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Flóra, amikor Illyés Gyula megismerte (1936)
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BÚCSÚZUNK*

Búcsúzni jöttünk, emlékezni és tanúságot tenni. Búcsút venni
Illyés Gyulánétól, szeretett Flórikánktól, sokak tisztelt Flóra néni-
jétől.

A búcsút az teszi igazán mély, fájdalmas, emberi élménnyé, ha
a  búcsúzók felmérik,  átélik,  meggyőződéssel  tudják,  hogy kitől
búcsúznak, kit veszítenek el. Mi, közvetlen munkatársaid, kollé-
gáid, tanítványaid, magyar gyógypedagógusok és pszichológusok
tudjuk, hogy ki voltál, átérezzük a veszteséget.

A gyógypedagógiai és pszichológiai történetírás feladata lesz,
hogy filológiai  pontossággal  rendszerbe  foglalja  életművedet:  a
biográfiai adatoktól a tudományos művekig; a sérült gyermekek,
fiatalok,  felnőttek  és  családjaik  életének  jobbításáért  megálmo-
dott, újító gondolataidtól a megvalósítás hétköznapi feladatokban
testet öltő, fáradhatatlan munkájáig; az ügy országos szintű kihar-
colásától a nemzetközi képviseletig.

Munkát adsz az utókornak, mert gazdag, szerteágazó és nagy
időt  átfogó  ez  az  életmű,  hiszen  sok-sok  évtizeden  át  aktívan
dolgoztál, szinte az utolsó pillanatokig a munka volt éltető elemed.
Mégsem lesz nehéz dolga a történetírásnak, mert az életmű olyan
tiszta-ívű, értelmes egész, melyet az ember tisztelete és szeretete, a
nehéz  helyzetbe  kerültek,  az elesettek  emberi  méltóságának elis-
merése,  az  a  meggyőződés  fogott  keretbe,  hogy  minden  sérült
ember alkalmas a harmonikus életre.

Emlékezni jöttünk, felidézni lényedet, személyiséged varázsát,
a szépséget, erőt, bizalmat, amit sugároztál, azt a tisztaságot, amit
a legnehezebb korszakokban, a XX. század szörnyűséges esemé-
nyei közt töretlenül őriztél. Milyen volt a Te sorsod, aki a sorsana-
lízis géniuszának, Szondi Lipótnak voltál a tanítványa? Mély fele-
lősségérzés  és elkötelezett  hivatástudat  jellemeztek,  magasrendű
etikai princípiumok vezéreltek, szigorú voltál önmagadhoz, min-
dig szolgáltál; ezért is érezted úgy, hogy nehéz volt az életed. Sok

* 1995. május 25-én, a Farkasréti temetőben, a ravatalnál elhangzott egyik búcsúbeszéd
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mindent elértél a tudományban és a közéletben egyaránt, de nem
a sikerek, címek, rangok, kitüntetések mentén értékelted az élete-
det.

Az esztétikus Guyau felfogását tetted magadévá: „... teljes és
erőteljes életet  élni, már esztétikus élet: intellektuális és morális
életet élni, íme a legfelsőbb fokú szép és legnagyobb élvezet...”

Tudományokon nevelkedett lényedet vonzotta a tehetség, a mű-
vészetek, a művészek varázsa és ugyanakkor Illyés Gyulát a Te
szépséged,  jóságod,  az  emberi  érzések  mélységeinek  megérteni
tudása, az a biztonság és állandóság, amit teremtettél,  vonzotta
hozzád és a sors hosszú, közös évekre társadul adta őt.

Boldog voltál-e? Nem tudjuk. Az utóbbi évek ráérősebb, emlé-
kező beszélgetéseiből ez nem derült ki. Ezt is elvitted magaddal,
mint sok más titkot életed válságaiból.

Mi azonban nemcsak a nagy ügyek és küzdelmek Flóráját is-
mertük, hanem a hétköznapi embert is, aki rengeteg dolga ellenére
mindig  őszinte  érdeklődéssel  fordult  a  kisemberek  ügyes-bajos
problémái felé is; akiben végtelen puritánsága mellett megfért egy
kis hiúság is.  Tudjuk, hogy igyekezett  eltüntetni  a  róla  készült,
nem elég jó fényképeket, és szemüvegét sem szívesen viselte. Volt
benne szelídsége ellenére konok akarat a jó ügyek kiharcolásakor.
Megcsodáltuk Flóra, hogy milyen munkabíró voltál, ahogy Illyés
Gyula mondta rólad: „hiányzik szervezetéből a fáradtságjelző ké-
szülék”. Ösztönös érzéked volt arra, hogy tudd, ki a jó, a tiszta
ember. Haragot nem tartottál, tudtál megbocsátani, de emlékeze-
tedben  megőrizted,  ha  valaki  álnok vagy rosszindulatú  volt,  ha
elgáncsolt egy jó ügyet. Sokszor mozogtál bátortalanul a közéleti
protokoll útvesztőiben, de ahhoz mindig volt bátorságod, hogy a
legbefolyásosabb  embereket  nyerd  meg  a  sérült  emberek  és  a
gyógypedagógia ügyének. Ha elértél valamit, azt nem magadnak
tulajdonítottad, hanem munkatársaidat dicsérted érte, hagytad őket
„felnőni” magad mellett.

A búcsúzás és emlékezés mellett tanúságtevő szerepünk is van.
Nemcsak családod, barátaid, munkatársaid, tanítványaid jöttek el,
hogy utolsó állomásodon melletted álljanak. Jelen vannak a sérült
embereket képviselő szervezetek, a gyógypedagógiai iskolák volt
növendékei is.
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Miről tudnak ők jelenlétükkel  tanúságot  tenni? Arról,  hogy
érdemes volt élned, a mindenkori „felsőbb hatóságokkal” küzde-
ned. A gyógypedagógiai óvodák megszervezésével elindítottad a
korai fejlesztés gondolatát; a munkaterápiás foglalkoztatókkal az
értelmileg  akadályozott  felnőtt  emberek  munkábaállítását;  a  sú-
lyosan és halmozottan sérültek ügyének felkarolásával, a képezhe-
tetlennek történő minősítésük megszüntetését. Szülők, civil szer-
vezetek, alapítványok dolgoznak ma már abban a szellemben, amit
te képviseltél.

Jelenlétük biztos igen arra a bizonytalan kérdésre, amit Te is
feltettél, mint kételkedő, gondolkodó, sorsot faggató ember, ami-
kor életedet mérlegre tetted: megérte-e?

Az értelmiségi és művész létforma mezsgyéjén éltél, és magad
is művész voltál, hisz különös tehetséged volt az emberek talpra-
állításához.

A búcsúzók között  nagy tisztelettel  vesznek körül a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola volt és jelenlegi
vezetői, oktatói; külön meleg szeretettel a Gyógypedagógiai Pszi-
chológiai Intézet munkatársai.

Magam csak köszönettel  tartozom Neked azért,  hogy nehéz
élethelyzeteimben mellettem álltál.

Illyés Gyula szavaival búcsúzunk:

    „Ha emelt fővel távozol vagy
   arcra esel:

    így is, úgy is példa leszel
    az ittmaradóknak,

   mielőtt
    a »Vége«-függöny legörög.”

    Lányiné dr. Engelmayer Ágnes
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