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GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNET

Emléknap Dr. Tóth Zoltán

(1883-1940) tiszteletére

2004. november 13-án Orgovány Község Önkormányzata, Maszlik István
polgármester vezetésével, több támogató, pl. az Orgovány és Vidéke Takarék szö -
vetkezet, a budapesti Vakok Óvodája, Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája
közremûködésével Dr. Tóth Zoltán gyógypedagógus, bölcsészdoktor, a vakok
gyámolítója, az egykori Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola igazgatója, Orgo -
vány Község neves személyisége tiszteletére Emléknapot rendezett. Az Emléknap
több részbõl álló teljes programjának háziasszonya Gellért Imréné volt. 

Az inkább telet idézõ hideg, esõs, szélviharos késõ õszi napon nagyszámú
helybéli gyermek, ifjú és felnõtt lakoson túl a környezõ városokból, pl. Kecs -
kemétrõl, Kiskõrösrõl stb. és Budapestrõl számos vendég, vaksággal élõ gyermek,
gyógypedagógus, közéleti ember vett részt a kitûnõen megrendezett programon,
és a zord idõjárás ellenére mindenki ki is tartott annak befejezéséig.

Elõször az Önkormányzat és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Dr. Tóth Zoltánról rendezett kiállítását nézték meg a jelenlévõk. A Táncsics utcai
Általános Iskola és Alapfokú Zeneoktatási Intézmény sportcsarnokában látható
kiállításhoz a vaksággal élõ emberek világát idézõ elsötétített elõtéren át vezetett
az út. A csarnok felét betöltõ, korabeli dokumentumokból:  írásokból, fotókból,
tárgyakból, montázsokból  álló kiállítást Bogdán Melinda, Gellért Imréné és
Munkácsy Gyula rendezte. 

A kiállításnak és a szakmai programnak helyet adó intézmény igazgatónõje,
Gyarmatiné Márton Olga köszöntötte a résztvevõket, a kiállítást Munkácsy Gyula
és Maszlik János nyitotta meg. Ezután szakmai elõadások következtek. Gordosné
Szabó Anna Dr. Tóth Zoltánt mint a magyar gyógypedagógia nesztorát mutatta
be. Helesfai Katalin elõadásában és filmen is arról adott nagy érdeklõdéssel kísért
tájékoztatást, hogy a vaksággal élõ gyermekek és ifjak hogyan élnek és tanulnak
ma abban a patinás intézményben, amelyben Tóth Zoltán mint pályakezdõ
gyógypedagógiai tanár dolgozott. 
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A bemutatást a budapesti vendégiskolából érkezett Geszti Eszter tanuló
fuvolaszáma, valamint  Helesfai Katalin igazgatónõ és a vele érkezett tanulók által
készített aján dékok átadása zárta.

Az Emléknap programja a Község  parkjában folytatódott, ahol kulturális
mûsor keretében emlékmû felavatására került sor. A nagyon szép kivitelû, Dr. Tóth
Zoltán dombormûnél Maszlik János mondott avató beszédet. Az emlékmûvet
Szûcs Tamás szobrász készítette, Lezsák Sándor tanár, költõ, országgyûlési kép -
viselõ leplezte le, Kovács József esperes szentelte meg, majd Prózsa István és
Sinkovic Sándor lelkészek áldották meg. 

Az Emléknap az orgoványi temetõben fejezõdött be, ahol koszorúzási ünnep -
ség keretében Prózsa István lelkész mondott ünnepi istenitiszteleti beszédet. 

Az emléknapi vendégeket a Polgármester úr és munkatársai közös ebéden is
vendégül látták, ahol a köszöntések, a kölcsönös ajándékozás, a meghitt beszél -
getések és a vendéglátó és vendég általános iskolai tanulók ismerkedése, barát -
kozása késõ délután is tartott.  

Az Orgoványon megrendezett Emléknap a magyar gyógypedagógia
történetében feljegyzésre méltó, példaértékû esemény volt. 

G. Sz. A. 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar (Budapest)
Általános Gyógypedagógiai Tanszék

Tóth Zoltán a magyar gyógypedagógia nesztora

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

Tisztelt Emlékülés! Hölgyeim és Uraim!

Községük nagyra becsült polgárának, néhai Dr. Tóth Zoltánnak – amióta életútját
és munkásságát volt alkalmam alaposabban is megismerni – igen nagy tisztelõje
vagyok.

Bár több mint félévszázaddal ezelõtt szereztem gyógypedagógusi diplomát a
Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán, személyesen nem találkozhattam vele,
mert viszonylag korai halála Õt már a II. Világháború kitörésének idején elszó -
lította, s én csak a háború utáni években léptem át – az Õ meghatározó tevé -
kenysége révén lett nagyhírû – alma materünk kapuját. 


