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Az ideges gyermekek 
nevelése 

Hozzászólás Máday professzor előadá-
sához 

A Délmagyarország beszámolt arról az előadás-
ról, amelyet dr. Máday István tartott vasárnap 
a Dugonics-Társaság felolvasó ülésén az ideges 
gyermek neveléséről. Vágó Károly, a fiatalkorúak 
felügyelő hatóságának égisze alatt működő szegedi 
Átmeneti Otthon igazgatója most az alábbi ref-
'e.ksziók közlésére kérte fel a Délmagyarországot: 

— Az a pár szó, amit elmondani óhajtok Máday 
professzor ur előadásának egy már realizált részére 
vonatkozik. A gyermekvédelemnek és nevelésnek 
ezen a psziclilatriába, gyógyitópedagógiába ágazó 
része itt Szegeden is megszeretne telepedni, hogy 
védő, mentőmunkáját végezhesse. 

— A fiatalkorúak szegedi Telügyelőhatósága igaz-
gatása alatt a jótékony egyesület Vásárhelyi-sugárut 
31. számú épületében nagy csendben nyilt meg 
a züllés veszélyének kitelt, ideges, pszichopatiás, 
bűnöző kiskorúak átmeneti otthona. 

— Magyarországon ez a terep elhanyagolt, mivel 
tigy elméletileg, mint gyakorlatilag Máday profesz-
szoron kivűl azzal nem sokan foglalkoznak. Pedig 
ez igen fekélyes terület, amelynek gyógyítása nélkül 
regenerálódásunk el sem képzelhető. A háború s az 
ezutáni nehéz idők bőven termelték idegrendszerük-
ben megtámadott, pszichopata, szellemileg, erköl-
csileg fogyatékos gyermekeket, akik közül a csa-
vargók, koldusok, bűnözők nagyrésze kikerül. Ezek 
szakszerű gondoskodás hiányában elvesznek, el-
kallódnak a társadalomra nézve. 

— Eltekintve attól a nagy anyagi és erkölcsi kár-
tól, amit cselekményeikkel okoznak, hogv a köz-
biztonságot veszélveztetik, hogy eltartásukról vég-
eredményben az államnak, a társadalomnak kell 
gondoskodnia, a lényeg az, hogy a nemzet alkotó-
erejéből nagy energiatömeg vész el, amit kellő 
időben közbelépve megakadályozhatnánk. 

— A tudományosan képzelt ember nem írhatja 
alá a naivabb mult aranymoudássá alakult meg-
győződését, hogy »kutyából nem lesz szalonna«, 
hanem keresi az okokat, keresi az utat, a módot 
hogy a meglévő bajt elhárítsa. És mégis a müveit 
magyar társadalom zöme, ma, a XX-ik század-
ban, ölhetett kézzel nézi — megnyugodva a mult 
bölcsességé! eu — az idegrendszerbeli és lelki "ogya-
tékosságai miatt pusztuló ifjúságát. Pedig ez az 
ifjúság a jövőnek tömegében is jelentős része. 

— Kötelesség ezt az ügyet propagálni. Bele 
kell vinni a köztudatba ezt a bizonyosságot, hogy 
kezdve a rendellenes tüneteket mutató, elesett, bű-
nöző pszichopata gyermekeket a szakorvoshoz, 
szakpedagógushoz kell vinni, mert azok is talpra-
állithatók, azokban is értékek rejlenek,. amelyek 
boldogulásukra kiaknázhatók. 

— A pszichiabria a gyógypedagógia múltja intő 
példa. Valamikor kikacagták azokat, akik kimond-
ták, hogy a vakot olvasni, a siketnémát beszélni 
tanitják, a hülyéket kiképzik. Ma már ez valóság. 
A hülyék egész gyártelepeket mozgatnak, a vakok, 
siketnémák produktív emberek. 

— Szegeden, rövid ittlétem alatt azt látom, hogy 
a meglévő áldozatosságból is meglehetne alapozni 
a gyermekvédelmet, ha a sok asztaltársaság, egye-
sület akciőfüggetlenségének fenntnrtásával egy azo-
kat összefogó szervezetet létesítenének erre a célra. 

— Megvan az Átmeneti Otthon, de Szeged nem 

akarja olymértékben kihasználni, mint lehetne s 

nem ad elegendő anyagot hozzá. Az uccán kódorog-
nak a kis szerencsétlenek s haladnak a pusztulás 
felé. Pedig csak egy kis munkatöbbleten, egy 
kis alaposságon és egy még kisebb áldozatosságon 
múlik az egész. Bendelkezésre áll helyiség a szak-
pedagógus ingyen, hogy az ingyenes tanácsadó meg-
indulhasson, csak még szakorvosra és apróságokra 
lenne szükség, ami havi 150 pengőt jelentene. Az 
Átmeneti Otthon célja, hogy a züllés veszélyének 
kitett csavargó, bűnöző, elhagyatott, szóval bajban 
lévő kiskorúaknak átmenetileg szerető otthont 
nyújtson, mig ügyük elintéződik, mig jövő boldo-
gulásuk útjára segithetjük őket. Rövid működése 
alatt 150 kiskorúnak adott részben otthont s rész-
ben munkahelvet s amellett sokak ügyeit tisztázta. 
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— Gyermekvédelmi centrum lehetne, olyan men-
tőállomás-féle, mely örökös készenlétével minden 
kopogtató gyermeknek kaput nyitna, de a közöny 
lebéklyozza. Szívesen látunk minden érdeklődőt, 
jöjjenek el, győződjenek meg, hogy mit lehetne 
tenni. Nagyon kérem a Dugonics-Társaságot, hogy 
nagy erkölcsi erejével jöjjön segítségünkre, ¿djon 
módot, hogy ezt a kérdést alaposan megvilágithas-
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suk, hogy ifjuságunk ezreit megmenthessük. Dr. 
Luppe nürnbergi polgármester budapesti előadá-
sában a német erő és okosság harsogta 'ülünkbe: 
»Az ifjuságunk minden áldozatot megér«. 

— Ezt kell mindenkinek a szivébe beleottani 
s ekkor bizhatunk a magyarság realizálódó szebb 
jövőjében. 

Vágó Károly. 

A meghiusult házasság miatt 
az apa kártérítési pört indított — az orvos ellen 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Érdekes 

kérdést kell eldöntenie a napokban a szegedi 
járásbíróságnak. Pár nappal ezelőtt egy gazdag 
földműves keresetet nyújtott be egy szegedkörnyéki 
orvos ellen. A földműves arra kéri a bíróságot, 
hogy kötelezze az orvost 10.000 pengő kártérítés 

megfizetésére. 

A kereset elmondja, hogy a földműves lánya 
két esztendő óta jegyben járt egy jómódú család 
fiával. A házasság már a küszöbön állott, amikor 
a vőlegény hirtelen és indokolatlanul visszalépett 
A házasság meghiusult és amint később kiderült, 
igen érdekes okok miatt A vőlegény ugyanis két-
évi mátkaság után megtudta, hogy a lány szívbajos. 
Ezt a betegséget a szülők és a lány erősen titkol-
ták a fiu előtt, mert azt hitték, hogyha kitudódik, 
meghiusul a házasság. 

Amikor a fiu félfüllel mégis tudomást szerzett a 
dologról, mindenáron bizonyosságot akart Bá 
akarta venni a lányt hogy vizsgáltassa meg ma-
gát, de a lány vonakodott ettől. Két-három hónapig 
tartott ez a huza-vona, mig a vőlegény ügyes sakk-
huzásra szánta el magát. A kereset szerint meg-

beszélte az orvossal a dolgot és ugy intézte, hogy 
egy vasárnap délután a menyasszony szülei hívják 
meg magukhoz az orvost Ez meg is történt Az 
orvos a látogatás során valamiképen módját ejtette 
a vizsgálatnak. Az eredményt amely teljes mérték-
ben igazolta a fiatalember aggályait, közölte a 
vőlegénnyel. A fiatalember ezután visszalépett a há-
zasságtól. A lány szülei kutatni kezdtek a házas-
ságot meghiúsító ok után és így jöttek rá a rész-
letekre. 

A lány édesapja azt kívánja most a bíróságtól, 
hogy a meghiusult házasság miatt marasztalja el 
az orvost a kártérítési ősszegben. Nem kétséges 

ugyanis az, irja a kereset, hogy a házasság tisztán 
és kizárólag az orvos miatt hiusult meg. Az orvon 

először is a lány engedélye nélkül ejtette meg a 
vizsgálatot másodszor pedig, ha a vizsgálatot már 
el is végezte és megállapította a diagnózist, nenl 
lett volna szabad azt a vőlegénynek elmondania. A 

kártérítési összeget a kereset azzal indokolja meg. 
hogy a házasság elmaradása effektív tízezer pengő 
veszteséget jelent a családnak. Ebben az ősszegben 
benne van a kétesztendei mátkaság költsége is. 

A bíróság rövidesen határoz az érdekes ügyben. 

Hirék. 
№sjt Szerda. Róm. kath. Hamv. szerda. Pro-

testáns Adorfán. Nap kél 6 óra 35 
perckor, nyugszik 5 óra 50 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—Vsl-ig. 
délután zárva. 

Egyetemi könvvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig. délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9 
(Tel. 352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedves ucca 
1. (Tel. 846.) Nyitassy A. béri., Kis Lajos, Római 
kőrút 22. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. 
(Tel. 793.) Zakár S, örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 
695. szám.) 

— Rothermere Bolfraffío-képet küldött a kor-
mányzónak. Budapestről jelentik: A kormányzó 
ma délben kihallgatáson fogadta K o n o d y angol 
mükritikust, aki Rothermere lord megbízásából 
átnyújtotta Mátyás királynak B o l t r a f f i o által 
festett arcképét. A kormányzó nagy örömmel vette 
át a remelcmüvet és kijelentette, hogy a képet a 
királyi palota egyik lesszebb terméhen foeia el-
helyeztetni. 

— Kisajátítást jogot kapo't a város a Nap-nceal 
telkekre. A polgári iskolai tanárképző intézet fel-
építése után a kultuszminiszter megállapította, 
hogy az iskola udvara tul kicsi és azt csak ugy 
lehetne megnagyobbítani, ha az iskola telkével 
szomszédos két Nap-uccai telket hozzája csatolnák. 
A város a miniszter kívánságára egyezkedési tár-
gyalásokat kezdett az érdekelt telektulajdonosok-
kal, az egyesség azonban nem sikerült, mire a 
város kisajátítási jogot kért a telkekre. A keres-
kedelmi miniszter most értesítette a polgármes-
tert, hogy a kisajátítási jogot megadja. A város 
most ismét megkezdi a tárgyalásokat a telektulaj-
donosokkal és ha ezek a tárgyalások sem vezetned 
megállapodásra, érvényesíteni fogja kisajátítási jogit. 

— Kinevezések. Dr. Aigner Károly töispáoi lisz-
teletbeli főügyésszé nevezte ki dr. S ő r e g h y Má-
tyás ügyvédet, dr. V i c s ay Emil fogalmazót pe-
dig tiszteletbeli ügyésszé. 

— Kimerült a városi szegénvalap. A számvevő-
ség jelentette a polgármesternek, hogy a szegény-
alapra költségvetésileg fölvett hetvenezer pengő 
elfogyott és ahban az esetben, ha a polgármester 
nem korlátozza a segélyezéseket, rövidesen pót-
hitelre lesz szükség. A polgármester most elren-
delte a segélyezés megszigorítását. 

— Halálozás. K r o ó Ferenc, az egykori Bel-
városi Bank fiatal igazgatója, kedden rövid szen-
vedés után elhunyt. Kroó Ferencet széles körök-
ben ismerték Szegeden, halála mély részvétet kel-
tett. Ma délután félnégykor temetik a zsidó te-
mető cinterméből. 

x BKó óra-, ékszerüzlet, Tiszá L.-körut 42/a. 

x A legszebb láb is csak szép cipőben érvé-
nyesül. Elegánsát és olcsót az Elit-cipőáruházban 
kap. Széchenyi-tér 16. 895 
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! DQU6LIS FÜIBBÜKS 
diadalmas filmje: 

A Vasálarcis 
a Belvárosi Moziban. 

i Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és flimepnsp 3,5, T, 9 értkor | 

Korzó Mosl Mirclne 5., 6-án, ezerdán, csütörtökön 
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