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A % intézetről általában*
Hazánk szellemileg fogyatékos egyéneinek elriasztóan nagy száma, — mely napjainkban sokak szerint
30— 40 ezerre is tehető — s az a sok jajszó, az a sok
panasz, mely az ilyen gyermekekkel sújtott szülők ajkán
fakad, mindenképen indokolttá teszi, hogy ezek ügyével
foglalkozzunk s helyzetükön, amennyire lehetséges,
segítsünk. A segítő tevékenység első és legfontosabb
lépése az ilyen egyének számára megfelelő intézetek
létesítése. A tapasztalat úgy a külföldön, mint minálunk
is azt mutatja, hogy a szellemileg fogyatékos gyerme
keknek — legyenek akár csak ápolásra szorult gyengeelméjűek, avagy az értelmi képességnek némi tanújelét
adó s nevelés-tanításra alkalmas gyengetehetségüek —
legjobb helyük minden körülmények között a jól szer
vezett intézetben van.
Ez a felfogás, ez a gondolat vezetett engem is
akkor, midőn az 1898. évben e fajta humánus intéz
ményekben nagyon is szűkölködő országunkban egy ilyen
intézmény alapítását elhatároztam.
Hosszabban tanulmányozva mindazt, ami e szakhoz
tartozik s végigjárva a külföld hasonló rendeltetésű
intézményeit, bő tapasztalatokkal visszatérve fogtam a
munkához és az említett év szeptember havának elején,
a magas belügyi kormány kegyes engedelmével, intéze
temet megnyitottam.
Az intézetnek eredetileg az volt a czélja, hogy a
képezhetetlen szellemi fogyatékosoknak állandó otthont
és ápolást nyújtson. E rendeltetésének kezdettől fogva

13

teljesen meg is felelt, ami abból is kitűnik, hogy elhelye
zettjeinek száma évről-évre fokozatosan növekedett.
A gyakorlati tapasztalat azonban az intézet eredeti
kereteinek kibővítését tette szükségessé. Az intézetbe
kerülő szellemileg fogyatékos gyermekek közt ugyanis
nem egy akad, aki az értelmi életnek határozott jeleit
mutatja, s akin nemcsak állandó ápolással és
gondozással, hanem meglévő képességeinek szakszerű
kiművelésével is lehet és kell segíteni. Az intézet ma
már ennek a kívánalomnak is megfelel, s mindazokat a
növendékeket, akik arra alkalmasak, a szakszerű neveléstanítás áldásaiban is részesíti. Mielőtt az intézetet ebben
az irányban is kibővítettem volna, a gyengébb képes
ségűek nevelés-tanitását beható tanulmányozás tárgyává
tettem s a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium által rendezett tanfolyamon a gyengetehetségüek oktatására a szakképesítést megszereztem. Így
sikerült intézetem számára a nyilvános tanintézet jellegét
is megszereznem.
Az érdeklődő tehát megtalálhatja ez intézet szer
vezetében mindazt, amit a szellemileg fogyatékosok ügye
felölel, mert a védelmi intézkedések három főirányzata:
az ápolás, a foglalkoztatás és a nevelés-tanítás egyaránt
feladatát képezi.
Teljes bizodalmát és megnyugvást kelthet az
intézettel szemben minden szülőben az a körülmény,
hogy magán-jellege daczára a nagyméltóságú m. kir.
belügyministerium közvetlen felügyelete alatt áll. Az
intézeti tanítást pedig — amely az állami intézetek
számára kiadott tanterv és utasítások alapján történik —
a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi
ministerium által a gyógypedagógiai intézetek országos
szaktanácsa tagjainak sorából kiküldött ministeri biztos
vizsgálja minden évben felül.
Hogy intézetünk mily szükséges intézmény, hogy
mennyi az ápolásra, gondozásra s nevelésre szorultak
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száma, erre nézve az alábbi statisztikai kimutatás ad
szomorú felvilágosítást. Az 1901-ik évi január hó első
napjaiban tartott népszámlálás alkalmával Írattak pontosan
össze hazánkban a hülyék. Tagadhatatlan tény az, hogy
jó statisztika ritka dolog, mert hiszen az ilyennek össze
állításánál mentnek kell lenni minden elfogultságtól,
kellő tudással s gyakorlottsággal kell bírni. Említett
összeírást a lehető legpontosabbnak kell tekintenünk,
amennyiben azt túlnyomó részben az értelmiséghez tartozó
és olyan számláló-biztosok végezték, akiknek lelkiismeretes munkája folytán teljesen megbízhatók az adatok.
Hazánkban az ily módon összeirt hülyék száma 26659,
mely horribilis szám vármegyék, nemzetiség, vallás és
nem tekintetében a következőképen oszlik meg.

V árm egyék szerint:
nő

fi

A vármegyék nevei

1

összesen

160

118

278

2. A lsó-Fehér... ... ... —

173

156

329

3. Arad

. .. ... ... ... —

339

252

591

4. Árva

... — — .

196

176

372

511

439

950

237

165

402

... ... ... — —

137

110

247

8. Békés ... ... ... ... —

229

202

431

9. Bereg

236

184

420

64

58

122

... ... ... ... ...

399

281

680

12. Borsod ... ... ... . .. ...

136

101

237

13. B r a s s ó _____ ... ... ...

50

62

112

Átvitel..........

2867

2304

5171

1. Abauj-Torna

5. Bács-Bodrog
6. Baranya
7. Bars

.............. .

—

________

_____ ______

... ... ... ... —

10. Besztercze-Naszód
11. Bihar

A vármegyék nevei

összesen

nő

fi

Á thozat.........

2867

2304

5171

14. Csanád... ... ... ... ...

101

67

168

15. Csik

... —

167

131

298

16. Csongrád ... ... ... ...

230

197

427

89

80

169

... ... ... ... ...

231

186

417

... ... ... ...

147

124

271

20. Gömör és Kishont .. ...

128

115

243

21. Győr

... ... ... ... ...

166

160

326

22. Hajdú ... ... ... ..........

163

94

257

23. Három szék.....................

166

142

308

24. Heves ... . .. ... ... ...

162

142

304

... ... ... ... ...

85

106

191

26. Hunyad... ... ... ... ...

524

468

992

27. Jász-Nagykún-Szolnok

223

153

376

28. Kisküküllő ... .............. .

71

54

125

29. Kolozs ... ... ... ... ...

164

77

241

30. Komárom ........................

175

169

344

31. Krassó-Szörény

407

407

814

... ...

17. Esztergom ... ... ..........
18. Fejér
19. Fogaras

25. Hont

... ...

... ... ... — ...

73

56

129

33. Mármaros ... .................

321

220

541

34. Maros-Torda ... ... ...

171

130

301

35. Moson ... ... ... ... ...

186

156

342

36. Nagyküküllő

.................

147

132

279

37. Nógrád... ... ... ... ...

166

133

299

38. Nyitra ... ... ... ... ...

298

245

543

1017

825

1842

8645

7073

15718

32. Liptó

39. Pest-Pilis-Solt-Kiskún
Átvitel..........
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fi

nő

összesen

Áthozat... ...

8645

7073

15718

... ... — —

620

635

1255

... ... — — —

114

104

218

... -------------

219

167

386

43. Sopron ... ... ... ... —

290

230

520

44. Szabolcs

... ... ... —

160

112

272

45. Szatmár

... — —

269

189

458

— —

212

172

384

47. Szepes ... ... ... ... ...

155

125

280

48. Szilágy_____ — — —
49. Szolnok-Doboka --------

161

138

299

173

150

323

50. Temes ... ..................... -

303

278

581

51. Tolna

... ... ... — —

237

193

430

52. Torda-Aranyos.................

97

71

168

40. Pozsony
41. Sáros

42. Somogy

46. Szeben ... ...

53. Torontál

... — --------

325

277

602

54. Trencsén

... ...

473

428

901

55. Turócz ... ... ...

47

52

99

56. Udvarhely ........................

152

97

249

57. Ugocsa ... ... — — —

62

54

116

58. Ung_____ ... —

357

276

633

59. V a s. .. ...

— — —

362

277

639

60. Veszprém .............. .. —

213

185

398

61. Zala

488

438

926

... — ... —

266

232

498

63. Zólyom ... ... ... ... —
Fiume város és kerülete

157

127

284

15

7

22

Ö sszesen.........

14472

12187

26659
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62. Zemplén
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A felvételekről*
Az intézetbe a felvételeket az igazgatóság eszközli,
kivéve azokat az eseteket, mikor közköltséges növen
dékekről van szó.
Felvételt nyerhet nemzetiségre, vallásra, nemre és
korra való tekintet nélkül minden szellemileg fogyatékos
egyén és pedig az állapotának megfelelő osztályra.
A magán-ápoltak (fizető betegek) felvétele miatt lehetőleg
kórleirás küldendő be, melyre vonatkozólag a kérdőivet
az igazgatóság díjmentesen megküldi.

Az évi tartásdij összegét az elhelyezendő
testi és szellemi állapotához mérten, valamint az
igényelt ellátáshoz viszonyítva esetröl-esetre az
igazgatóság állapítja meg«

Az intézet igazgatósága alapítványokat is
elfogad, melyeknek ellenében az alapító okiratban
megnevezett egyén az intézetben életfogytig tartó
ellátást

nyerhet« Az alapítványok összegei s

módozatai esetröl-esetre kölcsönös megegyezés
alapján állapíttatnak meg«
A tartásdij havonta avagy V^évente, de
mindenkor előre fizetendő* Felvétel alkalmával
10 korona beiratási dij és 10 korona orvosi

felülvizsgáltatás fejében, — mely összegek egyszersmíndenkorra szólnak, — negyedévenkínt
pedig 10 korona gyógyszer czímén számíttatík fel.
A növendék csak */4-éví felmondás után
vihető el az intézetből, ha azonban előbb, avagy
egyáltalán felmondás nélkül óhajtják a hozzá
tartozók a növendéket elszállítani, úgy a már
befizetett tartásdij visszatérítésére nem tarthatnak
igényt, sőt az V4-éví felmondás-idő megfizeté
sére köteleztetnek.

A hozzátartozók

kívána

tára az egyes ápoltak az intézet személyzete
által is elszállíthatok haza vagy más intézetbe,
mely esetben a hozzátartozók — a tényleges
kiadásokon felül — 50 koronát tartoznak fizetni
az intézet pénztárába.
Minden növendék (nem közköltséges) beléptekor

tartozik

magával hozni ruha-, ágy- és

asztalnemüekben a kővetkezőket:
8 nappali, 4 éjjeli inget
6 alsó-nadrágot
9 pár harisnyát
12 zsebkendőt
6 törülközőt
6 asztalkendőt
4 lepedőt
4 párna-huzatot (nagy)

4 párna-huzatot (kicsi)
4 paplan- vagy dunna-huzatot
1 paplan vagy dunnát
1 matracz, esetleg 3 részben
1 nagy párnát
1 kicsi

„

2 pár czípöt, 1 pár papucsot
1 felöltöt
1 téli kabátot
1 téli sapkát
1 kalapot és kellő számú felső ruhát,
tekintettel az évszakra,
1 fogkefét, 1 fésűt és 1 szivacsot.
Leányok pedig m ég:
3 korzettát, 3 alsó-szoknyát, 4 kötényt.
A vagyontalan családból származó s a közre
nézve veszélyes fogyatékos elméjű

egyéneket

közköltségen, megfelelően indokolt kérvényezés
útján a nagyméltóságú m. kir. belügyministerium
helyezi el az intézetbe az államkincstár terhére,
az 1876: X IV . t.-cz. 71. §-a alapján, mely törvényszakasz azonban csak a közbiztonságra veszé
lyesek, azaz a közveszélyesekre szól, mig a nem
közveszélyesek

gyógyítása,

illetve

eltartása

vagyontalanságuk esetén, amennyiben az őket
eltartani köteles rokonok vagyonnal bírnának,

ezeknek terhére, különben pedig illetőségi köz
ségeik által tartandók el.
A közköltséges, azaz ingyenes elhelyeztetésre
vonatkozó eljárás a következő: kérvény nyúj
tandó avagy küldendő be egyenesen a nagy
méltóságú magyar királyi belügymínísteriumhoz,
melyben kérelmezendő a hozzátartozók — azok
hiányában a hatóság által a kérdéses egyénnek
intézetünkbení közköltségen való elhelyeztetése.
A kérvényhez csatolandó egy szegénységi bizonyitvány, hogy úgy az elhelyezendő, valamint
az 1898. évi X X L t.-cz. VIL §-a alapján érette
fizetni köteles összes hozzátartozók vagyontala
nok, azaz nem képesek érette ápolási dijakat
fizetni,

nemkülönben

az

elhelyezendő

hülye

(gyöngeelméjü, elmegyenge) közveszélyes álla
potát igazoló, lehetőleg hatósági orvos bizonylata.
Az ily módon nyert belügymínisteri engedély
alapján az illető akadálytalanul szállítható be
intézetünkbe.

A z intézet fekvése és berendezése.
Az intézet Gömör-vármegye kies helyén, a Sajó
völgyében, Pelsőcz község területén fekszik. Fölötte
kedvező éghajlati és talajviszonyai, nemkülönben tágas,
nagy arányú terjedelme és csendes, nyugalmas jellege
egyaránt előnyére szolgálnak. Vasúti összeköttetése

kényelmes, úgy, hogy az ország bármely részéből
könnyen megközelíthető. A szülőkkel és érdeklődőkkel
való gyors érintkezést lehetővé teszi az, hogy a postán
kiviil megtalálható helyben a távirda és a távbeszélő is.
Az intézet területe együttvéve mintegy 30,000
□ -m étert tesz ki. Ezen találjuk a pavillon-rendszerben
épült intézeti épületeket. Az összes épületek kizárólagosan
az intézet czéljaira készültek és a modern építészet s
egészségügy minden követelményének megfelelnek.
A főépület homlokzattal az utczára néz s benne
az igazgatói lakás, fölvételi iroda és az elfogadó-terem
van elhelyezve.
A pavillonok a szükségszerű osztályozásnak megfelelőleg elkülönítetten vannak fölépítve, mely alkalommal
megjegyezzük, miszerint az egész intézeti terület csator
názva van s vízvezetékre berendezve. A pavillonok
fokozatosan úgy lesznek kiépítve, hogy az intézet 600
gondozandó befogadására alkalmas legyen. A helyiségek
közül felemlítjük a külön épületben lévő s a gyógy
pedagógia követelményeinek megfelelően felszerelt iskolát;
a tágas tornatermet, hol a modern tornászati készülékek
minden egyes darabját feltalálhatjuk; a kényelemmel és
nagy tisztasággal berendezett nagyszabású fürdőházat
hideg és meleg zuhanyokkal, a tágas és világos háló
szobákat, nappali termeket stb.
Fekvő betegek az intézeti kórházban (fiúk és
leányok külön), a ragályos betegek pedig az e czélra
épült s teljesen elkülönített járvány-kórházban nyernek
elhelyezést. Tubercolotikus betegeink heverő- azaz fektető
csarnokkal egybekapcsolt külön pavillonnal bírnak,
aminek közegészségügyi horderejét szükségtelen ecse
telnünk. A gyors segélynyújtás szempontjából nem
hiányzik a tartalék-gyógytár sem.
A magán-ápoltak (fizető-képes) osztályai nagyon
természetesen teljesen el vannak különítve a közköltségen
ápoltak csoportjától s azokkal egyáltalában érintkezési*»*
nem jönnek.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy az intézet s annak
minden helyisége egészségügyi szempontból nemcsak
minden követelménynek, de minden gondolható felté
telnek is megfelel. Levegő és világítás tekintetében
valamennyi helyiség kifogástalan. A termek magassága
a rendes méreteket jóval meghaladja, ablakaik nagyok
s azokon bőséges világítás, szellőztetés alkalmával pedig
nagy mennyiségű friss levegő juthat be.
Az épületeket fákkal, bokrokkal szegélyezett utak
és a nagy terjedelmű udvar és kert veszik körül. Kedvező
időjárás esetén az intézet lakóinak a szabadban való
mozgását, játékát mi sem akadályozza. Az intézet kertjében
találjuk a nagy üvegházat, mely nagy gonddal van
berendezve és télen is pompázik a szebbnél-szebb
növényekkel. Úgy ez, mint maga a díszes kert az
intézeti kertész felügyelete alatt áll. Az intézet kertjében
az arra alkalmas növendékek bőséges és nagyon hasznos
foglalkozást találnak.
Az igazgatóság minden lehetőt elkövet, hogy
intézetét a mintaszerűség színvonalán megtartsa s azért
nem riad vissza a legmesszebbmenő áldozatoktól sem.
A szülő nyugodt lélekkel hagyhatja itt gyermekét, mert
jól érzi majd magát e barátságos és egészséges helyen.

A z intézeti nevelés-tanításról,
foglalkoztatásról és ápolásról.
Az intézet hármas rendeltetéséhez mérten részint
neveli, tanítja, részint foglalkoztatja, illetve ápolja a
felvetteket. Hogy ez a hármas irányú munka minél töké
letesebben keresztül vihető legyen, a növendékek testi és
szellemi képességeikhez mérten helyeztetnek el és része
sülnek a nekik megfelelő gondozásban.
Az intézet minden tevékenysége az igazgató köz
vetlen útmutatásai és felügyelete mellett történik. Ö ügyel
a házi rend megtartására s viseli mindenért a felelősséget.
Az intézet egészségügyét az intézeti orvos irányítja.
Az intézeti orvos naponkint megjelenik az intézetben és
az összes növendékek s az ápoló- és szolga-személyzet
egészségügyi viszonyai felől tájékozódik az intézeti igaz
gató útján. Nagyobb betegség esetén többször, illetőleg
annyiszor és annyi ideig köteles az intézetben tartózkodni,
amint a szükség megköveteli. Ugyancsak az orvos feladata
az intézet működésének egészségi szempontból való ál
landó megfigyelése. Ha e tekintetben akár az étkezésben,
akár egyéb életrendben kifogásolni valót találna, azt az
igazgató tudomására hozza, ki aztán az orvos tanácsa
szerint intézkedik. Ha valamelyik növendék betegségét
az intézeti orvos veszélyesnek találja, az igazgatónak
jelenti, ki a hozzátartozókat értesíti. Súlyosabb vagy életveszélyes műtétet igénylő esetben annak végrehajtása
előtt az igazgatóság a szülő avagy helyettese beleegye
zését kikéri. Ha oly eset állna azonban be, amidőn az
élet megmentésére irányuló utolsó kísérlet súlyos, vagy
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életveszélyes, ámde halaszthatatlan műtétet igényelne, ez
esetben az a szülő beleegyezésének kikérése nélkül is
eszközölhető.
Azok a növendékek, kiknek értelmisége ezt meg
engedi, oktatásban is részesülnek. Az oktatás alapja a
vallás-erkölcs, azért minden gyermeket saját hitfelekezetéhez tartozó lelkész részesít hitoktatásban.
Az elméleti tárgyakban való oktatást az állam által
kiadott tanterv szerint megfelelőleg képesített tanerők
végzik. E tekintetben a következőket tartjuk szem elő tt:
Tanításunk és nevelésünk kitűzött czélja az intéze
tünkben elhelyezett direkt vagy indirekt okokból származó
gyengeelméjüeket vallás-erkölcsös nevelés által a szépre,
jóra oktatni, annak felismerésére vezetni s bennük a
helyes erkölcsi érzést felébreszteni, fejleszteni, hogy ne
csak felismerjék, de önmaguktól cselekedjék a szépet és
jót. Czélja szakszerű tanítás által lelki életük halvány
szikráját folytonos individuális nevelés-oktatás által éleszt
getve, elmebeli állapotukat a gyakorlati élet követel
ményeihez képest annyira fejleszteni, hogy a körülöttük
levő tárgyakat, cselekvéseket megfigyelni képesek legyenek,
a látottak felett gondolkodjanak; a beszédet s az elemi
ismereteket annyira elsajátítsák, amennyire ezt elmebeli
fogyatkozásuk lehetővé teszi. Czélja végül a mindkét
nembeli növendékeknek czélszerű és hasznos foglalkoz
tatása, hogy a munkát megszokják, megkedveljék s ne
szoruljanak mindig mások támogatására.
E czélból a növendékek a számukra összeállított
tanterv alapján hat osztályt végeznek. Különös tekintettel
vagyunk a gyakorlati élet követelményeire. E végből
oktatásunknál minden fölösleges dolgot, elméleti szabá
lyokat elhagyunk s főtörekvésünk a munkássági ösztön
minden oldalú ébresztgetése és istápolása által a gyer
mekeket a gyakorlati élet számára előkészíteni.
A tanítás tárgyai:
1. H it-és erkölcstan.

2. Olvasás, írás,
és fogalmazás.

ezzel

kapcsolatosan

nyelvtan

3. Beszéd- és értelem-gyakorlatok.
4. Szülőföld-ismeret.
5. Számtan.
6. Rajz.
7. Ének.
8. Torna.
9. Kézügyességi oktatás és női kézimunka.
10. Kertészeti foglalkozás.
Növendékeinknél gyakran tapasztalunk sajátos rossz
szokásokat, beteges hajlamokat, különösen pedig gyenge
akaraterőt, azitélő-és einlékező-tehetségfogyatékosságait;
ezek gyógyítását, szóval az összes lelki működés fej
lesztését s fokozottan magasabb színvonalra emelését
tekintjük feladatunknak.
Tanításunkban első lépés úgy hatni a gyenge
akaraterőre,' hogy az elmét a tanítás megfigyelésére
kényszerítse; ezt a helyes fegyelmezéssel érjük el, meg
figyeljük a gyermek egyéniségét, lelki életét s ahhoz
alkalmazóban, intés, szoktatás, dicséret, jutalmazás,
dorgálás, vagy egymásközti verseny keltése által igyek
szünk hatni rá. Ezáltal már a tanítás első fokán rövid
ideig tartó, majd fokozatosan tartósabb figyelemre szok
tatjuk őket.
A figyelem felköltésében s megtartásában nagy
szerepet játszik az érzékeltetés. Az érzékszervek gyakor
lása a kezdő osztályokban játékszerüen történik s igyek
szünk minél változatosabbak lenni, hogy beteges, gyenge
agyműködésük meg "ne terheltessék, mely náluk csak
hátrányos lehet. A felsőbb osztályokban az érzékeltetés
főeszköze a szemlélet; semmi olyat elő nem adunk, amit
természetben vagy legalább jó képeken nem szemlél
tethetünk ; de képeket csak akkor használhatunk, ha az
emlékezetre támaszkodhatunk s azt felújíthatjuk, vagyis
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ha már volt alkalmunk természetben azt nekik bemutatni.
Ezt nagyban elősegítik a gyakori kirándulások, melyek
kedélyképzésük mellett a megfigyelő, Ítélő, következtető
képességeket fejlesztve, emlékező-tehetségtik erősbbödik,
mert a látottak mindig megbeszélés tárgyát képezik, e
végből a kirándulások mindig tervszerűen, bizonyos
czéllal eszközöltetnek s alkalmas kérdésekkel figyelmüket
felhivjuk az általunk megszemléltetésre kitűzött tárgyakra.
így megismerik helységünk utczáit, tereit, köz- s
magán-épületeit, hegyeit, vizeit, erdőt, mezőt stb.
Hisz egy-egy kirándulás alkalmával annyit látnak,
hogy nem is dolgozhatjuk azt mind fel és azért kér
déseink úgy alkalmazkodnak a megbeszéléshez, hogy
amit bemutatni, ismertetni akartunk, részletenkint s össze
foglalva tesszük.Természetesen itt is mint mindenkor,a már
meglévő ismeretekhez kapcsoljuk az újakat, s változatos
kérdéseinkkel gondolkodásra késztetjük őket, rávezetjük
gondolataik helyes kifejezésére, igy a lelkűkben élő
fogalmak tisztulnak s szókincsük szaporodik.
Minden alkalmat felhasználunk, hogy meglévő fogal
maikat felújítsuk, emlékezetükbe véssük, s ezáltal
Iassan-lassan oly alapot rakunk le lelkűkbe, mely helyes
megfigyelést, Ítéletet, következtetést nyújt s fokonkint
önálló gondolkodásra szoktat, miáltal örömet találnak
a tanulásban s a reájuk bízott munkák végzésében.
Fontos szerep jut az intézetben a foglalkoztatás
nak is. Azok a növendékek, akik elméleti oktatásra nem
igen alkalmasak, vagy pedig előrehaladottabb koruk zárja
ki őket az iskolából, — képességeiknek, egyéniségüknek
megfelelő foglalkoztatásban részesülnek. Legjelentéke
nyebb foglalkozási ág és a növendékek által leginkább
is kedvelt a kertészet, s a nagy terjedelmű kertben erre
bőséges alkalom kínálkozik.
A kertészeten kívül gyékény- és kefekötés, nemkülön
ben kosárfonásra, varrás, horgolás és kötésre lesznek

oktatva, mely czélból egy tervszerűen berendezett munka
terem áll a növendékek rendelkezésére szakavatott munka
erő vezetése alatt.
Szórakozás szempontjából nagyobb gyermekek ré
szére tekepálya, könyvtár, képeslapok, a kisebbek részére
pedig a legkülönfélébb játékszerek és minden egyéb, a
szellemük körébe vonható szórakozások rendelkezésre
állanak.
A gyermekek ápolását, gondozását és állandó
felügyeletét csoportonkint megfelelő ápoló-személyzet
látja el.
Az intézet általában mindenben a szülői házat
igyekszik pótolni. Ünnepélyek, étkezések mindig együt
tesen tartatnak meg, eltekintve a nemileg való elválasz
tástól. Kirándulások, séták vagy kocsikázások csopor
tonkint és mindig nevelő és ápoló kíséretében történnek.
Az igazgatóság a szülők helyetteséül tekinti magát. De
hogy a növendékek a szülői házat el ne feledjék,
levelezésben állunk folyton a szülőkkel. Az Írni tudó
növendék havonkint legalább egyszer felkeresi szülőit
levelével.
Az étkezés teljesen a növendékek szervezetének
megfelelőleg történik. Az étlap és az elkészített ételek
az orvos állandó felügyelete alatt állanak. Szeszes
italok az intézetből teljesen ki vannak zárva. A testi
egészségre a többek közt kiváló hatással vannak a
hideg és meleg fürdők, lemosások, ledörzsölések,
valamint az intézetben használt hidegvíz-gyógymód,
massage, stb.
Intézetünk hivatva van a természet által teljes
és kifogástalanul működhető elmétől megfosztott lelkeknek kellemes otthont, enyhülést, gyógyitó-irt nyúj
tani, őket a szeretet és gyöngédség eszközei által még
a tudás bizonyos nívójára is emelve, a társadalomnak
megmenteni.
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L Általános házirendé
1. §. Az intézetben szigorú rend, pontosság és
tisztaság kell, hogy uralkodjék. Ezt a saját hatáskörében
előmozdítani az intézet minden tagjának elsőrendű
kötelezettsége.
2. §. Az intézet kapuja állandóan zárva van, hogy
az intézetbe idegenek, az igazgatónál való bejelentés
nélkül, be ne jöhessenek és itt ne tartózkodjanak.
3. §. Az intézet összes helyiségei naponkint taka
rítás, szellőztetés által tartatnak tisztán.
4. §. Az intézet szigorú
minden tagja felelős.

tisztaságáért az

intézet

5. §. Az ápoló-személyzet, mely nők és férfiakból
áll, tartozik megakadályozni azt, hogy a növendékek az
éttermeket, nappali és hálótermeket bepiszkolják és meg
rongálják. Ha pedig az őket ellenőrző közegek a helyi
ségeket kifogásolható állapotban találnák, ezt az igaz
gatónál rögtön jelenteni tartoznak.
6. §. A téli időszakban az összes
lévő termek -1- 16° C.-ig fütendők.

használatban

7. §. Az intézetben a dohányzás a nagyobbaknak
meg van ugyan engedve, de tartoznak figyelemmel lenni
arra, hogy a szivarvégeket, gyufákat stb. el ne dobálják,
hanem az arra rendelt és a folyosókon elhelyezett hamu
tartókba tegyék.
8. §.
tiltva van.

Az

intézetben

minden

csendháboritás

9. §. Az intézetben lakással bírók vendégeket csak
a saját lakosztályaikba vezethetnek és ott fogadhatnak;
hivatalos helyiségekbe azonban csak az igazgató engedelmével vezethetők.

IL A növendékek*
10. §. A hálóterem reggeltől estig szellőztetendő.
A szalmazsákok minden hétfőn reggel megforditandók
és minden hónap első szombatján kiporolandók. A
hálóteremben szigorú rendnek és tisztaságnak kell
uralkodnia.
11. §. Felkelés után a növendékek azonnal öltöz
ködnek; miután már részben felöltözködtek, a mosdó
szobába mennek s ott derékig szappannal megmosa
kodnak, fogaikat megtisztítják, szájukat kiöblítik.
12. §. Mosakodás után megfésülködvén,
felöltözködnek.

teljesen

13. §. A nagyobb növendékek maguk mosakodnak,
fésülködnek, tisztítják fogaikat, a gyengébbeknek pedig
az ápolónők segítenek.
14. §. Az öltözködéssel teljesen elkészülvén, az
ápolókkal a folyosóra mennek, hol a felügyelőnő által
a tisztaság, ruházat stb. tekintetében megvizsgáltatnak.
15. §. A vizsgálat után az ápolónő vezetése és
felügyelete s a felügyelő ellenőrzése mellett a játszó
terembe vonulnak.
16. §. A növendékek télen 7, nyáron fél 7 órakor
kelnek.
17. §. Télen-nyáron esti fél 8, legkésőbb 9 órakor
a növendékek a hálóterembe vonulnak és lefeküsznek.
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18. §. A növendékek felső ruháikat összehajtva,
rendben az éjjeli szekrényre teszik, lábbelijük pedig a
szekrénybe teendő.
19. §. A vetkőzés alatt teljes lángú villany ég,
ennek befejeztével eloltatik és minden hálószobában
csak egy éjjeli lámpa marad égve.
20. §. A növendékek lefekvés előtt és felkelés
után, az ápolónő előimádkozása mellett, közös imát
mondanak.

Reggeli ima.
Felébredvén, hozzád sóhajtok Istenem!
Engedd parancsidat hűn teljesítenem.
Add, hogy istenfélő, jámbor s tiszta legyek:
(Jgy szeretni fogsz Te s minden jó emberek. Amen.

Esti ima.
Óh mennyei Atyám! hálát adok Neked,
Hogy annyi sok jóval áldál meg engemet,
Nevedben fekszem le, küldd el angyalodat,
Ki minden veszélytől őrizze nyugtomat. Amen.
21. §. Éjjel a növendékek kezeiket a takaró fölött
tartják, mit a hálóteremben háló ápolók szigorúan ellen
őrizni kötelesek.
22. §. Lefekvés után nem szabad többé beszélni.
23. §. A hálóteremben tartózkodni az igazgatón és
a szolgálatot végző személyzeten kivül bárkinek is tilos.
24. §. A növendékek az ápolók felügyelete alatt
és a felügyelőnő ellenőrzése mellett jó időben a játszó
téren, rossz időben pedig a nappali teremben tartóz
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kodnak s játszással, énekléssel töltik idejüket. Az esti
szürkület beálltakor azonban jó időben is felvonulnak
a nappali terembe.
25. §. A vasár- és ünnepnapokon — esetleg más
napokon is — a növendékek (fiúk és leányok különkülön) egy-egy ápoló kíséretében sétálnak. A séta irá
nyát a felügyelőnő adja meg. Az ápolók szigorúan
őrködnek, hogy a növendékek a szabadban kárt ne
tegyenek, a fákat, növényeket stb. meg ne rongálják.
26. §. A fiú- és leánynövendékek külön nappali
teremmel és játszótérrel bírnak.
27. §. A növendékek közül azok, kik kisebb meg
bízatásokat el tudnak végezni, az intézetből csak az
igazgató vagy a felügyelőnő engedélyével, azonban
mindig csak az utóbbi tudomásával mehetnek ki vala
mely csekélyebb bevásárlás, avagy valami nyert meg
bízás teljesítése czéljából.
28. §. A növendékek minden alkalommal párosá
val haladnak. A sorakozás nagyság szerint történik. Az
összes testileg ép növendékek kivonulásánál a leányok
mennek elül.
29. §. Csak olyan munkát végezhet a növendék,
amely sem testére, sem lelkére nézve veszélylyel nem
jár. A felelősség természetesen a megbízót illeti. Külö
nösen arra kell ilyenkor ügyelni, hogy a teendőkkel
megbízott növendékek kötelességüket pontosan teljesítsék.
30. §. A
étkeznek:

növendékek a

következő időrendben

reggel 8 órakor reggeli,
délelőtt 10 órakor ozsonna,
déli 12 órakor ebéd,
délután 4 órakor ozsonna,
nyáron este fél 7 órakor, télen 6 órakor vacsora.
31. §. Étterembe lépve, a fiúk sapkájukat, a leányok
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kendőiket a fogasra akasztják. Azután a számára kijelölt
helyet ki-ki rendben elfoglalja.
32. §. A növendékek az étkezés előtt és után
ápoló (ápolónő) előimádkozása mellett imádkoznak.

a) Étkezés előtti im a:
Mindeneknek szemei. Tebenned bíznak Ur Isten;
Te adsz nekik eledelt alkalmas időben,
Felnyitod kezeidet és betöltesz minden élőket
áldásoddal. Amen.

b) Étkezés utáni im a:
Az éhezők jóllakának: áldva legyen Istenünk!
Legyen Ég felé emelve hálatelt tekintetünk;
Legyen áldott jótevőink könyört érző jó szive,
Halmozza el minden jóval a hatalmas Ég kegye. Amen.
33. §. Az étkezés az orvosilag jóváhagyott étlapok
szerint történik; a beteg növendékek orvosi rendelet
szerint étkeznek.
34. §. Az étkezésnél használt asztalkendők hetenkint kétszer tisztával váltatnak fel. Az asztalkendők a
kicserélés elkerülése végett meg vannak számozva.
35. §. A terítést és asztalszedést a növendékeknél,
valamint az ételek kiosztását az ápolók végzik.
36. §. A felügyelőnő
mindig más-más osztályon
arra, hogy a növendékek az
illedelmesen egyenek s az

a növendékek étkezése alatt
van jelen, s szigorúan ügyel
asztal mellett szépen üljenek,
ételeket jól megrágják.

37. §. Az evés utáni imát elvégezvén, a sorakozás
úgy történik, hogy egymás mögött páros sorba állanak.
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Egyik ápoló mögöttük, a másik előttük megy, nehogy
elszéledjenek.
38. §. A mindennapi mosdáson kívül a növendékek
hetenkint fürödnek. A fiúk délelőtt, a leányok délután,
előre meghatározott napon. A fiirösztés az ápolók által,
a felügyelőnő ellenőrzése mellett történik. A többi
növendékek addig a játszóteremben maradnak. Az ápolószemélyzet köteles fürdésközben ügyelni, a növendékek
nek fürdés alatt és öltözködéskor segédkezet nyújtani,
úgyszintén arra is ügyelni, hogy a növendékek tisztán,
teljesen szárazon és felöltözve távozzanak a fürdőből.
39. §. A fürösztés előtt a fürdővíz megmérendő,
hőmérséklete 25°C .-n ál alacsonyabb és 28° C.-nál
magasabb nem lehet.
40. §. Minden újonnan felvett növendék belépése
napján fürdőt kap. Az ápolónő a fürdés idejét bejelenti
a felügyelőnőnek, hogy az jelen lehessen és az esetleges
testi hibákról tudomást szerezhessen. Ez után a növendék
orvosi vizsgálatnak is alá lesz vetve.
41. §. A fürdés után a fürdőhelyiség kiszellőztetendő
s tisztára kitakaritandó.
42. §. A fiúnövendékek haja télen-nyáron rövidre
nyiratik. A leánynövendékek hajának ápolására és fehér
neműinek tisztántartására az ápoló-személyzetnek szigo
rúan kell ügyelniük.

A felügyelőnő (ínspektornő)*
43.
§. A felügyelőnő (inspektornő) legfőbb fel
adatát képezi a beteg-osztályok ellenőrzése, valamint az
összes ápoltak testi épségét figyelemmel kisérni, ezen
kívül figyelmének ki kell terjedni a növendékeknek és

az intézeti helyiségeknek tisztán és rendben tartására,
nemkülönben az ápoló-személyzet kimenőit őrzi ellen.

a) Intézeti orvost látogatása alkalmával elkíséri,
észrevételeit vele közli s a nyert utasításokat magának
feljegyzi. Az orvosi látogatás megtörténte után nyert
észleleteket az igazgatónak jelenti.
b) A beteg-osztályokat naponta többször felül
vizsgálja tisztaság és rend tekintetében, valamint a
szükséges és előirt gyógyszerek adagolását ellenőrzi,
lázméréseket eszközöl s a beteg-osztályról rendszeres
naplót vezet, mely naponta az igazgatónak bemutatandó.
c) Az összes intézeti helyiségeket napjában többször
megtekinti s az észlelt hiányokat az igazgatónak jelenti.
d) Az ápoló-személyzet kimenőit engedélyezi, vala
mint az ápolók sétájának irányát beosztja, az intézeti
postát kiosztja s az ápoltak által irt leveleket az irodába
átadja továbbítás végett.
e) A felügyelőnő (inspektornő) kötelességeinek
teljesítéséért az igazgatónak felelős. Az itt fel nem sorolt
teendőkben az igazgató utasításai szerint jár el.

A ruhatárosnő*
44.
§. A ruhatárosnő az intézeti ruhatár kezelője
és a növendékeknek, valamint azok ruhaneműinek és
az intézeti helyiségeknek tisztán és rendben tartása
képezi legfőbb feladatát. E végből:

a) Az intézeti ruhaneműeket, a fehér- és ágy
neműeket megszámozza, rendben tartja és a ruhákról
pontos jegyzéket vezet.

b) Minden nap megtekinti az intézet összes helyi
ségeit s az észlelt hiányokat az igazgatónak jelenti.

c) Gondoskodik az ágynemüek liavonkinti kétszeri,
valamint szükség szerinti azonnali, tisztával való fel
váltásáról.
d) Az uj ruhák beszerzésére nézve jelentést tesz
az igazgatónak.
e) Felügyel arra, hogy a növendékek piszkos ruhá
ban, rongyosan, fésületlenül, piszkos zsebkendővel ne
járjanak s rendesen, tisztán jelenjenek meg.
f ) Minden szombaton este tisztával cseréli fel a
növendékek fehérneműit s pontosan átolvassa az egyes
ápolók által beadott piszkos ruhákat és kiadja a növen
dékek fehérneműit és felső ruháit.
g ) Feladatainak pontos teljesítéséért az igazgatónak
felelős, kinek utasításai szerint köteles eljárni minden
itt fel nem említett munkáiban.

A gondnoknő*
45.
§. A gondnoknő a szolgaszemélyzet elöljárója
és kezeli az összes éléskamrákat, amelyeket állandóan
zár alatt tart. Tehát:

a) Ö engedélyezi a szolgaszemélyzet esetleges
kimenőit, s felelős azért, hogy azok csendben és illedel
mesen viselkedjenek, előterjesztést tesz az igazgatónak
elbocsátásuk, avagy újak felvevését illetőleg.
b) A főzéshez szükséges dolgokat kiadja az élés
kamrákból, a naponta frissen beszerzendőket (hús stb.)
avagy a hiányzókat beszerzi, s gondoskodik az étlap
szerint előirt adagoknak szétosztásáról és az osztályokra
való elviteléről.

c) A napi bevásárlásokról s kiadásokról jegyzéket
vezet és azt minden este az intézeti igazgatóval aláíratja
s a kérdéses összeget a pénztárnál felveszi.
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d) A konyhák, éléskamrák, sütőház, cselédszobák,
valamint a gazdasági udvar tisztántartásáért felelőssé
tétetik.
e) Az éjjeli őrt reggeli távozása előtt megkérdezi
az éjjel észleltek felől s jelentést tesz róla az igazgatónak.
f) Egyebekben az igazgató utasításai szerint jár el.

A z éjjeli őr.
46.
§. a) Az éjjeli őr szigorú kötelessége az összes
kapuk zárva tartása; a gondnoknő engedélye nélkül senkit
sem szabad az intézet kapuján kiengedni.

b) Egész éjjelen át köteles az intézet összes helyi
ségeit kívülről megfigyelni s a legkisebb zajról az
inspektornőt (felügyelőnőt) értesíteni; ha valamely ápoló
hivatná, azt vele azonnal tudatni.

c) Az intézeten kiviili tűzesetnél köteles az igazgatót
azonnal felkelteni, ha pedig az intézet belsejében, avagy
közvetlen közelében tüzet észlelne, az igazgatón kívül
az inspektornőt és gondnoknőt is kell értesítenie s az
igazgató megérkeztéig is a szolgaszemélyzettel a mentési
munkálatokat megkezdeni.
d) Az ellenőrző-óra pontos felhúzására köteleztetik.

A z ápolók (ápolónők)*
47.
igazgatója.

§. Az ápoló-személyzet elöljárója az intézet

Az ápolók az igazgatónak minden utasításait pon
tosan teljesíteni kötelesek.

48. §. Az ápolók erkölcsösek, illedelmesek, szeré
nyek legyenek s minden tettükben jó példát mutassanak
a növendékeknek.
49. §. Az ápolók tartoznak a szülőket a növendékek
magaviseletét és előmenetelét illető kérdésekkel az
igazgatóhoz utasítani; a növendékek látogatóival pedig
minden körülmények között barátságos és szerény maga
viseletét tartoznak tanúsítani.
50. §. Az ápolók felváltva kimenővel rendelkeznek,
úgy azonban, hogy egy napon csak egy ápoló szabadságoltatik, ezen idő alatt növendékeit a vele szomszédos
szobába beosztott ápoló veszi át.
51. §. Az ápolók a növendékek gondozói. A növen
dékekkel étkeznek, velük alszanak és az igazgató útmuta
tása szerint foglalkoznak, játszanak vagy sétálnak.
52. §. Az ápoló-személyzetnek a növendékekkel
gyengéden és szeretetteljesen kell bánnia. A növendé
keket gúnyolni, megfenyíteni, avagy bármiképen büntetni
nem szabad.
53. §. Az ápolók a növendékek testi egészségére
különösen ügyeljenek és az előforduló gyöngélkedéseket,
emésztési zavarokat, sérüléseket stb. azonnal jelentsék
a felügyelőnő útján az igazgatónak, ki a szükséghez
képest az intézeti orvost azonnal értesíti.
54. §. A növendékek házi munkával való foglal
koztatásánál szigorúan őrködjenek, hogy a növendékek
túlnehéz munkával meg ne terheltessenek.
55. §. Minden ápoló a saját hálótermét fűteni,
az odatartozó folyosót s klosettet tisztán tartani s szellőz
tetni köteles.
56. §. Általában szigorúan őrködjenek az ápolók
a növendékek életbiztonsága fölött és veszélyes tárgyak
tól (kés, olló stb.) óvják, hasonlóképen veszélyes csele
kedetektől is.
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Szolgaszemélyzet*
57. §. A szolgaszemélyzetnek a vasár- és ünnep
napokon kívül nincs szabad ideje, de e napokon is
szükség szerint egyeseknek felváltva kell a napi szolgá
latot teljesíteni.
58. §. Úgy a férfi-, mint a nőcselédeknek esti
9 órán túl az intézetet csak úgy szabad elhagyniok, ha
a gondnoknőtől kimaradási engedélyt nyernek, ami a
gondnoknő által az éjjeli őrrel közlendő.
59. §. A szolgaszemélyzet kellő ellenőrzése czéljából követelheti a kapus és éjjeli őr minden az intézet
ből kivitt csomag felbontását és felmutatását.
60. §. A szolgaszemélyzet látogatókat csak gondnok
női engedélylyel fogadhat.

A könyvtár*
61. §. Az intézeti könyvtár az intézet minden tag
jának rendelkezésére áll.
62. §. Szépirodalmi munkákat ki-ki legfeljebb
1 hónapon át, tudományos munkát legfeljebb 2 hónapon
át tarthat magánál.
63. §. A könyvek csak bizonyos, az igazgató által
kijelölt időben adatnak ki.
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