztályok felállításának 
szükségességét

1919.

Berlinben visszatértek a hatosztályú kisegitő-iskolai 
rendszerre. Az ötosztályú rendszer életbeléptetésével az 
volt a szándéka a városnak, hogy az ötödik osztály el
végzése után a tanuló átmehessen a normáliskolába. Ez 
azonban nem vált be — amint a szakemberek előre jelez
ték is — s most a városi tanács a kisegitő-iskolát hat
osztályúvá építette fel.

Gyengénlátó gyermekek részére Berlinben 1919 ápr. 
1-én háromosztályú iskolát nyitottak meg. (Schule für 
Sehschwache. Eleinte Schwachsichtige volt, de mivel 
ez tévedésre ad alapot a meglehetősen rokonhangzású 
Schwachsinnige kifejezéssel, megváltoztatták.) Az iskola 
célja a közellátó, távollátó, szarúhártya- recehártya-látó
idegbeteg stb. gyermekek szakszerű oktatása. Hasonló 
van Strassburgban és Mühlhausenben.

Pedagógiai főiskola. A porosz közoktatásügyi mi
niszter 1919 októbertől megszünteti a tanitóképzőket. Ezek 
helyébe pedagógia főiskolát szerveznek, mely az egyetem 
egy részét képezi. A pedagógiai főiskola egyenlő értékű 
és rangú az egyetemmel s előreláthatólag gyógypedagógiai 
része is lesz. (Sajnos, erről a pedagógiai főiskoláról ki
merítőbb tájékoztatást nem találtunk sehol, sem a szerve
zetéről, sem a tantervéről, sem az ügy további menetéről.)

Hamburgban a vakok intézetének, a siketnéma- 
intézetnek, a nagyothallók iskolájának, a beszédhibások 
osztályainak s az alsterdorfi intézetnek tanerői közös 
egyesületbe tömörültek. Az egyesülés célja az intézetek 
s a növendékek ügyeinek ápolása,^ a szülők, tanítók, 
orvosok érdeklődésének a megnyerése. A kisegitő-iskolák 
az egyesülésből kimaradtak.

Drezdában kiállítást terveznek a nagyothallók kép
zésének és gyámolitásának. A kiállítás, amelyen a nagyot
hallók iskolái is résztvennének, a következő osztályokra 
tagozódik: 1. Nagyothallás és fülgyógyászat. 2. Nagyot- 
hallás és iskola. 3. A nagyothallók és egyesületeik, 4, A
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nagyothallók és segédeszközeik. 5. A nagyothallók és az 
egyház. 6. Nagyothallás és művészet. 7. Nagyothallás és 
a munka. 8. Nagyothallás és az irodalom s a sajtó.

Megszűnt intézetek. Németországban a súlyos gazda
sági viszonyok következtében feloszlott 12 gyógypedagógiai 
irányú nevelő- és ápolóintézet. Az intézetek magánjellegűek 
voltak.

Bécsben a tanítói akadémia vezetője szemináriumokat 
szervez az akadémián, többek közt a gyógypedagógiai is.

1920.

Wundt Vilmos meghalt 192Ö szept. 4-én Leipzigben.
Keller Helén művei német kiadásának összes jöve

delméről lemondott a német háborús vakok, némák és 
siketek javára.

Gyógypedagógiai tanszékek felállításét kívánja a 
németországi kisegitő-iskolák szövetsége.

Szo^ álhigiéniai akadémiát alapítottak Düsseldorf
ban a járási, .községi, városi és iskolai orvot ok részére. 
Az intézmény állami. Hasonlók alapítását terve dk Bresau- 
ban és Charlottenburgban.

Külön iskola dadogok részére. Breslaube a súlyo
sabban dadogok (stotternde) részére külön osztí yt állítot
tak fel. Az osztályba az enyhébben dadogókat (hebegő- 
ket, stammelnde) nem veszik fel, hanem tanfolyamokra 
utasítják. A tanítás anyaga ugyanaz, mint a rendes osz
tályban. Létszám 22 tanuló. Hogyha a dadogó (legalább 
lV'2—2 év múlva) gyógyultnak tekinthető, visszateszik az 

■ elemibe. Először csak az első osztályt nyitották meg, a 
következő évben már első és második osztály lesz s iiy- 
módon kiépítik az egész iskolát. Kisegitő-iskolai tanulókat 
nem vesznek fel.

A nagyothallók kiállítása 1920 máj. 16—30-ig volt 
nyitva.

Gyógypedagógiai szeminárium Bécsben. A tanítói 
akadémián szervezett gyógypedagógiai szemináriumon 
megkezdték a felolvasásokat.

A szeminárium kétéves. Tantervébe felöleli az ana
tómiát, logopédiát, a szükebb értelemben veit gyógypeda
gógiát, a szellemi fogyatékosok oktatásának történelmét, 
a vakok lélektanát s oktatások történetét, a siketnémák 
és nagyothallók oktatástanát és módszertanát, fonetikát 
és artikuláció-gyakorlatokat, gyermekpszichológiát és kísér
leti lélektant.
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Ausztriában 14 helyen van kisegitő-iskola, 114 osz
tállyal és 1806 növendékkel.

Svájcban egyesület alakult egy gyógypedagógiai 
szeminárium alapítására. A szeminárium célja az lenne, 
hogy a képezhető abnormis gyermekek (érzéki fogyatko
zásban szenvedők, négy- és háromérzékűek, gyenge- 
elméjűek, neuro- és pszichopátikusak) oktatóinak elméleti 
és gyakorlati kiképzéséről gondoskodjék.

A gyógytorna megalapítója, dr. Zander Gusztáv 
meghalt 85 éves korában Stockholmban.

1921.

Sengelmann születésének 100. évfordulóját 1921 
május 25-én ünnepelték az alsterdorfi intézetek.

A chemnitz-altendorfi intézet alapításának 75 éves 
jubileuma- Az intézetet 1846-ban alapították Hubertus
burgban mint az első német állami intézetet, eleinte csak 
fiúk részére. Itt tanított Stötzner, „a kisegitő-iskola atyja“. 
Később szétválasztották, a fiúk elkerültek Grosshenners- 
dorfba, a leányok Nossenbe. 1915-ben újra egyesült a 
két intézet Chemnitz-Altendorfban, ahol ma is fennáll.

Düsseldorf városa kétéves kisegitő-iskolai tanfolya
mot rendez. Tantárgyak: Pszichológia, pszichopatológia, 
gyermekpszichológia, kisegitő-iskolai patológia, az érzék
szervek s az idegrendszer bonc- és élettana, beszéd
folyamatok pszichológiája, a legfontosabb beszédzavarok 
s azok gyógyítása, kisegitő-iskolai módszertan, a gyenge- 
tehetségűek gyámolitásának története.

A jénai nyári kurzusokon (1921 aug. 3— 17.) nagy 
teret adtak a fogyatékos gyermekek oktatásügyének. így 
dr. Sírohmayer: Lelkileg abnormis gyermekek és gyermek- 
gyámolitás (12 előadás); Brauckmann : Hallásbeteg gyer
mekek (6 előadás); Breithbarth-: Mily terjedelemben és 
mily módon különbözik a tanítás és nevelés a fogyatékos 
és a normális gyermekeknél? (12 előadás); Hacker: Beszéd
fejlődés és beszédzavar a gyermeknél (12 előadás). A kur
zusnak nyolcszáznál több hallgatója volt.

A liegnitzi intézet feloszlott. Porosz-Sziléziának ez 
a nagy intézete, mely 580 növendék részére volt beren
dezve, a nehéz anyagi viszonyok következtében feloszlott. 
Az intézetet 1879-ben alapiíotiák magánalapítványokból.

A gyengeelméjűek nevelésére, tanítására és ápolá
sára alakult egyesület (Véréin für Erziehung, Unterricht und 
Pfiege Geistesschwacher) XVII. konferenciáján (Würzburg, 
1921 szept. 12— 15.) a következő előadásokat tartották:
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Dr. Marbe: Normális és abnormis tudatfolyamatokrói 
(demonstrációkkal); W eigl: Pszihikai fogyatkozások a 
normális individuális tehetségdifferenciákon belül és pato
logikus kihatásaik; Guríler: A tárgyi-gondolkozás gyakor
lása gyengeelméjűeknél, különösen a némeí-nyelvtanitás- 
ban ; Deeg: A fejlődés-hűség elve a würzburgi kisegitő- 
iskola tantervében ; Kirmsse: A gyengeelméjű és helye a 
jelen és múlt kulturéleíében-; Kleefisch: A tuberkulózis 
az intézeteinkben (demonstrációkkal); Egenberger: Gyógy
pedagógiai tanszék; Düring: Infantitizmus és gyenge
elméjűség, megkülönböztetésük.

Trüper meghal (1921 rtov. 1.). Alapitója és vezetője 
volt a Jena melletti sophienhöhe-i intézetnek. Halála egy 
igen értékes és nagymunkásságú életnek vetett véget. Igen 
sokat dolgozott tudományos téren. Ő alapította és szer
kesztette a „Kinderfehler“, később „Zeitschrifí für Kínder- 
forschung“ szaklapot, jelentékeny részt vett a jénai nyári 
kurzusokon. Halála váratlanul érte a szakembereket, 
operáció következtében halt meg. A forradalom óta sok
szor került összeütközésbe az új renddel, az új eszmék
kel, utolsó cikke a Kinderforschungban is igen elkesere
dett hangú. Az általa alapított intézet kertjében helyezték 
örök nyugalomra.

Ernestinum. Ausztriának cseh uralom alá jutott 
e legnagyobb intézete, a brandsini Sternberg-palotából 
vidékre került. Az épületet a cseh hadügyminiszterum le
foglalta s a Szent Anna Nőegylet, az Ernesztinum fenn
tartója, kénytelen volt intézetét a részére kiutalt Kinsky- 
kastélyba áttenni Zlonicbe. Az új intézet 80 növendék 
befogadására alkalmas és hatalmas park közepén fekszik. 
Ide vitték át a régi intézet berendezését is. Jelenleg 57 
növendéke van.

1921 június 17-én ünnepelte azt Ernestinum 50 éves 
fennállását. Alapitója dr. Amerling Károly, fenntartója a 
Szent Anna Nőegylet. Nevét ennek elnökétől, Auersperg 
Ernestina hercegnőtől nyerte, aki igen nagy szolgálatokat 
tett a fogyatékos gyermekek nevelésügyének.

Csehországban, Reichenauban, német kisegitő-iskolaí 
egyesület alakult (Deutsche Hilfsschule in dér Tschecho- 
slovakischen Republik). Célja a kisegitő-iskola terjesztése, 
a tanügyi személyzet rendszeresítése, a gyógypedagógiai 
tudomány ápolása, a szellemi fogyatékosok gyámolitása 
stb. A közoktatásügyi miniszterhez intézett beadványában 
kívánja a* gyógypedagógiai intézmények kiépítését német 
mintára, a kisegitő-iskolák önállósítását, kisegitő-iskolai 
törvényt, kétéves képzőt, fizetésrendezést.
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Finnországban van 7 siketnéma intézet (400 növen
dékkel), 2 vakok intézete (140 növendékkel) és 1 intézet 
gyengeelméjűek részére (100 növendékkel.

Angol törvény a gyöngeelméjüekről. (Mentái Defi- 
cieur Act) Angliában a sociálpoliíikusok évtizedeken át 
tanulmányozták a gyöngeelméjüeket s arra a belátásra 
jutottak, hogy ezek sociális veszedelmet jelentenek, mert 
nagyon sokan vannak és mert minden emderbaráti fára
dozás, mely őket függő és sokszor bűnös helyzetükből 
ki akarja ragadni, hajótörést szenved elméjük korlátolt
ságán. Megállapították, hogy „igen sok szeli, fogyatékos 
egyén él közöttünk, akiknek nevelését elhanyagolták, akik 
megfelelő ellenőrzés hiján szűkölködnek s akiknek bi
zonytalan, felelősség nélküli élete bűntettekre s nyomorba 
vezet, miáltal ' maguknak, hozzátartozóiknak és a köznek 
sok kárt okoznak“. A kiküldött bizottság, mely ezeket 
megállapította, törvényjavaslatot készített, mely elfogad
tatván, 1914 ápr. 1-én életbe lépett. A törvény 4 osztályba 
sorozza a fogyatékosokat. Hülyék azok, akiknek értelme 
születéstől, vagy kora gyermekkortól fogva annyira kor
látozott, hogy magukat a közönséges fizikai veszedelmek
kel szemben sem tudják megvédeni. Gyöngeelm ejűek  
azok, akik születésüktől vagy kora gyermekkoruktól fogva 
szellemileg fogyatékosok, de az nem éri el a hülyeség 
fokát, bár annyira nyilvánvaló, hogy képtelenek önmagu
kat megfékezni, ügyeiket elintézni és a gyermekkorban 
felelős önállóságra sem nevelhetők. G yöngetehetségüek  
azok, akik születésüktől vagy kora gyermekkoruktól fogva 
a gyöngeelméjüek fokát el nem érő szellemi fogyatékos
sággal terheltek, mely annyira nyilvánvaló, hogy a maguk 
és mások védelme szempontjából felügyeletre és ellen
őrzésre szorultak, vagy akik gyermekkorban a rendes 
elemi iskolai oktatásban haszonnal nem vehetnek részt. 
Erkölcsileg fogyatékosak  azok, akik gyermekkoruktól fogva 
tartós szellemi fogyatkozásban szenvednek, amely kifeje
zetten bűnöző vagy gonosztevő hajlamokkal van kapcso
latban, amely szigorú fegyelem és büntetés által sem 
javul, ellenkezőleg gyakran még fokozódik is.

A törvény szerint a szülőknek és gyámoknak sza
badságában áll a hülyéket és gyengeelméjüeket az azok 
számára fennálló intézetekben elhelyezni, őket ott fel
ügyelet alatt tartani; jogában áll továbbá aszülőknek, (de 
csak ezeknek), hogy gyöngetehetségű gyermekeiket, ha 
azok 21. életévüket még nem érték el, ugyancsak inté
zetben helyezhessék el. A nyilvános hatóságnak jogában 
áll a fogyatékosokat, ha azok ezen felül elhanyagolva, 
elhagyatva vannak és ha kimutathatóan önfentartási esz

Magyar Gyógypedagógia 39



40 ' Magyar Gyógypedagógia

közök híján szűkölködnek, vagy ha valami bűntettet kö
vettek e l : a saját belátása szerint elhelyezni. A nyilvános 
hatóságoknak ez a joga kiterjed azokra is, akiknek ipari 
iskolát kellene látogatniok, akik börtönbüntetésre, kény
szermunkákra Ítéltettek; kiskorúakra, akik javító házak
ban, munka-iskolákban, iszákosok intézetében, vagy elme
gyógyintézetbe vannak; gyermekekre, akik az iskolai 
hatóság tanúsága szerint képtelenek a tanításból hasznot 
húzni; akik az elemi iskolában való próbálkozás után a 
kisegítő-iskolába lennének felveendők s végül törvényte
len gyermekek anyáira, akik a szegény-alaptól támoga
tást nyernek. A helyi iskolai hatóság köteles a helyi 
bizottságnak a hatáskörébe tartozó összes fogyatékos 
gyermekekről jelentést tenni; ha azok a 7 éves kort elér
ték és állandó gondozásra és felügyeletre szorulnak.

A törvény a fogyatékosok felügyeletére, védelmére 
és ellenőrzésére vonatkozó ügyek legfőbb intézésére köz
ponti hatóságot szervezett, melynek 15 tagja van. A helyi 
hatóságokat kötelezi a törvény, hogy a fogyatékosok gyá- 
molitására helyi bizottságokat alakítsanak. Ezek feladata 
megállapítani, vannak-e a kerületben ezen törvény alá 
tartozó fogyatékosok, hogy azok felügyeletéről gondos
kodjanak, ha szükséges intézetben, vagy gyámság alá 
helyezzék el azokat, hogy a főtanácsnak a szükséges 
jelentéseket megtegyék.

A törvény 4 féle intézetet különböztet meg. 1. Állami 
intézetek (veszélyes v. erőszakos fogyatékosok számára), 
melyeket közköltségre alapit és igazgat a felügyelő-bizott
ság; 2. Hatóságilag engedélyezett intézetek vagy házak, 
melyeket magán egyének alapítottak és tartottak fenn, 
vagy, amelyeknek alapításához jótékony adományokat 
használtak fe l; ezeket a bizottság ellenőrzi és engedélyezi. 
A törvény bizonyos esetekben, a lefoglalásra is jogot ad 
a bizottságnak.

3. A szegény-ügyi törvény alapján felállított felügye
let alatt álló intézetek. A felügyelő-bizottság ezekre is véle
ményt mond s őket engedélyezi.

4. Elismert otthonok (internálási jog nélkül). Ezeket 
a bizottság véleményezi és olyan feltételeknek veti őket 
alá, aminőket szükségesnek tart.

A törvény visszaélésnek jelenti ki, ha valaki egynél 
több fogyatékost jóvá nem hagyott intézetben, házban 
vagy otthonban helyez el. Az angol rendszer állandóan 
felügyelet alatt tartja a gyöngeelméjüeket s ha annak 
szükségessége mutatkozik, internálja őket. Ez a kényszer
elhelyezés sokszor még a gyermekkori, nevelésnél is fon
tosabb teendő. (ém.)


