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Ranschburg Pál hatása a gyógypedagógiára
- eddig ismeretlen adatok tükrében -

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

Amiről ezen a jubileumi tudományos ülésen nekem tisztem szólni, ti. Ranschburg
Pál életművének  pedagógiai  vonulatáról,  a  gyógypedagógiára  gyakorolt  hatá-
sáról, mindenekelőtt pályájának egy tudomásom szerint eddig egyáltalán nem
publikált ösvényére kívánom elvezetni a hallgatóságot.

Ranschburg Pál 1897-ben, 27 évesen, egy hónappal – az ő szavaival – szive
hajlama szerinti házasságkötése után, felvételét kérte a Demokratia szabadkőmű-
ves páholyba.

Az Országos Levéltárban néhány héttel ezelőtt megtalált és itt először közölt,
saját kézzel írott felvételi kérelmének tanúsága szerint, ekkor még nincs semmi-
lyen kapcsolatban a gyógypedagógiával.  „Foglalkozom az ideg- és elmekórtani
gyakorlattal és búvárlattal és a psychológiával, miután ezen szakmák terén szak-
mailag is működtem és működöm. Fiatal ember létemre többet eddig nem tehet-
tem” –  írja a felvételi kérelem önéletrajzi részében. (Ranschburg, 1897)

Sarbó Arturt már ismeri. S amint rövid kitérő keretében megjegyzem, Sarbó
Sára, Sarbó Artur most 101 éves, viszonylag nagyon jó egészségi állapotban, és
rendkívül gazdag szellemi és kitűnő kommunikációs képességeinek teljes meg-
tartottságával elmondta nekem, ez az ismeretség személyes barátság formájában
is a két professzor élete végéig (Sarbó 1943-ban, Ranschburg 1945-ben halt meg)
megmaradt, annyira, hogy pl. a két család gyakorta együtt is nyaralt itthon és kül-
földön egyaránt.

Sarbó  Artur  Ranschburg  Pált 1896-ban  még  a  Révay  utcai  ambulatórium
idegosztályának rendelő orvosi állására javasolta, de minthogy Ranschburg akkor
a poliklinika főállású tagja volt, ezt a munkát megbízottként látta el.

De ekkor  még  Sarbó sem volt  kapcsolatban  a  mai  Fővárosi  Beszédjavító
Intézet jogelődjével, a Dadogók és Hebegők Gyógytanfolyamával, amelynek csak
1898-tól lett a vezetője, Náray-Szabó Sándor orvos, a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium államtitkárának felkérésére.

Megjegyzem, hogy Sarbó Artur soha sem volt szabadkőműves, ezt leánya is
határozottan megerősítette, ellenben a Wlassics Gyula kultuszminiszter által léte-
sített  Dadogók  és  Hebegők  Gyógytanfolyamának  megszervezője  és  vezetője,
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Roboz  József igen,  aki  már  1891-ben  kérte  felvételét  Aradon az  Összetartás
páholyba,  amikor  hosszabb  külföldi  tanulmányútjáról  hazatérve,  Colombat
d'Isére hatására, Aradon, párizsi mintára megalapította az Ortophonicus Intézetet,
az első magyar logopédiai intézményt. (Gordosné, 1972; 2002)

A magyar gyógypedagógia 19. és 20. századfordulói nagyjai közül – eddigi
levéltári kutatásaim szerint – többen voltak szabadkőművesek, de Frim Jakabon
és Roboz Józsefen kívül valamennyien Ranschburg Pálnál később lettek valamely
páholy tagjai  (Palatinus,  1939).  Erről a bizonyára szintén érdeklődésre számot
tartó témáról más alkalommal szeretnék beszámolni.

Még annyi azonban ide tartozik, hogy a levéltári dokumentumokból jól követ-
hetően,  bár  a  szabadkőműves  tagság  nem volt  nyilvános,  a  páholyok közötti
együttműködés révén a különböző páholyok tagjai nemcsak ismerték egymást, de
– főként hasonló programok preferálása esetén – a profán világban is együttmű-
ködtek.

Ismert, hogy a szabadkőművesség egy a 14. századból eredő, a nemzeti, faji,
vallási és nyelvi különbségekre tekintet nélküli egyetemes összetartozást és a tár-
sadalom ennek szellemében történő szerveződésének ideálját hirdető és képviselő,
világszerte  elterjedt  mozgalom,  amely  az  1770-es  évektől  Magyarországon  is
megjelenik, majd császári rendelettel történő betiltás után a Kiegyezés hatására
1868-ban három hónap alatt  újjáéled, és hamarosan mind a fővárosban, mind
vidéken terjedni kezd. 1886 márciusában az akkor már közel 10 működő páholy
Magyarországi Symbolikus Nagypáholy néven egyesül.

Az 1900-as évektől egy radikális eszméket hirdető szárny kialakulását követ-
hetjük, ami a mozgalom egészében is és az egyes páholyokban is élénk, olykor
igen heves vitákat, sőt ellentéteket vált ki. 1902-1917 között – jelentős belső át-
szerveződéssel is – 59 új páholy létesül. A szabadkőművesség Magyarországon
1920–1944-ig illegálisan működik,  1945-től  újra  törvényesen,  majd 1950-től  a
rendszerváltásig ismét betiltás alatt van (Pataky, 1967).

Ranschburg Pál a szigorú felvételi procedúra során arra a kérdésre, hogy „Mit
keres Ön közöttünk?” ezt válaszolja: „Igaz idealizmust, a mit eddig odakünn közös
célok szolgálatában nem találtam. A szép, jó és igaz szolgálatát. Barátságot és
szeretetet – testvériességet, melyet az érdekek harca nem zavar meg.”

A „Mi módon óhajt Ön közreműködni a szabadkőművesség eszméinek meg-
valósulásánál?” kérdésre Ranschburg válasza mindössze ennyi:  „Aktive, vagyis
összes képességeimet ezen célok szolgálatának rendelkezésre bocsátva – és anya-
gi viszonyaimhoz képest.”

Négy  felkért  véleményezője  közül  egy  nem  javasolja,  aki  nem is  ismeri
személyesen, de az illető általában nem ért egyet a még egzisztencia nélküli fiatal
orvosok felvételével, akik – véleménye szerint – emiatt nem tudnak eleget tenni a
páholy iránti, többek között anyagi támogatási kötelességeiknek és esetleg csalód-
nak vagy közömbössé válnak.
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A többiek egyaránt pozitív véleményt adnak róla, van aki gyermekkora óta
ismeri, és arról is tudósít, hogy a „kereső” már korábban is tett a  Demokratia
páholynak szolgálatot.  „... a legkevésbé fogunk benne csalódni” – írja. Gyer-
mekkorában megfelelő légkörben nevelkedett  „Atyja kötény nélküli kőműves volt,
mint rabbi kb. 30 éven át nemcsak hívőinek papja volt, de egy város jótevője és
jóságos atyja is.” (Ranschburg, 1897)

Mindezek  ismeretében  megengedhetőnek  tartom azt  a  feltételezést  –  ami
Ranschburg Pál egyik hozzá legközelebb álló tanítványának, életműve legjobb is-
merőjének több róla szóló írásával egybecseng – hogy  Ranschburg Pál a tudo-
mányos céljaival, törekvéseivel szemben fellépő – Schnell János szavaival – gán-
csoskodók  miatt  keresett  a  szabadkőműveseknél  megértést  és  támogatást
(Schnell, 1929/b; 1946).

A különböző páholyok a szabadkőművesség fő célját a társadalmi élet más-
más területeit preferálva törekednek megvalósítani. A Demokratia páholy prog-
ramjában a népnevelés és a tanügy kérdései kiemelten szerepelnek. Igen sokrétű
tevékenysége – a páholy legális működése idejéből, az 1887-1920 között kelet-
kezett, a levéltárban fellelhető dokumentumok szerint – a gyermekvédelem rend-
kívül aktív támogatásában teljesedik ki (Pataky, 1967).

Működése harmadik évében a gondozás nélkül maradt és az elzüllés veszé-
lyének kitett gyermekeket veszi oltalmába, és megalakítja, majd hosszabb ideig
fenntartja a Gyermekvédő Egyesületet, amely kiindulópontja az intézményes gyer-
mekvédelemnek. Az alapító tagok között ott találjuk a Demokratia páholy egyik
vezető személyiségét, lovag Wechselmann Ignácot, aki mint közismert, feleségé-
vel  Neuschloss Zsófiával 1908-ban vak gyermekek számára intézetet alapít a mai
„Mozgásjavító”  Általános  Iskola  és  Diákotthon Mexikói  úti  épületében
(Gordosné, 1998/a). Hozzáteszem, hogy – amint az szintén ismert – a 2003-ban
centenáriumát  ünneplő  „Mozgásjavító” intézményünk  jogelődjét,  a  Nyomorék
Gyermekek Egyesületét és Menhelyét Rothfeld Richárd kezdeményezésére a  Deák
Ferenc szabadkőműves páholy létesítette 1903-ban, a páholy alapításának 18.
évfordulóján (Nádas, 1994).

A  Gyermekvédő  Egyesület választmányának  tagjai  között  pedig  nemcsak
Ranschburg Pált, hanem két testvérét, Gusztávot és Viktort is megtaláljuk.

A Demokratia páholy a 20. század első két évtizedében a gyermekvédelem
területén – itt  felsorolhatatlanul – sokat  tett.  Mindenképpen kiemelést  érdemel
azonban még az 1910-ben létesített (később differenciálódott) Országos Pártfogó
Egyesület (a „Patronázs”), amelynek pl. az értelmi fogyatékossággal élő fiatalok
foglalkoztatásáért oly sokat tett Gyulai és Kisújszállási gyógypedagógai intézmé-
nyek létesítését is köszönhetjük (Gordosné, 1980).

Azt is csupán futólag említhetem ezúttal, hogy a Demokratia páholy és a pá-
holyokközi  rendezvények napirendjén  gyakran  szerepelnek  pl.  a  Dadogók és
Hebegők Gyógytanfolyamának, más beszéd-gyógytanfolyamoknak, a Siketnémá-
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kat Gyámolító  Egyesületnek é.í.t.  különböző ügyei,  amikoris,  azokat  illetően,
mindig valamilyen konkrét továbblépés történik.

Hogy Ranschburg Pál pályájának alakulására, munkásságának irányválasztá-
saira és kiteljesedésére a szabadkőművesség valójában milyen mértékben hatott,
arra a levéltárban eddig megtalált dokumentumok alapján nem tudok választ adni.

Véleményem szerint ez az egyik ösvény, talán inkább egy ösvénynél széle-
sebb út, amelyet  Ranschburg sokmindenben gazdagodva és eredményesen bejár.
Figyelmen kívül  semmiképpen  sem hagyható,  az  ugyanis  bizonyítható,  hogy
jelentős  az életében,  annál  inkább,  mert  pályája  meghatározó  éveiben  és  igen
intenzíven érik ezek a hatások. Ezért – bár természetesen nem lenne érdektelen,
de – mindenáron nem tartom fontosnak megtudni, tovább kutatni, hogy meddig
volt tagja ennek vagy más páholynak vagy, hogy az illegalitás időszakában is
kapcsolatban maradt-e a mozgalommal.

A hatások egyébiránt  Ranschburg és szabadkőművesség relációban bizonyít-
hatóan kölcsönösek és természetesen messzebbre is kihatóak.

Pl. Ranschburg Pál készülő, 1905-ben „A gyermeki elme fejlődése és működé-
se, különös tekintettel a lelki rendellenességekre, ezek elhárítására és orvoslá-
sára” c. könyvéről először, 1904-ben, a  Demokratia páholyban tart előadást és
olvas fel a kéziratból szemelvényeket (Ranschburg, 1905/a).

A könyv megjelenéséről és fogadtatásáról az 1905. évi páholyjelentés hosszan
szól. „Kulturális haladásunk ez elsőrangú ügye ezentúl a szabadkőművesség mun-
kaprogramján  állandóan  szerepeljen” –  olvassuk  a  jelentésben  (Demokratia,
1905). A Ranschburg által képviselt ügyet a páholy olyan jelentősnek tartja, hogy
az arra szintén felfigyelő  Társadalomtudományi Társasággal párhuzamosan tár-
sadalmi mozgalom elindítására is alkalmasnak ítéli.
Néhány pont e társadalmi mozgalom programjából:
– „Az elemi és középfokú iskolák száma olykép szaporítandó, hogy az elemi

iskolában legfeljebb 50, a középiskolában legfeljebb 40 tanuló legyen egy-egy
osztályban.

– A tanítók  és  tanárok  modern  képzése  a  modern  psychológiai  kutatások
alapján történjék.

– A tanító és a tanár munkásságának ellenőrzésére állami és társadami intéz-
mények szervezendők.

– A tanító  és  a  tanár  munkájának megbecsüléséről  a  társadalom,  jutalma-
zásáról az állam gondoskodjék.

– A tanítás idejének helyesebb beosztása (órarend, szünetek, tanév) a modern
psychológia elveinek alapján történjék.

– Szükséges a tankötelezettség határának kitolása.
– Az akarat nevelésének eszközei megállapítandók és a tanító- és tanárképzés-

nél különösen figyelembe veendők.
– Nagyon  fontos  a  szülők  felvilágosítása  (kioktatása)  az  iskola  munkájának

támogatásában.”
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És amint azt azután már más forrásokból is  tudjuk,  Ranschburgot a Társa-
dalomtudományi Társaság is felkéri pl. az iskolai túlterhelésről értekezni, a Val-
lás- és Közoktatásügyi Minisztérum pedig a középiskolák megreformálási mun-
kálataiba vonja be (Ranschburg, 1905/b).

Így katalizálják egymást a különböző szabadkőműves páholyok, állami intéz-
mények és civil szervezetek, valamint az illetékes tárca a fiatalkorú bűntettesek
büntetési rendszerének modernizálása ügyében is. Ezesetben  Ranschburg Pál a
Gyógypedagógiai  Pszichológiai  Laboratóriumban  végzett  vizsgálatok  felhasz-
nálásával  „A züllésnek indult gyermekek megfigyelési tervezeté”-nek elkészítése
révén válik az ügy egyik érdemi főszereplőjévé (Ranschburg, 1907), majd pedig
Éltes Mátyás kisegítő iskolai igazgató mint a Minerva páholy és Kármán Elemér
bíró mint a Könyves Kálmán páholy tagja vesznek részt az új belügyminisztériu-
mi rendeletek előkészítésében.

Ismert, hogy a 19. és 20. század fordulóján a pedagógiában világméretűnek
mondható reformmozgalom indul el,  ami főként a pszichológia, jelesül a gyer-
mekpszichológia és a gyermektanulmányozás felvirágzásának a következménye.
Európában a kísérleti pedagógia (Ernst Meumann) és a pedagógiai naturalizmus
(Ellen Key és Maria Montessori munkássága) kerülnek az érdeklődés előterébe.

A magyarországi  szabadkőműves  mozgalomban,  a  Demokratia páholyban
mindenesetre a  szociálpedagógia a népszerű. Annyira, hogy pl. a már említett,
1903-ban szabadkőműves-alapítású Nyomorék Gyermekek Országos Otthona is
az 1886-ban  Hoppe által alapított nowawesi, német szociálpedagógiai modellt
követi.  Amint  azt  a  Magyar  Paedagógiai  Társaság 1903.  novemberi  ülésén
elhangzottakból tudjuk,  „...  a  nyomorék gyermekek iskoláztatására is  szolgáló
otthon a szociálpedagógia szolgálatában áll, mert célja a testileg nyomorék gyer-
mekeket  nevelőotthoni ellátásban, individuális  orvosi  kezelésben és nevelésben
részesíteni és mesterségekre tanítani.” (cit. Gordosné, 1998/b, 243.)

De a szociálpedagógia is ezerarcú. A herbarti, a tekintélyelven, a tanítási mód-
szerbe vetett hiten alapuló pedagógiára való reakcióként megjelenik a személyiség
pedagógiája, a tanító eleven személyiségét előtérbe állító  Ernst Linde-féle, szél-
sőséges tanításokat is képviselő szociálpedagógia éppúgy, mint a szociológiára, az
addigi szociológiai ismeretekre épülő, Paul Natorp-féle szelídebb szociálpedagó-
gia. A ma is, általunk is művelt szociálpedagógia történetét végigkövetve meg-
tudhatjuk, hogy éppen a 20. század első évtizedeiben a szociálpedagógia elmélete
olyan  ellentmondásos  és  tisztázatlan,  hogy  pl.  Molnár  Oszkár,  aki  a  szo-
ciálpedagógia művelését fontosnak tartja, azt ajánlja, hogy emiatt inkább csak a
szociális  pedagógiai  intézmények szociálpedagógiai  kérdéseire  fordítsuk
figyelmünket, amint azt 1915-ben kiadott „Szociális pedagógiai intézmények” c.
neves könyve is tanúsítja (Molnár, 1915).

Ez azt jelenti, hogy akkor (hozzáteszem, hogy más tartalommal és hangsú-
lyokkal ma is) a szociálpedagógia a gyermekvédelem pedagógiája (Volentics,
1997).
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Ismerve  a  Demokratia páholy  programjait,  amelyekben  szociálpedagógiai
előadássorozat is szerepel, egészen bizonyos, hogy  Ranschburg Pál is tanulmá-
nyozza  a  szociálpedagógiát,  talán  elsőként  ezzel  ismerkedik  meg a  pedagógai
irányzatok közül. Azt azonban hitelt érdemlően nem tudjuk követni, hogy melyik
szociálpedagógiai vagy milyen más pedagógiai irányzat híve, annál inkább, mert
Ranschburg  Pál a  pedagógiát  valójában  nem  műveli,  nem  alkot  pedagógiai
elméletet, pedagógiai rendszert.

Mindenesetre  a  gyermekvédelemmel  való  elkötelezettsége  egyértelmű.
Náray-Szabó  Sándorral  és  Nagy  Lászlóval  együtt  1906-ban  megalapítják  a
Magyar Gyermektanulmányi Társaságot, amelynek egyik legaktívabb vezetőségi
tagja és munkása,  kísérleti szakosztályának vezetője lesz és jól tudjuk, hogy a
Gyógypedagógiai  Pszichológiai  Laboratóriumban  végzett  kutatások  is  köz-
vetlenül és közvetve tudatosan az egész, a legszélesebb értelemben vett gyer-
mekvédelmet szolgálják.

Ranschburg Pál képzettsége szerint elme- és ideggyógyász, valamint pszi-
chológus is, hiszen főként mint W. M. Wundt tanítványa, Lipcsében pszichológiai
tanulmányokat  is  folytat,  és  most  azt  is  megtudtuk,  hogy a  szociálpedagógiai
szakirodalmat is követi.

Tehát mindent egybevetve,  Ranschburg már a kezdetektől komplexen tudja
vizsgálni és orvosi, pszichológiai, szociológiai, pedagógiai szempontból képes
tanulmányozni a gyermeket.

A 20. század első évtizedében ez a komplex tudás a gyermekről hihetetlenül
gyors tempóban gyarapszik. Ezt megtudhatjuk, ha Ranschburg 1905-ben megje-
lent, ahogy röviden emlegetjük  „A gyermeki elme” című egyik alapmunkájának
első kiadását összevetjük az 1908-ban megjelenő második kiadással. A 84 oldallal
bővült munka előszavában Náray-Szabó Sándor tollából ezt olvassuk:

„Egyik  előnye  az  új  kiadásnak  az  is,  hogy  a  hazai  és  külföldi  irodalmi
munkásság javának összefoglalása mellett, a tanulmányozó módszereknek bíráló
ismertetését is közli. ...

Mindezen kutatások gyakorlati jelentősége az, hogy megismerve az elmebeli
fejlődés menetét, ... magának a gyermeknek egyéni ismerete alapján, megtudjuk
szabni  tudományos  alapon  az  ezen  fejlődés  egyes  fokain  kiszabandó  szellemi
munka minőségét és mennyiségét is. De megismerve a szellemi munka természetét
is, azt vesszük észre, hogy azokból az apró mozaikszerű részletekből, melyeket a
modern pszichológia munkásai eddig tételesen megállapítottak, a pszichológiai
felfogások különbözősége mellett  is,  kifejlődött az utolsó 10 évben a szellemi
munka ökonómiájának a tana. ...

Úgy a normális, mint az abnormis gyermeki elme egészségtanára, kicsiszo-
lásának és munkára való edzésének kérdésére világosságot vetnek e műnek az
abnormalitások okairól és megelőzéséről, az otthonnak és az iskolának az ideges
gyermek szellemi fejlődésének elősegítéséről,  a szellemi túlterhelés ellen való
védekezéséről írott, nagyobb részben új fejezetei.” (Náray-Szabó, 1907, IV-V.)
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Ranschburg gyógypedagógus és a gyógypedagógiával a laboratóriumi mun-
kában szoros kapcsolatba került pszichológus és orvos tanítványai révén – a kora-
beli gyógypedagógiai és gyermekvédelmi folyóiratok hasábjain jól követhetően –
a  gyógypedagógia  valamennyi  klasszikus  és  akkor  szerveződő  újabb  és  újabb
területein – itt felsorolhatatlanul – sokféle iskolai kísérlet indul, valamint számos
gyógyító pedagógiai és tanítási módszertani újítás válik ismertté.

Kiemelkedőek pl.  Ranschburg két közeli tanítványának,  Vértes O. Józsefnek
és Révész Margitnak a kísérletei. Vértes O. József 1909-ben az Ideges gyermekek
alsó- és középfokú iskolájával (Vértes O. J., 1912; 1919),  Révész Margit 1911-
ben, akkori terminológiával testileg, lelkileg, szellemileg gyenge, nehezen nevel-
hető gyermekek részére létesített  „Gyógypedagógiai Iskolaszanatórium”-ával, a
Remete úti, becenevén a „Szani”-val keltett nemzetközileg is feltűnést és hírnevet
(Salamin, 1998).

Az újítások egy része – sajátos módon –  Ranschburg nemzetközi elismert-
ségének visszacsatolásával keletkezett.

Schnell  János részletes  beszámolóiból  ismert  a  Ranschburg-iskola ered-
ményeinek külföldi fogadtatása, elismertsége és méltatása.

1929-ben írja:  „A külföldi tudományos irodalomban legélénkebb visszhangot
keltették Ranschburgnak és laboratóriumának 1. a homogén gátlás, továbbá 2. az
emlékezet, 3. a számolás és legújabban főleg az olvasás és az írás psychologiája,
physiologiája és pathologiája körébe tartozó megállapításai.” (Schnell, 1929/a,
59.)

A külföldi közvetítéssel keletkezett hazai újítások közül – ezúttal – mindössze
az  Éltes-féle módszerkombinációkra  utalok,  amelyek  a  Ranschburg-iskola
kutatási eredményeire alapozott Descoeudres-féle számolás-tanítási, és a Decroly-
Deckock-Secelle-féle olvasástanítási  eljárások  adaptálása  révén  kerültek  itthon
kidolgozásra és bevezetésre.

Ranschburg  Pál hatása a  gyógypedagógia gyakorlatára  más  módon,  külön-
böző szakvéleményezések révén is kimutatható. Pl. amikor  Bárczi Gusztávnak a
surdomutitas  corticalis  gyógypedagógiai  befolyásolására  kialakított  eljárását
főként  hazai  szerzők  megkérdőjelezik,  Ranschburg  Pál több  alkalommal,
külföldön  is,  német  nyelven  is  igen  alapos  és  Bárczi számára  kedvező
véleményeket publikál, amelyekkel mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai
körökben nagyban hozzájárul a Bárczi-módszer elfogadásához és elterjedéséhez
(Ranschburg, 1935/a; 1936; 1937; Gordosné, 1999; 2000).

Átfogó,  nagyívű  méltatást  Ranschburg  Pál munkásságának  a  gyógy-
pedagógiára gyakorolt hatása szempontjából a tanítvány Tóth Zoltán, az egykori
Gyógypedagógiai  Tanárképző  Főiskola  nagytekintélyű  igazgatója  kísérelt  meg
először a Gyógypedagógiai Pszichológiai Laboratórium 25 éves évfordulóján.

Ranschburg egész  addigi  élete  –  írja  a  kortárs  Tóth  Zoltán negyedszázad
távlatában – „nemcsak egy része a gyógyító nevelés fejlődésének, hanem e fejlődés
számára  oly  értékeket  termelt,  amelyek  nélkül  a  mai  értelemben  vett  gyógy-
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pedagógiáról és gyógyítva nevelésről nem lehetne beszélni. Munkásságának ezen
eredményei a fogyatékosok oktatásügyének 25 éves fejlődését nemcsak irányítot-
ták, hanem ezt a fejlődést – amelyre minden magyar paedagógus büszke lehet – a
gyógypedagógiai  gondolat  érvényesülésének  irányában  mintegy  kikényszerítet-
ték” (Tóth Z., 1929, 203.)

Ez  az  átfogó értékelés  –  véleményem szerint  –  ma,  100  év  távlatában  is
érvényes.

Ami a –  Tóth Zoltán szavaival  –  gyógypedagógiai  gondolat  érvényesülését
illeti, Ranschburg Pál munkásságával egy interdiszciplináris szakterület, a tágabb
értelemben vett gyógypedagógia tudomány rangjára emelésének folyamatát indí-
totta el. Egy évtized alatt lerakta a gyógypedagógia tudomány alappilléreit, 1909-
ben világosan megfogalmazta a gyógypedagógia alapkérdéseit, úgymint:

– mai értelmezésünkkel szinte megegyező tág kompetenciakör;
– pedagógiai gyógyítás/terápia és
– önálló, interdiszciplináris tudományterület (Ranschburg, 1909), és egyidejű-

leg a gyógypedagógia továbbépítésére felkészült és alkalmas tudományos iskolát
teremtett, amelynek utódgenerációi ma is vállalják a Ranschburg örökséget.

A teljesség  és  hitelesség  megkívánja,  hogy  utaljak  rá,  a  magyar  gyógy-
pedagógia elmúlt 100 éve alatt volt olyan időszak is, amikor az uralkodó politikai
ideológiai  hatalmi  viszonyok  miatt  a  szakma  nem  sáfárkodhatott  kellően  e
nagyszerű hagyatékkal. Az 1950-es években indexre került a pszichológia.  Pléh
Csaba szavaival:  „A pszichológusok hallatlan egyéni szívóssággal, leleménnyel
és optimizmussal, rejtőzködve mentették csak át életüket és tudásukat húsz évvel
későbbre,  mikor újra megnyílt  a  valódi  pszichológiai  tevékenység lehetősége.”
(Pléh,  1992,  276.)  A  Ranschburg tanítvány-generációk  is  mintegy  illegálisan,
kerülő utakon művelték a gyógypedagógiai pszichológiát, és így a gyógypedagó-
gia gyógypedagógiai pszichológiai forrásai is átmenetileg nagyrészt elapadtak
(Gordosné, 1995).

A Ranschburg-i gyógypedagógiai elméleti koncepció sem élt töretlenül a 100
év alatt.  Már a kortárs gyógypedagógusok egy része,  az ún. szeparatista,  egy-
oldalú oktatási irányzat sem fogadta el a ranschburgi gyógypedagógiai irányzatot,
majd az 1960-as és 70-es években a szocialista (marxista) pedagógiához igazodó
különpedagógiai irányzat is agresszíven fellépett a ranschburgi örökség, és az arra
építkező akkori gyógypedagógiai irányzat ellen (Gordosné, 2000).

Engedjék meg elmondanom még, hogy áttanulmányozva a  Ranschburg Pált
személyesen ismerő, vele együtt dolgozó tanítványoktól származó, a mestert és
munkásságát  méltató  valamennyi  írást,  beleértve  a  Vértes  O.  József által
félévszázaddal ezelőtt készített, de a politikai cenzúra miatt csak 1994-ben meg-
jelent kitűnő emlékező tanulmányát, mindannyiszor valamely új oldaláról ismer-
hettem meg Ranschburg Pált.

Schnell  János többek  között  „az  intuíció,  a  fáradhatatlan  kutatásvágy,  a
szigorú bizonyító eljárások iránti hajlamát” emeli ki (Schnell, 1929/a, 3.).
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Tóth Zoltán azt, hogy „Még saját kísérleti módszereivel szemben is milyen
kíméletlenül őszinte tudott lenni.” (Tóth Z., 1929, 205.)

Révész Margit közvetítésével azt tudtam meg, hogy „Politikailag a kipróbált
statikai felfogás, az óvatos átalakulás híve, ki mindig félt a dinamikus, robbanó
eseményektől.” (Révész, 1946, 49.)

Vértes O. Józseftől pedig azt, hogy milyen  „Érzékeny a végletekig. A közel-
múlt  esztendők  önérzetet  sértő,  nem  közönséges,  esztelen  politikai  hajszáját
nehezen viselte el. 1919-1920-ban egyetlen sor írás sem hagyta el íróasztalát.
Ugyanilyen néma volt és nagy veszteséget jelentett szakirodalmunk számára utol-
só 2-3 éve is.” (Vértes O. J., 1994, 126-127.)

Számomra, aki személyesen nem ismerhettem, de munkásságát szorgalmasan
tanulmányoztam és igen nagy tisztelője  lettem,  a  kutatómunkában végtelenül
precíz, kérlelhetetlenül szigorú tudósnak az eredmények interpretálásakor tanúsí-
tott nyitottsága és szerénysége talán a legmaradandóbb tanulság.

Akik most felidézik a minden magyar gyógypedagógus által ismert, 1909-ben
írott:  „Elmélkedések a gyógypedagógia jelenéről és jövőjéről” című, azóta leg-
gyakrabban idézett tanulmányát, bizonyára hasonló következtetésre jutnak.

Ezt megerősítendő, befejezésül egy kevéssé ismert, 1935-ben megjelent írásá-
ból értelemszerűen ma is érvényes záró gondolatait idézem.

Miután ismerteti és kitűnően elemzi az akkor új pszichológiai irányzatokat,
arra a kérdésre, hogy „Mit tegyen mindezen ugyanoly érdekes mint fontos tanokkal
szemben a neveléstudomány?” így válaszol:

„Szerintem ez ma csak oly psychológiára támaszkodhatik, mely a különböző
természettudományos irányok által termelt fontosabb megállapításokat ismeri,
pedagógiai  jelentőségüket  mérlegeli,  de azok  egyikét  sem állítja  oda végleges
avagy kizárólagos valóság gyanánt a nevelés egyedül igaz alapjaként.  Olyan
határozottsággal, amilyennel akár Freud, akár Adler, akár Jung vagy Steckel,
kinek Üzenet az anyáknak c. könyvében adott nevelésügyi tanácsait a Magyar
Paedagógia hasábjain 1932-ben bíráltam, a maguk vélt igazságait az orvosi és
nem orvosi világnak a jelen és jövő bajainak áfiumaként, minden egyikük igen
meggyőzően hirdetik. A pedagógia e tanokat a maga psychológiai alapjaként
annál  kevésbé  fogadhatja  el,  mert  hiszen  mindegyikük  ütközik  a  másiknak  a
legalapvetőbb tételeibe. Ugyanez áll Pawlownak, valamint Watsonnak tanaira is,
kik szintén éltük javát szentelik a maguk igazságának minél szilárdabb mega-
lapozására és mindkettőjük hirdeti a maga tanainak világmegmentő, boldogabb
emberiség felnevelését lehetesítő voltát.  De már Pawlow, a reflexologus súlyos
ellentétben áll Bechterew-vel, a reflexologussal, s mint láttuk, Watson, a kiváló
behaviorista nem ismeri el az öröklött ösztönöket, melyeket Hunter és Thorndike,
a szintén kitűnő behavioristák, minden lelki jelenség, illetve minden magatartás
hajtó erejének mondanak. Mindezek ellenére a valóság az, hogy az itten idézett
szerzők tanaiban felsorolhatatlanul sok a pedagógiai szempontból alapvetően
fontos,  értékesíthető,  gazdagulást  jelentő,  egyes  megközelíthetetlennek  tetsző
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rejtélyek zárait megnyitó momentum, melyek mind – szilárdul hiszem – részben
alapkövek,  részben  téglák,  részben  oszlopokként  benne  lesznek  a  jövő
pedagógiájának épületében, melynek összefogó és betetőző boltozata és kupolája
– bizton remélem – semmi esetre sem fog a mechanistikus tanoknak az embert
irány-  és  vezetés  nélkül  hagyó  szerkezetek  szintjére  lesülyesztő,  törékeny
anyagából készülni.” (Ranschburg, 1935/b, 7.)
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