
IN MEMORIAM

Bíró Géza
1927 - 1994

Szomorúan,  mély  fájdalommal  állok  itt,
hogy búcsút  vegyek  kollégánktól,  barátunktól:
Bíró Gézától. Búcsúzom a nevelőtestület, a ta-
nulók, dolgozók és mindazok nevében, akik is-
merték,  szerették,  tisztelték  vagy  barátjuknak
vallották.

Kedves Géza!
Nemrég még találkoztunk az intézetben. A

kollégákhoz jöttél... Majd jött a hír, hogy kór-
házban vagy... s a bíborpalástos „ős-Kaján” —
kivel „az ős viadalon” a „Nagy torná”-t vívtad
— legyőzött: csendben megadtad magad.

A váratlan tény mindannyiunkat megrendí-
tett. Hihetetlennek tűnt órákon, napokon át. Hit-
tük és reméltük, hogy nem kell „feladnod” ily hamar... Neked... ki életedben „sokaknak
használtál” — legtöbbet azoknak, akik legjobban rászorultak: a siket tanítványaidnak.

Nem hittük, nem vettük komolyan a tanév elején — a fiúknak küldött — ígérvényed-
ben megfogalmazott soraidat, amelyben a Mindenhatótól „irgalmas ítéletet” kértél!

A sors nem volt kegyes Hozzád!
Gimnáziumi tanulmányaidat a hadifogság szakította meg 1944-ben, s helyette szén-

bányában kellett 4 évet eltöltened.
Nem adtad fel.
1949. október elsején az almamáterbe kerültél, gyermekfelügyelőként dolgoztál —

miközben leérettségiztél  —, majd nappali  tagozaton, a Gyógypedagógiai  Tanárképző
Főiskolán — tanulmányi érdeméremmel — tanári oklevelet szereztél, hűen a sokgyer-
mekes tanítócsalád hagyományaihoz.

Gyógypedagógus lettél.
A siketek gyámolítását közel négy évtizeden át végezted. Sok-sok gyermeknek voltál

jó pásztora, akiket beszélni tanítottál, formáltad, nyesegetted gondolkodásukat hittel,
mélységes gyermekszeretettel. Partnernek tekintetted tanítványaidat, akiknek nevére —
idők távlatából is — pontosan emlékeztél. Megtanítottad őket az élet fontos dolgaira,
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amivel boldogulhattak; együtt fotóztatok, együtt fociztatok, örömben, bánatban együtt
voltatok.

A nevelésben nem ismertél lehetetlent. Munkádra igényes voltál, gyerekeidtől kö-
vetkezetesen követeltél — akik mindvégig nagyon szerettek, és évtizedek távlatából is
tisztelettel emlékeznek Rád.

Tudásodat,  szakmai  hozzáértésedet,  humanitásból  fakadó emberséggel  hintetted
közöttünk is.

A fiatal kollégák Tőled tudták meg igazából, milyen is a siket: mit? miért? és hogyan?
érdemes.

Szakmai kérdésekben mindig segítettél. Eljárásaidat a gyakorlat igazolta. Tapasz-
talataid alapját — a nagy tudós — Bárczi adta, akinek Te kedves tanítványa voltál,
módszeréhez hű maradtál, szétszórva igazát, lángralobbantva bennünk is azt, hogy a
nevelő-oktató munka során mindig a gyermek az elsődleges.

Tetted ezt szerényen, a fölényt mellőzve, nemcsak mondtad —csináltad is!
Példád követőkre talált!
Szakmai meggyőződésedtől sem tértél el. A gyakran változó, korszerűnek kikiáltott

metodikai eljárások követője nem lettél, így a hatalom bölcsője nem mindig ringatott.
Megőrizted hitvallásodat, melynek mottója — alapítónkat, Cházárt idézve:

„Nem tudván élhetsz-e a nap lefogytáig,
Tégy jól mindenekkel élted végfogytáig.”

Tetted ezt emberi tartással, kifinomult érzékkel, alapos tudással, bölcsességgel.
A nehéz helyzeteken átsegített utánozhatatlan öniróniád, fanyar humorod, ami feled-

hetetlen.
Feledhetetlenek a névnapok, meleg köszöntőid, amit soha senki utánozni nem tudott

és nem is fog tudni!
Feledhetetlenek az ünnepek, baráti összejövetelek, amelyeknek — akaratodon kívül

is — szerény központja voltál.
Mindannyian szívesen hallgattuk gondolataidat a világról,  tréfáidat rólunk, vagy

bármiről, ami csak szóba került.
A mi intézetünkben töltötted munkásságodat, a mi tanulóinkat nevelted, a mi kör-

nyezetünket gazdagítottad lényeddel — az élettől ezt mi kaptuk ajándékul.

Búcsúzom.
Nemcsak a szakma jeles gyógypedagógusa,  hanem szeretett  kollégánk, kedves

barátunk is távozott Veled, pótolhatatlan űrt hagyva.
Hiányozni fogsz, s akaratlanul is az jut eszembe — bár tudom, hogy lehetetlen —,

hogy  mennyivel  jobb  lenne,  ha  e  búcsúzó  helyett  most,  valahol...  a  Te  szavaidat
hallgathatnánk.

Emléked megőrizzük.

Tölgyes Lászlóné
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