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Absztrakt
Mozaikjainkkal – tervezett sorozatunkkal – célunk, hogy a magyar beszédgyógyítás történetébõl a fontos és
nagy pillanatokat megosszuk az érdeklõdõkkel. Példaként állítjuk az elõdöket a jelen gyógypedagógusai elé,
és bár morzsákból építkezünk, mégis szeretnénk, ha érezhetõ lenne az az elszántság, amellyel intézetünk
egykori igazgatói, logopédusai, gyógypedagógusai „küzdöttek” a beszédhibásokért, a beszédjavítás
lehetõségeinek megteremtéséért és a megvalósulásáért. 

Bevezetésként az 1927-es év elsõ, vidéki beszédtanfolyamának megszervezését és annak nyomon követését
vetettük papírra. 1925-ben, Sulyomi Schulmann Adolf kinevezésével, az addig gyógytanfolyami szinten
mûködõ magyar logopédiai munka intézményesült formában folytatódott tovább. Ekkor még kizárólag
Budapestre korlátozódott ez a logopédiai tevékenység. Sulyomi azonban már a Hibásbeszédûek Állami
Intézetének megalapítását követõ második évben vidéki tanfolyamot szervezett, azzal a nem titkolt céllal,
hogy a beszédhibások állandó ellátását vidéken is megszervezzék. Elsõ nyíregyházi tanfolyamát nagy figyelem
övezte mind a sajtó, mind a döntéshozók részérõl. Ennek a kivételes, a beszédhibásokat középpontba állító
– szinte napról napra a Nyírvidék újság hasábjain végigkövetett – ellátási formának a sajátosságait mutatjuk
be, kiemelt figyelmet szentelve a kor különleges viszonyaira, illetve az évtizedeken átívelõ, a mai logopédiai
ellátórendszer és szakemberei számára is üzenettel bíró szellemiségre, amely intézetünk volt igazgatójához
kötõdik.

Kulcsszavak: Sulyomi Schulmann Adolf, vidéki hibás beszédet javító tanfolyam, beszédgyógyítás

A 21. század gyógypedagógusa, logopédusa, ha visszanéz a múltba, láthatja, hogy szak-
mánk mûvelésének kezdetén a megoldandó feladatok, problémák hasonlóan összetettek
voltak, mint amilyenekkel napjainkban mi is találkozunk. A megoldások frissessége,
újszerûsége, szemlélete, szellemisége, a kezdetek lendületes tenni akarása, a kitartása
nekünk is erõt adhat, segíthet jelen céljaink tudatosabb megfogalmazásában, megvaló-
sításában. Az elõdök útját ismerve és azt magunkénak tudva, mi is tovább juthatunk.

Sulyomi Schulmann Adolf 1925-ben került a korábbi nagy elõdök után a Hibásbe-
szédûek Állami Intézetének élére, amelyett aztán egészen 1942-ig irányított. Mindezek
mellet tanított még a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán, valamint alapító tagja
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volt a Gyógypedagógusok Társaságának és a Magyar Írástudományi Társaságnak is.
A Gyógypedagógia Kór- és Gyógytani Laboratóriumban éveken át együtt dolgozott
dr. Szondi Lipóttal, így fûzve szorosra az általa vezetett intézet és a laboratórium kapcso-
latát. Sulyomi Schulmann egész munkásságát az útkeresés, a megújulás, az új területek
felé nyitás jellemezte. Miután kinevezésével intézeti szintre emelte a Budapesten folyó
beszédgyógyító munkát, nagy erõkkel kereste a lehetõsségét annak, hogyan lehetne
országszerte, a fõvároson kívül is, megoldani” a beszédhibások és a beszéd gyógype-
dagógiai védelmét”.1

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság II. Országos Értekezletén, 1926. június 6-án
tartott elõadásában a következõkkel szólítja meg a korszak gyógypedagógusait:

„Szellemi életünk legmagasabb kifejezési eszköze a hangbeszéd. Természetes tehát, hogy
az ember, aki nagy gondot fordít testének és szellemének ápolására, hangjának és
beszédének a célszerû védelmével és fejlesztésével is kell, hogy törõdjék. A tapasztalat,
sajnos, azt mutatja, hogy a legtöbb ember alig gondol erre, a szülõk nagy része nem tudja
miként védje és ápolja gyermeke fejlõdõ beszédét. Az iskola sem értékeli még kellõképpen
a hang és beszéd szükséges védelmét. Általában pedig nem vétetnek megfelelõen
figyelembe, avagy félreértetnek ama testi és lelki jelenségek, amelyek valamely súlyosabb
beszédzavar, például a dadogás folyományaként fellépnek és károsan befolyásolják a
gyermeket egyéniségének és szellemének fejlõdésében.

Gyógypedagógiai védelem alatt én nemcsak a gyógypedagógiai szaktanár eljárását
értem, de értem ezalatt az összes gyógyítvanevelõ hatásokat is, amelyeket a szülõ és egyéb
környezet a gyermekkel szemben kifejt…”

Korszerû gondolatait a következõkkel zárja, mintegy egy évvel késõbbi nyíregyházi
tanfolyamának megelõlegezéseképpen:

„… A vidéki nagyobb városokban egy-egy állandó tanfolyamot tartó intézmény
szerveztessék a beszédhibák kezelésére. Hiszem, hogy ebbõl az értekezletbõl kifolyólag is
sikerülni fog az illetékes körök, a társadalom és a szülõk nagyobb érdeklõdését a kérdés
iránt felkelteni és ez a nagyobb érdeklõdés szüli majd a több cselekvést a beszédhibások
ügye javára.” 2

Sulyomi Schulmann a konferencia után alig egy évvel az akkori kultuszminisztérium
támogatásával megszervezte Nyíregyházán az elsõ vidéki hibás beszédet javító
tanfolyamot.

Mindezt azért, mert a Budapestet ellátó intézet igazgatójaként felismerte, hogy a
vidéki beszédhibások legnagyobb része ellátatlan, egyáltalán nem kap kezelést, így célja
nem más lett, mint az állandó tanfolyamok megszervezése a vidéki gócpontokon. 

Azt, hogy ezekre a vidéki tanfolyamokra milyen égetõ szükség van, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az akkori sajtó kitüntetett figyelme. Már a nyilvános meghirdetése
elõtt felkeresik az újságírók a tanfolyam vezetésével megbízott Sulyomit, és a Nyírség
hivatalos napilapjában, a Nyírvidék Újságban, hosszú, baráti hangvételû beszélgetést
közölnek vele mint a leendõ helyi tanfolyamuk vezetõjével. Az egész cikk hangulatából

1 Shulmann Adolf: A beszédhibások és a beszéd gyógypedagógiai védelme. A Magyar Gyógypedagógiai
Társaság II. Országos Értekezletén (1926. június 6-án) tartott elõadás (Magyar Gyógypedagógia 1926. 7–10.
számából) 

2 Shulmann Adolf: A beszédhibások és a beszéd gyógypedagógiai védelme. A Magyar Gyógypedagógiai
Társaság II. Országos Értekezletén (1926. június 6-án) tartott elõadás (Magyar Gyógypedagógia 1926. 7–10.
számából)
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árad az a büszke öröm, és hála, amely annak a szakembernek szól, aki kicsiny lakó-
helyük beszédhibásait szárnyai alá veszi majd. 

A tapasztalt tanfolyamvezetõ a nyilvánosságot felhasználva szinte üzen az újság
segítségével mindazoknak, akik a beszédhibákkal és beszédhibásokkal kapcsolatba
kerülnek. Megindokolja a beszédgyógyítás szükségességét és érvel leendõ tanfo-
lyamának azon alapelve mellett, amely szerint a beszédet és a beszélõ embert nem lehet
egymástól szétválasztani, hiszen a mindennapok embere a mindennapok világában a
helyes beszéde által lesz képes önmagát kiteljesíteni. 

Részlet a cikkbõl:
„Nyíregyháza tanácsa méltányolta a gyógyp. Szakfelügyelõség átiratát, melyben kérte

a várost, hogy ott egy tanfolyam szerveztessék és a tanács áldoztakészsége lehetõvé tette,
hogy egy beszédhibát javító tanfolyam ott meg is nyíljon. Erre nagy szükség is van, mert
a statisztika szerint, melyet Kardos István tanácsos, ki meleg szívvel karolta fel az egész
tanfolyamot, és dr. Kovács László orvos gyûjtött össze Nyíregyházán, 134 rossz beszédû
gyermek volt található. Ez a szám azonban nem teljes, mert a gyengébb hibákban
(selypítés, stb.) szenvedõket be sem jelentették, csak a középsúlyos és súlyos eseteket, azon
régi laikus felfogásból kiindulva, hogy ezek úgyis meggyógyulnak maguktól is. Pedig
sohase szûnnek meg ily módon és az egész életen át elkísérik az illetõt és sokszor az
életben való megállását, boldogulását nehezítik meg.

Nem is beszélek arról, hogy az ilyen beszédhibában szenvedõ gyermekek félénkek,
magukba zárkózottak lesznek, sokszor az idegrendszerüket is megviseli, és bizony nem
egyszer az élet tragédiájának oka a hibás beszédben keresendõ.” 1927. július 23.3

A Nyíregyházán és vonzáskörzetében meghirdetett tanfolyamot több ízben felhívásban
tették közé, szintén a Nyírvidék hasábjain, még alig egy héttel megnyitása elõtt is.

„Szülõk figyelmébe!
Felkéretnek mindazok a szülõk, kiknek hibás beszédû (dadogó, hadaró, pöszebeszédû,
raccsoló, szuszogó, selypítõ, stb.) gyermekük van és ezeket még nem íratták be a hibás
beszédet javító tanfolyamra, saját érdekükben minél elõbb jelentkezzenek a
kulturtanácsosi hivatalban (Városháza, 26. sz. szoba). A beszédhibák maguktól nem
gyógyulnak, sõt még a korral együtt csak fokozódnak, azért ragadják meg az alkalmat,
hogy gyermekeiket az életben való boldogulásukat sokszor megnehezítõ kellemetlenségtõl
megszabadítsák. A tanfolyam augusztus 2-án veszi kezdetét és a kulturtanácsosi hivatal
által kiállított bizonyítvány alapján teljesen díjmentes. Felnõttek részére elegendõ számú
jelentkezõ esetén külön tanfolyam lesz szervezve.” 1927. július 29. Nyírvidék 4

Különös figyelmet érdemel az a hozzáállás, mely szerint a gyermekeknek indított
beszédjavítás mellett a felnõttek jelentkezésére is számítanak, bár Sulyomi maga is
nyilatkozott már korábban arról, hogy: „Felnõttek részére külön csoportot szervezek, ha
lesz elegendõ jelentkezõ. A kezelés ezeknél mindenesetre nehezebb, de – hiszen – nem
lesz siker nélküli.” 5

3 Nyíregyházán létesül az elsõ vidéki hibás beszédet javító tanfolyam. Beszélgetés Schulmann igazgatóval,
a tanfolyam vezetõjével. A kultuszminisztérium a tanítóság részére is szervez tanfolyamot városunkban.
Nyírvidék Újság 1927.július 23. (A Nyírvidék tudósítójától)

4 Szülõk figyelmébe! Nyírvidék Újság 1927. július 29.
5 Megnyílt az elsõ vidéki hibás beszédet javító tanfolyam Nyíregyházán. Nyírvidék Újság 1927. augusztus 6.

(A Nyírvidék tudósítójától)
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Õ maga nagyobb jelentõséget tulajdonított elsõ vidéki tanfolyamának azáltal is, hogy
a felnõtt beszédükkel küzdõket is bevonhatja.

Bár nyilvánvaló volt, hogy Nyíregyházán és környékén több tanfolyam betöltésére
is elegendõ beszédében megsegítésre váró, ellátandó személy van az elõzetes
felmérések alapján, mégis kérdéses volt, hogy jelentkeznek-e elegen.

A tanfolyam azonban a mai logopédus, gyógypedagógus számára meglepõ közér-
deklõdés közepette 1927. augusztus 2-án, kedden elindult, mint ahogy arról megható
részletességgel számol be Nyíregyháza akkoriban legmeghatározóbb médiuma.

„Városunkra nagyjelentõségû az a tény, hogy a minisztérium Nyíregyházát jelölte ki
a versengõ vidéki helyek közül és hogy kifejezésre juttassa milyen nagyfontosságot
tulajdonít az elsõ tanfolyamnak, Schulmann igazgatót bízta meg a vezetéssel. Ki a
budapesti állami intézet vezetõje és a kérdésnek hazánkban legalaposabb ismerõje. Az
orvosi részek ismertetésére Dr. Kovács László nyíregyházi orvosnak adott megbízást.

Kedd délelõtt folyt le a tanfolyam ünnepélyes megnyitása a közönség nagy
részvételével, ami bizonyítéka, hogy mennyire érdeklõdnek e problémák iránt. – A városi
hatóság részérõl Kardos István kulturtanácsnok jelent meg, ki már régebb idõ óta
foglalkozik, mint pedagógus is a beszédzavarokkal és hosszú gyakorlata alapján belátta,
hogy az ilyen hibás beszédû a többi egészséges gyermekre is milyen zavarólag hat és a
tanítás menetét mennyire akadályozza, másrészben állandó csúfolódásoknak van az
ilyen tanuló kitéve, ami az amúgy is fokozott mûködési idegrendszert még jobban
igénybe veszi. – Ezért a maga részérõl mindent elkövetett, hogy a jövõ pedagógusok
munkáját megkönnyítse és hogy a tanfolyam Nyíregyházán alakulhatott meg az õ nagy
fáradtságot nem kímélõ munkájának és a szenvedõk iránt érzett meleg szeretetének a
következménye. Képviselte magát a tanfelügyelõség.

A sajtót Bökényi Dániel igazgató, a <Szabolcsi Tanító> fõszerkesztõje és
Czimbolinecz Jenõ tanító, – a vendéglátó iskolát pedig Schrenk Károly tanár képviselte,
kik mindannyian szóban és írásban már újabban sürgették, hogy e téren is kell már
valamit tenni.

A tanítók tanfolyamát Schulmann igazgató ismertette. Elõször röviden vázolta a
tanfolyam célját, majd a beszédzavarok felosztását. A nyíregyházi tanítók nagy
ügyszeretetére mutat, hogy nagyszámmal jelentkeztek a tanfolyamra és komolyan és
behatóan akarnak a problémákkal foglalkozni.

Az elõadás után a tanítóság átvonult a másik terembe, ahol a hibás beszédû
gyermekek szüleikkel gyülekeztek, még pedig olyan nagy számmal, hogy sokan a
folyosóról voltak kénytelenek az ünnepélyt végighallgatni.

Az ünnepélyt Kardos István tanácsos nyitotta meg, ki szívbõl jövõ meleg szavakkal
köszöntötte a tanfolyam vezetõit és a szülõket kérte, hogy karolják fel e nemes törekvést,
mely városunk egész tanügyét nagy lépéssel viszi elõbbre.

Schulmann igazgató válaszában elõször is hálás köszönetét fejezte ki dr. Bencs
Kálmán polgármesternek és Kardos István tanácsosnak, kik lehetõvé tették, hogy elsõ
ízben itt valósuljon meg a tanfolyam, majd a szülõk elõtt kifejtette, mit vár õ a szülõk
segítségétõl, hogy munkája eredményes legyen. – A tanító és szülõ közös munkája vezet
sikerre és csak ilyen módon lehet várni, hogy gyermekeik e kellemetlen bajtól
megszabaduljanak.

Reméljük a közös munka sikeres lesz.” 1927.augusztus 6. (A Nyírvidék tudósítójától)6

6 Megnyílt az elsõ vidéki hibás beszédet javító tanfolyam Nyíregyházán. Nyírvidék Újság 1927. augusztus 6.
(A Nyírvidék tudósítójától) 

281

12_gyptortenet.qxp  2011.09.06.  13:32  Page 281



282

Sulyomi egész munkásságában figyelemre méltó az a nyitottsága, amely ebben az
esetben a gyógypedagógiai „tudások” átadásában nyilvánul meg. A tanfolyamon közpon-
ti jelentõsége abban áll, hogy a tanítókat, a gyermekekkel leginkább közvetlenül foglal-
kozókat kívánja bevonni a logopédiai, beszédvédelmi ismeretekbe, hogy mindezen
tudások birtokában már elõre biztosítani tudja tanfolyama folytonosságát a térségben. 

Megdöbbentõ éleslátással fogalmazza meg a beszédtanár–tanító–szülõ egymásra
épülõ felelõsségét, együttmunkálkodásának fontosságát, amely meghatározója a
beszédterápiák hatékonyságának.

Kiváló szakmai és emberi adottságai már a tanfolyam elsõ hetében a város népszerû
emberei közé emelik Sulyomi Schulmannt: „és íme a nagyközönség mind szélesebb
rétege zarándokol a naponkénti tanfolyamokra és a tisztelet, a bámulat és csodálat
hangján emlékezik meg Schulmann igazgató nagyszerû és frappáns eredményû
munkásságáról.” 7

A tanfolyam a délelõtti órákban folyt, napi rendszerességgel, a Jókai Mór Polgári
Fiúiskola termeiben. Reggel 8 órától 9 óráig az önként vállalkozott nyíregyházi
tanároknak és tanítóknak tartottak elõadásokat, majd 9 órától 10 óráig, a dadogó
gyermekek, 10 órától 11 óráig pedig a hibás beszédû és pösze gyermekek foglalkozásai
következtek. Természetesen „mindhárom tanfolyam Schulmann Adolf, a budapesti
hibás beszédûek képzõintézeti igazgatójának, fáradhatatlan és páratlan vezetése alatt”.

A tanfolyamok nyilvánosak és díjtalanok voltak. A napilap természetesen helyszíni
tudósításban érzékelteti a nagy hatású eseményt.

„A dadogó gyermekek oktatása van. A katedrán Schulmann igazgató, akinek
minden szavát szent áhítattal lesik a gyermekek. A padok mögötti székeken ül a
közönség. Egy része buzgón jegyez, ezek tanárok és tanítók, akik feláldozzák nyári
pihenõiket, hogy átérzett hivatásuknak szolgáljanak. Közöttük a meghatott, boldog
szülõk, akik közül nem egy hangos sírásba fakad, amikor rettenetesen dadogó fiát
szépen, értelmesen beszélni hallja.

Csak egy hete még, hogy tart a tanfolyam és máris csodálatos az eredmény: a dadogó
gyermekek kivétel nélkül tisztán, érthetõen és folyékonyan felelnek a gyermeklélek húrján
áldott kezekkel játszó Schulmann tanár humoros, kedves kérdéseire.

A tanítók lelkesen, áradozva beszélnek a tanfolyamról. A legértékesebb, a célnak
legmegfelelõbb tanfolyam ez, mondják, az eddig rendezett összes pedagógiai
tanfolyamok között. Kötelezõ tantárgyként tanítani kellene az állami tanítóképzõkben.
És lelkesen jegyzik Schulmann igazgató elõadását.” 1927.augusztus 11. (A Nyírvidék
tudósítójától) 8

Schulmann szakmai kíváncsisága nem hagyta ki a tanfolyamban rejlõ kutatási
lehetõséget sem, amely a Magyar Írástudományi Társaság tagjához méltóan kutatta az
írás, illetve dadogás összefüggéseit, együttmûködve a huszas évek ismert
grafológusával, R. Goldzieher Klárával. 

Bár eredményeikrõl az utókor számára fennmaradt részletes beszámolót nem
találtunk, de mindenképpen figyelemre méltóvá teszi munkájukat az, hogy a tanfolyam
gyakorlati hasznán túl a szakmai fejlõdés, az elõrevivõ kutatás, vizsgálódás, az újdonság
keresése is hozzátartozott a kor gyógypedagógusának mindennapjaihoz:

7 Megnyílt az elsõ vidéki hibás beszédet javító tanfolyam Nyíregyházán. Nyírvidék Újság 1927. augusztus 6.
(A Nyírvidék tudósítójától)

8 Egy délelõtt a hibás beszédûek tanfolyamán – Schulmann igazgató csodálatos eredménye. A nyíregyházi
tantestületek és a szülõk óriási érdeklõdése a tanfolyamok iránt. Nyírvidék Újság 1927. augusztus 11.
(A Nyírvidék tudósítójától) 
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„Azon szoros összeköttetés miatt, amely a különbözõ agyi központok, tehát a látás,
hallás, beszéd, stb. agyi központjai között fennáll, továbbá az a körülmény, hogy ezek a
fentebbi központok és az írás központja egymással szorosan összefüggnek, adják
magyarázatát egy régen ismeretes ténynek, hogy az elõbbiek megbetegedési, mûködési
zavarai kihatással vannak az írás központjára is. Így ha egy egyén dadogó, ez kihat az
írására is: az írása is dadogó lesz, ami könnyen érzékelhetõ.

Ez vezette Schulmann igazgatót, ki jelenleg az itteni hibás beszédet javító tanfolyam
vezetõje, hogy az írás és beszéd kapcsolatát kutassa; milyen összefüggés áll fenn a kettõ
között, az egyik megbetegedésébõl lehet-e a másik zavaraira következtetni.
Tanulmányozás tárgyává tette, ha a beszédzavarok kezelés alá kerülnek, vajjon a
gyógyulási, illetõleg javulási tendenciájuk az írásból kimutatható-e. A vizsgálatokat R.
Goldzieher Klára végezte, ki szintén e területeken dolgozik és a magyar grafológia
legkiválóbb mûvelõje.

E vizsgálatokat a nyíregyházi tanfolyam gyermekeivel is elvégezte és az eredmények
meglepõek.” 1927. augusztus 17. (A Nyírvidék tudósítójától)9

A négy héten át (1927. augusztus 2-tól 1927. szeptember 1-ig tartó) hibás beszédet
javító tanfolyam sikere nagy valószínûséggel abból fakadt, hogy gyakorlott
gyógypedagógusként Schulmann minden olyan szereplõt bevont a beszéd
gyógypedagógiai védelmébe, akik akárcsak egy nagyon keveset is, de hozzátehettek a
szebb beszédhez. Elõadásai, órái nyilvánosak voltak, a szülõket õ maga instrukciókkal
látta el, illetve a pedagógusokat is felkészítette. Mindenkire szüksége volt azért, hogy
akár a dadogást, akár a pöszebeszédet legyõzze. Nem véletlen hát, hogy a tanfolyam
befejezése mint „fontos esemény” jelenik meg az újságban, amely majd egy egész
oldalas cikkben méltatja a tanfolyamot. A város életében sikerül elindítani egy új
mozgalmat, amely egy állandó tanfolyam létrehozását tûzi ki célul.

„Szép, megható, ünnepélyes keretek között végzõdött kedd délelõtt a hibás beszédet
javító tanfolyam, mely augusztus hó 2-án vette kezdetét és négy hétig tartott. Ez a rövid
idõ is elegendõ volt, hogy a beiratkozott gyermekek legtöbbjénél gyógyulás, másoknál
pedig nagy javulás mutatkozzon. Hiszen minden beszédhibás meggyógyul, ki rövidebb,
ki hosszabb idõ alatt, csak foglalkozni és bánni kell tudni a gyermekkel. Még a
legsúlyosabbnak látszó esetek is olyan bámulatos módon javultak, ami csak a gyermek
iránt érzett legnagyobb szeretet, türelem, tudás, odaadás és a nevelésnek mesterkézzel
való keresztülvitele által volt lehetséges.

Mindezen tulajdonságok egyesültek Schulmann igazgatóban, ki a hibás beszéd
javításában hazánkban egyedül áll, s kinek neve, mint a budapesti országos intézet
vezetõjének, a megfelelõ szakkörökben az ország határain túl is közismert…

A szülõk, kik e kérdés fontosságát belátták, állandóan jelen voltak a kezelésben s
tanúi lehettek a napról napra való haladásnak. Az a gyermek, ki eddig érthetetlenül
beszélt, mint a biblia csodái, egy napon elkezdett tiszta kiejtéssel beszélni Schulmann
mesteri keze alatt; vagy egy másik, kit a tanárai írásban feleltettek, mert dadogása olyan
nagyfokú volt, a tanfolyam végeztével annyira javult, hogy a szülõk nem akarták
elhinni, hogy történhetett ez meg. Fokozta az érdeklõdést a Schulmann által tartott
szülõi értekezletek, melyeken a szülõket kioktatta a hibás beszédû gyermekekkel való
bánásmódra…

9 A grafológiával az egyéniség megismerése felé vezetõ úton találkoztam. Beszélgetés R. Goldzieher Klárával
a grafológia elsõ komoly magyar mûvelõjével – Schulmann igazgató kísérletei. Nyírvidék Újság 1927.
augusztus 17. (A Nyírvidék tudósítójától) 
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A beszédzavarban szenvedõhöz mindig lassan és nyugodtan kell beszélni,
türelemmel kivárni az õ beszédét, neki jó példát mutatva. Rövid és könnyen érthetõ
mondatokban szóljanak hozzá, tiszta kiejtéssel. Ne utánozzák az õ selypítõ beszédét,
mert bár nagyon szép egy selypítõ kis gyermek, de gondoljanak arra, hogy mennyire
mulatságos az felnõtt korában. – Nem szabad õt felesleges beszéddel terhelni, sõt
egyenesen káros, hogy sokan még a gyermek szájára ütnek, és örökös beszédfélelemben
tartják a gyermeket, kinek idegrendszere amúgy is már ingerlékenyebb a normálisnál…

Délelõtt 9 órakor vette kezdetét a tanfolyam záróünnepélye, melyen a hatóság,
tanítóság, szülõk oly nagy számmal jelentek meg, hogy a teremben el se fértek. Az
ünneplõk sorában ott láttuk Kardos István kulturtanácsost, ki az egész tanfolyamnak a
leglelkesebb és odaadóbb támogatója volt, továbbá Fábry tanfelügyelõ, Bökény Dánielt,
dr. Walter Gézát, Ferenczy István tanárt és még sok érdeklõdõt. Az ünnepélyt a Himnusz
nyitotta meg, amelyet a jelenlevõk bámulatára a legszebb és legtisztább hangon
mondták el a tanulók. 

Nem énekelve, – amit azért hangsúlyozok – mert a dadogók éneklésnél különben se
dadognak, hanem folyékonyan, szépen elmondva. Utána Schulmann igazgató az összes
elvégzett gyógyítási gyakorlatot mutatta be és a szülõk örömmel látták, hogy mennyit
haladt a gyermekük.

Majd a bájos Kun Szabó Katóka és Csupek Jolánka a leány, Palic Gyuri pedig a
fiúnövendékek nevében köszönték meg szívbõl jövõ meleg szavakkal Schulmann
igazgatónak és dr. Kovács László orvosnak a fáradozását, kik annyi odaadással és
tudással egyengették az õ gyógyulásuk útját. A gyermekek végsõ szavai már hangos
zokogásba vesztek el, ami az egész közönséget mélyen meghatotta. Egy szem se maradt
szárazon. A gyermekikönnycseppek a szeretet igaz gyöngyei s jutalom a vezetõségnek
munkásságáért. 1927. szeptember 1.(A Nyírvidék tudósítójától)10

A tanfolyam utóélete is mintaértékû, mert a szakmai újságok is sorra foglalkoztak a
nyíregyházi beszédgyógyítással, annak jövõbemutató eredményeivel, többek között a
Szabolcsi Tanító is.

„…a tanfolyam megnyitása elõtt jelentkeztek a tanulók. Így tehát elõzetes orvosi
kezelés alá tudtam venni a jelentkezett tanulókat. A felvételkor mindegyiket tüzetesen
megvizsgáltam, a budapesti intézettõl nyert felvételi lapot kiállítottam, és ha
szükségesnek mutatkozott, orvosi kezelés alá vettem. A legtöbb gyermek erõsen
vérszegény, lesoványodott volt, idegrendszerük a normálisnál fokozottabb
ingerlékenységgel bírt, többen szervi elváltozásban szenvedtek. Állandó orvosi kezelésre
szorult 17 tanuló, kórházba küldtem három tanulót szervi bajának gyógyítására, ahol
a mûtétet (torok és garatmandulák eltávolítása) elvégezték és a beszédhiba szervi okát
megszûntették. A szülõktõl nyert adatok alapján, ahol az alkohol élvezete a
gyermekeknél kimutatható volt, azonnal figyelmeztetve lettek annak óriási kártékony
hatására. A lesoványodott, vérszegény tanulókat erõsítõ kúrára fogtam (injekciók,
villanyozás, nap és légfürdõk, bõséges, fokozottabb táplálásra szólítottam fel a szülõket,
stb.) úgy, hogy mire a tanfolyam befejezõdött, a tanulók legnagyobb részénél jelentõs
súlygyarapodás volt található.
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10 Nagy sikerrel fejezte be a Nyíregyházán tartott elsõ vidéki hibás beszédet javító tanfolyam a mûködését.
Intelem a hibás beszédû gyermekek szüleihez – Fábry tanfelügyelõ mozgalmat indított egy állandó
tanfolyam felállítása ügyében. Nyírvidék Újság 1927. szeptember 1. (A Nyírvidék tudósítójától) 
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Istenes Károly tanulmányát felhasználva a következõ statisztikai adatokat
közölhetjük a tanfolyamról:

I. A beszédhibások száma, minõsége, a kezelés eredménye szerinti statisztika, 1927:

A tanfolyamra, mint a statisztikából kitûnik, elég nagy számmal jelentkeztek, és az
eredmény e rövid idõt tekintve teljesen kielégítõ. A tanfolyam végén folyékonyan
beszélt, jó kiejtéssel 13, tehát 26%; lényegesen javult 32%; javult 16%; kevéssé javult
18%. Hogy ez utóbbi kettõnek még elég magas az arányszáma, azt az eset súlyosságán
vagy az idõ rövidségén kívül még annak tudhatjuk be, hogy néhányan késõbb
jelentkeztek, mások pedig nem jártak el pontosan a gyakorlatokra. Néhány tanuló még
kisebbik testvérét is elhozta, kik az élettani pöszebeszéd és dadogás korában voltak, de
ezek nincsenek benne a fenti statisztikában. A kimaradt négy gyermek közül kettõ
vidéki volt, akik csak egynéhányszor jöttek el, és a szüleik anyagiak miatt helyben õket
lehelyezni nem tudták; egyet pedig, szabóinas lévén, a fõnöke nem engedte. Egy tanuló
a szülõk hanyagsága miatt maradt el.11

A tanfolyam társadalmi elismerése sem maradt el, maga Nyíregyháza a magyar királyi
kormány fõtanácsosa aláírásával köszönetet nyilvánított a tanfolyam megszervezéséért
és sikeréért. Íme:

H A T Á R O Z A T

Nyíregyháza város közönsége nevében mély hálával köszönöm meg a beszédhibák
javítására szolgáló tanfolyam vezetõinek azt a fáradhatatlan buzgalmat és eredményes
munkálkodását, amellyel a Nyíregyházán szerzett elsõ vidéki tanfolyamot vezetni és
irányítani szívesek voltak.
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11 Dr. Kovács László orvos: Beszámoló a Nyíregyházán tartott elsõ vidéki hibás beszédet javító tanfolyamról.
Szabolcsi Tanító, 1927. október.
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Jól tudom, hogy a tanfolyam szép eredményének az az oka, hogy a tanfolyam vezetõi
nemcsak kötelességszerûen, hanem szívük egész melegével és buzgalmukkal karolták fel
a szerencsétlen gyermekek ügyét, s a magam részérõl örülök, hogy Nyíregyháza város
részérõl ennek a tanfolyamnak létrejöttét elõsegítettük.

Kérem, hogy szíves jóindulatokat városom irányában továbbra is megtartani
szíveskedjenek. Nyíregyháza, 1927. október 22. 13

Összegzés
Sulyomi Schulmann Adolf elsõ vidéki tanfolyamának sikere töretlen volt, minden
érintett elégedetten vehette tudomásul az eredményeket. Ami számunkra, a jelen logo-
pédusai, gyógypedagógusai számára megdöbbentõ lehet, az a friss, ma is helytálló
komplex logopédiai gondolkodás, amely egyébként Schulmann egész munkásságát is
végigkísérte. 

Többszörösen „hárompilléres” rendszerben gondolkodott, hiszen a bölcsõtõl a ko-
porsóig három fontos, idõben egymástól elhatárolódó beszédvédelmi területet hatá-
rozott meg: az iskola elõttit, az iskolában zajlót és az iskola utánit. Ennek az elsõ „mester-
hármasnak” a megvalósulása mindenképpen elkezdõdött Nyíregyházán, ahol a beszéd-
hibás gyermekeket és felnõtteket egyaránt próbálta segíteni, támogatni próbálta tan-
folyamán.

A „második hármas” a gyógypedagógus, a tanító (pedagógus) és a szülõ együttmû-
ködésébõl, egyetértésébõl jön létre, a gyermeki beszéd fejlõdésének, a súlyosbodás
megakadályozásának érdekében. Ennek a koncepciónak az elsõ vidéki tanfolyam akár
a mintapéldája is lehetne.

A „harmadik hármas” a szép és ép beszéd érdekében a gyógypedagógus szakma, a
döntéshozók, illetve a nagyközönség befolyásolását tûzte ki célul, jól átgondolt straté-
giájú és tartalmú „kommunikáció” segítségével, amely megteremtheti a beszédjavítás tá-
mogatásának ideális feltételeit.

Ezt a folyamatot követhettük itt most figyelemmel a bemutatott korabeli újságcikkek
alapján.
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