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A gyógypedagógia történetében a kezdetektől fogva nyomon követhető az igyeke
hogy a szakma elméletének és gyakorlatának kiemelkedő személyiségeit ne csak a t
dományos tények és elemzések iránt érdeklődők ismerjék meg, hanem életműveik sz
lesebb körben is ismertté váljanak. Ez a társadalom értékrendjének formálásában is jele
tős hatású, mert a példaképek még napj
inkban is nagymértékben befolyásolhatják 
a fiatal nemzedék pályaválasztását, és so
kukban megerősíthetik a választott hivat
suk iráni elkötelezettséget. 

Tóth Zoltánnak (1883–1940), a magyar 
gyógypedagógia kiemelkedő jelentőségű 
művelőjének, a Gyógypedagógiai Taná
képző Főiskola igazgatójának (1924–1939) 
szakmai tevékenységével, hazai és nemze
közi elismertségével Gordosné dr. Szabó
Anna számos tanulmánya és könyve fogla
kozik.  

A Budapesten tevékenykedő Tóth Zoltán
a szünidőket családjával Orgoványban töl
ti, és a harmincas évektől haláláig tevék
nyen, lankadatlan kitartással vesz részt a köz
ség szellemi és kulturális életében, mint 
képviselőtestületi tag, református egyházi 
presbiter és főgondnok. Az Emlékkönyv 
Tóth Zoltán orgoványi közéleti tevékenységét mutatja be az olvasónak. A szerkesztő, 
Gellért Etelka tudatában volt nehéz feladatának. Az elismerés és tisztelet vezette sokir
nyú gyűjtőmunkája során. A nem szokványos szerkesztési koncepció alapján a tén
anyagokat a források megjelölésével az eredeti formájukban, témakörök köré csopor
tosítva szerepelteti. A levéltári gyűjtések anyagát olyan személyes visszaemlékezések 
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egészítik ki, melyeket a szerkesztő 2004–2012 között azon orgoványi lakosokkal rögzí-
tett, akik saját vagy családtagjaik Tóth Zoltánnal és családjával való találkozásairól be-
széltek. A mai olvasó számára különösen értékes az a társadalom- és kultúrtörténeti kép, 
amely a korabeli dokumentumok, a gazdag fénykép- és grafikai gyűjtemény segítségével 
kirajzolódik, életre keltve azt a sokszínű világot, amelyben a közösség felemelkedéséért 
dolgozó Tóth Zoltán élt. 

Gordosné Szabó Anna, szakmai tanácsadóként segítette a szerkesztőt a forrásgyűjtés-
ben, a mű koncepciójának kialakításában. A könyv végső formájának kialakulását és 
megjelenését hirtelen halála miatt már nem élhette meg.  

A könyv alkalmat ad az olvasónak arra, hogy a két világháború közötti évek értelmi-
ségének egyik kiváló képviselőjét közelebbről megismerje, aki nem csak a gyógypeda-
gógia és a gyógypedagógiai tanárképzés területén alkotott nemzetközi elismerést kivívó 
eredményeket, hanem – anyagi és szellemi erőinek beleadásával is példát mutatva – 
segített közvetlen környezetének felemelkedésében és a rászorultak támogatásában.  

Az Emlékkönyvvel a mai Orgovány tiszteleg Tóth Zoltán előtt, akinek a község közös-
sége 2011-ben poszthumusz díszpolgári címet adományozott. Maszlik István polgármester 
felismerte a település történelmi, kulturális értékeinek felkutatására és megőrzésére irá-
nyuló kollektív igényt, és a szükséges feltételek megteremtésével támogatta a könyv meg-
jelenését. 

A kiadvány a gyógypedagógia-történet szempontjából is figyelemre méltó alkotás. 
Remélhetően felkelti majd a téma iránt érdeklődők figyelmét, és további kutatásokra 
ösztönöz, melyek a gyógypedagógia jeles személyiségei életének és munkásságának 
megismerését és azok közreadását tűzik célul. 
 

Csocsán Emmy 
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Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel, 2016. 
ISBN 978-3-02636-4 
 
A rendkívül szemléletesen, sok kiemeléssel, áttekinthető ábrákkal, lényegkiemelésekkel 
szerkesztett szakkönyv elsősorban a többségi pedagógusoknak és a velük együtt dolgozó 
gyógypedagógusoknak szól. A két szerző ezen a területen igen járatos, miután sokéves 




