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JELENTÉSA G YÓ GYPED A GÓ GIAI INTÉZETEK O R SZÁ GO S SZAKTAN ÁCSÁNAK 1915.-IK ÉVI M ŰKÖD ÉSÉRŐL ÉS A G Y Ó G Y P E D A GÓGIAI OKTATÁSÜGY JELEN ÁLLAPOÁRÓL.A magyarországi gyógypedagógiai intézmények 1915. évi működéséről és állapotáról szóló összefoglaló jelentésünket körülbelül azoknak az örvendetes tényeknek a leszögezésévél kezdhetjük, amivel az előző, már szintén háborús évi jelentésünket befejeztük.Az 1914. évi háborús esztendő végén örömmel állapíthattuk meg, hogy még azokkal a nagy megpróbáltatásokkal szemben is, amelyek elé a világháború minden intézményünket természetszerűleg állította, a hazai gyógypedagógiai oktatásügy sikeresen megállotta a helyét, s a legkülönbözőbb emberi kötelességekből a mi ügyünk munkásai is becsülettel kivették részüket.Amikor az 1915. háborús esztendő minden buján-baján végig tekintünk, jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy az a lelkesedés, amellyel a gyógypedagógiai oktatásügy munkásai a kezdet-kezdetén hivatalos ténykedésük terén is, de meg más társadalmi téren is, ahol alkalom kínálkozott, igyekeztek teljesíteni kötelességüket, az év folyamán nem lankadt, hanem még inkább fokozódott, amint az alábbi részletekből is kitűnik.Hogy azok a zavarok és megszakítások, amelyek a háború első esztendejében intézményeink ' jó részének rendes működését lehetetlenné tették, az év folyamán lassanként mind kevesbedtek, azért hálát kell adnunk á váltás-és közoktatásügyi és hadügyi kormányok kiváló kultúra szeretetéről tanúskodó bölcs intézkedéseinek. intézeteink legnagyobb része felszabadult a katonai célok szolgálata alól, a legszükségesebb és legnélkülözhetetlenebb tanerőket pedig a honvédelmi miniszter úr s a közös hadügyminiszter ur az oktatás: érdekében a katonai szolgálat alól ideiglenesen feí- : mentette.Ezek az intézkedések lehetővé tették intézményeink működésének a rendes keretekhez közéi álló mértékben való megindulását. A f. tanévben már csak alig í —2 intézet szünetel, de ezek meg- ; nyitása és rendeltetésüknek váló átadása is csak rövid idő kérdése.A szaktanácsnak magának is egyik legfőbb gondját képezte,



34 ¡Magyar Gyógypedagógiahogy intézményeink zavartalan működésének feltételeit illetékes helyeken szorgalmazza.Élénken foglalkoztatta a szaktanácsot s az oktatásügyet a a háború szerencsétlen rokkantjai közül, a gyógypedagógia körébe tartozó vak katonák, siket katonák és beszédhibás katonák sorsa.Gyógypedagógiai oktatásügyünk 1915. évi működése terén e legjobban kidomborodó vonatkozásokat egyébként az alábbiakban, a többi nem kevésbé fontos ténykedések ágazatonkinti felsorolása mellett, még részletében is ismertetjük.A szaktanács tevékenységét ebben az évben már teljesen az uj elnök, Dr. Tóth István miniszteri titkár úr irányította, aki ebben a minőségben 1915. évi január hó 13-án jelent meg először a gyűlésen. A szaktanács tagjai az új elnököt meleg üdvözlésben részesítették s biztosították arról, hogy szeretetteljes és odaadó támogatásukra mindenkoron számíthat, Dr. Tóth István elnök szívélyes szavakkal köszönte meg az üdvözlést és kijelentette, leghőbb vágya, hogy a gyógypedagógiai oktatásügynek minden minőségében hasznos szolgálatokat tehessen.A szaktanács előadói tisztét ismét Berkes János végezte. Ö vezette az adminisztrációt is, amely 1330 számot tett ki.Az év folyamán 7 gyűlés tartatott. A gyűlések fontosabb tárgyai a következők voltak:Biráltatott a Hövényes Antal „Szólások“ cimü munkája, amely a siketnémák oktatását lett volna hivatva szolgálni. A mű benyújtott alakjában nem találtatott elfogadhatónak.Szabó Károly és Katona Géza társszerzők „Abc- és olvasó- könyvhét szerkesztettek a gyengetehetségüek iskolái és intézetei számára s azt bírálatra benyújtották. — A munkát a bírálat általában jónak, de egyes részleteiben módositandónak találta s azért a szaktanács azt visszaadta az észrevételeknek megfelelő átdolgozás végett.Egy esetből kifolyólag foglalkozott a szaktanács a magántanulók által fizetendő díjak kérdésével s javasolta, hogy ezek tandíjat ne fizessenek, beiratásért pedig 5 koronát lehessen tőlük beszedni. A szabályzat ily értelemben való módosítását is ajánlotta a szaktanács.A rendkívüli viszonyok folytán egyes intézeteknél, különösen a gyakorlati tárgyakban nehézséget okozott a növendékek érdemjegyeinek megállapítása. — A szaktanács egy esetben elvileg hozzáárult ahhoz, hogy a növendékek a slöjdből és rajzból ugyanazokat
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az érdemjegyeket kapják, mint az előző tanév végén. — A legalsóbb osztályos növendékek pedig a tanév rövidsége s az'oktatás zavarai miatt e tárgyakból nem osztályoztattak.Bírálta a szaktanács Herodek Károly igazgatónak külföldi tanulmányútjáról s a vakok tanítóinak londoni nemzetközi kongresszusáról benyújtott jelentését s azt kinyomtatásra ajánlotta. Ezzel kapcsolatban azt a javaslatot terjesztette a Miniszter Úr elé, hogy a vak zenészeknek kántorokul leendő alkalmazása iránt az egyházi főhatóságokhoz megkeresés íntéztessék.A nagy munkáshiányra való tekintettel, s a gyermekeknek a mezei munkákban való felhasználása érdekében úgy határozott a szaktanács, hogy a siketnémák intézeteiből és kisegítő-iskolákból a fejlettebb növendékeket a tanév bezárása előtt is haza lehet engedni mezei munkákra, ha ezt a szülők kifejezetten óhajtják és kérik. De viszont ezen a címen az intézet működésének korábbi berekesztése nem találtatott indokoltnak.Foglalkoztatta a szaktanácsot a gyógypedagógia körének bővítése is. Kívánatosnak mondatott ki, hogy a nyomorék- és az erkölcsileg gyengeelméjű és züllött (moral-insanias) gyermekek oktatása a gyógy pedagógia körébe vonassék és hogy ez a kérdés nyilvántartassák.A szokástól eltérően az 1915— 16. tanévi órarendeket és kimutatásokat nem a tanév végén, junius hóban, hanem a tanév elején szeptemberben kérte be a szaktanács az egyes intézetektől, mivel a változó viszonyok folytán a rendes időben nem is igen lehetett az órarendeket elkészíteni. Felhívta azonban a szaktanács az igazgatóságokat, hogy az előkészítő munkálatokat már a szünidőben végezzék el, a tanév megnyílásáról, az esetleges zavaró körülményekről pedig mindig időben tegyenek jelentéseket.Tárgyalta a szaktanács a hozzá javaslattételre leküldött svéd törvényt, amely a siketnémák továbbképzését szolgáló felolvasások állami segélyezésről szól. Megállapította a szaktanács, hogy hazai viszonyaink e tekintetben fejlettebbek annál, mint amit a svéd-törvény kivan, mert hisz nálunk a siketnémák továbbképzését szolgáló jparos-tanonc iskolák évek óta már állami költségen működnek.A szaktanács egy lelkes emberbarát megkeresésére tanácsot adott arra nézve, hogy miféle módozatok mellett volna felállítható egy gyógypedagógiai intézet Karczagon. Az idő ugyan a jelenben aligha mondható alkalmasnak uj gyógypedagógiai intézet létesítésére, de az előmunkálatok elvégzésével hasznos szolgálatokat lehet az ügynek tenni.



36 Magyar GyógypedagógiaVéleményezte a szaktanács több gyógypedagógus szabadságolási kérvényét.Egyes intézeteknek a tanév korábbi bezárására vonattazó jelentéseikre kimondatott, hogy az elvi jelentőségű rendelet értelmében, az idő előtt bezárt intézetnél az óraadók az óradíjakra csakis a tanév bezárásáig tarthatnak igényt.Az ifjú vakok szegedi intézetének azt a javaslatát, hogy egyes növendékeit az iparszerü zenében képezze ki, nem ellenezte a szaktanács. De csak a legtehetségesebbeknek és az egyéb iparra alkal—1 inatlanoknak a kiképzését tartotta indokoltnak, mert a gyakorlaté életben a legjobban kiképzett s a legtehetségesebb vak zenészeid is nehezen találnak még nálunk megélhetést. Éppen azért javasolta,: hogy az igazgatóság igyekezzék a zenében esetleg kiképzett vakok- jövendő alkalmaztatását társadalmi utón biztositani.Kimondotta a szaktanács, hogy a kisegítő iskolák azon vezetőit, akik igazgatói pótlékot élveznek, — az igazgatói cim is megilleti, ezt jogosan használhatják. Az erre vonatkozó javaslatot a minisztérium is elfogadta.A gyógypedagógiai intézetek jó része nem volt abban a helyzetben, hogy a tanév végén szokás szerint nyomtatott „értesitő“-t kiadjon, hanem ehelyett ezek az intézetek irott jelentésekkel számoltak be az 1914— 15. tanévi működésükről. — Ezeket az évi jelentéseket a szaktanács felülbírálta s véleményével a Miniszter Úr elé terjesztette.A gyógypedagógiai statusban az a gyakorlat honosodott meg, hogy a legalsó fizetési osztályba ideiglenesen kinevezetteket egyévi sikeres működés után a Miniszter Úr állásukban véglegesíti. — Ezek a véglegesítések a szaktanács javaslatára az 1915. évben elmaradtak azért, nehogy az esetlegesen véglegesítendők a harctéren küzdő és nem véglegesíthetőkkel szemben indokolatlan előnyhöz jussanak.Felvetődött az a kérdés, vájjon az óraadó tanároknak, hitoktatóknak kell-e részletes tanmenetet készíteniük a tanév elején. A gyógypedagógiai intézetekben e tekintetben eddig nem volt egységes gyakorlat, A szaktanács oly irányú javaslatot terjesztett a Miniszter Úr elé, hogy a hitoktatók kivételével, az óraadók is kötelezessenek részletes tanmenet elkészítésére és benyújtására.Véleményt mondott a szaktanács Debreczen szab. ldr. város törvényhatósági bizottságának az ottani siketnémák intézete álla- ; mosdására vonatkozó kérelmére.



Magyar Gyógypedagógia 37Tárgyaltatott egy bűnöző fiatalkorú javító nevelésének s esetleges gyógypedagógiai intézeti elhelyezésének kérdése.Véleményt mondott a szaktanács a budapesti áll. kisegítőiskola továbbképzője szabályzatának módosítására.Javaslatot terjesztett elő az áll. segélyezett gyógypedagógiai intézitek segélyezésére.Mint már említettük, élénken foglalkoztatta a szaktanácsot a háborúban megvakult és megsiketült katonák ügye. E szerencsétlen hősök már az előző évben is nagy érdeklődés tárgyát képezték a gyógypedagógia körében. Többféle gondolat, vélemény merült fel, amely e szerencsétlenek sorsát enyhíteni, javítani kívánta. Ez elszórt s megfelelő statisztikai alapokkal még nem rendelkező kísérletek az 1915. évben már határozottabb formákat öltöttek.A megvakult katonák számának szaporodása szükségessé tette a róluk való sürgős gondoskodást. — Az egyébb oldalról történt intézkedések mellett, — amiket alább még külön is méltatni kívánunk, — a szaktanácsnak is nyílott alkalma, hogy a vak katonák ügyével foglalkozzék.A vöröskereszt egylet igazgatósága beadvánnyal fordul a vallásos közoktatásügyi minisztériumhoz az iránt, hogy a háborúban megvakult intelligensebb vakoknak engedtessék meg, hogy a gyógypedagógiai képzőt hallgathassák s a vak gyermekek tanítására ki- képeztessenek. — A szaktanács — bármily nagy szeretette! és részvéttel van is a megvakult harcosok iránt, —  ebben a kérdésben körültekintő álláspontot kellett hogy elfoglaljon. Ki kellett fejtenie azt a nézetét, hogy a vak gyermekek nevelésére és tanítására is első sorban a látók legalkalmasabbak. A vak pedagógus nevelni nem tudhat, nem szoktathatja le növendékeinek legtöbb félszegségeit, hibáit, mert látásának hiánya miatt azok közül igen sokat nem is vehet észre. A külföldön is, ahol a vakok intézeteiben vak tanítók nyernek alkalmazást, azt tapasztaljuk, hogy ők inkább csak a zenei és gyakorlati oktatást végzik, inig az elméleti tanítás és a nevelés látók kezében van.E tárgyi ok mellett, maguknak a vak katonáknak szempontjából sem kívánatos, hogy tömegesebben nyerjenek tanítói kiképzést, mert hiszen hazánkban a vakok intézetének száma még kevés s több vak tanító e téren nem nyerhetne sem ma, sem a közel jövőben alkalmazást, ami pedig csak elégűletlenségüket fokozná.Nem kívánta ugyan a szaktanács teljesen útját vágni annak, hogy egyes vak katonák esetleg a vak gyermekek nevelőivé kiké-



38 Magyar Gyógypedagógiapeztessenek, de e kérdésnek esetről-esetre való elbírálását tartja szükségesnek s kedvező megítélését attól teszi függővé, hogy vájjon az illetőnek az egyéni rátermettsége mellett meg van-e az az általános pedagógiai előképzettsége, amit a szabályzat a gyógypedagógiai oktatásügy terére lépőktől, mint előfeltételt, megkövetel.A szaktanács e kérdéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az ilyen elméleti irányú képzésnél sokkal szerencsésebbnek tartja a vak katonáknál azoknak az iparágaknak a meghonosítását, amelyek az eddigi gyakorlat szerint a vakoknál beváltak. Ha pedig intelligensebb elemek is akadnának közöttük, ezek számára az irodai teendőkben, írógép, telefon-kezelésben stb. való kiképzés inkább megfelelne, mint a pedagógiai pálya.A Miniszter Úr a szaktanács véleményét magáévá tette, a vöröskereszt egylet igazgatóságát ily értelemben értesítette.Ez elvi alapon biráltatott el egy megvakult hadnagynak a vakok oktatására leendő kiképeztetésének kérdése is.A rnegsiketült katonákról való gondoskodás is többször foglalkoztatta a szaktanácsot.Véleményt mondott Gyömörey Alfonznak tervezetéről, amely egyoldalúan csak a magyarul beszélő anafalbéta rnegsiketült katonák tanítását kívánta szolgálni.Lett József is nyújtott be a siket katonák oktatására vonatkozó tervezetet, amit a szaktanács véleményével a Miniszter Úr elé terjesztett.Az 1915. évi szeptember hó 25-én tartott gyűlésén ankét- szerüleg tárgyalta a szaktanács a rnegsiketült katonák gondozásának kérdését. Alapul szolgált erre a m. kir. rokkantügyi hivatalnak egy beadványa, amely véleményezés végett a szaktanácsnak adatott ki. E kérdésnek tárgyalásán nemcsak a rendes tagok vettek részt, hanem Dr. Deutsch Ernő ezredorvos, Németh László, Klug Péter, Tolnai I. Béla és Váradi Zsigmond siketnéma-intézeti igazgatók is.A szaktanács minden részletében behatóan megvitatta a kérdést. Kimondotta, hogy minden rnegsiketült, megnémult, vagy beszédhibássá lett katona első sorban szakorvosi vizsgálat alá vétessék. Rámutatott azokra a módozatokra, amelyek mellett az ilyen katonák összeírása, összegyűjtése, orvosi vizsgálata és pedagógiai kezelése történhetnék. Kimondotta, hogy a siket katonák orvosi vizsgálatánál gyógypedagógus is legyen jelen.Miután az eddigi tapasztalatok szerint a rnegsiketült, megnémult stb. katonák a vizsgálat alapján két csoportba lesznek oszt
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hatók: olyanokra, akik állandó orvosi kezelésre is rászorulnak és olyanokra, akik csak pedagógiai vezetést igényelnek, kimondotta a szaktanács, hogy az orvos-pedagógiai vizsgálat alapján az első csoportba osztott katonák elhelyezése úgy történjék, hogy a tanításon kivül az orvosi kezelés is állandóan érvényesülhessen.Az orvosi kezelésre nem szoruló siket katonákra vonatkozólag pedig azt javasolta, hogy olyan intézetekben osztassanak el, ahol régebbi polgári foglalkozásuknak megfelelő munkákat is végezhetnek s amellett napi 2—3 órában a siketnémák intézetében, a megsiketülések folytán szükséges ismeretekben, szájról való olvasásban stb. nyerhetnek kiképzést. A szaktanács a tanítási iciőt, napi 2—3 óra mellett, egy iskolai évben állapította meg. A tanítás így nem külön kirendelt tanerőkkel, hanem az intézet rendes tanerői által tanfolyamszerüleg végeztetnék, esetleg tiszteletdíj mellett. Ez a megoldás azért is célszerű, mert az intézeteknek most amúgy is kevés tanerő áll rendelkezésükre s így a siket katonák oktatása nem rövidítené meg a siketnéma gyermekek oktatásügyét. Ezzel kapcsolatban javasolta a szaktanács azt is, hogy a beszédhibássá vált katonákról is történjék gondoskodás.A szaktanács javaslatát a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr elé terjesztette, onnan pedig a m. kir. rokkantügyi hivatalhoz került, intézkedés és foganatosítás végett. Az 1915. év végéig ez a kérdés még végleges dűlőre nem jutott, de az igen közel jövő valószínűleg már a gyakorlatban is megvalósíthatóvá teszi a meg- siketült, megnémult és beszédhibássá lett katonák ügyét.A felsorolt fontosabb kérdések mellett még több más ügy is szerepelt a szaktanács gyűléseinek napirendjén, amelyek részint a tantestületi gyűlések jegyzőkönyvével kapcsolatban, részint pedig mint külön álló javaslatok kerültek megvitatásra.így bírálta a szaktanács valamennyi gyógypedagógiai intézet és kisegítő-iskola tantestületének és felügyelő-bizottságának jegyzőkönyveit s véleményével a minisztérium elé terjesztette.Sok munkát adott ezúttal az intézetek órarendjeinek felülvizsgálása is. Az intézetek életében és a tantestületek kebelében történt gyakori változások folytán az órarendek is gyakoii módosulást szenvedtek, amiket a szaktanácsnak minden esetben bírálat tárgyává kellett tennie. Ez annál is inkább fontossággal bírt most, mert a háborús bonyodalmak következtében az 1915. évben a szaktanács tagjai nem küldettek ki az egyes intézetek taneredményének a megvizsgálására.



40 Magyar GyógypedagógiaA gyógypedagógiai oktatásügy egyes ágazatainak működésére s háborús viszonyaira vonatkozólag a következőket jegyezhetjük fel.1. A háború a gyógypedagógiai képző működését is befolyásolta. Az előadó tanárok közül Dr. Sarbó Artúr egyetemi ny. rk. tanár, mint honvéd főtörzsorvos, teljesít szolgálatot s egyik hadikórháznak a parancsnoka. Dr. Ranschburg Pál egyetemi m. tanár is túlnyomólag, mint több] hadikórház elme- és idegorvosi tanácsadója van elfoglalva. Istenes Károly előadó tanár a harctéren szerzett súlyos sebesülésével csaknem az egész év folyamán kórházi kezelés alatt állott. Állapota azonban annyira javult, hogy előadásait május hónaptól kezdve megtarthatta.A képző hallgatóinak a száma, a katonai szolgálatra történt bevonulások miatt, nagyon leapadt. A tanév végén, június hónapban, csak hárman tehettek alapvizsgálatot és hárman szakvizsgáztak. Az 1915—16. tanévre 6 hallgató vétetett fel az első évfolyamra, 8 katonai szolgálatot teljesítőnek pedig a helye fenntartatott.Részt vesznek a képző egyes tantárgyainak hallgatásán a, szeretetházi nevelőképző tanfolyam hallgatói, két bölcsészettan- hallgató s Keller Nándor vak hadnagy is.2. Az ideges gyermekek alsó és középfokú állami intézem azok közé a szerencsés intézmények közé tartozott, amelyeknek működésére a háború egyáltalán nem gyakorolt még eddig gátló hatást. A rendes tanárok közül kettő besoroztatok ugyan népfelkelői szolgálatra, de nélkülözhetetlenségük címén felmentettek. így az intézet teljes létszámmal, rendes időben kezdhette meg működését s a tanév is normálisan zárult be. A növendékek jó előhaladást tettek s a vizsgálatokat sikerrel állották ki.3. A siketnémák intézetei közül nem mindegyik kezdhet meg működését még az 1915— 16. tanév elején sem, egynéhány pedig ideiglenes helyiségben nyert elhelyezést. Az izr. siketnémák budapesti intezete honvéd hadikórházul lévén lefoglalva, még ma sem töltheti be eredeti rendeltetését. A pozsonyi és ungvári intézetben is csak az 1915, év vége felé tudták a tanítás lehetőségeit biztosítani. Mind a két helyen az intézet épülete katonai célokat szolgál s így bérhelyiségekben folyik a tanítás. Részben vagy egészben katonai kórházul, vagy egyéb katonai intézményül van lefoglalva a temesvári, kecskeméti, szegedi, körmöcbányai és soproni intézet, de azért ez a körülmény a tanítások menetét most már nem zavarja.Az izr. siketnémák budapesti országos intézete mindezideig
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nem tudta megkezdeni rendes működését. A háború elején katonai beszállásolások céljára szolgált, m#d 1914. évi október havában 300 beteg számára honvéd hadikórházzá rendeztetett be. A kórház működését az intézet alkalmazottai és családtagjaik kezdettől fogva odaadással támogatják, Az igazgató és gondnok segédkezik a kórház parancsnokának az adminisztrátiv teendőkben, családtagjaik és az intézet tanítónői pedig, mint ápolónők igyekezik  b a ja im  szolgálatot tenni.Az év folyamán új igazgatót nyert a siketnémák debreceni, Körmöcbányái, ungvári és jolsvai intézete.4. A vakok névelőintézetei közül a budapeáti országos” intézet csak szeptember hó végén szabadult fe l; addig a biztosító-intézetek hadi kórházának céljaira szolgált. A hadikórház oly nagy változtatásokat eszközölt, hogy azoknak helyreállítása hosszú időt vett igénybe s az intézet előreláthatólag csak a jövő év elején kezdheti meg újból a működését.A vakok kolozsvári intézete új épületének építése a háború miatt ismételten felbeszakittatott. Ez az intézet megegyezésre jutott az állami gyermekmenhelyek orsz. felügyelőségével a gyer- mekmenhelyek kötelékébe tartozó vak gyermekek elhelyezését illetőleg. — Ennek alapján évenkint mintegy 35—40 elhagyatott vak gyermeknek a beutalására számíthat az intézet.Á lovag Weehselmann Ignác és neje Neuschlosz Zsófia vakok tanintézete még ma is hadikórház céljaira szolgál teljes berendezésével együtt s így nem folytathatja működését. Az intézet igazgatója a kórház vezetésében segédkezik, felesége pedig betegeket ápol. Az intézeti kórházban megfordult egy megvakult és egy meg- némult katona, akikkel ott tartózkodásuk idején az igazgató szakszerűig foglalkozott.Az ifjú vakok szegedi intézetének épülete is hadikórház céljára szolgál, de azért idegen helyiségekben korlátolt mértékben tevékenykedik.5. A szellemileg fogyatékosok oktatásügye teréről első sorban azt említhetjük fel, hogy az 1915. évi junius hóban tartattak meg a kisegítő-iskolákban első Ízben az 1913. évi XXXVII. t. c. által előirt záró vizsgálatok és pedig a budapesti állami kisegítő-iskolánál, a székesfővárosi III. kér., Miklós-téri kisegítő-iskolánál és a debreceni áll. kisegítő-iskolánál. A záró vizsgákra a szaktanács tagjai közül küldettek ki biztosok. A vizsgálatok eredménye biztatónak mondható.



42 Magyar GyógypedagógiaA budapesti állami kisegitö-iskola tulajdonképen még a nyári szünidőben is folytatta működését, amennyiben az olyan gyengetehetségű növendékeit, akikre a szülők felügyelni a mai nehéz viszonyok mellett nem tudtak, julius és augusztus hónapban is gondozásban részesítette naponta 728 -tól d. u. 5 óráig. A gyermekek foglalkoztatását az egyik hónapban a tantestületi tagok egyik fele, a másik hónapban a másik fele látta el. A teljesen szegények ebédet is kaptak az iskolában. Ez a gondoskodás a szegény szülőket nagy hálára kötelezte.A vidéki kisegítő-iskolák legtöbbje küzdött a háború okozta nehézségekkel, de működését teljesen megszüntetni egy sem volt kénytelen.A gyengetehetségűek oktatására képző szünidei tanfolyam ez évben elmaradt.6. A beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyamon sem tartatott meg a szokásos szünidei képesítő tanfolyam. A tanév közben tartatni szokott gyógyító tanfolyam is csak január-junius- ban működött, amikor a gyógypedagógiai képző hallgatóinak gyakorlati kiképzéséről múlhatatlanul gondoskodni kellett. Ezt a tanfolyamot Istenes Károly katonai szolgálata miatt Derbész Bertalan vezette. .A tanfolyamon a szokásos szombati orvosi és pedagógiai rendelések a szükséghez képest állandóan megtartattak, úgy, mint a múltban.A háború okozta nehézségek, miatt azonban elmaradt az a tanfolyam, amelyet Dr. Sarbó Artúr egyetemi tanár, tanfolyam-vezető szokott tartani a test és egészségtan tanárainak a beszédhibák kór- és gyógytanából.A gyógyító tanfolyamok szünetelésének a hatása meglátszik abban, hogy az 1916. évben rendezendő kurzusra beszédhibások szokatlanul nagy számmal jelentkeztek.Vidéki tanfolyamok működéséről nem érkezett be jelentés az állami tanfolyam vezetőségéhez, de közvetlenül a szaktanácshoz sem.7. A m. kir. gyógypedagógiai psychológiai laboratórium 1915. évi működését is erősen befolyásolta az a körülmény, hogy összes fiatalabb férfi tagjai katonai szolgálatot teljesítenek. Maga a laboratórium vezetője is messze túlnyomólag hadikórházak elme- és idegorvosi tanácsadójaként van elfoglalva. Beszélőképességüket, írási és olvasási képességüket elveszített harcosoknagy részének képességei orvos-pedagógiai beavatkozásokkal visszaadattak. Harctéri ideg-
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sérülések, ideghüdések szintén voltak a laboratórium vezetőjének kezelése alatt s legtöbbször teljes sikerrel.  ̂ ...................Beható vizsgálatot rendezett a laboratórium a különböző agyi sérüléseket elszenvedett katonák elmebeli állapotának tisztázásál a.A vizsgálatok részint a laboratóriumban, részint különböző kórhazakban a laboratórium eszközeivel folytak.A laboratórium vezetője a kutatások eredményeit feldolgozta s a királyi orvos-egyesületben s más egyesületekben alőadta. — Tudományos dolgozatai több folyóiratban jelentek meg és külön füzetekben is közöltettek. A laboratórium munkálatai általában a háborús viszonyokhoz alkalmazkodtak, ami a megtartott előadások s a megjelent dolgozatok címeiben is kidomborodik. A főbb dolgozatok és előadások a következők: „Aháborús idegsérülések ídeg- kórtani szempontból“ ; „Az idegélet rokkantjai,,; „Homlokagy es intelligencia a háborús sérülések világításában“ ; „A sérült 1 egediagnostikája.“ , . , ,. . .Ezek mellett nem hanyagolta el a laboratórium eredeti hív tását sem, a gyógypedagógiai képzésnek is szolgálatában állott s mint a magyar gyermektanulmányi társaság kísérleti szakosztályának székhelye is igyekezett kötelességeit teljesíteni.  ̂ _8. Külön meg kell emlékeznünk röviden azokról az intézkedésekről, amik a háborúban megvakult katonák érdekében történlek. — Az első vak katona már 1914. év őszén mutatkozott 1. 

Orosz Emil egyetemi tanár klinikáján. Az ő felhívására a társadalom figyelme mind élénkebben fordult a szerencsétlenek felé s a legmagasabb körök éppen úgy, mint a szakemberek igen behatóan kezdtek foglalkozni az ügyükkel. — Nem lehet  ̂ feladatunk hogy jelentésünkben e mozgalomnak minden részletét kidomborítsuk. Meg kell azonban említenünk, hogy amint a vak katonák  ̂ száma szaporodott, hatványozott arányban fejlődött a sorsukat intéző bizottságok tevékenysége is. Ebben a munkában oktatásügyünk kezdettől fogva kivette a részét. D r. Tóth István, szaktanácsi elnö 
Herodek Károly a vakok kir. orsz. intézetének igazgatója, Vitái Rezső a Vakokat gyámolitó orsz. egyesület gondnoka, Kirschenheuter Ferencz s ügyünk más munkásai mindig ott voltak a megbeszele- seken és szolgálataikat a legönzetlenebbül felajánlották a vak katonák javára. _Meg kell hajtanunk az elismerés zászlaját a magyar társadalom egyetemével szemben is, mert a hírlapok felhívására a vak, katonákkal szemben szinte példátlanul álló anyagi áldozatokat hozott-
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44 Magyar Gyógypedagógia’A vak katonák tanításáról legelőször a Vakokat Gyámolitoh T váh afef [ etr ÍntéZf ében tÖrténí gondoskodás; 1915. év február S i l  ’ - l at0nava’ Ve<te iítkezdetét a tanítás. -  Később a vak tónak ügyét az eddigi intézményektől elkülönítetten kívánták Wéo0 dam az intéző körök. Március 9.-én 5 katonával az iparművészeti iskolában nyílt meg a külön iskola, ahol a szükséges elméleti ismeretek mellett gyakorlati kiképzésben is részesültek. -  , 3 k!kePzesben reszesitendők száma napról-napra szaporodott. -  z oktatást a vakok kir. orsz. intézetétől ide kirendelt tanerők lát-
T J -  . •ÍUniUS 15_én a vak katonák intézete nyaralásra a gö- ’d° 01 méheszetl gazdaságba helyeztetett. Október hó végén azon- ban újra viszaköltöztek a vak katonák a fővárosba s végleges n- tezet, helyiségükül a vakok kir. orsz. intézetének egy részét jelölteJettesaha1ósa * kA‘ r° kkantü^ i hivatal- ™ n t a vak katonák felettes hatosaga. Az intézetben elhelyezettek száma az 19 15  évvegere közel 100-ra szaporodott. -  Az intézet élén 1 igazgató és 1 katonai parancsnok áll. -  A kiképzést 1 gyógypedagógus irányítja s kívüle tanítással még ketten foglalkoznak/A vak katonákat szeretettel gondozza a Dessewffy Emilné grotno koré csoportosult hölgybizottság, akik szórakoztatásukrólCSt ", y.‘,!.emesltésükrő1 is fáradhatatlanul gondoskodnak. Az intézetnek külön szakorvosa j§ van.ce’> a vak katonák intézete maga elé tűzött, a következőkben foglalható össze: minden megvakult katonát keresetké- pesse kell tenni addig a maximális határig, ameddig azt kénes sege, lehetővé teszik. Meg kel, értetni v e lS , hogy L e, 3 / nezve „en, veszett el, hanem hogy „ ,i„ t  iparosok zenészek. Irodai egedmunkasokes szellem, pályán működők szépen boldogulhatnak, z Az V / 5; evi december hónapban a vak katonák egy része “ f  'S teít’ amClyen tanitásuk igen szép sikeréről tettekA megsiketült, megnémult és beszédhibássá lett katonák rendszeres gyógypedagógiai kezelését illetőleg az 1915. év végéig mé-x 11 em aIakult kl egységes intézkedés a gyakorlatban. A gyógypeda^ gogia, intézetek orsz. szaktanácsa, mint fentebb említettük; előterjesztette erre vonatkozolag javaslatát, a rn. kir. rokkantügyi hivatal azonban az év végéig még nem intézte azt el. -  Szórványosankafonn l n ktalá!k° ZUi;k már 32 19,5‘ é¥ben ÍS Siket és beszédhibás katonák kezelesevei es tanításával. -  Ha egyik másik ilyen harcosunknak az a szerencséje volt, hogy gyógypedagógiai intézetbe,



vagy gyógypedagógusok közelébe juthatott, úgy az bizonyára meg-: találta a neki szükséges útmutatást és tanítást. — Legjelentéke- nyebtó'hek mondható e tekintetben az, ami a Dr. Sarbá Arim  egyetemi tanár, főtörzsorvos vezetése alatt álló István-uti hadi kórházban történt, aki ismeretes lelkesedésével igyekezett a nálá megfordult katonák ilyen bajain segíteni. A siketnéma és beszédhibás katonák vizsgálatánál és kezelésénél segítségére volt neki Istenes Károly.A személyi természetű kérdéseket illetőleg elsősorban azolu ól; a veszteségekről kell megemlékeznünk, amelyek az év folyamán; történtek. A hazai siketnémák oktatásának egyik kiválósága 
Gácsér József debreceni intézeti igazgató, hosszas szenvedés után az élők sorából elköltözött. Az az általános mély részvét, amely, ez esettel szemben úgy a kartársak, mint az ismerősök részéről megnyilatkozott, legjobb bizonyíték amellett, hogy ügyünk benne egy kiváló s nehezen pótolható munkást veszteti.A debreceni intézetet egy másik veszteség is érte Schnell József tantestületi tag elhunytéval.A vakok kolozsvári intézetének tantestületéből Ea;tha Jenő hunyt el hosszas betegség után.De a háború is megkívánta a maga áldozatait. Eddig két fiatal karfásunkról tudunk, akik a haza védelmében lelték halálukat. 
Pető Jánost, a siketnémák kaposvári intézetétől 19.15. évi augusztus hóban Keletgaliciában Zadorov közelében ölte. meg az ellenséges golyó. Sándor Szilveszter, a siketnémák ungvári intézete tantestületének tagja, szerb fogságba került s magánértesülések szerint fertőző betegségben halt meg.A hősi halált haltak emléke élni-fog .kartársaik körében.A rendkívüli viszonyok folytán az 1914. évben a gyógypedagógiai státusban nem voltak tömegesebb kinevezések, az. 1915. év folyamán azonban az üres állások már betöltettek. Így 1 kinevezés volt a Vili. fizetési osztályba, 1 a IX. fizetési osztályba,. 7 a X. fizetési osztályba, 10 a XI. fizetési osztályba. Kineveztetett, ezenkívül 1 zenetanítónő a vakok budapesti, országos intézetéhez a Xí. fizetési osztályba s 4 első évet végzett s 3 másodévet végzett gyógypedagógiai hallgató a státus keretében szervezett állami tanítói állásokra.Nyugdíjazás egy fordult elő. Ketten pedig, miután nyudíjba készültek, megszűntek a gyógypedagógiai intézeteknél működni.Az áthelyezést kérők kérelmeit a szaktanács általában nem
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46 Magyar Gyógypedagógiapártolta, mert az áthelyezések csak zavarokat idéztek volna elő. így csak nélkülözhetetlen áthelyezések történtek 5 esetben.Ki kell emelnünk még a gyógypedagógiai intézeteknek s az intézetek alkalmazottainak háborús viszonyait, tevékenységét s a háborús viszonyokkal kapcsolatos társadalmi mozgalmakban való részvételét.A gyógypedagógiai intézetek tanerői közül az 1915. évben katonai szolgálatot teljesített 102. Közülök hősi halált halt 2, megsebesült 16, betegségbe esett 8, hadifogoly 12, nincs semmi hír egyről. Katonai szolgálataikért kitüntetésben részesültek tudomásunk szerint négyen.Rangemelést többen kaptak. Tüzér főhadnagyi rangban szolgál 1, hadnagyi rangban 1, zászlósi rangban 5, hadapródi és had- apródjelölti rangban 6, őrmester 7, szakaszvezető 13, tizedes 16, őrvezető 1.A siketnémák budapesti állami intézete tantestületének két tagja a háború kezdete óta Franciaországban internálva van, de az érintkezés velük fennáll. A többi hadifoglyok is adnak életjelt magukról.A sebesülések egy-két esetben elég sulvosak voltak s több időt vett igénybe gyógyulásuk, azonban oly súlyosabb esetről, ami az illetőnek a gyógypedagógiai pályán való boldogulását és működését lehetetlenné tette volna, hála istennek még nem tudunk.Nem tényleges katonák, de katonai természetű szolgálatot .teljesítettek heten, mint az önkéntes őrsereg tagjai.A nr. kir. rokkantügyi hivatal budapesti központjába rendeltetett szolgálattételre 3 gyógypedagógus. A hivatal külső intézeteinél, vak katonák tanításánál, rokkant iskoláknál is működnek többen.Ott, ahol az intézet hoszabb-rövidebb ideig szünetelt, az intézet felszabadult alkalmazottai hivatalokban és más iskolákban tettek hasznos szolgálatokat és pótolták a hiányzókat. A vakok budapesti kir. orsz. intézetének igazgatója 1915. évi október hó végéig a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban teljesített központi szolgálotot. Többen a minisztérium számvevőségéhez is berendeltettek ideiglenesen. Vidéki kartársakról tudunk, akik közigazgatási hivatalok tevékenységében vettek részt önként addig, mig intézetük szünetelt.A jótékonyság terén is kivették részüket a gyógypedagógiai intézetek. Ott, ahol az intézet hadikórház céljait szolgálta, az igazgatók, a tantestületi tagok és családjaik vetélkedve igyekeztek
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segítségére lenni a kórház parancsnokságának, hogy a szegény beteg katonák otttartózkodását mentői kellemesebbé s gyógyításukat mentői biztosabbá tegyék. Mint vöröskeresztes egyleti tagok, mint kórházi gondnokok igyekszenek segíteni a bajokon ma is tőlük telhetőleg többen is.A katonák hátrahagyott családtagjainak gondozására irányuló társadalmi tevékenységből is többen kivették részüket mint közgyámok, mint különféle segítő-bizottságoknak tagjai.Ha háborús célokra bármit gyűjteni kellett, ruhanemüeket. pénzt, fémeket stb. a gyógypedagógiai intézetek mindig teljesítették kötelességüket.A gyógypedagógiai intézetek tanerői csekély anyagi erőik s a nagy drágaság dacára, önmagukat is megadóztatták a háborús jótékonyság érdekében. Legtöbb helyütt havi fizetésük 1— 2%-át ajánlották fel e célra, ami — adataink szerint — mintegy 4485 koronát tett ki.A 11. és III. hadikölcsön jegyzésében is hazafias buzgalommal részt vettek azok, akiknek módjában állott. Az intézetek jegyzése 169,150 korona, a tantestületi tagok jegyzése pedig 74,180 korona volt.Főbb vonásaiban és általánosságban ezekben vázolhatjuk a magyarországi gyógypedagógiai intézmények háborús esztendejének történetét. Kérkedés nélkül és nyugodt öntudattal állíthatjuk, amikor 
az 1915. év munkáján végigtekintünk, hogy a háború által támasztott minden baj, minden nehézség dacára is megállottuk helyünket. Ez pedig elsősorban intéző-hatóságaink bölcs rendelkezéseinek köszönhető, amelyek a gyógypedegógiai oktatásügy szervezetét szilárd alapokra fektették le.Jelentésünkhöz csatoljuk a hazai gyógypedagógiai intézetek és növendékeik számszerű adatait s jelentésünket azzal a reménynyel fejezzük be, hogy azokat a hiányokat, amelyek egyes intézetek szünetelése s a tanerők katonai szolgálata miatt a tanítás eredményében mutatkoztak, a közel jövőben, de a bekövetkezendő béke idején bizonyára, rövid idő alatt sikerül teljesen pótolnunk.Budapesten, 1915. évi december hó 31-én.

Berkes János,szakt. előadó.
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50 Magyar GyógypedagógiaA háborúban megvakult katonák oktatása»
Kirschenheuter Ferencé jan, 33-án tartott nyilvános előadása.

(A háborúk vakjai a múltban.)A háborúból minden időben jöttek haza katonák, akik nem láthatták viszont rájuk váró övéiket. Hogy mily sors várt rájuk azután, arról keveset tudunk. Olvassuk ugyan, hogy a vakok számára létesített első intézményt, a ma is fönnálló Quinze-Vingts-t Párisban ¡X. Lajos az első keresztes háborújában megvakult harcosai számára emelté volna. De ez csak legenda. Biztosat csak francia forradalomtól kezdve tudunk.Napóleon seregében, mikor Egyiptomból visszajött, százával vezették Párizs utcáin a megvakult katonákat. Az 1813— 16-iki háborúk után a német nép hálatelt szívvel öt intézetet ő létesiíett sötétben maradt harcosai ipari kiképzésére. Bülow gróf vezérlőtábornok egész hadi dotációját königsbergi intézetüknek adományozta.
(Mi okozta katonáink megvakulását ?)A leggyakoribb kérdés, melyet hozzánk, a háborúban megvakult katonákkal foglalkozókhoz intéznek, az, hogy hogyan vakulnak meg katonáink a harctéren? Kereken 100 katonáról közölhetek adatokat. 63 frontális, azaz oldalról jövő lövéstől vakult meg. Vagy a szemgolyók mögött a halántékon hatol át a golyó s átüti a szemidegnyalábokat, vagy mind a két szemgolyót roncsolja össze, vagy csak egyet s a másik szemet szinpatikus gyúladás eszi tönkre. 20 katonát robbanás vakított meg. Lövedékrészek, vagy robbanástól szétzúzott más testek részei sértették meg a szemet. Az egyik például egy házba menekül, gránát csap a házba s menyezetrészek vágódnak a katona szemébe. Egy másik esetben föl nem robbant aknát vizsgál a szapőr, mikor késve bekövetkezik a robbanás és ezer puskaporszemet szór arcába. 4 esetben agysérülés zavarta meg a látás középpontját, 7 esetben idegsorvadás volt az ok. A katonák már ezzel a betegséggel vonultak be, vagy a harctéren keletkezett s a nagy idegrázkódások, kimerültség gyorsították lefolyását. 4 harcost tífusz vagy más betegség fosztott meg a szemétől, 2 esetben pedig bizonytalan, illetve ismeretlen az ok, Néhány százalék kivételével a sebesüléskor nyomban vakság következett be.A katonák a harctéren ragaszkodnak az élethez azután is, miután rájuk borult már a sötétség, ami természetes. Lehasalnak,
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tapogatódzva fedezéket keresnek, hogy kikerüljék a halálos golyót, s mert — mint az egyik megjegyezte — „még a bogár is szeret élni.“ A megvakulást rögtön követi a gyógyulás reménye, a remény, hogy újra kivilágosodik. Mikorra meg már elvész a remény is, itt az intézetükben, akkorra már egy új élet útján haladnak.
(Hogyan indult meg a róluk való gondoskodás?)Megvakult katonáinkra elsőnek Grósz Emil egyetemi tanár hívta fel a figyelmet még 1914. őszén, amikor klinikáján a háború első vakjai megjelentek. A társadalomból Dessewffy Emil grófné vette először gondjaiba ügyüket, a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyesület pedig felajánlotta hivatásszerű szolgálatát, hogy kiképezi őket. Közben a lapok gyűjtést indítottak s a Hadsegélyző Bizottság kebelében Simontsics Elemér ügyvezető alelnök, Dessewffy Emil grófné és Grósz Emil egyetemi tanár, mint a megvakult katonákat gondozó albizottság, a társadalmi akciót kiszélesítették. Szakemberek a lapokban csakhamar felhívták a figyelmet, hogy a gondoskodás ne csak az anyagiakra terjedjen ki, hanem a lelkiekre is, ami sürgősebb mint az anyagiak, mert a vakság a leghathatósabb vigasza a foglalkoztatás. A múlt év februárjában Tisza István gróf miniszter- elnök a teendők egységes irányithatása céljából értekezletet hivott egybe, mely magáévá tette Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi államtitkár ama javaslatát, hogy a megvakult harcosok gyüjtesse- nek össze utókezelésre az iparművészeti iskola hadikórházába s ott oktatásuk kezdődjék meg haladéktalanul addig is, mig kiképzésük a Vakokat Gyám. Orsz. Egyesületben folytatódik. Ugyanekkor indult meg Pásztor Árpád tollával „Az Est“ gyűjtése is, melyhez fogható eredményeket gyűjtés még nem hozott hazánkban.

(Oktatásuk megkezdése,)Az oktatás a múlt év márciusában kezdődött meg az ipar- művészeti iskolának Czakó Elemér dr. igazgató vezetése alatt álló hadikórházában. Mik voltak az első teendők?A megvakulás az ember életében oly határkő, ahol le kell zárni a múltat, amelytől kezdve életét máskép kell berendeznie. Máskép kell berendeznie lelkileg és gyakorlatilag. Mig élénken él benne a múlt minden képzetével, fogalmával, addig lelkében a látó ember életét éli. Hovatovább azonban homályosulni kezd a múlt s bár teljesen sohasem vész el, a testi, lelki szükségek kielé-



52 Magyar Gyógypedagógiagitése, a kielégítés kénytelen-kelletlen használt új módjai lassan- kint egy változott lelkiéletbe viszik a megvakultat. Más módon kell felismernie embertársait, mint azelőtt, más érzékszervek alkalmazásával kell a térben mozognia, dolgoznia, megváltoznak szórakozásai, szokásai, mindennapi és egész élete. Mind ez nem történhetik meg máról-holnapra s az átalakulás magától nehezen indul/ meg. Ez az átmenet a vakság legkeservesebb időszaka. Ebben az időben van legégetőbb szükség a szakember jelenlétére. A laikus környezet részvétének szüntelen nyilvánításával, azzal, hogy a vakot minden lépéstől kíméli fölöslegesen kiszolgálja, állandóan érezteti vele a csapás súlyát s így soká nem vetköződik ki a a vaksággal együtt érkező lelki levertségből és testi ügyefogyott- ságból. Minél hamarabb és úgy átsegíteni katonáinkat ezen az időszakon, hogy minél kevésbbé érezzék a csapást és emellett megteremteni egy új életre való berendezkedés lelki diszpozióját; ez volt a pedagógus első feladata. Eszközei pedig: a vakok képességeinek, az életben való boldogulásának, az életélvezés lehetőségeinek a megismertetése és ez által új remények, életkedv ébresztése ; továbbá a térben való önálló tájékozódás gyakorlása, kézimunkák, írás, olvasás, számolás és szórakoztató játékok tanítása.A megindult oktatás a várt eredményeket hozta. A katonák a kórházban megpuhult bőrű kezükkel korukhoz képest gyorsan haladtak a domború betűk felismerésében, de még inkább az írásban. A munka nehézsége nem is itt, hanem ott csúcsosodott ki, hogy a katonákban hiányzott az önbizalom az iránt, hogy ők egyáltalában képesek valamit megtanulni. Nehezen voltak rábirhatók, hogy bármiféle foglalkozáshoz tanuláshoz kezdjenek. A jövőbe- vetett hit és remény nélkül adták meg magukat sorsuknak s ha már hozzá is fogtak valamihez, semmiféle munkát nem vettek komolyan. Ideig-óráig való időtöltésnek tekintették, melynek sohasem fogják hasznát venni. így aztán a legkisebb nehézség is letörte az olykor-olykor ébredező ambíciót, úgy, hogy nap-nap után élűiről kellett kezdeni az új életre való ébresztés munkáját. Megkíséreltük őket többizben összehozni képzett normálvakokkal. Arra számítottunk, hogy ezek majd hatással lesznek rájuk képességeik bemutatásával. De csak az intelligensebbekre voltak némi hatással. Összemelegedni pedig a mieink nem tudtak a normálvakokkal. Ők csak a lövészárokban megvakultban érezték az igazi sorstársat.A munka egyik leghathatósabb eszközének bizonyult a jó kedélyhangulat előidézése és fönntartása. Akadt szerencsére mind
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járt kivétel is, aki óhajtotta a munkát, akit aztán mint példát vonzóvá lehetett tenni.Már az első napokban meglehetett állapítani, hogy a cél elérésében az egyének lelkiereje a döntő tényező s hogy ez szoros összefüggésben van az egyéni intelligenciával, neveléssel és iskolázottsággal. Minél magasabb fokon állottak e tényezők, annál hamarabb emelték ki a megvakultat apatikus állapotából. Nehezen indult meg, de annál feltűnőbb volt aztán a foglalkoztatás gyors hatása az egyének kedélyállapotára, mely nap-nap után javult még azoknál is, akik csak vonakodva fogtak munkába és csak állandó serkentéssel voltak megtarthatók mellette. A komoly munka mellett megtanultak a katonák dominózni, kártyázni, megindultak a kocka-, teke-, vár-, és malomjátékok, az intelligensebbek sakkozni kezdtek. Dessewffy Emil grófné a vak katonák gyűjtőosztályának vezetője hölgyek bevonásával gondoskodott szabadidejükben való szórakoztatásukról is, s igy a napi felolvasások, a színházak, egyéb szórakoztató előadások és kirándulások sem hiányoztak. Ez volt a kezdet.(A M. Kir. Rokkantügyi Hivatal Vakok intézete.)A fejlődést lépésről-lépésre itt egy rövid óra alatt nem kisérhetjük figyelemmel. Röviden csak annyit, hogy a Hadsegélyző- nek a megvakult katonákat gondozó albizottsága kibővült a Megvakult Katonák Országos Bizottságává, ez pedig feloldódott a Magyar Királyi Rokkantügyi Hivatalban s ezzel az az első terv, hogy a háború vakjainak kiképzése a Vakokat Oyámolító Országos Egyesületben oldassék meg, elesett. A Rokkantügyi Hivatal ugyanis a múlt év nyarán az összes rokkantak oktatását egy általános szabályzattal szervezte, melynek alapján működik ma a ' megvakult katonák intézménye is, mint a Magyar Királyi Rokkantügyi Hivatal Vakok Intézete.A nyarat az intézet a gödöllői állami méhészeti gazdaságban töltötte. Az erdős környezet szabad levegője, a szomszédos Rákospatak fürdésre alkalmas tavai, de főkép a telep hatalmas parkja, melynek útjain a vakok a számukra külön készitett domború térkép segítségével tanultak tájékozódni, testileg lelkileg igen jó hatással volt a szabad természethez szokott harcfiakra. Ekkor már több iparágat űztek, egy részük már írt, olvasott és az őket szórakoztató fővárosi hölgyek látogatásait fölváltotta a velük való élénk levelezés pontírásban. De kerestek és találtak a katonák



54 Magyar Gyógypedagógiaösszeköttetést normálvakokkal is, sőt egyik-másik megtanította a pontírásra feleségét, családtagjait s úgy levelezett velük.Az ősz beálltával Klebelsberg Kunó gróf államtitkár a Vakok Budapesti Kir. Orsz. Intézete egy részét jelölte ki a vak katonák otthonául. Ide, a M. Kir. Rokkantügyi Hivatal Vakok Intézetébe érkeznek most új életpályára való kiképeztetés céljából a monarchia összes kórházaiból a megvakult magyar katonák. Az intézet Dessewffy Emil grófné és Czakó Elemér dr. vezetése illetve igazgatása alatt áll, az oktatásban részesülő vak katonák száma 100. Az oktatás vezetését és ellátását a Rokkantügyi Hivatal és a közoktatásügyi minisztérium gyógypedagógiai ügyosztálya utján szakemberekre bizta.
(A kiképzés célja.)Az Intézet céljáról, működéséről iegáttekinthetőbb képet nyújtana az oktatás vezetője által készített általános oktatási terv részletes ismertetése, de meg kel! elégednem néhány vezető gondolatának kímélésével.Rokkantainknak olyan életet szánunk, amilyet a maguk társadalmi körében élő biztos keresetű egyének élnek. Vakjaink ugyan a rokkantak maximális évi járulékaiban részesülnek majd, de előre láthatóan azok sem lesznek akkorák, hogy belőlük minden szük- ségleiüket kielégíthessék. Hogy az önérzetüket sértő jótékonykodásra ne szoruljanak, a hiányokat munkájukkal nekik kell majd póíolniok. Mi tehát kiképzésük gyakorlati célja? Minden megvakult katonában megedzeni az alamizsnára igényt nem tartó, ön- fenntartásra serkentő önérzetet s keresetképessé tenni addig a fokig, ameddig azt képességei lehetővé teszik. Ez a kiképzés gyakorlati célja. De van a kérdésnek másik oldala is.A vakokkal foglalkozók nem ritkán találkoznak azzal a nézettel, hogy minek tanítják a vakokat; talán azért a néhány garasért, mellyel munkájuk révén hozzájárulnak életfenntartásukhoz? Hagyjanak békét nekik, lássák el őket emberhez méltóan s mentsék fel őket minden munka alól, elég a bajuk anélkül is. Nem közönséges, diplomás emberek vélekedtek már úgy, hogy a vakok egész oktatásrendszere nem egyéb szivetlenségnél. Ezek a jószívű emberek azok, akik legjobban kívánják a vakok oktatását, ha meggyőződnek etikai hatásáról.A vakság is olyan, mit az életnek minden más baja, csapása; annál súlyosabban érezteti terheit, minél többet foglalkozunk vele.A megvakult ember sok mindennel együtt elveszti munkakörét s
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vele együtt ami életét kitölti, az élete célját. Törekvései elé gátként’ állt a vakság. A gátat megszüntetni nincs emberi hatalom, de átemelni a vakot, hogy rajta túl egy új életet kezdjen, új tartalommal, új célokkal, új örömökkel, szóval újra emberivé tenni életét : ez igenis lehetséges. Lehetséges pedig az által, hogy megtanítjuk dolgozni. A munka anyagi eredménye a kiképzés céljának csak a fele. A vak lelkiszükségleteit maga a munka elégíti k i !Hogy mennyire igaz ez, azt mi szakemberek se tapasztaltuk soha oly kifejezetten, mint most a háború vakjain. Mikor megérkeznek, leülnek az ágyuk szélére, arcukat tenyereikbe temetik, vagy megállanak s fásúlt közönnyel hallgatják a körülöttük történőket. Az egyik sir, a másik haragos, a harmadik imádkozik, a negyedik idegességében nem leli helyét. Legritkább aki normális kedélyállapotban érkezik, aki saját erejéből igyekszik úrrá lenni helyzetén. Hívjuk őket szórakozni, foglalkozni, tanulni. A válasz elutasító, a megokolás is mindig egy és ugyanaz, csak a szavak mások. „Nem tudok, “ „nem akarok,“ „sohse fogom hasznát venni,“ „nem való nekem már semmi se.“ Szép szóval, tréfával, csellel néhány nap múlva mégis csak hozzálátnak. Abba-abba hagyva, sóhajokkal kezdetben, de néhány hét múlva már tercierével s később ha türelmetlenül is, de versengve folyik a munka. Es a munkával lassanként visszatér sok-sok minden, ami elveszett: törődés önmagukkal, egészségükkel más dolgaikkal; megjelennek a kérdések a jövőről, egymással megbarátkoznak, érdeklődni kezdenek szórakozások, zene iránt, lassankint hangot kap a jókedv i s ; szóval meghasad az új élet hajnala. A legbecsesebb érték készül a megvakult számára, ember lesz belőle újra, a dolgozó társadalomba bekapcsolódó, a milliókkal összeolvadó, a milliókkal együtt örvendező, együtt siró, küzködő ember. És mi hozta meg ezt? A munka. íme ez a kiképzés etikai célja.

(Gyakorlati oktatás.)A kiképzés felölel minden munkakört, életpályát, mely a célok elérését lehetővé teszi. Szóljunk először az iparágakról.Alig van kézművesség, amelyben vakok ne próbálkoztak volna. Az olasz Gonelli márványba véste menyasszonyát, úgy, hogy mindenki felismerte. Az osztrák Kleinhans fába faragott Krisztusait hozzáértők műbecsüeknek mondják. A magyar Heite- lendy zsebórákat javított és ártézikút-fúrógépet jó ideig mint legjobbat használták. Volt és van vak esztergályos, lakatos, drótozó,



56 Magyar Gyógypedagógiakönyvkötő, játékszercsináló, hajóépítő, nyomdász; van kereskedő, kereskedelmi utazó, de volt már vak levélhordó is. Egyik-másik külföldi intézetben ma is tanítják még az asztalos és cipész-mesterségeket. A kiválóságok értek és érnek is el eredményeket a legkülönbözőbb ipari pályákon, de a tömegre nézve száz év tapasztalata mondhatni határozott irányba terelte a vakok ipari foglalkoztatását.Nézzük az általános szempontokat, melyeknek mindenütt kell érvényesülniök, ahol vakok számára ipart választanak.A főszempont a munka jövedelmezősége. Ezt pedig a cikkek jó, Ízléses és gyors elkészítése biztosítja. A jóságot, az ízlést első sorban a szem őrzi ellen. A gyorsaságot, az eszközök és anyagok gyors előteremtésében és alkalmazásában megint csak a szem segíti elő elsősorban. A szem bizonyosfokú helyettesítésére mind a három irányban képes ugyan a tapintóérzék és mozgás- érzés, de pótolni azt megközelitően sem képesek. Olyan iparágakat kell tehát a vakok kezébe adnunk, amelyeknél a munka jó és Ízléses elkészítésében, az eszközök gyors előteremtésében, meg a mozdulatok gyors irányításában minimális szerep jut a szemnek, illetve amelyeknél a bőr- és mozgásérzetek a látás legnagyobb fokú helyettesítésére képesek. Ezek pedig a sablonos, még pedig, ritmikus egymásutánban következő mozdulatokból álló sablonos munkák, melyeknél a jóságot, az Ízlést nem a munkás szeme, hanem maga a sablon, a rendszer, az anyag, az eszközök állapítják m eg; olyan munkák melyeknél a mozdulatok egymásbólfolyók, kevésbbé változatosak, ahol kevés a szerszám, a mérés, az összehasonlítás, szimmetria, alakváltozás. Ilyen munkákban nélkülözheti a vak leginkább a szemet és a mások segítségét, egyedül ilyenekben közelítheti meg a látók produktivitását. Ezek az iparágak pedig a következők : a kefekötés, a fonások minden fajtája, a szék-, kosár-, gyékény-, szalma- és házicipő-fonás posztószélből; a különböző szövőmunkák, a durva kókuszlábtörlőtől a finom háziszőttesig, posztóig, a seprőkészítés, kötélverés, a különböző női kézimunkák mint a kötés (gépekkel is) horgolás, csipkeverés, hálókészítés, sző- nyegcsomozás, a papírzacskó- és dobozkészítés, szivargyártás, végül a zongora-hangolás és a masszás. Ezen iparágak közül bármelyiknek nyithatunk műhelyt, katonáink számára, oktatásuk valamennyiben eredményes lesz, ha rendelkezünk a vakoknak megfelelő szerszámokkal és ami a legfontosabb, nem csak az iparágában, de a vakok oktatásában is képzett tanítómesterrel.
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Választék iparágakban tehát van bőven. Megrövidül azonban a lista, ha alapul vesszük a normálvakok foglalkoztatása terén hazánkban tett tapasztalatokat, és úgy vizsgáljuk az iparokat, ahogy azok hazai viszonyaink közepette a vakok kezében érvényesülnek. És még kevesebb lesz a választék, ha azzal kombináljuk a kérdést, hogy hol, mily környezetben űzik' majd katonáink iparukat, régi otthonukban-e, vagy közös ipartelepen. Ha haza mennek, vagy egy közös intézettől függetlenül akarnak érvényesülni, oly iparágat kell kezükbe adnunk, melyet szakfelügyelet nélkül önállóan űzhetnek, melyhez a szükséges nyersanyagot a legkönnyebb módon, legolcsóbban szerezhetik be és melynek kész cikkeit vidéken legkönnyebben lehet értékesíteni.Ha közös ipartelepről van szó, kiterjeszkedhetünk oly munkákra is, amelyekben a vak állandóan mesterre, vagy látó segédmunkaerőre szorul.A megvakult katonákról való gondoskodásban igen helyesen az az elv vezet, hogy helyeztessenek vissza övéik körébe. De kezdettől fogva bizonyos volt az is, hogy egy lényeges százalékuk a legkülönbözőbb okokból egy közös intézményben, vagy a körül kiván majd csoportosulni. Ezek figyelembevételével vezettük be eddig a kosárfonást, kefekötést, zongorahangolást, masszást, a szőnyegcsomozást és a nádszékfonást.A legnagyobb önállóságra a kosár- és székfonásban, a zongorahangolásban és masszásban tesznek szert a vakok.A képzett vak kosárfonó, aki nem csak egyszerű gazdasági kosarakat készít, hanem mindenféle vesszőmunkát vállal, állandó biztos jövedelemre számíthat. Füzvessző az országban mindenütt terem, könnyen termelhető és kosárárú mindenütt kell. A kosárfonást 31 katona tanulja, eddig hétféle típust készítenek, az eddig elért legnagyobb munkadij havi 25 korona.A székfonás könnyű, de csak szezonmunka, mely állandó jövedelmet nem biztosit. Két katonánk tanulta meg a kosárfonás illetve gépírás mellett mellékfoglalkozásként. Mint tanulók havi 10 korona munkadíjat értek el.A zongorahangolás hazánkban a vakok a legjövedelmezőbb iparága. Kár, hogy oly szigorú föltétele a jó zenei hallás s igy eddig csak hárman tanulhatják, kik előkészítéskép most a szükséges zenei ismereteket sajátítják el.A masszást öt katonánk tanulja. Mint tanulók napi egy ko-



58 Magyar Gyógypedagógiaróna munkadíjat kapnak. Állandó alkalmazásukról, reméljük, nagy gyógyintézeteink gondoskodnak majd.Ha közös ipartelepről van szó, az első hely a jövedelmező 
kefekötésé, mert az anyag készítéséről, az áruk tetszetős külsejéről, értékesítéséről itt látó segédmunkások gondoskodhatnak. De űzheti a vak otthonában is, ha kikészített anyaggal dolgozik és családtagjai némileg segítségére vannak. 39 katona tanulja a kefekötést eddig 11-féle típust készítenek, elért havi keresetük eddig 24 korona.Mint mellékiparágat fölvettük még a szőnyegcsomozást. Gyorsan elsajátítható, tiszta és szép, de kevésbbé jövedelmező kézimunka, családtagok segítségével otthon is űzhető. Olyanok tanulják kiknek másirányú főfoglalkozásuk mellett hasznot hozó mellékfoglalkozásra lesz szükségük. Négy katona sajátította el, Ízléses szmirnaszőnyegeket készítenek, elért havi keresetük 9 korona.A vakság senkit nem akadályoz egy kisebbszerü üzlet veze
tésében. Jelenleg egy katonánk részesül ily irányú tanításban. Minden intelligensebb vak iparosnak csak ajánlható, hogy készített iparcikkeit más rokoncikekkel kiegészítve maga árusítsa. Ezért az intézet módot akar nyújtani katonáinknak árusitói gyakorlat szerzésére is.Iparáguk megválasztását teljesen nem bizhatjuk katonáinkra, meit nem ismerik saját és általában a vakok képességeit. Akadt már olyan is, aki betűszedő akart lenni. Figyelembe vészük hajlamaikat, aztán családi állapotuk előbbi foglalkozásuk, életkoruk és iskolai előképzettségük szerint irányítjuk őket pályaválasztásukban. Kezdettől fogva az a szándék vezetett, hogy azokat, akik előreláthatóan hazamennek majd, az önállóan leginkább űzhető kosárfonás felé tereljük, de sajnos kevés eredménnyel. Az egyéni hajlamokat nem lehet félreiólni s aztán egymás vonzó hatása alatt is állanak ami tetézi a'nehézségeket.A munkaidő intézetünkben napi 7 óra. Ha ezt bővítenék, de különösen, ha az oktatás nem kívánná meg a munkatipusok gyakori változtatását, a keresetek már most is lényegesen fokozhatok volnának.Az ipari képzés időtartam a.)Sokat tárgyalt kérdés, hogy mennyi idő alatt sajátítják el katonáink mesterségüket teljesen. Érdemes ezzel behatóbban foglalkozni.
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Régi meggyökeresedett hit, hogy egy érzékszerv hiánya tö- kéletesitőleg hat a többire. Griesbach elsassi professzor Uhthoff és mások a vakokon ésvelük egyidőben épérzéküeken alkalmazott mérések ezreivel mutatták ki, hogy ez tévedés, mert a vakok hallás- tapintás-, szaglás-, és izlésérzetküszöbei, vagyis azok a minimális ingerek, melyekre érzet keletkezik, nem kisebbek az épérzékü ember érzetküszöbeinél. A fiziológusok számadatai a tiflópedagógusok régi tapasztalatait megerősitették. Amit a vak ujjaival produkál, az nem a tapintó szervek tökéletességének, hanem a ráutaltságból származó gyakorlat kérdése, amire az épérzékü ember ujjai is képesek megfelelő gyakorlat után. Sohasem igazolták ezt oly tömegesen és meggyőzően, mint ép most megvakult katonáink. Közönséges földműves emberek megtanulják néhány hónap alatt a vakok pontírásának olvasását. De volt fiatalemberünk, aki két hét alatt megtanulta. Vagy talán szemük elvesztésével máról-hónapra tökéletesedett volna ennyire tapintásuk? Nem. itt a képesség meg volt, eddig is, csak ráutaltság hiányzott. Mihelyt ez bekövetkezett a lelki energia kényszeriteíte a képességet az érvényesülésre. A vakok intézeteibe járnak gyengelátású gyerekek, akik képesek szemükkel is olvasni a pontirást, de mert nem engedik meg nekik, mert ki- mélniök kell szemüket, tehát kézzel olvasnak ők is.A szemet a vaknál nemcsak a tapintás pótolja. Ép akkora szerep jut a mozgásérzeteknek is, amelyekkel a vonalak, pontok egymástói való távolságát és irányát, alakokat, a mozgást végző kezek helyzetét határozza meg a vak. A mozgási érzetek megfigyelését a látó ember elhanyagolja, Hogy két pont egymástól mily távolságra van, hogy egy kosárnak milyen az alakja, hogy a zongora oktávái, billentyűi hol vannak, ebben bennünket villámgyorsan tájékoztat a szem. A vaknak itt izomérzését kell igénybe vennie s ennek tökéletessége ép oly kevéssé jelentkezik együtt a vaksággal, mint a jó tapintás.A vakok oktatása nem is törekedhetik az érzékszervek fizi- ológai értelemben vett élesítésére, csak alkalmazásuk módjának tökéletesítésére, gyakorlására. Alkalmazási mód, gyakorlás! Ezek a vakok oktatásának varázskövei, ezekkel ejti bámulatba az iskolázott vak a laikust. De épen mert nem képességről, hanem gyakorlásról van szó, idő kell hozzá.A megvakult produktiv munkálkodása közben a tapintási és izomérzetek alapján temérdek új képzetet, fogalmat szerez s igy fantáziája új elemekre épül, átalakul. Emlékezésének is a múlthoz



60 Magyar Gyógypedagógiaviszonyítva sokkal fontosabb szerep jui minden ténykedésében. Ezekről már bővebben itt nem szólok csak annyit, hogy ezek iskolázásának is a gyakorlás, az idő a mestere.Mikor katonáink oktatasa megkezdődött, a dolgokban kevéssé járatosak jóakarattól eltelve néhány hónap alatt akarták őket iparilag kiképeztetni, minthogy külföldről vett információk szerint ez lehetséges. Azóta beigazolódott, hogy az információk téves értelmezésen alapultak s a most már tiz hónap óta folyó oktatás is igazolta szakembereink két-három évre tervezett kiképzési idejének szükségességét. A szakemberek álláspontját a fent elmondottak magyarázzák. A kosárfonásban két és fél év, a kefekötésben másfél év, a hangolásban, beleértve a szükséges zenei képzettség megszerzését is, legalább két év, a masszázásban rendszeres elméleti és gyakorlati tanítás mellett nyolc-tiz hónap szükséges a kiképzésre, mig a szőnyegcsomózás és a székfonás megtanulására három-négy hónap elegendő.Ennyit iparosaink műhelyoktatásáról. Nézzük most elméleti oktatásukat.
(Elméleti oktatás.)Valamennyi iparos e műhelyoktatás mellett iskolát is látogat, melynek célja az írás, olvasás megtanulása, valamint az ipar-űzés adminisztrálásához szükséges ismeretek elsajátítása.A latókkal való levelezés céljára mindenki által olvasható 
latinbetiis írásokat tanulnak. Eleinte s z o k o t t  r é g i  k é z  ¡'írá s u k a t  használják legszívesebben. Megnyugtatóan hat rájuk, hogy a vaksággal nem veszett el írástudásuk. Egy katonával semmikép nem tudtuk elhitetni, hogy ő képes dolgozni, nem is fogott hozzá semmihez. Csak mikor leirta a nevét s egy a szobába belépő idegen elolvasta, akkor élénkült meg az arca s azonnal munkához fogott. írásra egy létraszerü sorvezetőt használnak, melyet a papírra helyezve alkalmaznak. A balkéz mutatóujjával kisérik a ceruza hegyét, hogy a betűk össze ne kuszálódjanak. Ugyanezt a szolgálatot teszi a külön e célra készített domború vonalakkal ellátott papír, melyen a vonalakat magából a papírból gép préselte ki dombomra. A normál-kézírás azonban — sajnos — az önellenőrzés hiánya következtében idővel olvashatlanná válik, ezért már most gondoskodunk pótlásáról a K l e i n - f é l e  s z ú r t  í r á s s a l .  Ólom- tipusok alján a típusba beleforrasztott apró tűkkel vannak kirakva a betüformák, melyeket egy sorvezető csatornájába egymás mellé
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szúrunk. A tűk a papíron át alul egy nemezpárnába hatolnak s a papír alsó oldalán írás származik. A szúrt írás betűi domborúak ugyan, de a gyermekvakok is csak nehézségekkel olvassák. A munkától eldurvult kezű iparosnak pedig egyáltalában le kell mondania olvasásukról. A harmadik latinbetüs Írásrendszer a H e b o l  d- f é l e  í rás .  Lényege egy rostélyszerű vonalzó, egymás mellé sorakozó ablakocskákkal az egyes betűk számára. A betűk formálásában az ablakkeret oldalában és a ceruza hegyével jól érezhető bemetszések nyújtanak támaszt.Katonáink 27 százaléka analfabéta. Ők a szúrtírást használják. Iskolázott katonáink néhány hónap alatt mind a három fajta latinbetüs írást elsajátítják.Ezek az írások azonban, mint látjuk csak az épérzéküekkel való írásos érintkezést szolgálják. Az az írás, amelyet a vakok maguk is el tudnak olvasni, amely tehát az irodalomhoz, az önálló művelődéshez nyitja meg számukra az utat, az a p o n t  ír ás. Összes könyveik, kottáik, újságjaik az egész világon pontirásban jelennek meg, belőlük hazánkban is több ezerkötetes könyvtárak állnak rendelkezésre. A pontírásra az a tény vezetett, hogy a tapintó kéz a domború pontok egymáshoz való helyzetét könnyebben, gyorsabban határozza meg, mint a kiemelkedő vonalak alakját, azaz a normálbetüket, a betűk pontrendszere a francia Braille Lajos találmánya. Lényege hat domború pont, mely hatvanötféle variációban helyezhető el. Minden variáció más és más betűnek, jelnek felel meg. A pontokat árszerü pontozóval domborítják ki a papiron a brailletábla kis ablakformáju sablonaiban. Ez a brailleirás. A könyveket természetesen gépek sajtolják.Az a törekvésünk, hogy katonáink közül minél többen sajátítsák el a zseniális vak ifjú száz éves találmányát, a braillet. De sajnos ez sok esetben meghiúsul. Katonáink nehezen ismerik fel a pontírás értékét. Abból indulnak ki, hogy a látó emberek nem tudják elolvasni. Hogy a vakra nézve braille nélkül nincs önnálló szellemi élet, hogy nélküle még csak egy följegyzést sem tehet saját használatára, annak a mi egyszerű földműves emberünk nem tulajdonit fontosságot. Ritkább esetben azért húzódnak tőle, mert remélik, hogy még visszanyerik látásukat s igy nem lesz reá szükségük. Ettől a reménytől pedig nem lehet őket megfosztani. A pontírás tapintását igen megnehezíti az iskolázással párhuzamosan, folyó ipari képzés. A műhelyekben ugyanis a kezek bőre eldurvul s ez az olvasást meglassítja és türelmetlenségre vezet.



62 Magyar GyógypedagógiaHo§y gyorsítjuk a haladást, katonáink számára a normál- vakoknál nem használt speciális eszközöket készítettünk. A kezdők szamára famodelleket, melyek nagyban ábrázolják a braille elemeit a pontok elhelyezését és az irótáblát; a haladók számára pedig gyakoilólapsorozatokaf készítettünk az abc-könyv helyett, melyeken impregnálással ellentáüóbbakká tettük a pontokat. Csak Így tudtuk elérni, hogy katonáink 47 százaléka tanulja a braillet. Eddig 22 sajátította el, köztük volt analfabéta is. Az intelligensebbek nagy ambícióval tanulják, különösen a hangolok és a zenészek, akik tanulmányaikban a braille-zenehangjegyet nem nélkülözhetik, továbbá a masszőrök, kik szükséges följegyzéseiket végzik brailleban. Tabben megtanulták a pontgyorsírógépek kezelését is, melyeken a normálkézírás gyorsaságáig fokozható a pontírás. Írni olvasni mindenki saját anyanyelvén tanulhat. Vannak akik két, sőt három nyelven írják, olvassák a braillet. Az iskolai tanfolyamokat végzettek braillekönyvtárainkat használják. De készült már külön katonáink számára sajtó útján is két pontnyomású könyv. Az egyik: 
„A  nagy háború anekdotakincse,, Nagy Endrétől.A számolásban a vakokra nézve annyira fontos szóbeli számolási  ̂ készség fejlesztésére törekszünk, Az érzékelhető tipusu számolótáblák használatát csak az intelligensebbekkel ismertetjük meg. Különös gondot fordítunk a pénzek felismerésére és mértékek használatára. Az ércpénzeket nagyságuk, vastagságuk, súlyuk es recézett vagy sima szélük után ismerik meg a vakok. A bankók megismerésére a papir nagysága és minősége vezeti őket. Eicpénzeket már néhány gyakorlás után számlálnak, a bankók megismerése nagyobb gyakorlatot kíván. A zsebóra használatát is megtanulják a vakom Domború számlapú vagy ütőórák fölöslegesek. Egyszerű üvegnélküli zsebórákon a mutatók helyzete után tapogatással pontosan tájékozódnak katonáink az időről.(A zene.)Szóljunk most a zenéről. Egy érzékszerv hiánya tökéletesebbé teszi a többit. Erre a már említett téves hitre vezethető vissza, hogy a nagyközönség minden vakban kész zenei tehetséget lát. Hogy ez mennyire másként van, ennek fejtegetése nagyon messze vezetne. Röviden tehát csak annnyit, hogy a zenei tehetségek száma tekintetében a vakok és épérzéküek között nincs különbség. Kétségtelen, hogy a legtöbb vak szereti a zenét, hallgatni is, művelni is. Katonáink, akik sohse muzsikáltak, hangszereket kérnek
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és kapnak is. Az intézet határozott törekvése, hogy valamennyien játsszanak valamely kisebb hangszeren szórakozásból. De muzsikussá csak kivételes esetekben képezünk ki megvakult katonát, mert biztos megélhetést a zenéből csak jó muzsikus remélhet, mig a tehetségtelen kontár csak alamizsna fillérekre számíthat. Hogy valakiből jó muzsikus legyen, annak tehetségesnek, szorgalmasnak és fiatalnak kell lennie. Aki húsz éves koron túl kezd zenét tanulni, már alig viheti sokra. Kurtakorcsmákban, kéteshírű helyeken, mulatozók kénye-kedvének kitéve pedig senki sem akarja tudni megvakult harcosainkat. Ép ezért az intézet a zenei pályái a való irányításban óvatos. Eddig hivatásszerűen csak kelten tanulnak zenét. Az egyik aki azelőtt is hivatásos muzsikus volt, hegedűt, a másik, egy intelligens fiatalember, zongorát tanul.
(Gépírás.)Vakok intézeteiben, ritkábban más irodákban is alkalmaznak vak gépírókat, telefonkezelőket. Amerikában néhány év előtt egy nagy gépíró-verseny első és harmadik díját vakok nyerték. Ugyanakkor Budapesten is egy versenyen vak nyerte az első díjat. Másolásra természetesen nem alkalmazhatók, de diktálás, vagy diktafon után, avagy önállóan fogalmazva ép úgy dolgoznak, mint a látók. A fogalmazásban segítőeszközük a pontgyorsírógép. Katonáink közül eddig hárman sajátították el a gépírást, köztük egy élethivatásszerü céllal. A vakok normális írógépeket használnak, melyeken a skála minden tizedik betűhelye domborúan van jelezve. A telefon-kapcsolásban való oktatást programiéba vettük.
(A tisztek tanfolyama.)Végül szólnom kell még az intézet külön tiszti tanfolyamáról. Első hallgatója, aki a polgári életben gyakorlóügyvéd, elsajátította a braillet, a pontgyorsírást és az irodai gépírást; gyakorolta a noi- málkézírást és tájékozódást szerzett a vakoknak az iiodai adminisztrációban és irattárkezelésben követett különleges eljárásairól. Most otthon irodáját vezeti. Megfigyelései szerint a vakság korábbi munkagyorsaságát egy nyolcadára csökkentette. Lassú, de állandó haladást tapasztal. A második hallgató a vakok oktatására készül elő. Tanulmányi idejét a minisztérium kedvezményesen két ■ évben állapította meg. A harmadik hallgató egyelőre a művelt va



64 Magyar Gyógypedagógiakoknak szükséges alapismereteket, az írás, olvasási módokat sajátítja el, és zenét tanul.
*íme ily keretekben folyik most katonáink oktatása. A keretek nem véglegesek, nem befejezettek. Az intézet alkalmazkodik kinek-kinek az egyéniségéhez és ha nem lehetséges az intézetben, úgy az intézeten kivül is minden a háborúban megvakult katonát abban az irányban oktat, képez, melyben keresetképessé válhat, melyben jövő boldogulását, lelki nyugalmát megtalálhatja.Kitüntetések.

Állam titkárok kitüntetése. Ő Felsége Dr. Ilosvay Lajos és 
Dr. G róf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszteri államtitkároknak kiváló és eredményes működésük elismeréséül a Lipót-rend középkeresztjét adományozta.

Gróf Klebelsberg Kunó államtitkárt Ő Felsége a Vörös Kereszt í. osztályú hadiékitményes díszjelvényével is kitüntette.E kitüntetések a gyógypedagógiai tanárság körében annál is inkább őszinte örömet keltettek, mert a kitüntetettekben nemcsak felettes hatóságunk fő képviselőit, hanem ügyünk igaz jóakaróit és meleg pártolóit is üdvözölhetjük.Ügyosztályunk helyettes főnökének kitüntetése. Ő Felsége Dr. Gönczi Jenő  vallás- és közoktatásügyi min. s. titkárt a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. A kitüntetettet mindenki, mini a gyógypedagógiai oktatásügy igaz barátját ismerheti, s csak természetes, ha ez alkalomból őt a legmelegebben üdvözöljük. A szaktanácsból.
Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa 1916. évi február hó 9-én tartott gyűlést, a következő tárgysorozattal:1. A gyógypedagógiai képző előadó tanári testületének jegyzőkönyve.2. Egy jelentés tárgyalása.
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3. A vakok budapesti intézete tantestületének jegyzőkönyve.4. A vakok bpesti int. ig.-nak az énekórák díjazására vonatkozó felterjesztése.5. A vakok bpesti int. ig.-nak a hitoktatói tiszteletdíjak utalványozására vonatkozó felterjesztése.6. Egy vaknak intézetbe magántanulóul való felvétele.7. A vakok bpesti int. igazgatóságának a végbizonyítványok tárgyábani felterjesztése.8. A vakok bpesti int. igazgatóságának könyvtáros alkalmazására vonatkozó felterjesztése.9. Történeti szemléltető képek engedélyezése.10. A siketnémák bpesti intézetének módosított órarendje.11. A siketnémák szegedi.int. ig.-nak 881. számú felterjesztése.12. A siketnémák ungvári int. ig.-nak a helyettes tárgyábani felterjesztése.
Az iskolai testi nevelés reformja. Az országos testnevelési tanács hónapok óta folytatólagos üléseken behatóan tárgyalja az iskolai testi nevelés reformját. Ezeken a tanácskozásokon a a gyógypedagógiai intézetek torna oktatásának kérdése is megfelelő figyelemben részesül s ügyünket az üléseken Berkes János szaktanácsi előadó képviseli. Legközelebb erről az ügyről bővebb ismertetést hozunk.
Részletes tananyag készités a gyakorlati tárgyakról.Abban a kérdésben, vájjon az óraadók kötelesek e a tanév elején a gyakorlati tantárgyakról részletes tananyagot készíteni, a minisztérium az 1907. évi 12817. sz. rendeletével intézkedett, az 1912. évi 133.652 számú rendelet pedig kimondotta, hogy a kézügyességi oktatással foglalkozók a rajztanárokkal szoros kapcsolatban működjenek, a női kézimunka oktatás pedig legyen kapcsolatos a rajzzal. E tárgyak tanítóinak a tanév elején közösen kell kidolgozt o k  a részletes munkaprogrammot, tanmenetet és pedig havi beosztással. E határozott intézkedés dacára kételyek voltak a kérdés körül s azért a minisztérium a szaktanács javaslatára az 1916. évi január hó 13-án a 49047/1915. sz. a. elrendelte a következőket: „A  tananyagkimutatás összeállítására az óraadók közül a kézügyességi oktatással foglalkozók, a női kézimunka tanítónők és rajztanárok is kötelezendők, ellenben a hitoktatók tananyagkimutatás készítésére nem kötelezhetők.“ E rendelet érvénye valamennyi gyógypedagógiai intézetre kiterjed.



66 Magyar GyógypedagógiaIntézeteink, Iskoláink,
Olvasás tanítás a kisegítő-iskolákban. A „Pesti Napló“ egyik korábbi számában jelent meg az alábbi közlemény, mely- ben egy jobb sorsra méltó módszert arra használ fel a szerző, hogy általa a kisegitő-iskolai oktatásügyről tulságba menő naivitással nyilatkozzék. A közlemény szószerint igy szól :A gyenge felfogású tanulók oktatása. A főváros iskoláiban néhány év óta úgynevezett kisegítő osztályokat tartanak fenn a gyengébb felfogású gyermekek számára. Ezt a kisegítőbe való internálást humánus szempontból már többször bírálat alá vették a pedagógusok s most Qábel Gyula nyugalmazott fővárosi tanító, a róla elnevezett irás-olvasási módszer ismert nevű megalkotója ebben az ügyben Krakkóból beadványt intézett Bárczy István polgármesterhez, akit arra figyelmeztet, hogy a kisegítő osztályok rendszere nem felel meg céljának. Tudomása szerint a kisegítő osztályok legalább háromszázezer koronájába kerülnek a fővárosnak s ez a kiadás — amint kifejti — felesleges, mert hiszen a gyengetehetségü gyermek csak addig gyengetehetségü, amíg az irás-olvasást tökéletesen meg nem tanulta. Harmincegy évi tapasztalás szól belőle — mert harmincegy évig tanítós- kodott s ebből az időből huszonegy évet az első osztályban töltött el — s ezen az alapon elmondhatja, hogy ahány kis gyengetehetségü növendéke volt, a további osztályokban mindenütt szépen haladtak társaikkal. Igen sok esetben pedig olyan gyengefelfogásu növendéket kapott, akit a kisegítő osztályok tanítói az iskolaszék által iskoláztatásra képtelennek nyilvánítottak volna. Most azt az ajánlatot teszi Gábel, hogy bizza meg őt a főváros tizenöt-húsz ilyen gyengetehetségü első osztályba kerülő gyermek tanításával és meg van győződve róla, hogy az osztály öt hónap alatt, de lehet, hogy már két hónap alatt, éppen olyan sikerrel fogja végezni az első osztály tananyagát, mintha egytől-egyig a legtökéletesebb gyermekekből állana. Az ilyen intézkedéssel annak az emberszeretettől igen távol álló eljárásnak is eleje vétetnék, hogy a kis gyermekeket, akiket a kisegítőbe dugtak be és ezzel iskolatársaik örökös gúnyjának és bántalmazásának tettek ki, nem tartanák ezentúl kiközösitettnek. Gábel Gyula ki-
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jelenti, hogy ajántatának megtételére az önzetlenség vitte, s a felajánlott munkát elvégzi a szerény nyugdijáért. —Gabel Gyula úr nem az első, aki egyedül boldogító módszerét gyöngetehetségüeken akarja kipróbálni; de ő bátorság tekintetében minden esetre egyedül áll. Voltak többen, akik hasonló ajánlattal jöttek; mások — köztük boldogult Ében Mihály dr. is — számtani módszerüket ajánlották fel a gyöngetehetségüek oktatására. Gábel Gyulának is azt mondjuk, amit azoknak mondtunk; a kisegitő-iskola semmiféle jó módszer elől nem zárkózik el. Tessék azt bemutatni! — Addig pedig, amig a nagy hangon hirdetett eredményt gyöngetehetségüeken be nem bizonyította, megmaradunk eddigi módszerünk mellett. Előttünk Gábel módszeie nem ismeretlen, de mi nem találtuk azt olyan jónak, hogy miatta eddigi kipróbált eljárásunkat érdemes volna megváltoztatni. Szakszerű fejtegetéseihez pedig annyit jegyzek meg, hogy a gyönge- tehetségű, nemcsak addig gyöngetehetségü, amig az írást, olvasást tökéletesen megtanulta, nem is csak azért került kisegítő-iskolába, hogy azt megtanulja. Elég sajnos, hogy valaki 31 évi tanítóskodás után annyira tájékozatlan a gyöngetehetségü gyermek felől, hogy ilyen elveket hirdet és a kisegítő-iskolái intézményt emberszeretettől távol állónak hiszi. Ha valaki ezt az iskolafajt, és an- nak eljárását kikorrigálni akarja, illenék azt előbb alaposan megismernie és növendékeit tanulmányoznia. Én Gabel Gyula módszerének mindenek fölött való voltában nem hiszek, de kijelentem, hogy ha az ellenkezőjéről meg tud győzni, készséggel aláírom és teljes erőmből támogatom a kisegítő-iskolák bezárása iránt benyújtott javaslatát, sőt azt is kérem, hogy a kisegítő-iskolákra fordított költségeket neki adják jutalmul, (ém)A körmöcbányai intézet gyásza. Nagy veszteség érte a siketnémák körmöcbányai intézetét s ezzel együtt a gyógypedegó- giai oktatásügyet, egyik igen kiváló és nagy szorgalmú kartársunknak, Adamcsik Istvánnak elhunytával. — A gyász esetről az intézet a következő jelentést adta ki :„A  siketnémák körmöcbányai intézetének tanári testületé megrendülve, fájó érzéssel tudatja, hogy Adamcsik István tanár élete 42., az intézetnél való áldásos működése 12. évében 1916. január hó 13-án reggel, néhány órai kínos szenvedés után Budapesten elhunyt. (Temetése 16-án Körmöcbányán.) Krisztusi szeretettől hevített izzó lélekkel, párját ritkító tudással nyitotta szólásra — még halála előtti napon is — tanítványainak néma ajakát. Az intézet



68 Magyar Gyógypedagógiavalamennyi növendékét egyaránt atyailag gyámolítá. jó  szivével örömükben, bánatukban velük mindig együtt érezett. Emlékét pályatársai nagy kegyelettel a tanítványok hálás szeretettel őrzik.“Háború és gyógypedagógia.
Háborús előadásaink. Folyóiratunk szerkesztő-bizottsága elhatározta, hogy ez évi január-február hónapban „Háború és gyógypedagógia címen előadásokat rendez, a tudományegyetem bölcsészeti karának udvari nagytermében. Az első ilyen előadást január hó 13-án az elnöklő Ákos István igazgató a következő beszéddel nyitotta m eg:Tisztelt hallgatóság!A „Magyar Gyógypedagógia“ szerkesztő bizottsága elérkezettnek látta az időt, hogy foglalkozzék azokkal a súlyos problémákkal, melyeket a mostan dúló világháború folyamán megvakult, megsiketült, vagy megnémult katonáink jövő sorsának biztosítása a felszínre vetett.A magyar gyógypedagógusok, felismerve azokat a feladatokat, melyek reájuk ezen a téren várnak, már régebben foglalkoztak szűkebb körökben ezekkel a kérdésekkel s teljesen tisztában vannak a teendőket illetőleg.Teljesen feleslegesnek látjuk tehát azon szórványosan elhangzott kívánalmakat, hogy a vak, siket és megnémult katonáinkkal szemben tanúsítandó eljárásunkra nézve külföldi szakférfiak véleménye legyen irányadó, vagy csak kikérendő is, mert úgy szakképzetségünk, valamint a külföldön szerzett tapasztalataink is meggyőznek bennünket arról, hogy minden, hazai viszonyainkhoz alkalmazkodó és célszerű eljárásokat ép úgy tudjuk és értjük, mint azok; mert hiszen a nálunk megfordult külföldi szakférfiúk nem egy esetben eredményeinkről a nyilvánosság előtt is teljes elismeréssel adóztak. Megnyugtathatjuk tehát az aggódókat, megnyugtathatjuk a magyar társadalmat, hogy a reánk váró feladatokat úgy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium gyógypedagógiai ügyosztálya, valamint mi szakférfiak is teljesen ismerjük, azokat átérezztik, a teljesítésüket erkölcsi kötelességünknek tartjuk.
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Hogy eddig ennek a nagy nyilvánosság előtt jelét nem adtuk, annak egyedüli oka az, hogy előbb kellő tájékozást kellett szereznünk az iránt, hogy ez a szerencsétlenség hány és minő társadalmi körű honfitársunkat ért, mert aktionk méreteit ehhez kellett szabnunk s irányát ehhez képest kell kitűznünk.Ma már ezek a szomorú adatok rendelkezésünkre állanak. Tudjuk, hogy a megvakult, megsiketült és megnémult katonák száma már is jelentékeny s egyáltalán nem látjuk kizártnak, hogy ez a szám, a még beláthatlan ideig elhúzódható pusztító háború folyásán emelkedni fog.Nem kétséges előttünk többé, hogy az állam minden szervének, a társadalom minden rétegének közreműködésére van szükség, hogy tűrhető helyzetet teremtsünk a háború ezen legszerencsétlenebb rokkantjai számára.De nem kétséges előttünk az sem, hogy e téren sem maradunk hátrább a művelt nyugat államainál s a rokkant- jainkról való előrelátó gondoskodás iránt való elismerést ép úgy kivívja a magyar kultúra magas foka, mint a hogy kivívta az elismerést fiaink és testvéreink hősiessége és hazaszeretete.A feladat nem könnyű. Az államhatalom természetszerűleg csak korlátoltabb kereteket szabhat meg; ezeket a kereteket bővíteni a társadalom feladata marad mindenkorra. Reméljük, hogy a magyar társadalomra számíthatunk, és a sok százezerre menő adomány, mely néhány nemesen érző emberbarát felhivására a felébredt szánalom hatása alatt a vakok felsegélyezésére befolyt, remélni engedi, hogy amikor a szánalom érzetének fellobbanó, de mulékony hatása csökkenni fog is, a sújtottak törekvése, hogy a társadalom ismét hasznos tagjaivá váljanak, a segítség szükségességének érzetét fogja mindenkiben megszilárdítani. A mi feladatunk, hogy ezt a társadalomba való újbóli beilleszkedés iránti törekvést lehetővé tesszük, nem a pillanatnyilag felébredt szánalom hevülékenységével, hanem azzal a nyugodt megfontolással, melyet a feladat nagysága minden öntudatos lélekben kell, hogy felkeltsen.A magyar gyógypedagógusok ismerik költségeiket és a munka reájuk eső részét el tudják, el akarják és el is fogják végezni.



70 Magyar GyógypedagógiaEzután üdvözölte, a szép számú hallgatóságot, akik között jelen volt Dr. Illosvay Lajos és Gróf Klebelsberg Kunó államtitkár, Gróf Desewffy Emilné, a vak katonák nemes szívű pártfogója,. Dr. Tóth István ügyosztályunk főnöke, Dr, Bielek Aladár min. titkár, főhadnagy, a vak katonák parancsnoka, Dr. Czakó Elemér a vak katonák intézetének igazgatója, Dr. Berecz Gyula kir. tanácsos, Dr. Rados Gusztáv műegyetemi tanár, Dr. Herczog Miksa főtőrzsorvos, egészségügyi főfelügyelő, Ascher István egyetemi gazd. hiv. igazgató, Dr. Rados Ignácz egy. tanár, Dr. Fejér Gyula főorvos, Vitár Rezső a vakokat gyám. orsz. egy. gondnoka, Klis Lajos, Herodek Karoly, Éltes Mátyás, Adler Simon, Tolnai J. Béla gyógypedagógiai igazgatók, a budapesti gyógypedagógiai intézetek tanárai s mások. Az elnöki megnyitó után Kirschenheuter Ferenc kartársunk nagy figyelem mellett tartotta meg érdekes előadását, amit lapunk mai számában egész terjedelmében közlünk.A január 27-iki 11. előadáson szintén szép számú hallgatóság vett részt, köztük Dr. Grósz Emil egyetemi tanár, az 1. sz. szemklinika igazgatója, Dessewfty Emilné grófnő és Mikes Tina grófnő. Az itt előadott „A háborúban megvakult katonák jövője“ című értekezést külön kiadásban hozzuk nyilvánosságra.
A vak katonák sorsa kérdéséhez. Vettük a következő sorokat: Igen t. szerkesztő úr! A „Magyar Gyógypedagógia“ I-ső száma pár sorban megemlékezik a mi pályadíjnyertes munkánkról. Nem tudjuk, hogy ezen ösmertetés a hivatalos birálat szellemét tükrözi vissza, vagy a t. szerkesztő ur egyéni véleménye. Ne vegye szerénytelenségnek, ha pár sorban reflektálni akarunk reá és különösen nem hagyhatjuk szó nélkül azon megjegyzését „hogy a vakok kereseti viszonyait pedig nem megfelelő statisztikai adatokból meríti, miáltal téves végeredményhez jut“ .A mi az adatokat illeti, mi a magyarországi adatokat a vakokat gyámolító budapesti és temesvári intézet 1914. évi kinyomtatott hivatalos jelentéséből merítettük és ugyanezt cselekedtük a külföldi intézeteknél is. Mi nem tehetünk róla, ha ezen adatok nem megbízhatók! Az osztrák intézeteknél nem is tudtuk kiszámítani egy-egy vak munkás átlagos évi keresetét, mert tényleg.hiányoz- tak az adatok, azaz a személyenkénti évi kereset; ezt meg is említettük dolgozatunkban. Az ilyen kérdések megvitatásánál, csak 

átlagos keresetet lehet számításba venni, nem pedig egyéni keresetet, egy egyénnek a nagy vagy kicsi keresetét. Mi a hazai és külföldi adatok tanulmányozása és személyes tapasztalataink



Magyar Gyógypedagógia 71alapján azon meggyőződésre jutottunk és ezen elvet újból hangoztatjuk, hogy „egy vak katona keresetéből sem családját, de önmagát 
.sem tudja eltartani.“ E célra az államnak és társadalomnak nagyon is segítségére kell sietnie!Az intelligens és kereskedelmi pálya felé hajló vak katonák •sorsáról pedig azért nem szólottunk bővebben, mert úgy véljük, hogy ha az intelligens ember régi foglalkozását nem folytathatja, vagy Írógéppel kenyerét meg nem keresheti, akkor feltétlenül egy iparágat kell megtanulnia, avagy telefon központokban is kaphat alkalmazást; úgy az írógépet mint a telefont felemlítettük.Mi dolgozatunkban csak általánosságban foglalkoztunk a vak katonák jövő sorsának irányításával, de minden sorban hangoztattuk, hogy a pályaválasztást egyénenként kell mindenkivel megbeszélni, megtárgyalni! Kirschenheuter tanár úr 27-én tartott igen érdekes és tanulságos előadásában is kiterjeszkedett ezen általunk felhozott adatokra, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezen megjegyzésekre érdemlegesen akkor válaszoljunk, ha előadása nyomtatásban fog megjelenni.Fogadja m. t. szerkesztő ur őszinte tiszteletünk kifejezését, melylyel maradtunk igaz híveiBudapest, 1916. január 26.

Dr. Fejér Gyula, Adler Simon a Wechselmann-féle vakok íanintézeíének szemorvosa és igazgatója.Dr. Fejér Gyula és Adler Simon felszólalásával szemben nemcsak teljes egészében fenn kell tartanunk a pályamunkára mondottakat, de meg kell még jegyeznünk, hogy a pályamunka irói statisztikai adatok helytelen csoportosításával a hazai vakok foglalkoztatásáról — lehet, hogy akaratlanul — nem helyes képet nyújtottak és igy helytelen megvilágításba helyezték az ügyet. Még pedig e.lősször azzal, hogy a helytelenül megállapított 159 kor. középarányost belekombinálták katonáink jövőjébe, minden jószándékuk mellett is lekicsinyelték a vak katonák kiképzésének szerintünk nagyon fontos gazdasági célját. Másodszor a helytelenül megállapított 159 koronás .középarányosnak a német adatokkal való szembeállításával — bizonnyal szándék nélkül — azt a hitet ébresztették a munka olvasóiban, hogy hazánkban a vakok ipari képzése hátrább van, mint Németországban és nálunk a vakok kereseti önérzetének kifejlesztésével, munkakedvüknek fokozásával és boldo- gífásukkal kellő mértékben nem törődnek.



72 Magyar GyógypedagógiaElmondottak után szükségesnek tartjuk bizonyítani, hogy a szerzők nem megfelelő statisztikai adatokból világították meg a vakok kereseti adatait. A berlini adatként a vakok átlagos évi kereseteként 433 márkát állítanak fel. — Ezzel szemben hivatkozhatunk a Berliner Lokal-Anzeiger folyó évi január lö.-iki számának: Neue Wege in dér Kriegsblindenfürsorge dmü nagyon értékes és valóban tanulságos cikkére, melyben a többek közt szakférfiaktól nyert adatok alapján kimutatják, hogy a berlini vakok átlagos keresete a kosárfonásban heti 11 M., évi 572 Márka, a kefekötésben heti 12 M. évi 580 M. Ezek szerint tehát már a német statisztikai adatok helyessége is kétséges. Feltétlenül hiba azonban az, ahogy az írók a felnőtt és kiképzett vakok kereseti viszonyairól tárgyalva a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egylet olyan kimutatásából veszik adataikat, amelynek fején feltűnően jelezve van, hogy „tanuló vakok“ adatai! Másrészt azon kimutatás, amelyből a felnőtt és kiképzett vakok hazai kereseti átlagát megállapítják kizárólag azt számolja el, hogy a vakok központi foglalkoztató intézetében az 1913. év folyamán tekintet nélkül tanuló és munkaidejükre, kik nyertek felkarolást és mennyi keresetre tettek szert. Tekintettel arra, hogy e kimutatás a folyósított munkabérek elszámolása, természetes, hogy még azok is fel vannak sorolva, akik egy napig, vagy egy hétig dolgoztak csak a foglalkoztató műhelyeiben. Ha % kimutatásban felsoroltakat egyé- nenkint vesszük, konstatálhatjuk, hogy nagy részük tanuló, másrészük csak az év szeptember hónapja óta volt a foglalkoztató kötelékében, valamennyi pedig rövidebb vagy hosszabb ideig szabadságon volt, végül hogy egy részük rövidebb-hosszabb ideig beteg volt, amely idő alatt a műnkásbetegsegélyzö pénztártól táppénzt élveztek. A felsoroltak igazolják tehát, hogy a szerzők nem jól választották meg a statisztikai adatokat, amiből folyólag téves végeredményhez jutva érveléseik nem állhatnak meg. Az otthon és künnlakókról beszélve tény az, hogy a budapesti foglalkoztató kötelékébe tartozó otthon dolgozó és künnlakó vakok, akik között többen nők — keresetének évi átlaga — annak ellenére, hogy nem egész éven át dolgoztak — 723 korona.Budapest, 1916. február 14.
Herodek Károly...


