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I N M E M O R I A M

Buday József tanár úr tiszteletére
(1941–2011)

„BONUM CERTAMEN CERTAVI, CURSUM

CONSUMMAVI, FIDEM SERVAVI” (2 TIM 4,8)

(A JÓ HARCOT MEGHARCOLTAM,  PÁLYÁMAT

MEGFUTOTTAM, HITEMET MEGTARTOTTAM.)

Újabb tagját veszítettük el a Nagy Családnak, ahogyan Hatos tanár úr és a „régiek”
szokták mondani, amikor emlékezve, és gyakran elérzékenyülve beszélünk, beszélge-
tünk régmúlt és aligmúlt idõkrõl, azokról a gyógypedagógusokról, orvosokról, pszi-
chológusokról, akik elmentek, már eltávoztak közülünk. 

Megint megbomlott az a szövétnek, amelyik összetart bennünket, minden szépséges
különbözõségünkkel együtt. Egy nagyszerû, a Fõiskoláért és a szakmáért sokat dolgozó
évfolyam gyászolja Buday Jóskát. 

Dr. Buday József kollégánk 1974-tõl dolgozott a Kar jogelõd intézményei, a
Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola, majd a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképzõ Fõiskola Gyógypedagógiai Kórtani Tanszékén. 

Gyógypedagógiai tanári diplomát 1964-ben, egyetemi oklevelet a Kossuth Lajos
Tudományegyetem biológiai-kémiai szakán 1974-ben kapott. Egyetemi doktori címet
humánbiológiai témában, az értelmi fogyatékosságok témakörében szerzett. A biológiai
tudomány kandidátusa fokozatot 1988-ban nyerte el. Munkásságát 1981-ben Kiváló
Munkáért kitüntetéssel jutalmazták. 1989-ben kapott fõiskolai tanári kinevezést, majd
tanszékvezetõi megbízást, amelyet 2007-ig látott el.

A tanár úr négy évtizeden keresztül oktatta a funkcionális anatómia, a kórtan, az
értelmi fogyatékosságok kórtana, a fejlõdéstan és a humánbiológia tantárgyakat. Az
újabb tudományos eredmények oktatásba történõ bevonásával folyamatosan
korszerûsítette a tananyagokat, különös tekintettel a humángenetikai vonatkozásokra.
Részt vett a korábbi fõiskolai képzésben, valamint a Bologna rendszerû alapképzésben
és mesterképzésben egyaránt. A nyolcvanas évek elejétõl aktívan közremûködött a
Fõiskola nemzetközi és hazai intézményközi kapcsolatokra épülõ kutatási koncepciói-
nak és terveinek kidolgozásában. 
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Vissza a tartalomhoz



Kiemelkedõ tevékenységet végzett a hallgatók tudományos kutatás iránti érdek-
lõdésének irányításában. A Tudományos Diákköri Tanács elnökeként minden évben
több hallgatót készített fel, számos tanítványa országos díjat, elismerést nyert.
A tudományos diákköri munkát támogató tevékenységéért, kiemelkedõ témavezetõi és
tudományszervezõi munkájáért Mestertanár kitüntetésben részesült 1999-ben.

Tudományos kutatómunkája során longitudinális növekedési vizsgálatokat folytatott
értelmi fogyatékos gyermekek körében. Más humánbiológiai kérdések is foglalkoztat-
ták: a genetikai tényezõk az értelmi fogyatékosság aetiológiájában, az értelmi fogyaté-
kosságok dermatoglypha-jellemzõi, az értelmi fogyatékos emberek testi fejlõdése és
testalkata, a serdülés és érés jegyei fogyatékos leánygyermekek körében. Jelentõs
tudományos eredményeket ért el a Down szindróma kutatásában. Széles körû hazai és
nemzetközi szakmai kapcsolatokat és együttmûködéseket épített ki, számos fontos
konferencián tartott elõadást Magyarországon és külföldön egyaránt.

Kutatási eredményeit közel 130 publikációban tette közzé. Aktív szakmai közéleti
tevékenységét bizonyítja, hogy több hazai és nemzetközi tudományos bizottságnak,
társaságnak, szakosztálynak, szakbizottságnak tagja, elnöke vagy vezetõségi tagja volt.
(MAGYE elnökségi tag, a MAGYE Gyógypedagógiai Iskolaegészségügyi Szakosztályá-
nak elnöke, a Gyógypedagógiai Szemle szerkesztõbizottsági tagja, a Magyar Biológiai
Társaság Pediátriai Antropológiai Szakosztály elnökségi tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia Pedagógiai Bizottsága Gyógypedagógiai Albizottságának tagja, az Magyar
Tudományos Akadémia Antropológiai Bizottságának tagja; az European Anthropo-
logical Association (magyar tagozat) és a Medical Aspects of Mental Handicapped
(Amsterdam) tagja). Buday tanár úr 1999-ben Széchenyi-ösztöndíjat nyert.

A felsõoktatásban végzett közel négy évtizedes oktatói és tudományos munkájáért
az Eötvös Loránd Tudományegyetem javaslatára Dr. Buday József 2004-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült.

Buday tanár úr mindig szerény volt. Gyakran idézte a mise állandó részébõl az
„Uram, nem vagyok méltó …” kezdetû könyörgést. Tisztelte elõdeit, Horváth László és
Göllesz Viktor tanár urakat. Alapos, lelkiismeretes, sõt, fanatikus volt az oktatásban és
a kutatásban egyaránt. A tanszéken az általa 50-60 évre visszamenõleg megõrzött
levelezések, meghívók, dokumentumok és a könyvek eredeti kéziratai a tudomány-
történet és a forráskutatás számára kincsesbányát kínálnak.

Buday tanár urat az egyetem szenátusa poszthumusz az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Emlékérme kitüntetésben részesíti. Köszönjük a Tanár Úrnak a
magas színvonalú oktatói és tudományos tevékenységét, tanszékvezetõi munkáját és a
hallgatók tudományos pálya iránti orientációjának elõsegítését, irányítását.

Tisztelt Tanár Úr, kedves Jóska! 

Amikor kezelésre mentél, kórházba vonultál, tanszékvezetõd lelkére kötötted, hogy „ez
nem publikus”. Feltörted a titkot. Laudációra készültünk, ünnepelni a 70. születésnapod
közeledtét, nem emlékezésre. 

Búcsúzunk. A Fõiskola, a Kar bejáratánál virágok és mécsesek. A gyászjelentés, az én
búcsúztatóm a honlapunkról. Fontos mûveid a szekrényedbõl. Egypár meghatározó állomás. 

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk rád, nyugodj békében!

A Farkasréti temetõben, 2011. június 22-én
Szabó Ákosné, Kati
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