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Vannak szobrok, amelyeket a mecénás vagy az alkotó eleve szimbólumként
álmodik, tervez, formáz meg. Vannak olyanok, amelyek egy esemény, ünnep,
évforduló vagy más alkalom okán születnek és az utókor emlékeztetése a céljuk.
Vannak szobrok, amelyek az emberiséghez szólnak, vannak, amelyek csak egy-
egy mozgalom résztvevői,  egy  iskola  volt  és  jelenlegi  tanulói,  egy település
lakói,  vagy  egy  tudományág,  szakma  művelői  számára  hordoznak  érdemi
információt: mondanivalóik célzottan valakikhez szólnak, nem egyszer szimbo-
likus értelemben.

A szobrok  sorsa  sokféle.  Vannak  szobrok,  amelyeket  harsány  külsőségek
körítésével fölavatnak, lelepleznek és hangosan megénekelnek. Vannak olyanok
is, amelyek csendben születnek meg. A szobrok egy része állva marad, másokat
ledöntenek. Egy részük szerepét veszíti, más részüket új, nem egyszer az eredetit
meghaladó szereppel, jelentőséggel ruházza fel a múló idő és vannak olyanok is,
amelyeket a szimbólum rangjára emel az utókor.

A gyógypedagógia  tudománya,  a  gyógypedagógusok  nem  tartoznak  azon
tudományágak,  egy  szakmát  művelők,  ügyet  szolgálók  szűkebb  körei  közé,
amelyek bővelkednének múltjuk bronzba öntött vagy kőbe faragott emlékeivel.
Magyarországon csak néhány olyan szobor áll, amelyek a hazai fogyatékosság-
ügyben,  a  sérült,  fogyatékos,  rokkant  személyek  életminőségének  jobbításán
szakszerűséggel  fáradozott  nagy  elődökre,  vagy  a  humanitárius  mozgalmak
kezdeményezőire, jelesebb személyiségeire emlékeztetnek. Még kevesebb olyan
szoborról tudunk, amelyek magát a fogyatékosságügyet, az ügy egy-egy mozza-
natát ragadva meg, a művészi kompozíció többletével, a kívülálló figyelmét is
az ügy felé fordítaná.
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Ilyen szobor áll a siket gyermekek magyarországi első óvodájának bejárata
előtt, Kaposváron. Aki megálmodta: Duráczky József, aki megalkotta: Mészáros
Mihály.  A szobor,  az  „Anya  gyermekével”  a  gyógypedagógusi  tevékenység,
közelebbről  a  siket  gyermekek  beszédre  nevelésének  egyik  legjellegzetesebb
mozzanatát rögzíti, ám emellett - éppen a művészi kompozíciónak köszönhetően
- érzékletesen fogalmazza meg azt a felnőtt-gyermek viszonyt, amely nélkül a
gyógypedagógusi tevékenység is elképzelhetetlen.

A siket gyermek beszédre tanításának leginkább jellegzetes mozdulatát ter-
mészetesen korábbi műalkotások is megfogalmazták. Ilyen például az a művészi
érem, amelynek tervezője Éltető Béla, vésője pedig Exner Károly volt és amely
a siketek váci tanintézete 100 éves fennállásának emlékére készült,  1902-ben
(Huszár-Varannai).

A szobrok körüljárhatók,  mögéjük is lehet nézni.  A szobrok, a jó szobrok
önmagukért beszélnek, kérdezés nélkül is elmondják azt, amit üzenetként hor-
doznak. Ugyanakkor egyedi keletkezéstörténetük van, amely történet sohasem
lehet  közömbös  azok  számára,  akikhez  a  szobor  üzenete  szól.  Ha  ebben  az
értelemben a szobor mögé kívánunk nézni, meg akarjuk ismerni keletkezésének
történetét, meglepően sok kérdésre kell keresni a választ.

A művész  grafikai  vázlata.  Különböző  színe-
zéssel 3 példányban készült. Egyiket a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Gyógype-
dagógiai Múzeuma őrzi.

Az „Anya gyermekével” is körüljárha-
tó.  A vele kapcsolatos kérdésekre hiteles
válaszokat kaphatunk a szobor alkotójától
és megálmodójától is.

Mészáros Mihály: „A megbízó az Áll.
Képző- és Iparművészeti Lektorátus volt,
amely,  ha  jól  emlékszem,  a  Kaposvári
Intézet vagy annak minisztériumi felügye-
leti  szervének  javaslatára  vagy  kérésére
adta  ki  a  megbízást  és  vállalta  annak
finanszírozását.

A megbízásban feladatként azt tűzték
ki, hogy a szobor fejezze ki a gyógypeda-
gógusok, ezen belül a siketnémákkal fog-
lalkozók  munkájának  áldozatkészségét.
Ez  afféle  nesze  semmi,  fogd  meg  jól
definíció volt,  de hát  belevágtam,  annak
dacára,  hogy  fogalmam  sem  volt,  mit
lehet e téren találni. Leutaztam Kaposvár-
ra,  ahol  az  igazgató  úr  végigvezetett  az
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intézeten és az akkor újonnan megnyílt és
az egyedüli újításképpen működő óvodát
is  megmutatta,  ahol  kb.  egy  fél  napot
töltöttem  és  beszélgetés,  nézelődés
közben,  míg  a  pedagógusok csinálták  a
napi  foglalkozást,  láttam  meg  azt  a
motívumot,  ahogy a  gyerek álla  alá  tett
kézzel  próbálja  megérezni,  hogy  hol
akarja  a  gyerek  a  hangot  képezni.  Ezt
elég kifejezőnek tartottam, benne volt az
a jól értelmezhető gesztus, amely a dolog
lényegét magába foglalja: a gondoskodó
és kutató mozdulat és szándék a felnőtt,
az  igyekvő  és  segítségre  várás  bízó  és
ragaszkodó mozdulat a gyerek részéről.

Ebben  már  benne  foglaltatott,  szinte
automatice az áldozatos munka öröme és
komolysága  is.  Egyszóval  megjött  a
szerencsés gondolat, mely minden jónak
nevezhető művészi tett kritériuma.

Mészáros Mihály szobrászművész a gipszmin-
tán dolgozik

Rajzolgatván  a  motívumot,  kevés  szakmai  rátoldással  kialakult  a  kompo-
zíció. Nézetek kiforgatása, kezek-karok vonaljátéka, az egyensúly és a nézetek,
statika kikeresése, vonalak áramlásának kiérlelése kapcsán végül megformáló-
dott az az alapgondolat (formai), amelyet nagyban már jól ki lehetett alakítani,
hogy a  gondolat  testet  is  öltsön  és  olyan  szobor  formálódjon  meg,  amelyik
betölti azt a feladatot, amelyikre szánták. Még hozzáadódott az a kis líraiság,
amely az én alkatomból adódott és még a kötelező álszerénységet félretéve is
mondhatom, hogy kedvemre való és a mai napig is szívesen vállalt  munkám
létrejött.

Amennyire furcsálkodva közeledtem a feladathoz, a túlságosan narratív meg-
fogalmazás miatt, annyira örültem, hogy azt a lehetetlennek látszó dolgot mégis
sikerült összesűríteni.

Természetesen  a  szobor  is  magán visel  bizonyos  narrativitást  (ez  minden
szoborhoz  hozzátartozik),  és  a  szakmai  (pedagógus  részéről  értelmezett
szakmai)  közönség  ezt  megérti.  A szobrászati  részéről  értelmezett  szakmai
oldalról is megadatott a császárnak is a magáé, mivel elég érdekes és változatos
kompozíciót sikerült összefabrikálni, amely viszonylag méltón hordozza magá-
ban azt a szellemi nyersanyagot, amelyet a megbízás megcélzott.” (Leveléből)

Duráczky  József: „A szobor  ötletét  számomra  az  a  lehetőség  adta,  hogy
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Az elkészüli, jóváhagyott gipszminta és az öntő-
minta egyik fele

sikerült  igénybe  vennem azt  a  3  ezre-
lékes  összeget,  amit  az  óvoda  építési
költségéből valamilyen képzőművészeti
alkotás megvalósítására fordíthatok.  Ez
elég  sok  személyes  utánajárással,  de
sikerült. A Képzőművészeti Alap jelölte
ki  a  művészt,  az  akkor  még  fiatal
Mészáros Mihály személyében.

Megbízatása  után  felkerestem.
Elmondtam  neki,  hogy  szobra  az  első
magyar süket óvoda előtt lesz felállítva;
s azt is, hogy a szobornak az óvodában
folyó speciális munkára kellene a figyel-
met  felhívni.  Meghívtam,  hogy költsé-
günkre  jöjjön  el  néhány napra  Kapos-
várra,  s  tanulmányozza  az  akkor  már
elkészült és működő óvodának életét. Ez
1960 tavaszán történt. Mészáros Mihály
az  óvodánkban  látottak  alapján  elfo-
gadta kérésem: egy tanárnőt mintázzon
meg, amint beszélni tanítja óvodáskorú
süket tanítványát. 

1960 májusára készült el a szobor félméteres, bemutatásra kész vázlata. A
kijelölt zsűri egyik tagja én voltam. Miután a bemutatott terv híven fejezte ki
azt, amit az elkészülő szobortól vártam - a zsűri kivitelezésre elfogadta -, és az
akkor adható legmagasabb díjat szavazta meg Mészáros Mihálynak.

A szobor 1960 október közepe táján készült  el -  speciális fémöntvényből.
Hogy a kivitelezés mennyibe került, nem tudom, ezt nem nekem kellett kifizetni.

1960  október  végén  egy  teherautót  küldtem  az  elkészült  szoborért,  s
Mészáros Mihály is lejött, hogy irányításával az intézet markosabb férfidolgozói
elhelyezzék a szobrot az előzőleg már megépített posztamensen.

Az intézet  összes  dolgozói  és  növendékei  boldogságtól  könnyes  szemmel
nézték a szobrot - gratuláltunk Mészáros Mihálynak.” (Leveléből)

Az „Anya gyermekével” elkészült, felállították. Úgy, ahogyan azt Duráczky
József megálmodta és ahogyan Mészáros Mihály ajánlotta. Ünnepség? Avatás?

Duráczky József: „.. .avatás, ünnepi beszéd, újságcikk vagy bármilyen más
- a szoborral összefüggő - hivatalos megnyilvánulás nem volt. Hogy miért? -
Remélem, közelesen láthatlak Kaposváron. Akkor majd elmesélem Neked, hogy
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hogyan lett „felavatva” az óvoda 1959 novemberében. S ha meghallgatod, úgy
megérted,  miért  óvakodtam  további  minden  más  „felavatási”  ünnepségtől.”
(Leveléből)

Mészáros  Mihály: „Tudomásom szerint  avató  ünnepség  nem volt,  fotóról
nem  tudok,  nekem  is  csak  a  műteremben  készült  gipszpéldányról  van
fényképem. A helyszínen felállítva is csak egyszer láttam. Viszont a szerencsés
komponálódás miatt a negatív öntőforma olyan érdekes volt,  hogy azt még a
gipszöntés alatt lefényképeztem és az a kis fotó még ma is megvan.” (Leveléből)

Szoborsors? Ellentmondások? „1959. október 10-én nyitotta meg kapuját -
50 óvodáskorú kis, süket gyermek számára - az ország első, kizárólag erre a
célra épült épülete: a süketek kaposvári óvodája” (Duráczky-Farkas).

A kaposvári intézet 1972-ben ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Ez
alkalomból emlékplakett és ünnepi hangvételű évkönyv is készült.  Az intézet
akkori igazgatója - Galambos Sándor - egyszemélyben volt az évkönyv felelős
kiadója, a kötet előszavának írója és feltehetően az emlékplakett mecénása is.

Sok-sok  ellentmondást  hozott  felszínre  ez  a  jubileum.  Galambos írja  az
előszóban: „Az olvasó, aki kézbe veszi évkönyvünket talán keveselli benne a
múlt feldolgozását” Nem tévedett, keveselltük! Vagy mégis tévedett? Két oldal
különbséggel ugyanis Böhm József a megyei tanács - akkori - tanácselnöke két
bekezdésben is méltatja az óvodát. Többek között így: „Büszkék vagyunk arra,
hogy  az  országban  elsőnek  itt  hozták  létre
állami  támogatással  és  társadalmi  össze-
fogással a siketek óvodáját!” Majd  Horváth
Erzsébet és  Schwarcz  Istvánné írják  (a  8.
oldalon),  hogy  „S  nem  csak  hirdették  a
„mielőbb  beiskolázni”  elvét  hanem  össze-
fogás, társadalmi munka,  gyűjtés egészítette
ki  az  állami  támogatást  melynek  eredmé-
nyeképpen  óvoda  létesült  a  siket  kis-
gyermekek számára”.  Stefler Dezső pedig (a
9.  oldalon)  így:  „A  megváltozott  közszel-
lemnek,  társadalmunk  segítőkészségének
eredménye  a  kaposvári  intézet  állandóan
fejlődő, korszerűsödő óvodája is, amely - az
ötvenes  évek  végén  -  úttörő  kezdemé-
nyezésnek  számított.  Az  óvoda  létrehozá-
sában az intézet vezetői, dolgozói tiszteletre
méltó munkát végeztek.” A kész szobor felállítva, természetes kör-

nyezetében, az, óvoda előtt

85



Sehol egy név! Különös  gonddal  kerülik  a  kötet  szerzői  Duráczky  József
nevét,  annak  a  nevét,  aki  1932-től  1970-ig  tanára,  illetve  1956-tól  1970-ig
igazgatója volt az intézetnek, aki megteremtette az óvodát és aki megálmodta
hozzá a Mészáros Mihály alkotta szobrot is. Jubileumi évkönyv, amelyben nem
fért el egy kép a szoborról.  Duráczky József neve háromszor fordul elő benne.
Egyszer,  mint  volt  igazgató,  egyszer  a  volt  tanárok listájában,  egyszer  pedig
leánya  tanulmányának  irodalomjegyzékében.  Jelentéktelen  összefüggésekben,
de  Duráczky utódjának,  a  még  meg  sem  melegedett,  sohasemvolt  gyógy-
pedagógus, az akkor volt igazgató neve hét alkalommal olvasható a kötetben!
Ellentmondások!

Ellentmondások? Itt feltehetően többről, illetve másról volt szó! Ez a „más”
egy átmeneti időre sikerrel terelte el a figyelmet az óvodáról is és a szoborról is.
A szobor eddig volt „utóélete” azonban azt bizonyítja, hogy ez a „siker” való-
jában sikertelenség mindazok számára, akik még a szakmai közvélemény előtt is
homályban kívánták tartani az óvoda és a szobor létét.

Mészáros Mihály: „Nem tudom, hogy írtak-e róla valaha is egyáltalán. Kb.
15  évvel  később  kaptam  egy  levelet  és  meghívót  egy  Kaposvárott  megren-
dezendő  nemzetközi  kongresszusra,  amelynek  emblémájaként  szándékoztak
használni  ezt  a  szobrot  és  kérték  a  beleegyezésemet.  Tanítási  elfoglaltságom
miatt nem tudtam résztvenni a kongresszuson, de természetesen a beleegyezé-
semet megadtam.” (Leveléből)

A szobor  megkapóan  szép;  aki  először  látja,  megáll  mellette.  1986-ban
(október  13-26.)  a  Svenska  Förbundet  för  Specialpedagogik  (Svéd
Speciálpedagógusok Szövetsége) a magyar gyógypedagógia, illetve általában a
magyar fogyatékosságügy tanulmányozása céljából 11 tagú delegációt küldött
Magyarországra, Walter Lund úr vezetésével. Hazatértüket követően a delegáció
minden tagja írásban foglalta össze magyarországi tapasztalatait, amely írásokat
„Ungerns  Spec.  Undervisning”  címmel  Walter  Lund szerkesztett  egységes
kötetbe. Ebben a delegáció egyik tagjaként  Ruth Wittmark számol be a hallás-
sérült  gyermekek  magyarországi  gyógypedagógiai  intézményeiben  szerzett
tapasztalatairól. Beszámolóját három képpel illusztrálta. A második pillanatkép a
nagyothallók  budapesti  iskolájának  egyik  osztályterméből,  amely  a  technikai
felkészültséget  kívánta  illusztrálni,  a  harmadik  dr.  Götze  Árpádról,  a  korai
hallásfejlesztés és a gyermekaudiometriai elsőszámú fül-orr-gégész képviselőjé-
ről, a János Kórház Audiometriai Osztályán készült. Az első Mészá-ros Mihály
alkotása, az „Anya gyermekével”, a kaposvári óvoda büszkesége.

A szobor létére a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, az óvoda 25
éves jubileumi ünnepsége (1984. június 28.) alkalmára készült „Emléklap”-ja is
felhívja  a  figyelmet.  Az  Emléklap  egyszerű  vonalrajza  az  alkotó,  Mészáros
Mihály első grafikai vázlataival harmonizál.

86



Említettük  már,  hogy  a  kaposvári
intézet  működésének  75  éves  jubile-
umára  (1972-ben)  az  évkönyv  mellett
emlékplakett  is  készült  Tervezőjének,
alkotójának  nevét  ezideig  nem sikerült
kideríteni  (?).  Ez  a  plakett  az  intézet
akkor  volt  ellentmondásos  vezetésének
feltehetően  minden igyekezete  ellenére
sem nélkülözi a szobor lényegi üzenetét
közvetítő  motívumot.  Olyannyira  nem,
hogy szinte tökéletes pontossággal adja
vissza  Mészáros  Mihály szoborbéli
megfogalmazását  miáltal  ez  a  plakett
szurdopedagógiai  szaknumizmatikai
nyilvántartásra is érdemesül.

1986  októberében  a  siketek  pozso-
nyi tanintézete ünnepelte fennállásának
150.  évfordulóját.  Ez  alkalomra  is
készült egy szép emlékplakett amely az
„Anya  gyermekével” analógiájára
ugyanezt  a  beszédfejlesztő  motívumot
állítja előtérbe.

A  75  éves  fennállását  ünneplő  intézet  emlék-
plakettje  (1972)  és  a  MAGYE  „emléklap”-ja
(1984)

1989  októberében  ünnepelte  a  hazai  szurdopedagógia  a  kaposvári  óvoda
fennállásának  30.  évfordulóját  Ez  az  ünnepség  része  volt  egy  nagyszabású
rendezvénynek, amelynek a szakmai tanácskozások apropójaként egyik eleme
volt  az,  hogy  a  kaposvári,  akkor  már  Bárczi  Gusztáv  utcai  Kisegítő  Iskola
felvette  Bárczi  Gusztáv nevét,  a  másik  az  óvoda  ünnepe.  Ez  alkalomból  a
Somogyország október 20-i számában többek között az alábbiakat olvashattuk:
„A  gyógypedagógia  szakemberei  egy  kaposvári  jubileumot  is  ünnepelnek,
hiszen 30 éves az az óvoda amelyet  1959-ben  Bárczi  Gusztáv inspirációjára,
óvodás  korú  fogyatékosok  nevelésére  alapított  Duráczky  József.  Az  óvoda
Európa ezen felén rendkívüli kezdeményezés volt, társadalmi összefogás hozta
létre.

Akkor  készült  Mészáros  Ferenc szobrászművésznek  a  Siketek  Általános
Iskolájának udvarán álló alkotása, az  „Anya gyermekével” című szobor, amely
azóta az ügy egyik nemzetközi  szimbóluma lett.”  (Bojtor)  Az írást képpel is
illusztrálta a lap. A kép az  „Anya gyermekével” üzenetének szurdopedagógiai
lényegi elemét kiemelő részlete.

Mészáros Mihály: „Sajnos az általam... készített kompozíciónak az... említett
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sikeres utóéletéről nem volt tudomásom. De így legalább valami utólagos jelzés
mutatja, hogy nem volt kár megcsinálni.” (Leveléből)

Mészáros Mihály szobrászművész. Rákospalota 1930. január 21. - Tanulmá-
nyait Rákospalotán, Budapesten, Londonban, Bécsben és Brüsszelben végezte.
1955-ben állította fel első szobrát. 1954-től mintegy 30 szobrot és emlékművet,
továbbá  kb.  50  kisplasztikát  készített.  1990-ig  húsznál  több  egyéni  kiállítása
volt. Azon szobrászok egyike, akik maguk öntik szobraikat és jelentős publiká-
ciós tevékenység is fémjelzi nevüket. 1970 és 1980 között a Képzőművészeti
Gimnázium  tanára,  majd  1984-től  az  Iparművészeti  Főiskola  Plasztika
Tanszékének tanára. 1959 és 1985 között külügyi titkárként működik közre a
Képzőművészek Szövetségének munkájában. Díjai: Művészeti Alap Díja, pécsi
kisplasztika  biennálé  díja,  1976-ban  Munkácsy-díj,  majd  1985-ben  Dante-díj
(Ravenna) és Ludwig-díj (Bécs).

1962-ben  a  Siketek  és  Nagyothallók c.  szövetségi  lap  6.  számában
terjedelmes szerkesztőségi írás jelent meg a kaposvári intézet munkájáról. Ebben
külön „fejezetet” kapott az óvoda. Ezek a sorok jóllehet az óvodáról szólnak,
azonban azt is elmondják, hogy miként épült be  Mészáros Mihály szobra egy
pedagógiailag jól átgondolt egységes egészbe. Idézzük: „Az épület homlokzata
terméskő.  Szürke  színétől  elüt  a  hatalmas  ablakok  piros  kerete.  Műkővel
borították a központi fűtés kéményét Az „ovisok” paradicsoma a zöld gyeppel
övezett  strand,  homokozó.  Az udvaruk  teljesen  el  van  különítve  a  tanintézet
udvarától.  Gyönyörű,  dúslombú fák,  sokszínű  virágágyak pompáznak,  ivókút
friss  vize  nyújt  felfrissülést  a  játékban  eltikkadt  kicsinyeknek.  A  kerítés
kovácsolt  vas,  közepén mindenütt  állatfigurákkal.  A bejárati  ajtó  mellé  kerül
Mészáros Miklós szobrászművész kétalakos szobra: ülő tanárnő ölében óvodás
gyermeket  tart.  Augusztus  31-re  lesz  készen.  A  folyosón  színes  kövekből
kirakva: Siketnémák Dunántúli Központi Óvodája. Mindenütt esztétikai nevelés
is folyik. A siket a szemével hall is, ezért mindenütt fény és szín. Napsugaras,
derűs minden.”

1962-ben vagyunk! Az írás szerint augusztus végére lesz készen a szobor. E
sorokat olvasva az eddig megismert időpontokat illetően kételyeink támadtak.
Érthető  tehát  ha  izgalommal  lapoztunk  tovább  a  30  évvel  korábbi,  immár
megsárgult újságban. Nem hiába!

A  Siketek  és  Nagyothallók 1962.  évi  októberi  száma  Pányoki  Lajos
jóvoltából már képet is közöl a szoborról. A képen a cikkíró felesége látható
Duráczky József igazgatóval  az óvoda előtt „Háttérben a nemrégen felállított
szobor: Anya gyermekével”.
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Mikor állították fel a szobrot? Az itt idézett források azt sugallják, hogy a
tényleges időpont 1962. ősze, közelebbről októbere lehetett.

Harminc  év  csak  az  egyes  emberek  életében  számottevő.  A  szobrokat
hosszabb életűre tervezik, mint amilyenre az egyes ember számíthat. Lehet, ez a
magyarázata annak, hogy a szobrok körüli történések az időben ritkábbak, mint
az egyes ember életének történései. Lehet, ez a magyarázata annak is, hogy a
szobrok körüli személyekhez kötődő történések, adatok és nevek már harminc
év távlatában is csak pontatlanul idéződnek az emlékezetben. Az „Anya gyerme-
kével” harminc éve áll. Ez az írás - talán - alkalmas arra, hogy hiteles történetét
a majdani utókor számára is pontosan idézze fel.
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