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A magyar gyógypedagógus-képzés nemzetközileg egyedülálló struktúrában
és tartalommal, a magyar gyógypedagógiai irányzat sajátos szakmafilozófiája
alapján bontakozott ki, és máig több mint egy évszázados utat tett meg. 
A különbözõ pedagógus-képzések – egyházi és civil szervezési elõz -

mények után – eltérõ idõpontokban kezdõdtek Magyarországon. Az állami
képzések az 1868. évi Eötvös-féle elsõ népoktatási törvény életbelépése után,
a 19. század végéig sorra megindultak.
Egyházi szervezési elõzmények után 1868-ban 20 3 éves (1882-tõl már 4

éves) középfokú állami tanítóképzõ és 10 tanítónõképzõ mûködött, önálló
gyakorlóiskolákkal. A tanítói oklevél a 6 osztályos elemi iskolára és az is mét -
lõ is kolára jogosított. 
Civil szervezeti elõzmények után 2 éves középfokú állami kisdedóvó-kép -

zõk (a század végéig 8 ilyen) az 1891. évi elsõ kisdedóvási törvény élet -
belépése után 1892-tõl mûködtek, önálló „példány óvodákkal”. 
Az elemi iskola 4. osztályára épülõ polgári iskolákra jogosító tanítóképzés

1873-ban indult meg. A polgári iskolai tanítókat a Budai Tanítóképzõ Intézet,
a Paedagógium egyik tagozatán,  a polgári iskolai tanítónõket a Pesti Tanító -
nõ képzõ Intézet, az Erzsébet Nõiskola külön tagozatán képezték (1879-tõl ön -
ál ló gyakorlóiskolával). 
A középiskolai (az elemi iskola 4. osztályára épülõ 8 osztályos gimná ziu -

mokra jogosító) tanárképzés az ELTE jogelõdje, a Pesti Tudományegyetem
Bölcsészkara mellett létesített Tanárképzõ Intézetben 1870-ben kezdõdött
(1872-tõl önálló gyakorlóiskolával, 1896-tól a középiskolai tanárképzés nagy -
hírû bentlakásos intézményével, az Eötvös Collégiummal). 
A gyógypedagógus-képzés ugyancsak a 19. század végén, de a pedagó -

gus képzés felsorolt, más ágaitól eltérõen indult meg, és 100 éven át megtar -
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totta egyediségét és önállóságát. Az egyediség és önállóság meghatározó
kritériuma mindvégig a széleskörû speciális szaktudás szükségességének elis-
merése volt (Gordosné, 2000).
A fogyatékos gyermekek váci, elsõ hazai intézményének 1802-ben történt

létesítése után valamennyi speciális tanerõképzési próbálkozásnak (pl. a ta -
nár gyakornok-rendszernek, a tanítóképzõ intézetekben fakultatív speciális
tantárgyak bevezetésének) tapasztalatait felmérve, minden érintett külön-
külön speciális szaktanfolyamok létesítésében látta a megoldást. 
Így az 1890-es években speciális szakemberképzés céljából sorra léte -

sültek állami tanfolyamok, mint a
– Siketnémák tanítóit képzõ tanfolyam (1895) – Siketnémák Váczi Magyar
Királyi Országos Nevelõ- és Tanítóképzõ Intézete;

– Dadogók és hebegõk oktatására képesítõ tanfolyam (1896) – helyileg
elõbb a vakok budapesti, késõbb a siketek váci intézetéhez kapcsoltan;

– Vakok tanítóit képzõ tanfolyam (1897) – Vakok Budapesti Országos
Magyar Királyi Nevelõ- és Tanítóképzõ Intézete;

– Gyengeelméjûek tanítóit képzõ tanfolyam (1897) – a Képezhetõ Hülyék
és Gyengeelméjûek Budapesti Országos Magyar Királyi Nevelõ- és
Tanintézetéhez kapcsoltan. 

Mindegyik egy-egy speciális, akkor emberbaráti intézménytípus nevelési-
oktatási feladataira készített fel. Közösek voltak abban is, hogy valamilyen
más pedagógiai diplomára/elõképzettségre dolgozták ki 2 éves programjaikat,
továbbá, hogy az adott speciális szakterület állami, úgynevezett anyaintéz -
ményei kezdeményezték, szervezték, vállalták/segítették mûködésüket, 
szervezetileg is azokhoz és nem a felsorolt pedagógusképzõ intézmények
vala melyikéhez integrálódtak (Gordosné, 2000, 16–25.).
Ezek a különbözõ tanfolyamok azonban rövid életûek voltak. 
1898-ban a VKM az emberbaráti intézmények szervezetébõl kiemelte a

fogya tékos gyermekek összes állami, községi, felekezeti és magán intéz mé -
nyét, gyógypedagógiai intézményekké minõsítette õket, és tekintettel körülírt
összetartozásukra, mint a közoktatási intézmények egy önálló csoportját
külön kezelte. 
Ennek következményeként a gyógypedagógiai intézmények azonos irá -

nyí tása, kis (akkor összesen 9) száma, azonos munkaerõ gazdálkodási szem -
pontjai, egymással való legitim és informális kapcsolatai, úgymond „belsõ
rokonsága”miatt a gyógypedagógiai intézmények országos szakmai testü lete,
a Gyógypedagógiai Szaktanács a speciális szakemberképzés egyesítését java-
solta. 
A 2 éves egyesített gyógypedagógus-képzés 1900-ban indult meg a Gyógy -

pedagógiai Tanítóképzõben (Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
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Fõiskolai Kar jogelõdjében), helyileg Vácott, a fogyatékos gyermekek ma is
mûködõ alma materében úgy, hogy a megszerzett „képesítõ oklevél” a „siket -
némák, vakok, hülyék és gyengeelméjûek oktatására és a hibásbe szé dûek
keze lé sére” egyaránt képesített. 
Az 1. évben heti 14 órában elméleti és heti 15 órában gyakorlati képzés folyt,
1. évf. elméleti stúdiumok:
– a beszédszervek és az összes érzékszervek bonc- és élettana (félévenként
heti 2 órában);

– fonetika (félévenként heti 2 órában);
– tüzetes magyar nyelvtan (félévenként heti 1 órában);
– a siketnémák lélek- és neveléstana (félévenként heti 2 órában);
– a siketnémák oktatásának módszertana (félévenként heti 2 órában);
– a vakok lélek- és neveléstana és oktatásának módszertana (félévenként
heti 1 órában);

– a hülyék és gyengeelméjûek lélek- és neveléstana és oktatásának módszer -
tana (félévenként heti 1 órában);

– a gyógypedagógiai oktatás történelme és irodalma (félévenként heti 2 órá-
ban);

– a beszédhibák kezelése (félévenként heti 1 órában).
1. évf. gyakorlati stúdiumok:
– minden hallgató (részletes naplóvezetési kötelezettséggel) naponként leg-
alább 1 órán át hospitál a váci intézet egyes siket osztályaiban;

– hetenként 2 órán át a beszédhibások tanfolyamán;
– havonként 1 napon át Budapesten a vakok, hülyék és gyengeelméjûek
intézeteiben;

– hetenként 6 órán át részt vesz a váci intézet mûhelyeiben, és valamennyi
kézügyességi ágban (osztályzattal minõsítve) gyakorol.

A 2. év gyakorlati képzés, a hallgató valamelyik gyógypedagógiai intéz mény -
ben szakmai irányítással osztályt vezet és ellátja az ezzel járó valamennyi 
feladatot.
A strukturális egyesítés azonban egyidejûleg új, nemzetközileg egyedül -

álló képzési koncepció születését is jelentette. 
Az egyesítést támogató adminisztratív érvek mellett már kezdetben meg -

je lentek az egységes gyógypedagógus-képzés indokoltságát alátámasztó, ak -
kor még lágy argumentumok mint: a gyógypedagógiai intézmények körül ír -
ható összetartozása, egymással való szoros kapcsolataik, „belsõ rokonságuk”.
De már az egyesített képzés megindulásakor élt az a meggyõzõdés, hogy a
gyógypedagógusnak nem csak azért kell felkészülnie az adott gyógy peda gó -
giai intézményrendszer különbözõ típusaiban ellátandó valamennyi gyógy -
pedagógusi feladat elvégzésére, hogy szükség esetén bárhol dolgozni tudjon,



hanem, mert a gyógypedagógusi hivatás csak az e körbe tartozó sokféle
fogya tékos gyermek összehasonlító ismeretében és a velük való együttlét
meg tapasztalása révén alakulhat ki, továbbá, mert a rendelkezésre álló teljes
szaktudás jelentõs része szükséges és felhasználható minden szakterületen,
minden intézményben. 
Az egységes gyógypedagógus-képzési koncepció elsõ megfogalmazója

Ranschburg Pál volt. 
„Alig vitatható követelmény – mondja –, hogy a gyógypedagógiával

elsõsorban olyan egyének foglalkozzanak, kik a neveléstani képzettségen felül
bizonyos, az összes gyógypedagógiai szakmákra közös természettudományi
ismeretekben is járatosak, akikrõl tehát feltételezhetõ, hogy a kóros jelenségeket
lélekélettani és kórtani alapon céltudatosan veszik gyógykezelés alá. …
… gyakorlati szempontból is egyre világosabb lesz, hogy a vakok és siket-

némák oktatásának eredményessége is jórészt attól függ, hogy azok között az
értelmileg gyengébb tehetségûeket jókor felismerjük s külön osztályokba
egyesítve oktassuk, a siket-vakok sikeres oktatása az érzéki fogyatkozások
ezen két ágát hozza közeli kapcsolatba, … a beszéd élet- és gyógytanának
ismeretére pedig valamennyi szakon egyaránt kétségtelenül szükség van.
De elméleti szempontból is, ha a gyógypedagógia tudomány, még pedig

szervesen egységes tudomány, nem pedig különféle ügyességeknek önkényes
egy kalap alá foglalása, a jövõ gyógypedagógiája, csakis az abnormisok 
gyógyító nevelésének minden ágát felölelõ diszciplína lehet, s a bármely 
ágával való önálló foglalkozás csakis az egész területén járatosaknak lesz
megengedhetõ.” (Ranschburg, 1909, 81–84.)
Itt csak utalni lehet rá, hogy az egyesített és egységes magyar gyógype da -

gógus-képzéshez hasonló külföldi szisztémáról ebbõl az idõszakból nincs
tudo másunk. A legkülönfélébb szervezésben és idõben történõ speciális kép -
zé sekrõl vannak adataink, de a szakirodalmi források ugyanazon országból
sem egységesek. 
Azonos algoritmusok alapján 1931-ben 8 európai országból származó, 

hitelesnek elfogadható adatok szerint az 1920-as években Romániában,
Lengyelországban és Svájcban kezdõdött a magyar képzési szisztémától ugyan
jelentõsen eltérõ, de mégis egybevethetõ szakemberképzés (Kirschenheuter,
1932; 1933).
Romániában a magyar képzési rendszer ismeretében Kolozsvárott, az egye -

tem pedagógiai szemináriumához kapcsoltan 1921-ben 3 éves fõiskolai szin -
tû gyógypedagógus-képzés kezdõdött. 
A képzés úgy indult, hogy minden hallgató minden (vakok, siketnémák,

beszédhibások, gyengeelméjûek és erkölcsi fogyatékosok) szakterületre fel -
ké szítést kapott. 
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A következõ évben átszervezés történt, ezentúl minden hallgató csak a
beszédhibások szakterületére kapott felkészítést, és a felsorolt többi
szakterületbõl 1 fõ és 1 mellékszakot választhatott.
Lengyelországban, a Bárczi Gusztáv-féle 1919-ben készített Speciálpe da gó -

giai Fõiskola-i 3 éves képzési program ismeretében (Gordosné, 2000) a Var sói
Egyetemen Maria Grzegorzewska vezetésével 1922-ben Speciálpe da gógiai
Intézet létesült. 
2 éves képzési idõ alatt minden hallgató felkészült a hibásbeszédûek szak -

te rületére és választhatott még egy szakterületet (vakok, siketnémák, gyenge -
elméjûek, erkölcsi fogyatékosok). 
Svájcban akkor még a magyar képzési rendszert nem ismerték. 1924-ben

Zürichben az egyetemen Heinrich Hanselmann vezetésével Gyógypedagógiai
Szeminárium létesült.
Ott a gyógypedagógus-képzés anyagi okok miatt csak 1 éves volt. A 

hallgató egy szakot választhatott: a vakok, a siketnémák, a beszédhibások, a
gyengeelméjûek vagy a nehezen nevelhetõk szakterületét. 
A tantárgyak között szerepelt  egy közös szaktárgy is, a Bevezetés a gyógy -

pedagógiába, amelynek ismeretanyaga mind az öt szakterületet felölelte. 
A felmérésben résztvevõ országok között volt még: Anglia, Csehszlo -

vákia, Franciaország, Németország és Olaszország.
Az ezen országokból származó adatok különbözõ szaktanfolyamokról

adtak számot, amelyek többnyire csak a vakok és siketnémák szakterületére
vonatkoztak, és gyógypedagógiai intézményekhez (elvétve egyetemekhez)
kapcsoltan mûködtek.
Figyelemre méltó, hogy – a kérdõív záró kérdésére válaszolva – szinte

valamennyi adatszolgáltató egységes/közös alapképzésre épülõ egyszakos
önálló felsõfokú/egyetemi gyógypedagógus-képzést tartott ideálisnak, a
jövõben megvalósítandónak.
E felmérés idején Magyarországon már középfokon szerzett tanítói diplo -

mára vagy érettségire épülõ 4 éves (a Tóth Zoltán nevéhez fûzõdõ) képzési
rendszerben, a budapesti Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán és gyakorló
iskoláiban bármely gyógypedagógiai intézményben folyó nevelésre és taní -
tásra jogosító Gyógypedagógiai Tanári Oklevél megszerzésére volt lehe tõség. 
A gyógypedagógiai intézményrendszer ui. Magyarországon 1900-tól

foko zatosan kiépült, az 1921. évi népoktatási törvény pedig már a fogyatékos
gyermekek tankötelezettségét is kimondta.
A gyógypedagógusi kompetenciakör bõvülésének követése egy ideig a

képzési idõ növelésével megoldhatónak tûnt (kétéves képzés 1900–1922;
hároméves képzés 1922–1928; négyéves képzés 1928 –), késõbb azonban
struktúraváltás vált szükségessé. 
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A képzés struktúrájának alakulása
Egységes képzés =1900–1963
Kétéves képzés = 1900–1922
Hároméves képzés = 1922–1928
Négyéves képzés = 1928 –

Struktúraváltás
Szakos képzés = 1963 –
Háromszakos képzés =1963–1971 (két kötelezõ és egy választható szak)
Kétszakos képzés = 1971–1992 (egy kötelezõ és egy választható szak)

Struktúraváltás
Hét fogyatékossági szakterület és kétfajta elkülönülõ kompetencia (tanár
és terapeuta) kombinációs lehetõségével egyszakos képzés =1992 –

Struktúraváltás
Kétszintû (fõiskolai és egyetemi szintû) képzés = 2004 –
Már 1946-ban, a háború utáni elsõ (Illyés Gyuláné nevéhez fûzõdõ)

fõiskolai tantervben megjelenik egyfajta szakosítás (a tanulmányok 8 féléven
át közösek, azonosak, de a hallgatók a 7. félévben az akkor már 7 szak terü let -
bõl egyet fõszakként és kettõt mellékszakként választhattak, s az elõírt gya -
kor lati óraszámokat akkor már csak ezeken teljesítették) (Gordosné, 2000,
97–100.).
Az 1956-ban életbelépõ (Bárczi Gusztáv nevéhez fûzõdõ) új tanterv az,

amely minden korábbinál szélesebb gyógypedagógusi kompetenciakört dek -
larált. Ez vezetett el a struktúraváltáshoz, a tényleges szakos képzés beve ze -
téséhez (Gordosné, 2000, 125–128.).
A szakosítás folyamatosan ment végbe. Elõször háromszakos, majd két-

szakos és végül a két, tanár és terapeuta szakirány kombinációival egysza kos
képzés lépett életbe. 
A struktúraváltás a szakos képzés háromszakos változatában (1963–1971)

még nem jelentett szakmai koncepcióváltást is. A képzésnek változatlanul a
magyar gyógypedagógiai irányzat volt a bázisa, és a szakválasztás is csak a 3.
szemeszterben történt. (Gordosné, 2000, 152–153.)
A kétszakos képzés elsõ változatának (1971–1973) még szintén jellemzõje

volt a közös/egységes gyógypedagógiai alapképzés. Ez a következõ 
szakaszban (1973–1984) deklaráltan jelentõsen leszûkült, majd egy újabb
változatban (1984–) ismét jelentõsen erõsödött, de megjelent a szakra történõ
felvétel, ami  egyszerûsítette és megkönnyítette az egyre nagyobb kihívást
jelentõ oktatásszervezési munkálatokat, de minthogy  a szakválasztás tovább -
ra is keretszámokhoz kötött volt, azzal járt, hogy már a felvétel idején meg -
indult a verseny a „divatosabb” és/vagy ismertebb szakokra bejutásért, fo -
kozva  az esélyegyenlõtlenséget, és gyengítve a gyógypedagógus-identitás
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kialakulásához az alaposabb elõtájékozódás, és az általános gyógypedagógiai
szakmûveltség megszerzésének lehetõségét (Gordosné, 2000, 174–301.).
A szakosítással kezdetben tehát az egységes gyógypedagógiai szakmai

mû veltségeszmény és szemléletmód nem kérdõjelezõdött meg. Késõbb, az
1960-as években a klasszikus magyar gyógypedagógiai irányzat teljes taga -
dására is sor került, és a szocialista (marxista) pedagógiához igazodás nyert
agresszíven teret. Végül is a klasszikus magyar gyógypedagógiai irányzat
megújult változata túlélte ezt a válságot, és újra jelentõs fejlõdésnek indult. 
Az 1980-as években már a gyógypedagógiáról mint a 20. század folyamán

fokozatosan, folyamatosan kiépült interdiszciplináris tudományról, tágabb és
szûkebb értelemben vett komplex tudományról beszélhettünk. 
Ennek megfelelõen az 1980-as évek közepén a magyar gyógypedagógus-

képzés és az 1972-ben megindult szociálisszervezõ-képzés egész fejlõdés -
történetének, ellentmondásainak és neuralgikus pontjainak elemzése alapján
egy új, a magyar hagyományokat törésmentesen folytató képzési reform ter -
vezet készült (a Gordosné nevéhez fûzõdõ ún. „piramis képzési koncepció”): 
Egyetemi szintû segítõszakember-képzés:
5 éves képzési idõben
– széles, közös szakmai alapozó képzés;
– átfogó szakképzési profilok szerinti szakosodás, további szûkebb 
szakosodásra orientáló szakkollégiumi képzéssel és más egyetemeken
párhuzamos képzés révén szaktárgyi szakos képzettség megszerzési
lehetõségével;

képzési idõn túl
– további specializálódás belsõ és külsõ (egyetemközi) posztgraduális
képzési rendszerben;

– az ismeretek megújítása, új ismeretek szerzése  és a még további szako -
sodás szervezett belsõ, valamint hazai és külföldi képzõintézményekben
folyó (doktori és más) továbbképzési, szakképzési rendszerben. 

Az egyetemi szintû gyógypedagógus-képzés gondolata jóval korábban is fel -
merült. Már a század elsõ évtizedeiben is, amikor a képzés színvonalának
eme lése érdekében pl. az alapozó képzés tárgyainak a tanulását (pl. bonctan,
élettan, kórtan, fonetika, pszichológia) a Budapesti Tudományegyetemen ter -
vezték. Ez akkor úgy realizálódott, hogy egyetemi tanárok is részt vettek a
gyógypedagógus-képzésben, pl. Ranschburg Pál, Sarbó Artúr. Az 1940-es
években pedig a hallgatók már több tárgyat a Pázmány Péter Tudo mány -
egyetem hallgatóival közösen tanultak vagy bölcsészkari és más egyetemi
oktatók a Fõiskola külsõ oktatóiként tanítottak, pl. Harkai-Schiller Pál,
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Kardos Lajos, Kiszely György, Lazíczius Gyula, Szentágothay János, Tetta -
manti Béla, stb.
Az ötéves egyetemi szintû gyógypedagógus-képzést a BGGYTF akkori

vezetõi (fõigazgató: Gordosné Szabó Anna) Bárczi Gusztáv és Illyés Gyuláné
fõigazgatók megvalósulatlan törekvései nyomán – a szín-, a képzõ-, a
zenemûvészeti, a testnevelési és az állatorvosi egyetemekhez hasonlóan – egy
középméretû gyógypedagógus-képzõ, jobb esetben a szociálisszakember-
képzéssel kombinált változatában segítõszakember-képzõ önálló, egyetemi
rangú fõiskolán, jobb esetben önálló egyetemen javasolták megvalósítani. 
A rendszerváltás után, az 1990-es évek elején a BGGYTK akkori vezetõi

(fõigazgató: Illyés Sándor) mind a gyógypedagógus-, mind a szociálisszak -
em ber-képzés reformterveinek elkészítésekor a nemzetközi trendekhez csat -
lakoztak, a nyugat-európai utat választották. Ez vezetett a jelen képzési rend -
szerhez. 
Záró gondolatként annyit, hogy az itt elhangzottak a hazai gyógype da -

gógus-képzés fejlõdéstörténetének mindössze a vázát tartalmazhatták. 
Ranschburg Pállal szólva: hogy e tekintetben az elsõ céltudatos lépés a

gyógypedagógus-képzés egységes megteremtésével nálunk Magyarországon
történt, arra ma – ahogyan Õ 1909-ben megjósolta – mi gyógypedagógusok
büszkén hivatkozunk. 
Bízom abban, hogy a jövõ gyógypedagógus-képzésén munkálkodó gyógy -

pedagógusok is ezt teszik, és a bolognai folyamat kötelmei között is hasz -
nosítják a magyar gyógypedagógus-képzés eddigi eredményeit és ta pasztalatait.
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