
IN MEMORIAM

Dr. Palotás Gábor
(1927-1993)

1993 október 28-án elhunyt  dr. Palotás Gá-
bor gyógypedagógus, orvos,  címzetes főiskolai
tanár,  a  Gyakorló Beszédjavító Intézet  nyugal-
mazott  igazgatója,  a  Munka  Érdemrend  arany
fokozata és több, szakmai kitüntetés birtokosa.
Ha olvashatná az előző mondatot Palotás tanár
úr, Gábor, bizonyára tiltakozna a hívságos meg-
fogalmazás ellen,  s  egy tréfával  oldaná  föl  a
rideg felsorolást.

Nehéz róla  múlt  időben beszélni  ― szinte  hihetetlen,  hogy nem sétál  be
reggelente az ajtón aktatáskájával az intézetbe, amely több mint egy évtizeden
át második otthona volt.

Életrajzi adatai, tudományos közleményei majd bekerülnek a gyógypedagó-
gia  történetébe,  írásba nem foglalt  gondolatait  pedig tanítványai,  munkatársai,
barátai őrzik emlékezetükben.

Minden  gyógypedagógus  ismerte,  s  azon  kevesek  közé  tartozott,  akik  az
egész szakmai társadalomban megrendülést váltottak ki távozásukkal.

Megalakulásától  igazgatta  a  Gyakorló  Beszédjavító  Intézetet,  amelynek
szellemi  arculatát  határozott  elképzelése  szerint  alakította  olyanná,  hogy köz-
vetlen munkatársai azt érezték, csak így lehet igazán művelni a szakmát.

Az intézet öt éves fennállása alkalmából tartott beszámoló ülésen, 1986-ban
maga mondta,  hogy a  feladatok,  amelyeket  kitűzött,  „egy emberöltőre  voltak
méretezve”, a teljes megvalósulás még várat magára. Mégis, a megkezdett úton
kívánt haladni, „nyitott lélekkel figyelve minden visszajelentésre”, amely alapján
az ember bármikor kész megújulni.

Munkatársainak teljes szabadságot adott a terápiás módszer megválasztásá-
ban  ―  feltéve,  ha  összhangban  volt  a  körültekintő  diagnosztikai  feltárással.
Munkássága nyomán kapott hangsúlyt a logopédiában a nyelvi zavar, a parciális
teljesítményzavarok terápiája.
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Az intézetbe olyan szakembereket gyűjtött, akiknek segítsége kiegészítette a
logopédiai  terápiát,  s  ezáltal  megvalósulhatott  a  komplex  ellátás.  Számontar-
totta az országban működő különféle szakmai műhelyeket, amelyek nyelvésze-
ti, pszicholingvisztikai, neurolingvisztikai, fonetikai, foniátriai stb. területen elért
eredményeit  alkalmazni  lehet  a  logopédia  területén.  Kitekintett  a  világra  is,
tudása naprakész volt,  a  hang, beszéd és nyelv mindenféle  zavarának diag-
nosztikájához és kezeléséhez hozzá tudta tenni a legújabb szakirodalmi ténye-
ket.

Aki a közelében élt, állandóan tanult tőle, de ő még többet várt volna. „Tudós
nőket” szeretett volna maga körül látni, mégis elfogadott mindenkit erényeivel és
hibáival, előlegezett bizalommal. A lényegre figyelt, arra tanított.

Nyugdíjazása  kedvetlenné  tette,  mintha  elfáradt  volna.  Érzékeny  volt,  de
sérelmeit  inkább titkolni  szerette.  Beosztottjai  a  kedvéért  tettek  sok  mindent,
hogy örömet szerezzenek és kiérdemeljék elismerését.

Palotás  Gábor nyugodt  megfontoltsággal  közlekedett  rohanó  világunkban,
mint  akinek végtelen az  ideje.  A betegség alattomosan kerítette  hatalmába.
Küzdött ellene, amíg lehetett. Barátai tehetetlenül lesték betegágyánál a szeme
rebbenését, de a szenvedést nem tudták enyhíteni.

Reménykedjünk, hogy a felé áradó szeretetet érezte.

Dr. Juhász Ágnes

Duráczky József
(1909-1994)

Megrendült  szívvel  állunk  e  váratlanul  kitárult  sír  előtt,  hogy búcsút  ve-
gyünk szakmánknak köztiszteletben álló, nagy öregjétől, barátunktól:  Duráczky
Józseftől.*

A személyes fájdalom mellett búcsúzom a MAGYE Elnöksége, tagsága, a
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Igazgatósága és ifjúsága
nevében is.

Adyval szabadon mondhatjuk: tetszett sorsának arra fordulni, ahonnan látni
lehet mindent, ami van. Sok generáción átívelő pályájára figyelni kellett, mert

* Kaposvárott, a Keleti Temetőben, Duráczky József sírjánál (1994 február 4-én) elhangzott
beszédek
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