
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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Duráczky József (1909 – 1994)

gondosan  megformált
mondanivalója  meg-
szívlelendő  tapasz-
talatokat sugárzott,  és
megoldásokra  utaló
perspektívát  nyitott.
Engem  a  sors  meg-
ajándékozott  szép  ba-
rátságával  és  mindig
vendégszerető  szívé-
vel.  Ajtaja  mindenki
előtt  nyitva  állott,  és
azon nem mindig bará-
tok léptek be.  E pilla-
natban önvád is kínoz,
hogy  találkozásaink
kiritkultak, s íme a mu-
lasztás már nem pótol-
ható.

A  tanári  presztízs
hanyatlása  idején  sze-
rényen  példázta  erdé-
lyi  nagy  írónk,  Sütő
András szavait: a tanár
legyen a tiszta szó böl-
csője.  Ismerte  a  szó
hatalmát, ismerte mint
a  titkok  őrzőjét,  mint

az emberi lét mindenekfelettiségét, örömét és vigaszt hozó voltát.
Hivatása ihletője volt a néma ajkakra hívott gyógyító szónak. Pályája nem

volt felhőtlen diadalmenet, a hatalom nem mindig mutatta kedvesebbik arcát felé,
sőt néha perzselő volt, de pedagógián túli humanizmusa megóvta attól, hogy a
megrendelt  pedagógia  szolgája  legyen.  Alkotó  szakmai  ember  maradt,
iskolaépítő, tudományművelő, beszédformáló és az utolsó gyermeki reménye-
ket megvalósító tanár volt. Amikor a gyógypedagógiába avítt, idegen szellőket
kívántak volna gerjeszteni, Kaposvár tradícióvédő vár volt akkor is, és ma is az.

Hirdette,  minél  többet  kell  tudni  a  fogyatékos  siket  gyermekről,  mert  így
lesz  sikeresebb  a  beszédgyógyítás.  Ma  is  vannak,  akik  megfeledkeznek  a
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fogyatékosság  lényéről,  vagy  azt  elsúlytalanítják,  s  így  szívesen  ünneplik  a
fogyatékos gyermek nélküli gyógypedagógiát. De a tények sajnos léteznek.

Családot szerető, minden áldozatra kész apa, nagyapa, szerető férj és csalá-
dot összetartó erő volt.  Osztozunk a gyászoló család fájdalmában, s tudjuk, a
nagyszerű, melegszívű ember pótolhatatlan űrt hagy maga után. Emlékét meg-
őrizzük, mígnem magunk is a sírba szállunk. Isten Veled!

Dr. Méhes József

Csak hetek múltak el azóta, hogy találkoztunk. Magadhoz ölelve üdvözöltél
és  elhangzott  első kérdésed ― mint mindig ―: mi  van az intézettel,  hogy
vagytok, fiam?

Beszámoltam mindenről ― mert minden érdekelt.
Arról, hogy gondolataidat, munkádat folytatjuk, törődünk a kis óvodásokkal,

vigyázunk az épületekre.
Beszéltél arról ― hiába tiltakoztam ―, hogy készülődsz,  de sok a dolgod

még. Mindent rendben, befejezetten és egészben akarsz itt hagyni ― sietsz, mert
kevés az időd. Igen, most is igazad volt.

Életeddel gyógypedagógia-történetet írtál: megalkottad hazánk első szépsé-
ges óvodáját a siket kisgyermekeknek. Azoknak, akik leginkább gyámolításra
szorulnak.

Kibontottad a gondolatot  és  tanítottál  sok száz gyermeket emberi  szóra,
bennünket az ő oktatásukra.

Írtál tankönyveket, jártad az országot, hogy taníts mindenkit: okosan, hasz-
nosan szeretni a siket embert, becsülni őket és tenni, minél többet tenni ―értük.

Közben gyógypedagógus generációkat neveltél, a Bárczi-módszer gondolatait
plántáltad belénk hittel és mélységes meggyőződéssel.

Igen,  egész,  befejezett  életet  éltél  és  alkottál,  mert  tudtad,  hogy „Az  Úr
teremtett  szegényt  és  gazdagot...  látást  és  vakságot,  hallást  és  siketséget...”
Tudtad  Igazgató  Úr,  Duri  bácsi,  hogy  a  siketeket  vagy  elhivatott  felkarolni,
tehetségedet és 40 év munkáját nekik kell áldoznod.

És teremtett az Úr „...életet és halált...” is. Mindkettőre készültél, így mentél
el. Testben, lélekben egyenes tartásod bennünk él. Emléked őrizzük.

Mihalovich Jenő
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