
embert valóban emberré, úgy a megbetegedett, széteső tudatot is a munka segíti egészsé-
gessé változtatni (Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat 1974.).

A szobor szűkebb környezete, az intézet munkatársai, a gyógypedagógusok jól értik a
szobor üzenetét. Jó lenne, ha a tágabb környezet is jól értené!

Források

1. A szövegben hivatkozott okmányok. 2. Csap Erzsébet: Martsa István (Fk.: Városi Tanács V.B.
Esztergom)  1980.  3.  M.  Szűcs  Ilona:  József  utca  37.  Gyűjteményes  kiállítás  a  József  utcai
műteremház művészeinek alkotásaiból,  Józsefvárosi Galéria 1988. november 3. -  december 4.,
Budapest 1988. 4. Maitz Márta: Személyes közlés 5. Göllesz Viktor: Bárczi Gusztáv és a fogyaté-
kosokról való szociális gondoskodás. Gyógypedagógiai Szemle 1990. 4., 264-270.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest)
Általános Gyógypedagógiai Tanszék

A magyar gyógypedagógia
logopédia öröksége a 20. sz. közepén

I.

SULYOMI-SCHULMANN ADOLF
(1883-1942)

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA
(Közlésre érkezett: 1992. október 26.)

„Az egész nevelési-oktatási rendszer oly sajátos kialakítására van szükség,
amely tekintettel van a bántalomra annyira, hogy a nevelés-oktatás gyógypeda-
gógiai kezeléssé váljék. Ehhez csatlakozik külön munkaként a beszédkezelés,
mely természetesen rendszeresen és következetesen, mint osztály-, csoport- és
egyéni kezelés alkalmazandó, anélkül azonban, hogy elkülönítetté váljék. An-
nak az egész oktatásmenettel egybe kell forrnia.”

(Sulyomi-Schulmann, 1935.)

Két jelentős, külföldön is jól ismert magyar gyógypedagógia-történeti személyiség
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(Sulyomi-Schulmann Adolf és Sarbó Artúr) munkásságának - haláluk egy év eltéréssel
félévszázados évfordulóján történő - felelevenítésével kívánunk képet alkotni és adni a
magyar gyógypedagógia 20. sz. közepéig létrejött logopédiai örökségéről.

A sorrendet kizárólag az elhalálozás évszáma indokolja. Más időrendi szempontok
inkább a fordított sorrend mellett szólnának. Végülis azonban nem erre, hanem a két
kitűnő szakember autonóm tevékenységére fordítjuk figyelmünket.

A teljes  Sulyomi-Schulmann életműből természetesen ezúttal alig tudunk valamit
bemutatni. Legyen ez a szerény írás a teljes feldolgozás egyik bevezetése és tisztelgés
a nagyrabecsült előd halálának 50. évfordulóján.

Sulyomi-Schulmann Adolf (született Oravicabányán, 1883. december 22-én, meg-
halt  Budapesten,  1942.  október  26-án)  a  temesvári  állami  tanítóképző  intézetben
1902-ben  elemi  iskolai  tanításra,  1906-ban  Budapesten  gyógypedagógiai  oktatásra
képesítő oklevelet szerzett. Gyógypedagógiai tanulmányai megkezdése előtt Németor-
szágban, Wormlagenben házitanítóskodik és párhuzamosan gyógypedagógiai intézmé-
nyeket látogat, pl. Berlinben, Halléban, Drezdában, Lipcsében és másutt. Gyakorló évét
(1905. szeptember 1-től) már a siketnémák ungvári intézetében tölti, pályakezdőként is
ott  tanít,  majd  1915.  június  23-tól  mint  igazgató  működik.  1920-ban  az  Ungvárról
kiutasítottak listájára kerül, a siketnémák budapesti intézetében (VIII., Festetics u. 3.)
kap állást. Három évig osztálytanító gyógypedagógus, két évig igazgató-helyettes. 1925.
szeptember 29-től Istenes Károly igazgató utódaként a Beszédhibák Javítására Szolgáló
Állami Tanfolyam (ugyanez 1934-től Hibásbenszédűek Budapesti Állami Intézete, VIII.,
Festetics u.  3.) élére kerül.  Intézete egyben a Gyógypedagógiai  Tanárképző Főiskola
gyakorló  intézménye  is,  így  részt  vesz  a  főiskolai  hallgatók  logopédiai  gyakorlati
kiképzésében, ill. a hallgatóknak elméleti stúdiumokat is vezet. Tagja a Gyógypedagó-
giai  Intézetek  Országos  Szaktanácsának,  alapító  tagja  a  Magyar  Gyógypedagógiai
Társaságnak (1922) és a Magyar Írástanulmányi Társaságnak, rendes és/vagy tisztelet-
beli  tagja  a  Magyar  Gyógypedagógiai  Tanárok  Országos  Egyesületének,  a  Magyar
Fonetikai Társaságnak, az Országos Siketnéma Otthonnak, a Siketnéma Sportklubnak,
az Internationale Gesellschaft für Phoniatrie und Logopedie-nak. Szerkesztője  Bárczi
Gusztáv utódaként, 1924-től a Magyar Siketnéma-oktatás c. szakfolyóiratnak (ugyanez
1924/6-9.  sz-tól  átalakul  Siketnémák  és  Vakok  Oktatásügye  címen),  1929  végén  e
tisztségében utódai: Istenes Károly és Kirscheneuter Ferenc lesznek. (1-6.)

Aki ezt a több mint 30 éves szakmai pályafutást közelebbről megismeri, valamint
Sulyomi-Schulmann itthon és külföldön megjelent publikációit (könyveit, tanulmányait,
előadásait,  ismeretterjesztő  írásait,  recenzióit  stb.)  alaposabban  tanulmányozza,  csak
arra a következtetésre juthat, hogy ez az életmű is teljes feldolgozást érdemel. Önma-
gában és önmagáért is, és annak a századunk első felében kialakult, napjainkban sokszor,
olykor nosztalgikusan emlegetett  szakmai műhelymunkának a jobb megismerése cél-
jából, amelyben Náray-Szabó Sándor, Roboz József, Ranschburg Pál, Sarbó Artúr, Éltes
Mátyás, Herodek Károly, Vértes O. József, Tóth Zoltán, Istenes Károly, Schnell János,
Kanizsai  Dezső,  Szondi  Lipót,  Bárczi  Gusztáv és  sokan  mások  működnek  sokféle
szempontból és megközelítésből együtt a magyar gyógypedagógiai irányzat képviselő-
iként.

250



Sulyomi-Schulmann a legkülönfélébb szálakon működik együtt a felsoroltakkal és -
amint írásaiból kitűnik - a gyógypedagógiai irányzat elkötelezett képviselője.

Nagy tisztelője  Náray-Szabó Sándornak, neki ajánlja, mint „a magyar tudományos
gyógypedagógia megteremtőjének” 1936-ban megjelent: „A farkastorok okozta beszéd-
zavar és javításának módja” c. könyvét. (7) Sarbó Artúrt mesterének tekinti, neki, mint
„a beszédgyógyítás nagy művelőjének” az 1935-ben megjelent: „A beszédhibák elhá-
rítása különös tekintettel a dadogásra” c. könyvét ajánlja (8), és egyéb munkáiban is
állandóan hivatkozik rá.

Hasonlóan  sokat  idézi  Ranschburg  Pált,  aki  többek  között  az  írásvizsgálatok  és
írásmozgások megfigyelésére és tanulmányozására hívta fel a figyelmét. Ez indítja arra,
hogy Románné Goldzieher Klárával és professzor Flatauval (Berlin), továbbá Pátzayné
Liebermann Lucyval együttműködve kutatásokat végezzen a dadogók motoros teljesít-
ményeiről  (9).  Ezen  vizsgálatok  „félreismerhetetlenül  beigazolták  -  gyermekeken
és  felnőtteken  egyaránt  -,  hogy  a  dadogó  mozgásos  magaviselete  általában  eltér  a
normáltól” - állapítja meg (10).

Nagyon  sokszor  idézi  és  propagálja  Bárczi  Gusztáv és  Istenes  Károly kollégái
műveit és aktuális szakmai tevékenységét. Példás ez az együttműködés. Pl.: „A dadogás
javításmódja gyógypedagógiai szempontból” c. önállóan megjelent füzetének függelé-
kében Bárczi Gusztávnak: „Az ember beszéde, a beszéd hibái és zavarai” c. dolgozatából
közöl hosszabb részleteket és a beszédhibák kezeléséhez példaként  Istenes Károlynak:
„A hangot  adó  izmok gyakorlása” c.  összeállítását  közli.  (11)  De hasonlóan  Istenes
Károly: „A magyar beszédhangok képzésmódjának táblázatos kimutatásá”-t találjuk a
farkastorokról szóló, már idézett műveiben is (12).

Az  egyik  legtöbbet  hivatkozott  szerző  azonban  Szondi  Lipót  Sulyomi-Schulmann
műveiben.  Szondinak nemcsak tisztelője, hanem kutatótársa is. A Szondi által vezetett
M. kir. Gyógypedagógiai Kór- és Gyógytani Laboratóriumban főként a dadogás és a
rhinolalia aperta kór- és örökléstani vizsgálatai során kerülnek kapcsolatba.

Az  együttműködés  előtörténetéhez  tartozik,  hogy  Sulyomi-Schulmann,  akinek  az
1920-as évek végén a dadogás kezelése áll az érdeklődése előterében, alapos szakiro-
dalmi búvárkodás eredményeként arra a következtetésre jut, hogy: „Azok a szerzők, akik
eddig a dadogás kórtanával foglalkoztak, azt a kérdést igyekeztek tisztázni, vajon: mi a
dadogás kórlényege? A kérdés ily módon való feltevése az elméleteknek szinte már át
sem tekinthető tömkelegéhez vezetett.  Trömner, ki 1928-ban a „Deutsche Gesellschaft
für Sprach- und Stimmheilkunde” második lipcsei kongresszusán a dadogás kórtanáról
áttekinthető ismertetésben számolt be, nem kevesebb, mint 24 feltevést és több, mint 35
világhírű  szakember  nevét  és  ennek  elméletét  sorolja  fel,  amelyekkel  a  dadogás
kórjelenségét magyarázni igyekeztek. Ez a bábeli zűrzavar ... késztetett engem arra, hogy
még 1929-ben felkérjem a kór- és gyógytani laboratóriumunk vezető főorvosát, venné
alkatelemzési vizsgálat alá a hibás beszédűeket s ezek között is legelőször a dadogókat.
… annál  is  inkább,  mert  a  dadogás  kezelése  a  gyógypedagógiai  működésnek egyik
legsajátosabb, legfontosabb hatásterülete. Szondi nem kívánta az elméletek tömegét egy
újabb elmélettel szaporítani. Ezért nem is arra a kérdésre kívánt feleletet keresni, hogy
„mi?” a dadogás, hanem az alkati elemzés...alapján arra a kérdésre gyűjtött exakt kórtani
adatokat, hogy „kik a dadogók”. ”(13)
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Sulyomi-Schulmann összefoglaló munkáiban részletesen ismerteti a kapott eredmé-
nyeket (14), de Szondi is hivatkozik rá műveiben. (15)

Szondi idevágó kutatásait most nem ismertetjük, azokkal a közeljövőben, a szüle-
tésének centenáriumán (1993. áprilisában) tervezett tudományos ülésen kívánunk bőveb-
ben is foglalkozni. (16)

Ezúttal  már  csak  arra  van  lehetőségünk,  hogy  Sulyomi-Schulmann  Adolfnak az
intézményes gyógypedagógiai ellátásról kialakult véleményéről és publikált javaslatairól
szóljunk valamivel részletesebben. Ezt azért is szívesen tesszük, mert elgondolásai az
intézményes  gyógypedagógiai  ellátás  megújításának  éppen  most  napirenden  levő
kérdéseihez is gondolatébresztőek lehetnek.

Már  bibliográfiájából  tudjuk,  hogy pályája  első két  évtizedében főként  a  siketek
tanítása terén gyűjt  tapasztalatokat.  Ezek korábbi,  külföldön és itthon (a gyógypeda-
gógiai tanárképzőn) szerzett elméleti ismereteivel ötvöződve már pályakezdő éveiben és
később is publikálásra ösztönzik. (17-21)

Írásait olvasva mindenekelőtt újító gondolatai, javaslatai keltik fel érdeklődésünket.
Ő is azt tapasztalja és meg is fogalmazza az 1920-as években, hogy az akkor elterjedten
alkalmazott „tanítási rendszer alapján a nyelv - mint írott és hangzó beszéd - nem válik
teljesen  a  siketnéma  gyermek  élet-  és  lélektani  sajátságává,  amit  a  jel  iránti  nagy
előszeretet  és  az  írásnál  és  beszédnél  elkövetett  sok  alaktani  hiba  és  a  kifejezések
fogyatékossága igazol.” (22)

Kitekintve külföldre is,  a  Malisch-féle beszédegészekből való kezdő beszédtanítás
és  a  Querll-féle  szülőházi  iskola keltik  fel  érdeklődését  és  ajánlja  tanulmányozásra
kollégáinak.

„És elképzelhető-e -  írja  -  a  mai  intézeti  szervezet  mellett  az,  hogy mi  képesek
lehetnénk a siketnémának 8 iskolai év alatt, egyéb ismeretek nyújtása mellett oly nyelvi
tudást  és  beszédkészséget  biztosítani,  mint  amennyit  a  halló  gyermeknek a  bőséges
beszédű 6 évi szülőházi iskola és a 6 évig tartó rendes elemi iskolai oktatás nyújt? A
kérdés feltevése a jelen esetben már magában foglalja a feleletet is, vagyis: túlságosan
későn kezdjük meg a siketnémák nevelését, oktatását. A 4 éves siketnéma először az
óvodába  és  előkészítőbe  lenne  felveendő,  ahol  a  testi  nevelés,  az  érzékszervek,
megfigyelő- és utánzóképesség fejlesztése, általában pedig a szülőházi iskola jegyében
neveltetnék  és  képeztetnék.  E  fokon  a  tapasztalt  és  szakképzett  női  szeretetteljes,
mondhatnám anyai foglalkozás kiválóan volna hasznosítható. És csak ezután következ-
nék a 7. életévtől a rendszeres iskolai oktatás. Íly szervezet mellett bizonyára komolyan
lehetne  beszélni  beszédkedvről,  jó  és  folyékony  beszédről,  leolvasásról,  olvasásról,
tudásról  -  és  akkor  a  módszeres  eljárásokat  is  ki  lehetne  aknázni  és  valóban  gyü-
mölcsözővé tenni” - teszi meg javaslatát Sulyomi-Schulmann 1924-ben. (23)

Nagyon foglalkoztatja Sulyomi-Schulmannt a jelnyelv problematikája is. „Amikor a
jelet a beszédtanítás keretéből távol tartani igyekszünk - írja -, az csak a mesterséges jelre
vonatkozhatik,  mert  a  természetes  jel  képző  erejét  nem  szabad  lebecsülnünk,
ellenkezőleg, azt ápolnunk és céltudatosan használnunk kellene, úgy a nevelésben, mint
a tanításban, mert  a siketnéma mindenképpen jelekben él és gondolkodik, legalábbis
addig, amíg megfelelő beszédkésséggel nem rendelkezik és az asszociálás is a hangos
beszéd folytán származott képzetekkel és fogalmakkal kapcsolatban megy végbe. De

252



még akkor is folyton ott kíséri a beszédet az „akció” és a „mimika”! Nézzünk körül,
bárki ha élénkebben és meggyőzőbben előad valamit, avagy figyeljük a jó szónokot,
nem  ad-e  színt,  tartalmat  még  az  ő  beszédjének  is  a  művészi  módon  alkalmazott
taglejtés,  arc-  és  szemkifejezés?  Nem  egyéb-e  ez,  mint  a  természetes  jel,  amely
könnyebben felfoghatóvá, szemlélhetőbbé kívánja tenni a hangos beszéddel kifejezett
fogalmat, gondolatot? És a siketnémák oktatásánál a megfelelő szemléltetés mellett nem
kellene-e  mélyebben,  célszerűbben  kultiválni,  felhasználni  a  természetes  jel,  vagy
mondjuk „akció” és „mimika” képzőerejét, különösen a beszédtanítás keretében, a leíró
szemléltető oktatásnál? Úgy érzem, hogy igen, hogy mélyebben kell a természetes jel
jelentőségével foglalkoznunk.” (24)

Sulyomi-Schulmann azonban  már  munkásságának  ebben  az  első  szakaszában  is
számos tanújelét  adja annak,  hogy -  mint  mestere  Sarbó Artúr -  a  beszéd  komplex
tanulmányozását, védelmének propagálását és gyógypedagógiájának átfogó művelését
tűzte célul.

Fel is figyelnek rá. Mint életrajzi adataiból szintén tudjuk, fontos megbízásokat kap.
Mindenekelőtt a Hibásbeszédűek Budapesti Állami Intézete igazgatójaként bizonyíthat.
De nem lehet véletlen az sem, hogy a Magyar Gyógypedagógiai Társaság II. Országos
Értekezletén (1926) már ő tartja - a legtekintélyesebb szakemberek társaságában - az
egyik fő referátumot a beszéd gyógypedagógiai védelméről. (25)

Az  intézményes  beszédvédelem és  gyógypedagógiai  ellátás  egyik  állandó témája
lesz. Mint igazgató, tanévenkénti jelentéseiben sem mulasztja el soha az intézményes
(értsd alatta a családi, szülői kört is) ellátás hiányait felemlíteni.

„A szaktanfolyam  vezetője  -  írja  pl.  az  1929/30.  tanévi  beszámolójában  -  ez
alkalommal is köteleségszerűen újólag rámutat arra a körülményre, hogy hazánkban a
beszédgyógyítás ügye külső szervezetében visszamaradott, vidéki nagyobb városaink-
ban nincsen szaktanfolyam, a legfontosabb intézménye az ún. gyógypedagógiai beszéd-
iskola pedig 1914-től szünetel. (26)

Megjegyezhetjük, hogy a 30-as évek elején néhány nagyobb vidéki városban újra
indulnak a beszédjavító tanfolyamok. (27)

Már 1931-ben -  ma is  figyelemreméltó és  hasznosítható -  javaslatot  dolgoz ki  a
„beszédiskolák” szükségszerűségéről és szervezetéről: a tankötelezettség teljesítéséről,
egy differenciált, szakszerű tanfolyami és intézethálózati országos kiépítésről. (28)

E témakör kiérlelt, teljes kibontását egyik már többször idézett összefoglaló művében
találjuk meg. (29)

Alább néhány fontos gondolatát eredetiben idézzük:
- „Arra a kérdésre pedig, hogy vajon a beszédhiba gyógykezelése idején iskolába járjon-

e  a  gyermek,  a  felelet  az,  hogy  igen.  A pöszebeszédes  a  kezelés  tartama  alatt
mindenesetre tovább látogatja az iskolát A dadogó is járjon iskolába, mert ha nem
járna, akkor szociális értékében igazságtalanul, súlyosan megkárosodnék és a baj csak
fokozódnék. Egészében más dolog, ha a kezelés érdekében és egészen súlyos esetek-
ben néha bizonyos mérvű iskolai szünet kívánatos, ez azonban csak ideiglenes, mint
ahogy más betegségnél is az.
Tekintetbe véve a dadogás bántalmaival együttjáró, bonyolult testi, de különösen lelki
sajátosságokat  (görcsök,  beszédbeli  megakadások,  érzékenység,  ingerlékenység,
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szorongás, félelem, figyelmi és akarati fogyatékosságok stb.), valamint a gyógyítástani
kívánalmat,  mely  az  össz-személyiség átképzésére  vonatkozik,  a  dadogónak  oly
nevelésre,  tanításra van szüksége,  ahol  a gyógyítás tanítás,  és  a  tanítás  gyógyítás
egyúttal; a dadogónak különösen e cél szolgálatában álló iskolába kellene járnia.” (30)

- „A beszédiskola a tanulmányi célt tekintve teljesen a normál iskolai feladatok szolgá-
latában áll, hiszen onnan kapja növendékeit és gyógyulás után oda visszaadja őket...
Hogy miként valósítható meg, az a legfontosabb és mindent átfogó irányzat, mely által
a kezelés tanítássá, a tanítás kezeléssé, vagyis az egész nevelésoktatás beszédneveléssé
válhatik, az függ a tanár rátermettségétől és szaktudásától. Fontos a jó módszer, de
fontosabb a tanár egyénisége. Minden tanár a maga egyéniségére formálja át a mód-
szert, és azt az esetekhez hozzásimulva alkalmazza.” (31)

-  „A beszédiskolában tehát  az általános oktatási  cél  a  gyógypedagógiai  céllal  szoros
egységgé olvad. Hozzájárul még ehhez a szakorvosi kezelés.” (32)

- „... a beszédzavarban szenvedő gyermek érdekében megkívánt óvó és nevelve gyógyító
rendszabályok erőszakoltság nélkül beilleszthetők a modern iskolai  munka reform-
törekvései  közé  és  ezek  a  normáliskolára  különleges  új  terheket  nem  rónak.  Az
egyetlen  többletmunka,  amit  az  iskolán  kívül  kell  elvégezni,  a  szülőnek  vagy  a
nevelőnek a tanító által történő felvilágosítása.” (33)

- „A tanulni kezdő gyermektől túlságosan sokat kíván az iskola az írás és olvasás terén
azzal,  hogy  ezt  a  két  bonyolult  műveletet  egy  év  alatt  akarja  a  gyermekkel
elsajátíttatni.  A  tanítónak  ez  a  sietsége  azonban  nincs  arányban  a  gyermek
képességeivel.  Sarbó professzor már 30 év előtt figyelmeztetett arra, hogy ne eről-
tessük a folyékony, hangos olvasást. Úgy a hangos beszéd, mint az írás és olvasás is
hosszantartó, bonyolult és összerendezett működés eredménye, viszont ebben a korban
a  gyermeknél  a  beszédkészség  és  beszédtartalom  között  sokszor  jelentékeny
aránytalanságok  lépnek  fel.  A folyékony olvasás  siettetése  ezt  az  aránytalanságot
növeli, a szó és mondat egységes hangzási képének, továbbá a fogalomnak felfogása
és  emlékezetbe  vésése  szenved,  a  gyermeket  szellemének  és  beszédszervének
megfeszített  használatára,  erőltetésére  készteti,  mely  állapot  kedvez  a  beszédhiba
fellépésének.” (34)

- „Azokban az iskolákban, amelyek kerülik a tiszta írás-olvasási módszert, kisebbek az
első nyelvtanulás veszélyei. Az írást és olvasást időbelileg már csak azért is el kell
választani, mert a gyermek kézügyessége mögötte marad a beszédkészségének és a
különböző fajtájú  mozdulatoknak egyidejűleg  való  megtanulása  nagy megterhelést
jelent a gyermek számára (Sarbó). De a kezdő dadogás ellen való védekezés is sürgeti
az olvasás és írás egyidejű megtanulásának szétválasztását.... Az írás-olvasás tanítása a
beszédből indul ki, s az egyes szóknak széjjelszedésével jut el a hangig. A fonomimika
kis mese keretében valamely természeti dolog vagy jelenség hangjának utánzásával,
eszmetársításos mozdulatok, jelek segélyével ismerteti meg a gyermekkel az egyes
hangokat.  Az  írva-olvasás  tehát  absztrakt,  a  fonomimika  konkrét  úton  halad.  A
beszédápolás szempontjából az utóbbi a helyes, minthogy a konkrét, vagyis valami
érzékelhetőhöz kötött tanítási mód a gyermeki elmefejlődés ezen szakaszának jobban
felel meg.” (35)
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Úgy tűnik, hogy a század második felében, korunkban,  Sulyomi-Schulmann Sarbó
árnyékában  maradt.  Akik  napjainkban  a  magyar  logopédia  e  századi  előzményeit
keresik,  kevés  kivétellel  (36-43) úgy vélik,  Sarbónál minden ma figyelmet  érdemlő
előzményt  megtalálnak.  Ez  -  mint  láttuk  -  nincs  így,  Sulyomi-Schulmann sokban
gazdagította a 20. század közepéig létrejött logopédiai örökséget.

És végül, ami a legmeggyőzőbb bizonyíték lehet!  Sulyomi-Schulmannt munkássá-
gának utolsó éveiben teljes egészében a dadogás kérdése foglalkoztatja. Tudni kell, hogy
1935-ben  megjelent,  a  későbbiekben  szinte  kizárólagosan  számon  tartott,  jóformán
egyedül idézett összefoglaló műve nem az utolsó ebben a témában. Külön figyelmet
érdemel  egyik  1937-ben  megjelent  dolgozata,  amelyben  korrekt  probléma-történeti
bevezetéssel az akkor legmodernebb nemzetközi szakirodalmat ismerteti és összegezi a
dadogás elméletéről és gyógyításának gyakorlatáról. (44)

Feltehetően ez a nagy lélegzetű szakirodalmi áttekintés és feldolgozás vezeti el a
„Pedagógiai pszichoterápia” alkalmazásának igenléséhez és propagálásához.

Ugyane címmel 1942-ben megjelent posthumus munkája a „Pedagógiai pszichote-
rápia” c. dolgozat részletei olvashatók e folyóiratszámunk „Gyógypedagógiai-történeti
szemelvények” rovatában. Többek között ez az a híd, amely már közvetlenül a mához
vezet, és amelyen át Sulyomi-Schulmann a mai logopédusokhoz is szól.
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