
IN MEMORIAM...

Requiem egy gyógypedagógusért

Lakatos Károlyné
(1937 – 1994)

„Ki holtig küzdve fáradoz,
az megváltást remélhet”

(Goethe)

Az életnek szomorú velejárója az
elmúlás  is.  Elszorul  a szívünk,  ha
közeli  hozzátartozónk, ismerősünk,
munkatársunk haláláról értesülünk.

Így voltunk  ezzel  ez  év  április
29-én, amikor volt igazgatónőnk —
a gyermekeink által csak Erzsike né-
ninek nevezett — Lakatos Károlyné
halálhírét meghallottuk.

Intézetünkben — a nyírbátori Él-
tes  Mátyás  Általános  Iskola,  Diá-
kotthonban  —  1981-től  nyugdíjba
vonulásáig, 1992-ig dolgozott. Előt-
te  összevont  osztályokban,  kisegítő
tagozaton,  a tiszadobi  gyermekvá-
rosban, majd hosszú ideig az abaújkéri gyógypedagógiai intézetben fejtette ki
oktató-nevelő tevékenységét.

Pedagógus volt, a szó legnemesebb értelmében. Végigjárta e pálya vala-
mennyi,  embert  próbáló lépcsőfokát,  a  tanyasi  tanítóskodástól  az  igazgatói
székig. Tanítói, tanári és gyógypedagógusi végzettséggel rendelkezett. Saját
bevallása szerint szíve legmélyén mindig tanító maradt. Erről akkor beszélt egy
újságírónak,  amikor 1992-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legmagasabb
pedagógus-kitüntetését, a Túri Sándor-díjat vette át.

Intézetünkhöz nevelőotthoni otthonvezetőként került, később iskolai, majd
általános igazgatóhelyettes lett. Pályája utolsó 4 évében igazgatóként irányította
a pedagógiai munkát.
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Sokat tett hírnevünk gyarapításáért. Fáradhatatlanul dolgozott, kiváló szak-
ember volt.  Tele volt  ötlettel,  újítással. Mindig megújulásra törekedett, erre
ösztönözte nevelőtársait is. Személyisége és szellemisége kisugárzott felnőttre
és  gyermekre  egyaránt.  Életét  az  állami  gondozott  fogyatékos  gyermekek
tanításának és nevelésének mind jobbá tételére tette fel. Nagy felelősséget érzett
irántuk,  igyekezett  valódi  otthonná  varázsolni  a  lakóközösségeket,  és  olyan
nevelőket alkalmazni, akik pótolni akarják és tudják a szülői simogatást.

Fáradhatatlan volt,  a szeretet és gondoskodás minden nap újratermelődött
benne a gondjaira bízott  sérült  gyermekek iránt.  Nap mint nap életre keltek
benne Nazim Hikmet török költő szavai, munkáját,  tetteit  mindig az alábbi
gondolatok hatották át:

„Higgy magadban, a földben, a tengerekben
de az emberben higgy mindenekelőtt.
Szeresd a felhőt, a gépet, a könyvet,
de az embert szeresd mindenekelőtt.
Éld mélyen át a
   száraz ágak,

kihunyt csillagok,
    s beteg állatok bánatát,

de az emberét mindenekelőtt.”

Nyugdíjasként  sem hagyta  el  a  pedagógiát.  Halála  előtt  két  héttel  még
szavalóversenyünk zsűrijében tevékenykedett,  kedves szavakkal értékelve a
produkciókat.

Mindössze két évig élvezhette a dolgos élet utáni pihenést, családja, imádott
unokája szeretetét, akiktől tragikus hirtelenséggel ragadta el a halál. 57 éves
volt.

Anyák napján temettük. Sírján férje, gyermekei, a rokonok, kollégák és
pályatársak koszorúi mellett ott voltak a tanítványok virágai.

„Csak azok halnak meg, akiket elfelejtünk.”

(Mauric Matherlink)

Emlékét szívünkbe zártuk, s kegyelettel megőrizzük.

Módis Péterné - Sum Ferenc
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