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A magyarországi gyógypedagógiai intézmények 1915. évi 
működéséről és állapotáról szóló összefoglaló jelentésünket körül
belül azoknak az örvendetes tényeknek a leszögezésével 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 természetszerű
leg állította, a hazai gyógypedagógiai oktatásügy sikeresen meg
állotta 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-kezde
tén 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 a vallás- és közoktatásügyi és hadügyi 
kormányok kiváló kultúra szeretetéről tanúskodó bölcs intézkedé
seinek. Intézeteink legnagyobb része felszabadult a katonai célok 
szolgálata alól, a legszükségesebb és legnélkülözhetetlenebb tan
erőket pedig a honvédelmi miniszter úr s a közös hadügyminiszter 
ur az oktatás érdekében a katonai szolgálat alól ideiglenesen fel
mentette.

Ezek az intézkedések lehetővé tették intézményeink működé
sének a rendes keretekhez közel álló mértékben való megindulását. 
A f. tanévben már csak alig 1—2 intézet szünetel, de ezek meg
nyitása és rendeltetésüknek való átadása is csak rövid idő kérdése.

A szaktanácsnak magának is egyik legfőbb gondját képezte,
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hogy 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 szí
vélyes 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. Ő 
vezette az adminisztrációt is, amely 1330 számot tett ki.

Az év folyamán 7 gyűlés tartatott. A gyűlések fontosabb tár
gyai a következők voltak:

Biráltatott a Hövényes Antal „Szólások“ cimü munkája, amely 
a siketnémák oktatását lett volna hivatva szolgálni. A mű benyúj
tott alakjában nem találtatott elfogadhatónak.

Szabó Károly és Katona Géza társszerzők „Abc- és olvasó- 
könyv“-et szerkesztettek a gyengetehetségüek iskolái és intézetei 
számára s azt bírálatra benyújtották. — A munkát a bírálat álta
lában jónak, de egyes részleteiben módositandónak találta s azért 
a szaktanács azt visszaadta az észrevételeknek megfelelő átdolgo
zás végett.

Egy esetből kifolyólag foglalkozott a szaktanács a magánta
nulók által fizetendő díjak kérdésével s javasolta, hogy ezek tan
díjat ne fizessenek, beiratásért pedig 5 koronát lehessen tőlük be
szedni. A szabályzat ily értelemben való módosítását is ajánlotta 
a szaktanács.

A rendkívüli viszonyok folytán egyes intézeteknél, különösen 
a gyakorlati tárgyakban nehézséget okozott a növendékek érdem
jegyeinek megállapítása. — A szaktanács egy esetben elvileg hozzá- , 
járult 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 
tanulmányújáról s a vakok tanítóinak londoni nemzetközi kon
gresszusáról 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 intéztessék.

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 cimen az intézet működésének korábbi berekesz
tése nem találtatott indokoltnak.

Foglalkoztatta a szaktanácsot a gyógypedagógia körének bőví
tése is. Kívánatosnak mondatott ki, hogy a nyomorék- és az erkölcsileg 
gyengeelméjű és züllött (moral-insanias) gyermekek oktatása a gyógy
pedagógia körébe vonassák és hogy ez a kérdés nyilvántartassák.

A szokástól eltérően az 1915— 16. tanévi órarendeket és ki
mutatásokat nem a tanév végén, juniu.s hóban, hanem a tanév ele
jén, szeptemberben kérte be a szaktanács az egyes intézetektől, 
mivel a változó viszonyok folytan a rendes időben néni is igen 
lehetett az órarendeket elkészíteni. Felhívta azonban a szaktanács 
az igazgatóságokat, hogy áz előkészítő munkálatokat már a szün
időben végezzék el, a tanév megnyitásáról, áz esetleges zaváró 
körülményekről pedig mindig időben tegyenek jelentéseket.

Tárgyalta a szaktanács a hozzá javaslattételre leküldött svéd 
törvényt, amely á siketnémák továbbképzését Szolgáló felolvasások 
állami segélyezésről szól. Megállapította a szaktanács, hogy hazai 
■viszonyaink e tekintetben fejlettebbek annál, mint amit a svéd-tör
vény kiván, mert hisz nálunk a. siketnémák továbbképzését szolgáló 
iparos-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 jelenbén 
aligha mondható alkalmasnak uj gyógypedagógiai intézet létesíté
sére, de az előmunkálatok elvégzésével hasznos szolgálatokat lehet 
az ügynek tenni.
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Véleményezte a szaktanács több gyógypedagógus szabadsá

golási kérvényét.
Egyes intézeteknek a tanév korábbi bezárására vonatkozó 

jelentéseikre kimondatott, hogy az elvi jelentőségű rendelet értel
mében, 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
matlanoknak a kiképzését tartotta indokoltnak, mert a gyakorlati 
életben a legjobban kiképzett s a legtehetségesebb vak zenészek 
is nehezen találnak még nálunk megélhetést. Éppen azért javasolta, 
hogy az igazgatóság igyekezzék a zenében esetleg kiképzett vakok 
jövendő alkalmaztatását társadalmi utón biztosítani.

Kimondotta a szaktanács, hogy a kisegítő iskolák azon veze
tőit, akik igazgatói pótlékot élveznek, — az igazgatói cim is meg
illeti, ezt jogosan használhatják. Az erre vonatkozó javaslatot a 
minisztérium is elfogadta.

A gyógypedagógiai intézetek jó része nem volt abban a hely
zetben, hogy a tanév végén szokás szerint nyomtatott „értesitő“-t 
kiadjon, hanem ehelyett ezek az intézetek Írott jelentésekkel szá
moltak 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 egy 
évi sikeres működés után a Miniszter Úr állásukban véglegesíti. 
— Ezek a véglegesítések a szaktanács javaslatára az 1915. évben 
elmaradtak azért, nehogy az esetlegesen véglegesítendők a harc
téren küzdő és nem véglegesíthetőkkel szemben indokolatlan előny
höz jussanak.

Felvetődött az a kérdés, vájjon az óraadó tanároknak, hitok
tatóknak kell-e részletes tanmenetet készíteniük a tanév elején. A 
gyógypedagógiai intézetekben e tekintetben eddig nem volt egy
séges gyakorlat. A szaktanács oly irányú javaslatot terjesztett a 
Miniszter Úr elé, hogy a hitoktatók kivételével, az óraadók is köte- 
leztessenek részletes tanmenet elkészítésére és benyújtására.

Véleményt mondott a szaktanács Debreczen szab. kir. város 
törvényhatósági bizottságának az ottani siketnémák intézete álla
mosítására vonatkozó kérelmére.
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Tárgyaltatott egy bűnöző fiatalkorú javító nevelésének s eset

leges gyógypedagógiai intézeti elhelyezésének kérdése.
Véleményt mondott a szaktanács a budapesti áll. kisegítő

iskola továbbképzője szabályzatának módosítására.
Javaslatot terjesztett elő az áll. segélyezett gyógypedagógiai 

intézetek segélyezésére.
Mint már említettük, élénken foglalkoztatta a szaktanácsot a 

háborúban megvakult és megsiketült katonák ügye. E szerencsét
len hősök már az előző évben is nagy érdeklődés tárgyát képez
ték a gyógypedagógia körében. Többféle gondolat, vélemény merült 
fel, amely e szerencsétlenek sorsát enyhíteni, javítani kívánta. Ez 
elszórt s megfelelő statisztikai alapokkal még nem rendelkező kí
sérletek 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 kívá
nunk, — a szaktanácsnak is nyílott alkalma, hogy a vak katonák 
ügyével foglalkozzék.

A vöröskereszt egylet igazgatósága beadvánnyal fordul a vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumhoz az iránt, hogy a háborúban 
megvakult intelligensebb vakoknak engedtessék meg, hogy a gyógy
pedagógiai képzőt hallgathassák s a vak gyermekek tanítására ki- 
képeztessenek. — A szaktanács — bármily nagy szeretettel és 
részvéttel van is a megvakult harcosok iránt, — ebben a kér
désben körültekintő álláspontot kellett hogy elfoglaljon. Ki kellett 
fejtenie azt a nézetét, hogy a vak gyermekek nevelésére és taní
tására 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 intézetei
ben vak tanítók nyernek alkalmazást, azt tapasztaljuk, hogy ők 
inkább csak a zenei és gyakorlati oktatást végzik, mig az elméleti 
tanitás és a nevelés látók kezében van.

E tárgyi ok mellett, maguknak a vak katonáknak szempont
jából sem kívánatos, hogy tömegesebben nyerjenek tanítói kikép
zést, 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-
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peztessenek, 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 álta
lános pedagógiai előképzettsége, amit a szabályzat a gyógypeda
gógiai 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 intelli
gensebb 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 megsiketült katonákról való gondoskodás is többször fog
lalkoztatta a szaktanácsot.

Véleményt mondott Gyömörey Alfonznak tervezetéről, amely 
egyoldalúan csak a magyarul beszélő anafalbéta megsiketült kato
nák tanítását kivánta'szolgálni.

Lett József is nyújtott be a siket katonák oktatására vonat
kozó tervezetet, amit a szaktanács véleményével a Miniszter Úr 
elé terjesztett.

Az 191.5. évi szeptember hó 25-én tartott gyűlésén -ankét- 
szerű lég tárgyalta a szaktanács a megsiketült katonák gondozásá
nak 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 1. Béla és Váradi Zsigmond siketnéma-intézeti igazgatók is.

A szaktanács minden részletében behatóan megvitatta a kérdést. 
Kimondotta, hogy minden megsiketült, megnémult, vagy beszéd
hibássá 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 vizsgálatá
nál gyógypedagógus is legyen-jelen.

Miután az eddigi tapasztalatok szerint a megsiketült, meg
némult 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 vonatkozó-' 
lag pedig azt javasolta, hogy olyan intézetekben osztassanak el; 
ahol régebbi polgári foglalkozásuknak megfelelő munkákat is végez
hetnek s amellett napi 2 —3 órában a siketnémák intézetében, a 
megsiketülések folytán szükséges ismeretekben, szájról való olvasás
ban stb. nyerhetnek kiképzést. A szaktanács a tanítási időt, 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- 
sikettilt, megnémult és beszédhibássá lett katonák ügyét.

A felsorolt fontosabb kérdések mellett még több más ügy is 
szerepeit 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 jegyző
könyveit s véleményével a minisztérium elé terjesztette.

Sok munkát adott ezúttal az intézetek órarendjeinek felül
vizsgálása is. Az intézetek életében és a tantestületek kebelében 
történt gyakori változások folytán az órarendek is gyakori módo
sulást 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 tanered
ményének a megvizsgálására.
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A gyógypedagógiai oktatásügy egyes ágazatainak működésére 

s háborús viszonyaira vonatkozólag a következőket jegyezhetjük fel.
1. A háború a gyógypedagógiai képző működését is befolyá

solta. Az előadó tanárok közül Dr. Sarbó Artúr egyetemi ny. rk. 
tanár, mint honvéd főtörzsorvos, teljesít szolgálatot s egyik hadi
kórháznak a parancsnoka. Dr. Ranschburg Pál egyetemi m. tanár 
is túlnyomólag, mint több) hadikórház elme- és idegorvosi tanács
adója 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 hónap
ban, 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 intézete 
azok közé a szerencsés intézmények közé tartozott, amelyeknek 
működésére a háború egyáltalán nem gyakorolt még eddig gátló 
hatást. A rendes tanárok közül kettő besoroztatott 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 kezdhette 
meg működését még az 1915— 16. tanév elején sem, egynéhány 
pedig ideiglenes helyiségben nyert elhelyezést. Az izr. siketnémák 
budapesti intézete honvéd hadikórházul lévén lefoglalva, még ma 
sem töltheti be eredeti rendeltetését. A pozsonyi és ungvári intézet
ben 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



II
nem tudta megkezdeni rendes működését. A háború elején katonai 
beszállásolások céljára szolgált, majd 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 igyekeznek hasznos 
szolgálatot tenni.

Az év folyamán új igazgatót nyert a siketnémák debreceni, 
körmöcbányai, ungvári és jolsvai intézete.

4. A vakok nevelőintézetei közül a budapesti országos intézet 
csak szeptember hó végén szabadult fe l; addig a biztosító-inté
zetek 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 épitése a háború 
miatt ismételten felbeszakittatott. Ez az intézet megegyezésre 
jutott az állami gyermekmenhelyek orsz. felügyelőségével a gyer- 
mekmenhelyek kötelékébe tartozó vak gyermekek elhelyezését ille
tőleg. — Ennek alapján évenkint mintegy 3 5 —40 elhagyatott vak 
gyermeknek a beutalására számíthat az intézet.

A lovag Wechselmann Ignác és neje Neuschlosz Zsófia vakok 
tanintézete még ma is hadikórház céljaira szolgál teljes berende
zésével együtt s így nem folytathatja működését. Az intézet igaz
gatója 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 szak
szerűig foglalkozott.

Az ifjú vakok szegedi intézetének épülete is hadikórház cél
jára 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-isko
lánál, 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 biz
tatónak mondható.
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A budapesti állami kisegitő-iskola tulajdonképen még a nyári 
szünidőben is folytatta működését, amennyiben az olyan gyenge
tehetségű 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 gyer
mekek 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 gyógyitó tanfolyam is csak január-junius- 
ban működött, amikor a gyógypedagógiai képző hallgatóinak gya
korlati kiképzéséről múlhatatlanul gondoskodni kellett. Ezt a tan
folyamot Istenes Károly katonai szolgálata miatt Derbész Bertalan 
vezette.

A tanfolyamon a szokásos szombati orvosi és pedagógiai ren
delések 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 kér
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 képes
ségei orvos-pedagógiai beavatkozásokkal visszaadattak. Harctéri ideg
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sérülések, ideghűdések szintén voltak a laboratórium vezetőjének 
kezelése alatt s legtöbbször teljes sikerrel.

Beható vizsgálatot rendezett a laboratórium a különböző agyi 
sérüléseket elszenvedett katonák elmebeli állapotának tisztázására. 
A vizsgálatok részint a laboratóriumban, részint különböző kórhá
zakban 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 fü
zetekben is közöltettek. A laboratórium munkálatai általában a 
háborús viszonyokhoz alkalmazkodtak,. ami a megtartott előadások 
s a megjelent dolgozatok címeiben is kidomborodik. A főbb dol
gozatok és előadások a következők: „A háborús idegsérülések ideg- 
kórtani szempontból“ ; „Az idegélet rokkantjai,,; „Homlokagy és 
intelligencia a háborús sérülések világításában“ ; „A sérült idegek 
diagnostikája.“

Ezek mellett nem hanyagolta el a laboratórium eredeti hiva
tását sem, a gyógypedagógiai képzésnek is szolgálatában állott s 
mint a magyar gyermektanulmányi társaság kísérleti szakosztályá
nak székhelye is igyekezett kötelességeit teljesíteni.

8. Külön meg keli emlékeznünk röviden azokról az intézke
désekről, amik a háborúban megvakult katonák érdekében történ
tek. — Az első vak katona már 1914. év őszén mutatkozott Dr. 
Grósz Emil egyetemi tanár klinikáján. Az ő felhívására a társada
lom figyelme mind élénkebben fordult a szerencsétlenek felé s a 
legmagasabb körűképpen 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 bi
zottságok tevékenysége is. Ebben a munkában oktatásügyünk kez
dettől fogva kivette a részét. Dr. Tóth István, szaktanácsi elnök 
JHerodek Károly á vakok kir. orsz. intézetének igazgatója, Vitár 
Rezső a Vakokat gyámolitó orsz..egyesület gondnoka, Kirschenheuter 
Ferencz s ügyünk más munkásai mindig ott voltak a megbeszélé
seken és szolgálataikat a legönzetlenebbül felajánlották a vak ka
tonák" javára.

Meg kell hajtanunk az elismerés zászlaját a magyar társada
lom egyetemével szemben is, mert a hírlapok felhívására a vak, 
katonákkal szemben szinte példátlanul álló anyagi áldozatokat hozott-
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A vak katonák tanításáról legelőször a Vakokat Gyámolitó 
orsz. egyesület intézetében történt gondoskodás; i915. év február 
havában, 4 katonával veíte itt kezdetét a tanítás. — Később a vak 
katonák ügyét az eddigi intézményektől elkülönitetten kívánták 
megoldani az intéző körök. Március 9.-én 5 katonával az iparmű
vészeti iskolában nyílt meg a külön iskola, ahol a szükséges el
méleti ismeretek mellett gyakorlati kiképzésben is részesültek. — 
Itt a kiképzésben részesitendők száma napról-napra szaporodott. — 
Az oktatást a vakok kir. orsz. intézetétől ide kirendelt tanerők lát
ták el. — Junius 15-én a- vak katonák intézete nyaralásra a gö
döllői méhészeti gazdaságba helyeztetett. Október hó végén azon
ban újra viszaköltöztek a vak katonák a fővárosba s végleges in
tézeti helyiségükül a vakok kir. orsz. intézetének egy részét jelölte 
ki számukra a m. kir. rokkantügyi hivatal, mint a vak katonák fe
lettes hatósága. — Az intézetben elhelyezettek száma az 1915. év 
végére közel 100-ra szaporodott. — Az intézet élén 1 igazgató és 
1 katonai parancsnok áll. — A kiképzést 1 gyógypedagógus irá
nyítja s kívüle tanítással még ketten foglalkoznak.

A vak katonákat szeretettel gondozza a Dessewffy Emilné 
grófnő köré csoportosult hölgybizottság, akik szórakoztatásukról 
és kedélynemesitésükről is fáradhatatlanul gondoskodnak. Az inté
zetnek külön szakorvosa is van.

A cél, amit a vak katonák intézete maga elé tűzött, a követ
kezőkben foglalható össze: minden megvakult katonát keresetké
pessé kell tenni addig a maximális határig, ameddig azt képes
ségei lehetővé teszik. Meg kell értetni velük, hogy az élet reájuk 
nézve nem veszett el, hanem hogy mint iparosok, zenészek, irodai 
segédmunkások és szellemi pályán működök szépen boldogulhatnak.

Az 1915. évi december hónapban a vak katonák egy része 
már vizsgát is tett, amelyen tanításuk igen szép sikeréről tettek 
tanúságot.

A megsiketült, megnémult és beszédhibássá lett katonák rend
szeres gyógypedagógiai kezelését illetőleg az 1915. év végéig még 
nem alakult ki egységes intézkedés a gyakorlatban. A gyógypeda
gógiai intézetek orsz. szaktanácsa, mint fentebb említettük, előter
jesztette erre vonatkozólag javaslatát, a in. kir. rokkantügyi hivatal 
azonban az év végéig még nem intézte azt el. — Szórványosan 
azonban találkozunk már az 1915. évben is siket és beszédhibás 
katonák kezelésével és tanításával. — Ha egyik másik ilyen har
cosunknak az a szerencséje volt, hogy gyógypedagógiai intézetbe,
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vagy gyógypedagógusok közelébe juthatott, úgy az bizonyára meg
találta a neki szükséges útmutatást és tanítást. — Legjelentéke
nyebbnek mondható e tekintetben az, ami a Dr. Sarbó Artúr egye
temi tanár, főtörzsorvos vezetése alatt álló István-uti hadi kórház
ban történt, aki ismeretes lelkesedésével igyekezett a nála megfordult 
katonák ilyen bajain segíteni. A siketnéma és beszédhibás katonák 
vizsgálatánál és kezelésénél segítségére volt neki Istenes Károly.

A személyi természetű kérdéseket illetőleg elsősorban azokról 
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 vesztett.

A debreceni intézetet egy másik veszteség is érte Schnell 
József tantestületi tag elhunytával.

A vakok kolozsvári intézetének tantestületéből Bartha 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 1915. évi augusztus 
hóban Keletgaliciában Zadorov közelében ölte meg az ellenséges 
golyó. Sándor Szilveszter, a siketnémák ungvári intézete tantes
tületének 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 gyógy

pedagógiai 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 XI. 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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pártolta, 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, meg
sebesült 16, betegségbe esett 8, hadifogoly 12, nincs semmi hír 
egyről. Katonai szolgálataikért kitüntetésben részesültek tudomásunk 
szerint négyen.

Rangemelést többen kaptak. Tüzér főhadnagyi rangban szol
gál 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 műkö
dését lehetetlenné tette volna, hála Istennek még nem tudunk.

Nem tényleges katonák, de katonai természetű szolgálatot 
teljesítettek heten, mint az önkéntes őrsereg tagjai.

A m. kir. rokkantügyi hivatal budapesti központjába rendel
tetett szolgálattételre 3 gyógypedagógus. A hivatal külső intézeteinél, 
vak katonák tanításánál, rokkant iskoláknál is működnek többen.

Ott, ahol az intézet hoszabb-rövidébb ideig szünetelt, az in
tézet felszabadult alkalmazottai hivatalokban és más iskolákban 
tettek hasznos szolgálatokat és pótolták a hiányzókat. .A vakok bu
dapesti kir. orsz. intézetének igazgatója 1915. évi október hó vé
géig a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban teljesített központi 
szolgáloíot. Többen a - minisztérium számvevőségéhez is beréndel- 
fetfék ideiglenesen. Vidéki kartársákról tudunk, akik közigazgatási 
hivatalok tevékenységében vettek részit önként addig, mig/intézetük 
szünetelt. ; um . rum..-.

A jótékonyság terén' is kivették részüket a gyógypedagógiai 
intézetek. Ott, ahol az intézet hadikórház céljait szolgálta, az igaz
gatók, 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 köz
gyámok, 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 II. 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 köszön
hető, amelyek a gyógypedegógiai oktatásügy szervezetét szilárd 
alapokra fektették le.

Jelentésünkhöz csatoljuk a hazai gyógypedagógiai intézetek 
és növendékeik számszerű adatait s jelentésünket azzal a remény
nyel fejezzük be, hogy azokat a hiányokat, amelyek egyes intézetek 
szünetelése s a tanerők katonai szolgálata miatt a tanítás ered
ményében 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,
szaki, előadó.
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A magyarországi gyógypedagógiai intézetek és

Tanerők A növendéke «- 
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a) S ik etn ém ák  intézetei : 1

1 Váci kir. orsz. intézet 1802 íi 7 4 14 33 16 23 19 30 21
2 Izr. orsz. intézet • 1877
3 Temesvári áll. s. in t é z e t ................ 1884 7 4 6 — j— 12 14 10 10 9 8
4 Aradi áll. s. intézet 1885 4 2 3 — i — 12 12 12 10 10
5 Kolozsvári áll. s. in t é z e t ................ 1888 5 4 3 — — 18 17 11 7 9 9
6 Bpest szfőváros hozzáj. fenntartott int. 1891 8 5 4 — 1 - 31 22 20 21 24 15
7 Kaposvári áll. s. in t é z e t ................. 1897 4 3 4 — i— 15 11 11 8 9 9
8 Kecskeméti áll. s. intézet ................ 1900 4 6 5 — :---- 16 — 14 10 10 7
9 Szegedi áll. s. intézet • 1901 7 6 6 — ! -- 15 12 15 15 22 7

10 Jolsvai Cházár A. f. á.1. s. intézet • • 1901 3 3 2 — — 15 8 11 8 3 —
11 Egri áll. s. intézet 1901 4 3 4 — ' -- 15 — 10 11 10 10
12 Debreceni áll. s. intézet . . . . . . 1903 4 6 4 — ! ---- 15 — 15 15 15 —
13 Körmöcbányái áll. s. intézet • • - • 1903 4 5 5 — — 16 9 9 16 7 9
14 Soproni áll. s. intézet 1903 5 4 5 — — 25 — 23 17 10 D
15 Ungvári áll. s. intézet 1904 3 4 4 — — 15 12 9 17 — __
16 Pozsonyi áll. s. in téze t ................................. 1905 3 7 5 — - — — — — —

ti) Vakok ta n - és foglalk oztató  in té z e te i: i II

1 Budapesti kir. orsz. intézet . . . . 1826 4 4 — — — 7 — 4 3 2 3
2 V. Gy. O .  E. központi fogl. Bpest • 1899 13 — 3 — — 8 — 5 3 2 3
3 Kolozsvári áll. s. in té z e t .......................... 1900 3 1 2 — 12 15 11 14 11 —
4 V. Gy. O .  E. zenészotthon Bpest • 1902 — — -
5 v » » „ ápolója 1904 1 —
6 „ „ „ „ temesvári fogl. • • ■ 1905 3 — — — --. — —: — — —
7 „ „ „ „ miskolci fogl. • • • • 1906 2 — — — — — — — — —
8 lovag Wechselmann-féle intézet • • 1908 2 1 3 — — — — — — —
9 Szegedi ifj. vakok intézete . . . . 1908 1 2 — — j,-- — — — — —

10 Szombathelyi vakok intézete • ■ ■ • 1908 1 1 — — — — 5 8 — —
11 V. Gy. 0 . E. eperjesi foglalkoztatója 1912 1 —

c) Szellem i fogyatékosok  intézm ényei: '

1 Budapesti áll. gyógyped. nev.-iHtézet 1896 5 4 3 — 13 23 11 15 10 11 12
2 Budapesti áll. kisegítő-iskola • • • 1900 6 4 8 — — 17 21 24 3 3 ro o

3 Borosjenői név. és fogl. áll. intézet 1904 5 3 6 — 9 17 19 11 9 6 7;
4 Blum-féle pelsőci in té z e t................ 1904 __ — — — — — — —
5 Egri kisegítő-iskola • 1907 1 1 3 — 11 9 1 3 2 2
6 Szatmári kisegítő-iskola..................... 1907 __ __ __ — — — — — — --- .
7 Csongrádi kisegítő-iskola................. 1907 1 __; 1 — : 18 13 — — —
8 Debreceni kisegítő-iskola • • • 1908 3 __ 1 — — 2 2 19 18 1 2 2 1
9 Kecskeméti kisegítő-iskola . . . . 1908 4 í 1 — _ 11 13 2 2 2 2 16 210 Brassói kisegítő-iskola 1911 1 í 6 — — 2 6 1 3 20 13 5 —

11 Nagybecskereki kisegítő-iskola • • 1912 3 2 — — 21 6 16 10 9 —
12 Marosvásárhelyi kis.-iskola • • • 1913 1 3 — — 21 10, 11 — — —
13 Szegedi kisegítő-iskola 1913 3 — — — 19 7 11 11 5 —

d) Id eges gyerm ekek alsó- és középfokú
állam i in tézete • 1909 3 — — - — — —

Elemi P o l g á r i Q i m n á z i u m K e r e s k e d .

M'T I. II. | IlI.|lV.j V. VI. II. |III ÍV.) V. VI. V II I i. 1 11 11

1 i 2 4 2 j 5 1 1 | 2 1 2 1 ! 4 ! 2 2 1 3 ! i ! 2
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növendékeinek számszerű adatai az 1915. év végén
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növendékek száma 
1915-ben

18 8 115 67 182 105 77 182 182 174 182 176 183 195 189 234 182 182
— 94 93 90 89 81 91 89 91

8 8 11 — 90 90 52 38 90 74 80 90 92 103 101 109 115 15 9C
___ ___ 56 56 31 25 56 70 76 73 77 77 91 84 86 84 56

5 4 4 61 23 84 53 31 84 58 58 65 67 75 75 91 94 79 84
15 13 ' _ 78 83 161 77 84 161 136 151 154 154 150 161 155 156 161 161
8 5 ___ — 76 76 48 28 76 52 50 56 59 65 67 65 73 72 76
3 2 — 62 62 35 27 62 66 80 78 82 94 83 99 101 56 62
4 6 21 ___ 117 117 54 63 117 100 12! 128 134 153 149 154 149 96 117

— — — : ----- 45 45 31 14 45 53 61 52 45 42 60 51 68 — 45
___ ___ ___ 34 22 56 28 28 56 50 50 49 49 59 59 62 68 39 56
___ ____ 15 58 17 75 51 24 75 60 60 76 76 85 88 97 102 85 75
6 8 — i ___ 80 80 41 39 80 42 52 76 79 88 99 100 103 63 80

___ ___ 86 86 52 34 86 47 53 61 67 71 78 94 105 63 86
___ ___ — 52 1 53 35 18 53 34 40 50 63 67 73 86 85 — 53
— — 8 — — — 3 5 8 25 33 40 62 72 96 103 127 — 8

I I I
1143 1232 1329 1371 1465 1566 1628 1757 995 1231

1 ___ ___ ___ 20 20 ___ 20 20 163 169 197 210 211 206 230 248 — 20
1 ___ 158 148 32 180 34 146 180 168 176 187 206 217 217 201 216 180

___ :___ 29 34 63 55 8 63 31 38 42 46 48 50 58 62 68 63
___ ___ ___ - — — ____ ------ — 21 21 21 23 23 23 22 22 .

___ ___ ___ 24 -— 24 ___ 24 24 7 7 14 16 12 12 30 30 • 24
_ — 50 50 — 50 50 — 50 14 14 24 35 42 42 42 50 50
___ — 30 30 — 30 30 — 30 12 22 19 26 27 27 29 30 30

12 25 25 35 35 35
____ ___ 17 17 — 17 11 6 17 34 22 34 27 41 43 57 60 41 11
___ — — 13 — 13 13 — 13 25 27 32 14 46 55 65 64 21 13
— — — 23 — 23 23 — 23 • • 18 23

475 496 582 628 692 709 769 835 130 420
___ _ — 80 15 95 61 34 95 82 90 92 99 108 111 110 110 94 95
. . . — 55 — 170 170 108 62 170 n o 113 138 149 175 209 211 194 169 170
— — 44 122 — 122 94 28 122 47 54 71 74 76 92 94 92 120 122
— — — ; — 9 ----- - - — — 20 12 19 41 19 22 20 20 24
— — — — 28 28 16 12 28 19 16 34 30 33 31 33 '30 28

20 19 21 18 20 14 20
— — — [ — 31 31 11 20 31 57 54 35 30 38 22 31
— — —

i  — 74 74 50 24 74 21 21 19 21 30 65 79 74
— — — — 86 86 53 33 86 46 31 41 52 56 68 56 86
— — — — 77 77 42 35 77 47 63 73 77
— — 62 62 46 16 62 . . 39 57 52 62
— — . 42 42 28 14 42 22 25 42
— — 53 • 53 41 37 53

259 308 531 556 553 590 690 797 759 840

j 21 15 36 33 3 36 • 8 14 24 26 36 40 36




