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A fõszerkesztõ ajánlása

A 20. század magyar gyógypedagógiai szakirodalmában Heinrich Hanselmann
(1885-1960) már életében az egyik leggyakrabban hivatkozott svájci szerzõ.
Olvasóink figyelmébe ajánlunk néhány, életútjáról, munkásságáról, és azok
magyar vonatkozásairól magyar nyelven publikált szakirodalmi forrást:

HAEBERLIN, URS (1995): A gyógypedagógiai pszichológia kezdetei Heinrich
Hanselmann és Paul Moor munkásságában. In: „… önmagában véve senki
sem…” Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak
körébõl Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. (Szerk.: Zászkaliczky
Péter), BGGYTF, Budapest, p. 27–44.

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA (1997): Hanselmann Heinrich. In: Pedagógiai
lexikon (Szerk.: Báthory Zoltán és Falus Iván), Keraban, Budapest, I. kötet, p.
642–643 és (2001) In: Gyógypedagógiai lexikon (Szerk.: Mesterházi Zsuzsa),
ELTE BGGYFK, Budapest, p. 27–28.;
(2000): A magyar gyógypedagógus-képzés története. ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Budapest, p. 461; 
(2005): Tóth Zoltán, a magyar gyógypedagógia nesztora. In: Gyógypedagógiai
Szemle, XXXIII. Évf.1. szám, p. 45–52.
(2006): A hazai gyógypedagógus-képzés fejlõdéstörténeti elemzése. In:
Gyógypedagógiai Szemle, XXXIV. Évf. 2. szám, p. 87–97.

MESTERHÁZI ZSUZSA (2004): A gyógypedagógia elméletképzésének fõbb irányai.
In: Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. (Szerk.: Zászkaliczky Péter és
Verdes Tamás), ELTE BGGYFK és Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium,
Budapest, p. 17–65.

Az alább közölt tanulmány szerzõje, Prof. Dr. Hoyningen-Süess, Ursula, és
annak fordítója, valamint jegyzetekkel ellátója, Schiffer Csilla (ELTE
BGGYFK, Általános Gyógypedagógiai Tanszék) közösen végzett kutató-
munkája várhatóan újabb értékes adatokkal gazdagítja gyógypedagógia-
történeti tudásunkat. A Gyógypedagógiai Szemle Szerkesztõsége nagy
figyelemmel követi munkájukat, és késõbb is publikálja eredményeiket.
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(Közlésre érkezett: 2007. június 25.)

Nagyon örülök, hogy itt lehetek Budapesten, az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Általános Gyógypedagógiai Tanszékének
vendégeként, és elõadást tarthatok Önöknek a svájci és a magyar
gyógypedagógia történetének egy rendkívül érdekes és történetileg jelentõs
kapcsolatáról. Heinrich Hanselmann zürichi gyógypedagógia-professzor és a
magyar Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola között folyt levelezésbõl
kiderül, hogy Hanselmann – és egyik munkatársa: Wagner-Simon
professzorasszony – személyes kapcsolatban volt a fõiskola néhány
munkatársával2, és Heinrich Hanselmann egy levelében azt is megemlítette,
hogy szeretné Tóth Zoltán: Általános gyógypedagógia (1933) könyvét
németre lefordíttatni. Ez a fordítás ténylegesen csak 2006 õszétõl készül
intézetünkben, lehetõvé téve, hogy kettejük egymásra hatását és szoros
barátságon alapuló szakmai együttmûködését feltárjuk. A következõkben
szeretném bemutatni, hogy Tóth Zoltán gondolatai Hanselmann gyógy-
pedagógiájában milyen jelentõs mértékben jelentek meg. 

Ehhez elõször is röviden összefoglalom Hanselmann életrajzát, majd
bemutatom a gyógypedagógiáról vallott nézeteit, és röviden vázolom
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1 A cikk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karán 2007. április 23-án tartott
elõadása alapján készült.  Fordította: Schiffer Csilla

2 Vértes O. Józseffel, Szondi Lipóttal és Tóth Zoltánnal
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gyógypedagógiai elméletét. Végül bemutatom Hanselmann tézisét arról, hogy
a gyógypedagógiában az elméletnek és a gyakorlatnak milyen szoros egységet
kell képezniük, és majd éppen e tekintetben válik fontossá számunkra az
1937-ben megalapított Nemzetközi Gyógypedagógiai Társaság, amely az
osztrák, a magyar és a svájci gyógypedagógia közötti összekötõ láncszemet
alkotta. 

1. Heinrich Hanselmann (1885-1960)
életrajza

Hanselmann St. Peterszell-ben (St. Gallen
kantonban) született 1885-ben. 1901 áprilisától a
schiers-i Evangélikus Tanítóképzõben (Evange-
lische Lehrerseminar) tanult, majd ezt elvégezve
három éven át tanítóként dolgozott St. Gallen-
ben a „Siketnémaintézetben” (1905-08). 1908-tól
egyetemi tanulmányokat folytatott, pszicholó-
giát, filozófiatörténetet, logikát és pszichológiát
tanult Zürich, Berlin és München egyetemein, és
1911-ben Zürichben szerzett diplomát, majd követte konzulensét Frankfurt
am Main-ba, azzal a szándékkal, hogy ott habilitáljon. Schumann3 professzor
asszisztenseként dolgozott a Frankfurthoz közeli Steinmühlében egy munka-
intézetben és megfigyelõ állomáson (Arbeitslehrkolonie und Beobachtung-
sanstalt), ahol Schumann-nal együtt új módszereket fejlesztettek ki a nehezen
nevelhetõ fiatalok nevelésére. 1916-ban, az I. világháború miatt megszakította
munkáját az intézetben, és visszatért Zürichbe. Ebben a döntésben szerepet
játszhatott magánéletének alakulása is, hiszen házasságot kötött Annie
Heufemann-nal és ekkor született egyetlen lánya is.

Zürichben a Pro Juvetute Ifjúsági Alapítványnál kezdett el dolgozni
(1916-1923). A Zürichi Egyetemen habilitált 1924-ben a gyógypedagógia
pszichológiai alapjairól szóló értekezésével. 1924-ben õ alapította, és 1931-ig
vezette a Zürichi Gyógypedagógiai Szemináriumot (Fõiskolát). Ebbõl az
idõszakból származnak az elsõ dokumentumok, amelyek Tóth Zoltán és
Hanselmann együttmûködésére utalnak. Emellett Hanselmann megalapította

3 Prof. Dr. Friedrich SCHUMANN (1863-1940) pszichológus, alapító tagja a német Kísérleti
Pszichológiai Társaságnak (1904). 1905-tõl a Zürichi Egyetem professzora. 1910-tõl
kísérleti pszichológiai laboratóriumot mûködtetett Frankfurt am Main-ban. Wertheimer,
Köhler és Koffka ebben a laboratóriumban kezdték el kísérleteiket, amelyek alapján
megalkották az alaklélektan elméletét. 



1925-ben Albisbrunn-ban az „Állami Nevelõotthont” (Landeserziehung-
sheim). 1927 és 1942 között egy „Nevelési tanácsadót” (Erziehungsbera-
tungsstelle) is vezetett Zürich központjában (Bahnhofstr. 1.)4. A kutatások
szerint õ volt az elsõ egyetemi professzor a gyógypedagógia területén 1931-
tõl, amikor katedrát kapott a Zürichi Egyetemen. Közben a II. világháború
miatt 1941-ben feleségével Ascona-ba költözött, olasz Svájc területére. 1951-
ig volt a Zürichi Egyetem professzora, Asconában halt meg egy különleges
napon: 1960. február 29-én.  

2. A gyógypedagógia gyakorlata

A „Bevezetés a gyógypedagógiába” (Einführung in die Heilpädagogik) címû
tankönyvét Heinrich Hanselmann 1930-ban jelentette meg. Könyvének
felépítésére is sok szempontból hatott a magyar gyógypedagógia. Ezt a
tankönyvét valószínûleg felesége közremûködésével írta, akit Frankfurtban
ismert meg, és aki szintén „siketnémaintézeti tanár” volt. A könyv egy
példányát feleségének dedikálta: „Kedves feleségemnek! Legjobb munkatár-
samnak! Köszönettel, hálás köszönettel!” Könyvét hivatalosan Max
Reinhardnak és feleségének ajánlotta, akik nagyvonalú támogatásukkal
lehetõvé tették számára, hogy létrehozza az albisbrunni intézetet. Ezen köny-
ve legutóbbi, kilencedik kiadása 1976-ban jelent meg, és alcímének megfele-
lõen továbbra is „szülõknek, tanároknak, nevelõknek, ifjúsági gondozóknak,
bíráknak és orvosoknak.” szól. Öt fejezete a következõ:

I. Csökkentérzékûség és érzékszervi gyengeség.
II. Szellemi gyengeség (gyengeelméjûség).
III. Beszédhiba.
IV. Nehezen nevelhetõség.
V. Zárszó. 

Az utolsó részben a gyógypedagógia néhány alapvetõ törekvését fogalmazta
meg. Nézete szerint ezek közé tartozott az orvosok és a gyógypedagógusok
közötti viszony átgondolása. Sürgette az úgynevezett pszichológiai-pedagó-
giai konzultáció, mint gyógypedagógiai módszer elmélyítését, a gyógypeda-
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4 A Magyar Gyógypedagógiai Társaság javaslatára 1928-ban Gyógypedagógiai Tanácsadó
kezdte meg mûködését a Gyógypedagógiai Pszichológiai M. kir. Laboratórium termeiben,
majd dr. Schnell János vezetésével 1929/30-tól Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó néven
nyílott meg az elsõ magyarországi nevelési  tanácsadó. vö. Schnell J. (1929): Referátum a
Gyógypedagógiai, Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadóról. In. Magyar Gyógypedagógia 7-
8. sz. 104-105., és Schnell, J. (1933): A gyógypedagógiai és orvosi pszichológia a gyakorlati
lelki-egészségügy (mentalhygiene) szolgálatában.  In. Magyar Gyógypedagógia XXI. évf. 4-
6. sz. 60-66, és  7-10. sz. 84-105. (A ford.)
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gógia vallási gyökereinek pontosabb elemzését, és végül alapvetõ követel-
ménynek tartotta a gyógypedagógia elméleti alapjainak kidolgozását. 

3. A gyógypedagógia elmélete

Heinrich Hanselmann 1924-ben habilitált, a „Gyógypedagógia pszichológiai
alapjai” címû mûvével. Átfogó rendszert hozott létre, amelyet minden
élõlényre vonatkoztatott: a I. felvétel, II. feldolgozás, III. kiadás (kifejezés)
sémáját, amely mûködésének alapfeltétele a megfelelõ környezet. Ez jól
összefoglalta a gyógypedagógia körébe tartozó problémákat is, az inger-
felvétel zavaraként értelmezve az „érzékszervi gyengeséget”, feldolgozási
problémaként a „gyengeelméjûséget”, és a kifejezés akadályozottságaként a
beszédhibákat. Bármelyik forma esetén kialakulhat viszont a nehezen
nevelhetõség sokféle problémája. 

„A gyógypedagógia elméletének
alapvonalai” c. könyvében le is írta
a nehezen nevelhetõség különbözõ
formáját, és értelmezte is azt gyógy-
pedagógiai szempontból. Álláspont-
ja szerint ezen alapszik a gyógype-
dagógia, és Hanselmann abból
indult ki, hogy a gyógypedagógia
célja ebbõl a szempontból meghatá-
rozható, eszközei és módszerei leve-
zethetõek, és más szavakkal ugyan,
de azt írta, hogy a gyógypedagógiai

kutatás és képzés helyét is meg kell találni a gyógypedagógián belül. Ezek a
gondolatok egyértelmûen szoros kapcsolatban állnak a magyar gyógy-
pedagógiával. 
A könyv a gyógypedagógia fogalmának meghatározásával kezdõdött, amelyet
külön(leges) nevelésként határozott meg, megnevezte alapvetõ problémáit és

bemutatta ezen problémák tudományos megkö-
zelítését:

I. Hogyan írják le munkánkat tartalma és 
köre alapján más helyütt?

II. Mi a „gyógypedagógia”? Mi a „külön-
(leges) nevelés” (Sondererziehung)?

III. A külön(leges) nevelés definíciója.

1. ábra: A gyógypedagógiai pszichológia
alapvetõ rendszere 
Forrás: Hanselmann 1941, 71.
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IV A külön(leges) nevelés célmeghatározásának problémája.
V. Módszertani problémák.
VI. A külön(leges) nevelés elõfeltételeinek alapvetése.
VII. A külön(leges) nevelés, mint tudomány.
VIII. Összegzõ észrevételek.

4. Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata 

Hanselmann hangsúlyozta az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatát a
gyógypedagógusképzésben. Egyrészt intenzív gyakorlati képzést szervezett,
amely szemináriumi gyakorlatokat foglalt magába, másrészt erõsen
hangsúlyozta a gyógypedagógia elméleti megalapozásának szükségességét.5 A
képzéshez társította a tudományos kutatásokat, speciális kollégiumokat
(elõadásokat), és továbbképzõ kurzusokat, valamint a szakirodalmi központot,
a gyógypedagógiai tanácsadót, és az információs központot. Ez az elmélet és a
gyakorlat szoros egységérõl szóló alapgondolat, egy olyan képzési koncepció
egyik fõ eleme volt, amelyet valószínûleg Tóth Zoltánnal és Theodor Hellerrel
közösen dolgoztak ki, és amelyet az alábbi ábrában foglalt össze Hanselmann:

5 A zürichi képzés szerkezete az elsõ magyar gyógypedagógusképzés alapstruktúráját (1900)
vette át, amelyben elsõ éven szintén az elméleti, majd másodéven a gyakorlati képzésen volt
a hangsúly. vö. Gordosné Szabó A. (2000): A magyar gyógypedagógusképzés története.
ELTE BGGYFK, Budapest 28-29. o.

2. ábra: A Gyógypedagógiai Szeminárium feladatköre. Kézirat. 
Forrás: H. Hanselmann hagyatéka. Gyógypedagógiai Intézet. Zürichi Egyetem

A Gyógypedagógiai Szeminárium szûkebb értelemben: 
A. Gyakorlati képzés 2. év; Szemináriumi gyakorlatok
B. Elméleti képzés 1. év; Intézménylátogatás, kézimunka (3.
szem.)
C. Speciális kollégium minden kar hallgatója számára a
gyógypedagógiai gondoskodásról
D. Rendszeres továbbképzõ kurzusok
a.Intézetvezetõk számára
b.Tanárok számára
c.Segítõk számára
d.Gondozók számára
E. Gyógypedagógiai Szakirodalmi Központ és Kölcsönzõ
Szolgálat
F. Felvilágosító Állomás 
G. Gyógypedagógiai Fogadóóra szülõknek
H. Az Anormálisok Szövetségének titkársága
J. Propaganda (megelõzõ felvilágosítás) sajtófigyelõ,
népszerûsítõ írások
K. Gyógypedagógiai tudományos kutatás, statisztika, kiadói
tevékenység



Közös munkásságuk másik legnagyobb eredménye az volt, hogy a
gyermekek után a felnõtt fogyatékos emberek felé fordultak, a gyógy-
pedagógiát így kiterjesztve a felnõttkor irányába is. Ezeket a törekvéseket
kettétörte Heller és Tóth 1940-ben történõ halála.  1941-ben Asconába vissza-
vonulva Hanselmann megpróbált egyedül továbbhaladni ezen az úton.

Heinrich Hanselmann 1951-ben egy újabb könyv formájában össze-
gyûjtötte ezeket a gondolatokat: „Andragógia. A felnõttképzés lényege, lehe-
tõségei és határai” címen.

Ebben rendszerezte azt az elméletet, amely Tóth
Zoltán és Theodor Heller kezdeményezéseibõl
származott, de országaikban az 1939-1945 közötti
politikai helyzet miatt már nem teljesedhetett ki.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy Hanselmann
ezt a korszakot ez által a könyv által tudta feldol-
gozni. A könyv fõ fejezetei:
I. Az andragógia célja, lényege és formái.
II. A gyermek nevelésének és képzésének célja
III. Az andragógok.
IV. Az elnevezés.
V. A ténylegesen és a látszólagosan megvalósult 

törekvések
A könyv zárszavában Heinrich Hanselmann a felnõttképzéssel kapcsolatos
elkézeléseit ismerteti. Megalkot egy humanisztikus „képzés” fogalmat, amit
szembeállít a képzés szerinte eddig veszélyesen leegyszerûsítõ meghatáro-
zásával, mivel szerinte a felnõttképzés egyre határozottabban az intellektuális
irányultságú utat követi, és összetéveszti az egész életen át tartó tanulást a
kizárólag az értelmi képességekre korlátozódó oktatással. Ezt a beszûkült
szemléletet szeretné ismét kitágítani, ezáltal megnyitva a felnõttek képzését is
az érzések és az akarat képzése felé, tehát az emocionális és a szociális
fejlesztés irányába. Errõl a könyvérõl kora szinte alig vesz tudomást. Az
ebben képviselt gondolatok azonban témájául szolgáltak már Heller, Tóth és
Hanselmann egykori találkozóinak is, amelyek akkor a Nemzetközi
Gyógypedagógiai Társaság megalapításához vezettek.  

5. A Nemzetközi Gyógypedagógiai Társaság 

A bécsi Theodor Heller, Tóth Zoltán és Heinrich Hanselmann együtt-
mûködése a Nemzetközi Gyógypedagógiai Társaság megalapításában érte el
csúcspontját. Idõvel Wilhelm Wernstadt (Stockholm) és Anton Müller
(Ausztria) is csatlakoztak hozzájuk. 
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1937. április 18-án dr. Rottenbiller6 államtitkár elnökletével, magyar,
osztrák és svájci küldöttek jelenlétében, lengyel, angol, amerikai és dán
támogatással Budapesten megalapították a Nemzetközi Gyógypedagógiai
Társaságot. 

Az elnökség tagjai lettek: 
Dr. Theodor Heller, Wien-Grinzing (tiszteletbeli elnök)
Dr. Heinrich Hanselmann, egyetemi professzor, Zürich (elnök) 
Dr. Tóth Zoltán, fõiskolai fõigazgató, Budapest (alelnök) 
Dr. Wilhelm Wernstadt, egyetemi professzor, Stockholm 
Anton Müller, igazgató, Untertullnerbach bei Wien

A Társaság kezdettõl fogva fenntartott egy titkárságot, azzal a céllal, hogy a
gyógypedagógia szakterületét nemzetközi szinten összehangolja, és
központosítsa a kutatást. Ezeket a célokat rendszeres kongresszusok
lebonyolításával kívánta megvalósítani. Az elsõ kongresszust 1939-ben
elõször Zürichbe tervezték, ámde az – politikai okokból – végül Genfben
valósult meg, néhány héttel a II. világháború kitörése elõtt. Ennek a
kongresszusnak a szervezésével kapcsolatos dokumentumokat találhatunk a
Budapest és Zürich közötti levelezésben, többek között dr. Tóth Zoltán
tollából is. A kongresszuson Tóth Zoltán – betegsége miatt – már nem vehetett
részt, elküldte viszont elõadását. Ennek az elõadásnak az ismeretében íródott
1940. április 24-én egy levél dr. Molnár Andor Vallás és Közoktatási
Minisztériumi tanácsos számára, amely felveti Tóth Zoltán: Általános Gyógy-
pedagógia címû könyve német nyelvû kiadásának szükségességét.7

A dokumentumok azt mutatják, hogy a zürichi és a budapesti
gyógypedagógusok együttmûködése már jóval korábban elkezdõdött. Az
együttmûködés egyik elsõ jele, hogy az 1930-ban Kölnben szervezõdött 5.
német Gyógypedagógiai Kongresszus különlenyomatának egy példányát,
amely Vértes O. József egy elõadását tartalmazta, Vértes elküldte Hanselmann
számára, a kötet elejére egy rövid ajánlást írva: „Dr. Hanselmann docens
úrnak, különleges nagyrabecsüléssel Dr. Vértes 931 III. 14.” Ez arra utal,
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6 Dr. Rottenbiller Fülöp (Bp., 1867. jún. 3. – Bp., 1942. jan. 1.): büntetõjogász, az Igazságügyi
Minisztérium államtitkára.  A Magyar Gyógypedagógiai Társaság elnöke, a magyar
Gyermekvédelmi Szövetség fõtitkára, a patronage mozgalom egyik vezetõje volt. Az
átmeneti fiú- és leányotthonokat szervezte, a fiatalkorúak bûnözése és a bûnözés elleni
védekezés kérdéseivel foglalkozott. (A ford.)

7 A könyvet Karl Tornow, a Die Deutsche Sonderschule c. gyógypedagógiai folyóirat
szerkesztõje már 1938-ban lefordíttatta, de kiadásra nem került. vö.  K. Tornow bírálata dr.
Tóth Zoltánnak „Gyógypedagógia” c. munkájának németre fordított kéziratáról. In. Magyar
Gyógypedagógia 1938. XXVI. évf. 5-10. sz. 57.
Tóth Zoltán 1940. május 17-én meghalt. vö. Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye
1940. 14. o. (A ford.)



hogy ekkor már kapcsolatban álltak egymással, hiszen ilyesmit valaki csak az
ismerõsének küld.

Tóth Zoltán és Hanselmann valószínûleg
akkor találkozott egymással utoljára
személyesen, amikor 1938. március 12-
én Heinrich Hanselmann egy látogatása
során elõadást tartott Budapesten a
„Gyógypedagógia problémái” címen8.
Már az elõadás címe is meglepõ, mivel
Heinrich Hanselmann Svájcban soha
nem beszélt nyilvánosan a gyógy-
pedagógia problémáiról. Ennek oka
abban kereshetõ, hogy Hanselmann a
Zürichi Egyetemen egy olyan gyógype-
dagógiai irányzatot próbált meg létre-
hozni, amely abban az idõben Svájcban
erõsen vitatott volt, határozottan tudo-
mányos és kevésbé vallási orientációja
miatt. 

Budapesten azonban nyilvánvalóan
olyan gyógypedagógusokra talált, akik
fogékonyak voltak az õ tudományos
beállítottsága iránt, maguk is hasonló
irányt követtek, és így elõször nyílt

alkalma az õszinte szakmai párbeszédre. Erre a hozzáállásra ismerhetünk rá az
elõadása alkalmából mondott köszöntõ közvetlen stílusában is, amikor azt
mondja: „Régóta vágyódtunk megismerni a budapesti Gyógypedagógiai
Tanárképzõ Fõiskolát és a benne munkálkodó tanárokat. … Mindenek elõtt
fogadják szívélyes üdvözletemet és õszinte nagyrabecsülésemet. Tudjuk, hogy
Magyarország, különösképpen pedig a budapesti Gyógypedagógiai Fõiskola a
gyógypedagógiai tanárok képzésében eszményi magaslatot ért el és ezzel
nemcsak Európának, de véleményem szerint az egész világnak is példát
szolgáltat.”9

Heinrich Hanselmannban kiváltképpen a magyar gyógypedagógia
szerinte haladó szellemû és professzionális beállítottsága keltett mély benyo-
mást. Ez volt az, amiért abban az idõben maga is síkra szállt Zürichben. 
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3. ábra: Az 5. Gyógypedagógiai
Kongresszus különlenyomatának
Vértes O. József által Hanselmann
számára dedikált példánya
Forrás: H. Hanselmann hagyatéka.
Gyógypedagógiai Intézet. Zürichi
Egyetem

8 Az elõadás teljes szövege megjelent magyarul. In. Magyar Gyógypedagógia 1938. XXVI.
évf. 1-4. sz. 2-17.  (A ford.)

9 Hanselmann 1938, 2.



Elõadásában emiatt hangsúlyozta ennek az irányzatnak az általa
problematikusnak látott pontjait, elsõsorban a gyógypedagógia fogalmának
ambivalenciáját?10. 

Az orvos és a nevelõk közötti kapcsolatot véleménye szerint a kölcsönös
megbecsülésnek kell jellemeznie, amely a kezdetektõl fogva kiküszöböli a két
szerep összemosódását. Ezen az alapon áll az ismertté vált – és a
gyógypedagógia történetében tévesen mindig Paul Moornak tulajdonított –
idézet: „a gyógypedagógia pedagógia és nem más”.11 Heinrich Hanselmann
ezzel a gyógypedagógia kizárólag orvosi orientációjú12 értelmezésével akar
szembehelyezkedni, így helyezve át a hangsúlyt a gyógyításról a pedagógiára,
ahol „a gyógyítás azt jelenti, jóvá tenni”. Ezt egy példával is illusztrálta: „Egy
hegedûmûvész, aki bal kezének egyik ujját elveszíti, e defektusával
gyógyultnak tekinthetõ, ha mint karmester tevékenykedik, avagy mint
hivatalnok teljesen megállja a helyét. A gyógyulás nem testi állapotában
mutatkozik, mert hiszen csonka maradt, hanem abban a módban, ahogyan új
követelményeknek megfelel.”13

Éppen ezen a példán keresztül mutatkozik meg, hogy a gyógypedagógia
központi témája nem önmagában a fejlõdõképességnek és fejlõdési lehetõ-
ségnek, illetve az ezáltal keletkezõ fejlõdési akadályozottságnak kellene
lennie, sokkal inkább a normalitás fogalmának viszonylagossága, vagyis az a
kérdés, hogy mi „normális” az ember képességei, és fõként mi „normális” az
ember fejlõdési lehetõségei tekintetében.14 A „hajlamok” (öröklés) mellett a
környezet szerepére hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy „minden egyé-
ni szenvedésnek társadalmi gyökere van”, és a társadalmi környezet megvál-
toztatását is a gyógypedagógia feladatának tartotta.15 Ezzel teremti meg
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10 Elõadását egy definícióval kezdi: „A gyógypedagógia tudománya a fejlõdésükben gátolt
gyermekek s fiatalkorúak test- és lélekalkati megismerésének, egyben azok orvosilag támo-
gatott megnevelési-, oktatói- és gyámolítói tevékenységének tana.” Hanselmann 1938, 2.

11 Ennek megfogalmazása a magyar szövegben kevésbé ad okot félreértésekre: „A mindennapi
életben az orvos végezze kizárólag az orvosi, a nevelõ pedig a nevelõi teendõket.”
(Hanselmann 1938, 4.)

12 Ez elsõsorban a német nyelvterületre jellemzõ korabeli szemlélet. Gondoljunk itt egyrészt
Guggenbühl célkitûzésére, aki intézetében (1841) meg akarta gyógyítani a kretén
gyermekeket, a gyógyítás kudarca pedig nemcsak saját intézetét, de a svájci közvéleményt is
megrendítette. Másrészt a XX. század elején az orvosi megközelítés a német nyelvterületen
akkor az eugenika gondolatköre által erõsen befolyásolt szemlélet volt, ezért a nácizmust
ellenzõk elutasították az orvosi (pszichiátriai) hangsúlyt is a gyógypedagógiában. (A ford.)

13 Hanselmann 1938, 3.
14 A normalitás és abnormalitás akkor közkedvelt fogalmát Tóth Zoltánhoz hasonlóan õ sem

használta szívesen, gyógypedagógia definíciójukból mindketten ki is hagyták azt.  
15 Hanselmann (1938, 3.) gondolata ezen a ponton is összecseng Tóth Zoltán elméletével, aki

szerint a társadalomnak a fogyatékos emberek iránti elfogadásra nevelése is a gyógype-
dagógia feladata.



szerinte a gyógypedagógia az emberi képességek kibontakoztatásának elõfel-
tételeit, másrészt azokat az elõfeltételeket, amelyek a környezet felkészíté-
séhez szükségesek. És éppen ez az, amely megragadta Hanselmannt, és amit
véleménye szerint a magyar gyógypedagógia a fõiskolai képzésben példa-
szerûen valósított meg.16

Ez tehát az a közös törekvés, amely összekötötte Heinrich Hanselmannt
Tóth Zoltánnal, a gyógypedagógia tudományos alapon történõ professzio-
nalizálása. Ezért is mond köszönetet elõadása végén, és a világhírû magyar
vendégszeretetért és szívélyességért, amelyet Budapesten megtapasztalhatott.
Ezzel a köszönetnyilvánítással zárom én is az elõadásomat és köszönöm a
figyelmet! 
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