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Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa Tóth Zoltán gyógypedagógus 
munkásságának főbb elemeit, valamint azok hatásait a hazai 
gyógypedagógia fejlődésére. Az elemzés során bemutatásra kerül Tóth 
Zoltán általános gyógypedagógia című könyve és a benne található 
fogalmak, melyek hasznosak a fogyatékosságtörténeti elemzések során. 
Tóth Zoltán előremutató nézőpontjának elemei melyek a mai tipológiában 
fellelhetők. Munkásságának bemutatása mellett az elemzés során kiemelt 
figyelmet kap a testi fogyatékosság jelensége. A tanulmány első részében 
röviden a szerző munkásságának bemutatására kerül sor. Ezt követően az 
általános gyógypedagógia című könyv bemutatása és a szakirodalom által 
leírt fogalmak bemutatása következik. A fogalmak bemutatásakor kiemelt 
figyelmet kap a testi fogyatékosság fogalma A tanulmány befejezéseként 
Tóth fogyatékosságügyi és társadalompolitikai nézeteinek bemutatásával 
zárul. E területen zajló munkássága a jövő nemzedékének 
szemléletformálódására jelentős hatást gyakorolt. 

 
Bevezetés 
 
Tóth Zoltán gyógypedagógus munkásságának főbb elemei meghatározták 
a gyógypedagógia fejlődését Magyarországon. Több területen kiemelkedő 
munkássága szemléletformálódást váltott ki a jövő nemzedékben 
megjelenő pedagógusokra és gyógypedagógusokra. A szerző 
munkásságának rövid bemutatásával kezdődik a tanulmány, majd egyik fő 
művének az általános gyógypedagógia című könyvének jellemzése és a 
benne fellelhető fogalmak bemutatása. A testi fogyatékosság fogalmának 
feltárása és értelmezése kiemelt szerepet kap. A fogyatékosságra jelen 
esetben, mint a normálistól valamilyen módon eltérő, elsősorban negatív 
irányú eltérésre,”csökkentértékűségre”, személyorientált paradigmára 
tekinthetünk. Az itt szerzett információk a fogyatékosságtörténeti és 
neveléstörténeti kutatások tekintetében hasznos lehet. Zárásként a 
fogyatékosságügyi és társadalompolitikai aktualitások bemutatására kerül 
sor. 

 
Tóth Zoltán (1883-1940) 
 
Tóth Zoltán (Nagykeszi, 1883. december 5- Budapest, 1940. május 17.) 
gyógypedagógus, természetrajz-kémia szakos középiskolai tanár, 
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bölcsészdoktor. Tanítói diplomát szerzett 1903-ban Léván, majd 1906-ban 
Budapesten gyógypedagógiai tanári diplomát. A Budapesti 
Tudományegyetemen pszichológiát, pedagógiát és filozófiát is hallgatott. 
Ezt követően bölcsészdoktori és középiskolai tanári oklevelet is szerzett. 
Pályakezdőként 1905-től Budapesten tanárként dolgozott a vakok 
intézetében. Ranschburg Pál tudományos iskolájában is munkálkodott, 
majd az I. világháború ideje alatt. a Rokkant Ügyi Hivatal szociális 
irodájának vezetője volt.1919-től a Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesülethez tartozó Ifjú Vakok Intézetének igazgatója, valamint a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztériumban előadóként munkálkodott. A 
szervezése által jött létre a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Itt 
1922-től előadóként, majd 1924-től az igazgatóként dolgozottegészen 
haláláig. Tóth Zoltán munkásságának hatására alakulhatott ki a négyéves 
gyógypedagógusképzés hazánkban. E képzés a hároméves képzés 
továbbfejlesztésével jött létre. Magyarországon 1928-tól működött a 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, melynek működését és fejlődését 
egyaránt szívén viselte. A képzési program, valamint az első szervezeti 
szabályzat kidolgozása is az ő nevéhez fűződik. A Magyar 
Gyógypedagógiai Társaság alapítótagja és főtitkára 1922-től, majd a 
Gyermekvédő Liga igazgató tagja. A Nemzetközi Gyógypedagógiai 
Társaság alelnökévé választották 1938-ban, nemzetközi munkásságának 
elismeréseként. Ezek alapján Tóth Zoltánt tekinthetjük az egységes hazai 
gyógypedagógusképzés legkövetkezetesebb képviselőjének (Gellért, 
2015). Gordosné (2010) munkája alapján Tóth Zoltán főbb művei: 

A vakok képzeletvilága, Budapest,1927; Ranschburg és a 
gyógypedagógia fejlődése. In: Schnell János (szerk.): Psychológiai 
tanulmányok prof.dr. Ranschburg Pál tiszteletére. Budapest,1929, p. 
203-209.; A Magyar Gyógypedagógiai Társaság első tíz éve. Magyar 
Gyógypedagógia, 1932 (5-7), p. 33-37.; Általános Gyógypedagógia. 
Budapest, 1933; A gyógypedagógia szerepe az egyetemes nevelői 
gondolkodás kialakulásában. Magyar Gyógypedagógia, 1935 (9-10), 
p. 76-80.; A gyógyító neveléstudományi képzés és továbbképzés. 
Magyar Gyógypedagógiai Tanárok közlönye, 194 (6), p. 108-115., 87, 
p. 129-130. 

 
Tóth –hasonlóan Bárczi Gusztávhoz – a magyar gyógypedagógiai 

kiemelkedő képviselője. Munkásságában fellelhető gondolatok alapján 
elmondható, hogy korszakújító és innovatív (Zászkaliczky, 2015). 

 
Az általános gyógypedagógia című könyvének bemutatása és 
megszületésének történeti kontextusba helyezése 
 
Az Általános gyógypedagógia. című könyve a Magyar Gyógypedagógiai 
Társaság által 1933-ban Budapesten került kiadásra. Szerzője Dr. Tóth 
Zoltán gyógypedagógus. A könyv megírásának célja azonos a Magyar 
Gyógypedagógiai Társaság céljához –mely 1923-ban alakult meg. A 
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fogyatékos személyekre vonatkozó elméleti rendszerek rendezettebb 
formában való összeállítása, a gyógyító nevelésre vonatkozó feladatok 
kiterjesztése a fogyatékosság minden kérdésére és területére. Tisztázva 
ezzel a gyógyító neveléshez kapcsolódó fogalmakat. Tóth Zoltán és a 
Magyar Gyógypedagógiai Társaság célja egyaránt az egészséges 
nemzedék biztosítása.  Szerkezetét tekintve kiemelhető, hogy Tóth 
könyve nem tartalmaz tartalomjegyzéket. Ajánlással kezdődik, mely dr. 
Fináczy Ernőnek számára készült. Ezt követi egy rövid bevezetés, melyet 
dr. Komis Gyula államtitkár, egyetemi ny.r. tanár írt, Ebben az alábbi 
mondatot idézi: Agg szó, de való: elmélet gyakorlat nélkül, kerék tengely 
nélkül. Ezzel az idézettel emeli ki a nevelés, továbbá az elmélet és 
gyakorlat kölcsönös fontosságát (Tóth, 1933). A szerző által írt előszót 
tartalmazza a következő rész, melyben művének fontosságát és 
aktualitását emeli ki. Tartalomjegyzéket nem tartalmaz a könyv, de az 
alábbi fejezetben felvázolja a könyv felépítését, összetett és bonyolult 
módon hosszú körmondatokba ágyazva. A különböző szintek jelölése nem 
mutat egységességet. Nehezen értelmezhető a felosztása. Nyelvezete 
olykor nehezen értelmezhető, számos ismétlésre bukkanhatunk. Egy rövid 
történeti áttekintésre mindenképp érdemes kitérni ahhoz, hogy 
betekintést nyerhessünk arról az ellentétes korról melyben íródott. 1915-
ben Vértes O. József megelőzte Tóth Zoltánt és már felvázolta az általános 
gyógyító neveléstudomány rendszerét. Továbbá Vértes O. József nevéhez 
fűződik a gyógyító pedagógia történeti koncepció kidolgozása is. 1933-ban 
Tóth Zoltán azonban már a gyógypedagógia történeti koncepcióját és a 
gyógyító neveléstudomány diszciplínáinak rendszerét is egységesítette.  

Küzdelmes, nehéz és válságos időszakban született e műve. 
Előzményként elmondható, hogy a dicsőséges múltban számos intézet és 
intézmény alakult ki. Ezek bizonyítják azt, hogy a fogyatékosságügyben 
számos megoldásra váró feladat van jelen. Elsősorban a gyakorlati 
fejlődés volt szembetűnő, de emellett már az elméleti rendszer alapjainak 
kiépítése is elkezdődött, melyek az oktatásügyben is megjelent. A 
fejlődésnek indult folyamatokat, melyek a gyógypedagógia területén 
megindultak, drasztikus hirtelenséggel elakadtak a “világégés” kezdetén. 
A hazánkban működő szaklapok elcsöndesedtek, ennek hatására a külföldi 
kapcsolatok is meggyengültek. Egy olyan korszakban, ahol a 
nincstelenség mindennapos még gondolatként sem merülhetett fel új 
intézetek vagy intézmények létrehozása. A háború által okozott károk 
olyan mértéket öltöttek, hogy a fennmaradt intézetek sorsa is kétséges. 
Az újjászervezés minden területen megindult, így a gyógypedagógiában is 
elkezdődött. A gyógypedagógia jeles képviselői tevékenységük 
kiszélesítésére törekedtek, vagyis a fogyatékosságtudomány különböző 
kérdéseinek és területeinek kiterjesztésére. Az újjászervezéshez minden 
dolgos kézre szükség van, legyen az fogyatékos vagy ép személy dolgos 
keze, ezt hangsúlyozza művében Tóth Zoltán. Az egészséges nemzedék 
„létrehozása” érdekében a fogyatékosság megelőzése kiemelt szerepet 
kap. A megelőzés és az egészéges nemzedék kialakítására csupán az 
iskolai keretek nem megoldhatók. Társadalmi tevékenységre van szükség, 
mely a védelmet és megelőzést is biztosítja. Átlátható egységes 
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rendszerbe kell foglalni a gyógyító nevelés és gyógypedagógia tartalmát 
(Tóth, 1933). Összegzésként elmondható, hogy a mű egy olyan 
időszakban született, amikor ellentétes eszmék uralkodtak. Példaként 
említi Bindign és Hoche kötetét, melyben “Az értéktelen élet kioltásának 
lehetősége” felmerül. E mű mindössze hat évvel előzte meg Adolf Hitler 
“Eutanázia programját” –1939.szeptember 1-jén a világháború 
kitörésének napján (Zászkaliczky, 2015). Hazánkban is ellentétes eszmék 
állnak egymással összeütközésben. A segítő szándék mellett megjelenik a 
tiszta magyar faj létrehozásának igénye is. 

 
A szakirodalomban megjelenő alapfogalmak bemutatása 
 
Ahhoz, hogy a szakirodalomban megjelenő alapfogalmakat értelmezhetjük 
fontos, hogy kitekintsünk arra, hogy a gyógyító nevelés fogalmai miként 
viszonyultak aza adott korban a normális nevelés fogalmaihoz. Ahogy az 
adott korban jellemző Tóth Zoltán is abból az alapvetésből indul ki, melyet 
a fogyatékosság személyorientált-klinikai modelljének nevezünk. 
Zászkaliczky (2015) művében ennek elsődleges okait magyarázza. Ennek 
a paradigmának az egyeduralma mutatkozott meg a korszakban. E kor 
terminológiájához illeszkedve elsősorban az egyéni képességek negatív 
eltérőségéről és “csökkentértékűségéről” folytat okfejtést. A normalitástól 
eltérő egyfajta negatív eltérésként, deficitként írja le a fogyatékosságot. 
Tóth Zoltán általános gyógypedagógia című művébe már fellelhető, hogy 
előrevetíti a később kiteljesedő és elsősorban teljességre törekvő 
paradigmák szemléletét:  

„A fogyatékos ember szemléletében a fogyatékos képességek 
megállapítása nem elegendő. Szükség van a fogyatékos képességeket 
felmutató egyedek összegyéniségének vizsgálatára is. Mert nem 
valamely képesség fogyatékos fejlettsége dönti el egyedül a 
fogyatékos egyén biológiai, társadalmi és pedagógiai értékét, hanem 
mindig a biológiai és psychikai képességek összessége, azoknak 
egyénileg változó harmonikus és diszharmonikus kapcsolata, tehát az 
összesség konstituciója” (Tóth, 1933). 

 
A normalitás fogalmának értelmezése Tóth Zoltán szerint komplex 

társadalmi kontextusban értelmezhető. Előrelátó gondolatmenetében 
innováció fedezhető fel. A napjainkban alkalmazott funkcióképesség, a 
fogyatékosság és az egészség nemzetközi osztályozása (FNO) egyes 
alapjai is már megjelentek (Zászkaliczky, 2015).  

A vizsgált korban a szakirodalom alapfogalma volt a „gyógyító nevelés”. 
Tóth egyedit “gondolva” a gyógypedagógia gyakorlatát egyfajta 
praxisának tekinti. Komplex, egységes gyakorlati tevékenységnek. A 
gyógyítástani felfogás szerint a “gyógy” és “pedagógia” szavak nem 
összeilleszthetők, valamint nem fedik le azt a tevékenységet, amelyet 
valójában kellene. A vizsgált és bemutatott művében nem találkozhatunk 
a mai szaknyelvben elfogadott és alkalmazott kifejezésekkel. Viszonylag új 
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fogalmaknak tekinthető a mozgásfogyatékos és testi fogyatékossággal élő 
meghatározások (Tóth, 1933). 

Tóth Zoltán az akkoriban használt fogalmak aktualizálására törekedett, 
melyek új, komplex, minden területen és tekintetben helytállók. Tóth 
(1933) az alábbi csoportosítást szorgalmazza (1. táblázat): 
 

1. sz. táblázat. Gyógypedagógiai alapfogalmak csoportosítása 
I. Érzéki fogyatékosok 

1.) Látási fogyatékosok 
a) Rosszul látók 
b) Később megvakultak 
c) 5 éves kor előtt megvakultak 

2.) Hallási fogyatékosok 
a) Nagyothallók 
b) Később megsiketültek 
c) Siketnémák 

II. Az egyéniséget kormányzó szervek sérülései és elváltozásai miatt 
csökkentértékűek 

1.) Csökkent értelmű társadalmi fogyatékosok 
a) Csökkent értelmű, nevelhető társadalmi fogyatékosok 
b) Csökkent értelmű, szoktatható társadalmi fogyatékosok. 
c) Ápolásra szoruló értelmi és társadalmi fogyatékosok 

2.) Ép értelmű társadalmi fogyatékosok 
a) Ösztön- és akaraterős társadalmi fogyatékosok (aktivok) 
b) Ösztön- és akaratgyenge társadalmi fogyatékosok (passivok, 
inaktívok) 

3.) Beszédhibások 
a) Dadogók 
b) Hadarók 
c) Pöszebeszédesek 

4.) Különleges egyéniségek csoportja 
(Forrás: Tóth, 1933:190-191.) 

 
A korban alkalmazott fogalmak esetében rendszertelenség uralkodik. és 

számos ellentmondás is megjelenik. A leginkább használt fogalmak a 
következők: siketnéma, vak, gyengetehetségesség, imbecilitás. E 
fogyatékosságokat minden esetben összekapcsolja a testi és lelki 
egészség fogalmával. A művében megjelenő leírások arra engednek 
következtetni, hogy a nyomorék és a testi nyomorék jelzőkkel illették 
azokat a személyeket, akiket a mai korban a testi fogyatékossággal 
élőknek vagy mozgáskorlátozott személyeknek nevezünk. Csoportosítás 
szempontjából a különleges egyéniségnek csoportjába tartoztak. A tesi 
eltérésekről részletesebb és egysége leírás nem található. Azonban 
érdemes kiemelni, hogy szinte minden fogyatékossági csoporthoz főként 
másodlagos tünetként, kivétel nélkül hozzákapcsol valamiféle testi 
eltérést. Azonban a másodlagos tünetekkel rendelkező személyek nem 
kerülnek besorolásra a testi fogyatékosággal élők csoportjába. 
Zászkaliczky (2015) művében leírja, hogy komplex szaktudományként 
tekint Tóth Zoltám a tudományterületére. Interdiszciplináris 
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kapcsolatrendszerében a neveléstudomány a legfontosabb 
résztudománya, de kiemeli, hogy nem az egyetlen: 

„A gyógyító nevelés fogalmának meghatározása vagy magyarázása a 
fogyatékossági ügy területén felmerülő kérdések sokoldalúsága, a 
fogyatékos egyének eltérő és sokszor ellentétesnek látszó állapota és 
az egymástól teljesen eltérő vagy távolálló történeti múlt miatt elég 
nehéz feladat. A fogalom megalkotását még megnehezíti az a 
körülmény is, hogy a gyógyító nevelés fogalmában nevelési, 
társadalompolitikai, gazdaságpolitikai és jogi kérdések, mint tényezők 
egyaránt helyet foglalnak. Az egész kérdéskör olyan határterületeket 
ölel fel, amelyek úgy a természettudomány, mint a theologia, úgy a 
psychologia, mint a psychiátria stb. körébe tartoznak” (Tóth, 
1933:34-35). 

 
Tóth Zoltán munkásságának hatása a fogyatékosságügyi 
társadalompolitikai aktualitásokra 
 
Tóth Zoltán munkássága során nagy hangsúlyt fektetett a 
fogyatékosságügyi társadalompolitikai aktualitásokra (megelőzés; jogi, 
társadalmi és gazdasági védelem). Tóth (1933) művében a megelőzést, 
mint a fogyatékosságügyi társadalompolitikai fő fogalmat említi. Tóth 
művében rávilágít azokra a területekre, melyek leginkább hatással 
lehetnek a megelőzésre: 

„Összefoglalva az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy a 
fogyatékosságügyi társadalompolitika fogalmában a megelőzés 
gondolatának fejlődését a világnézet, a kultúra, a civilizáció, a 
társadalmi szervezetek, a különböző politikai irányzatok, a 
népszokás, a néphit, a törvényes intézkedések, a házasság és a 
családi élet vizsgálata és értékelése biztosíthatja leginkább. Ε 
felsorolt tényezők azok, amelyeknek az emberi élet értékcsökkenése 
szempontjából való vizsgálata leginkább szükséges, mert e 
vizsgálatok útján a megelőzést illetőleg felette hasznosan 
értékesíthető irányítást nyerhetünk” (Tóth,1933:223). 

 
Gondolatai melyek a társadalmi prevenció elvében megjelent a mai 

esélyegyenlőségi törvényeink alapelveiben is fellelhetők. Tóth kiemeli a 
társadalmi szerepvállalás fontosságát, mely a fogyatékossággal élő 
személyekkel szemben kell, hogy ösztönössé váljon. Valamint a jogi, 
társadalmi és gazdasági védelem fontosságát. Minden ember számára 
legyen az ép vagy fogyatékossággal élő, védelmet kell biztosítani 
társadalmi, jogi és gazdasági szinten egyaránt. A közigazgatás és 
igazságszolgáltatás az állam két központi szerves része, mely e 
védelmekért felelős. Tóth szerint a gyógyító neveléshez kapcsolódó 
védelmi tevékenységek legfontosabb elemeit is ezek keretein belül lehet 
létrehozni és a „csökkentértékű” személyek részére is biztosítani kell a 
polgári jogok szempontjából a védelmet. Ezt egészen addig kell 
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biztosítani, amíg arra mód van és szükségszerű (Zászkaliczky, 2015). 

 
Összegzés 
 
Tóth Zoltán a hazai gyógypedagógia egyik úttörője Bárczi Gusztávhoz 
hasonlóan. Tóth Zoltán, aki számos tekintetben kiemelkedőnek mondható. 
Újító és előrelátó gondolkodásmódja miatt korának alkotói közül 
kiemelkedik Zászkaliczky (2015) művében ezt hangsúlyozza: 

„Tóth Zoltán évtizedekkel megelőzte korának gyógypedagógiai 
elméletalkotását és ami miatt a későbbi időszakok 
paradigmaváltásainak előfutáraként tekinthetünk munkásságára: 
egyértelmű és határozott elkötelezettsége az esélyegyenlőségre épülő 
fogyatékosságügyet is magába foglaló szociálpolitika irányában. Ez a 
szempont és orientáció szinte fel sem vetődik a kortárs 
szakirodalomban, amivel szemben Tóth a gyógypedagógia egészét a 
fogyatékosságügy átfogó társadalompolitikai megközelítésére 
alapozza és építi fel, ideértve annak minden lehetséges ökológiai és 
ökonómiai összefüggését” (Zászkaliczky, 2015:17). 

 
Tóth Zoltán munkásságának hagyatékai a fogyatékosságtudományi és 

tudománytörténeti kutatásokon kívül akár tágabb neveléstudományi 
érdeklődésre is számot tarthat. Nézetei melyek főként a 
fogyatékosságügyi társadalompolitikában jelentek meg a következő 
gyógypedagógus nemzedék fogyatékosságtudományi és 
neveléstudományi gondolkodását és nézeteinek formálódására egyaránt 
hatást gyakorolt.  
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