
voltatok/vagytok mindenütt: Főiskolánkon, a Magyar Gyógypedagógusok Egye -
sületében, igazgatókként a gyógypedagógiai intézményekben.

Te mindig gyakorlati szakembernek vallottad magad. Tenni, minél többet
tenni az értelmileg akadályozott gyermekekért. Erre születtél, tetted is a munkás
40 éven át. Példaértékű kötődésed Békés Me gyéhez. Orosháza, Békéstarhos,
Gyula főbb állomásai életednek. Intézetet ala pí tottál, szerveztél, irányítottál.
Mégis életed fő műve a gyulai intézet volt. 15 éves jogász–gyógypedagógus
igazgatói működésed alatt az intézmény korszerű szakmai műhellyé fejlődött. 

Mi azt tapasztaltuk, hogy méltó utóda voltál a nagy elődöknek: Kádas
Györgynek, Pánczél Imrének.

Vezetői munkásságodat több kitüntetéssel ismerték el. Te pedig büszke voltál
fiatal, szakképzett testületedre, az intézmény valamennyi dolgozójára.

Rangot jelentett a gyulai intézetben dolgozni. Magam is kivételes rangnak te -
kin tettem, hogy vezetéseddel Gyulán folytathattam pályafutásomat.

Azon kevesek közé tartoztál, akiknek nagyon sok barátja volt a városban, a
megyében, az országban. A barátság pedig összetartozást jelent. Összetartozást,
össze fogást egy közös célért, ez esetben  a fogyatékos gyermekek sorsának javítá -
sáért. Szerénységeddel, jóságoddal képes voltál összefogni bennünket.

A búcsú pillanatában megköszönöm neked biztatásodat, elismerésedet
szakmai munkánkról, törekvéseinkről. Köszönjük, hogy együtt örültél velünk 
sikereink nek. 

A munkád mellett igen nagy érték volt életedben családod. Büszke voltál
rájuk. Szerető férj, apa, nagyapa voltál. Valamennyien osztozunk az ő fájdalmuk-
ban is. Búcsúzom a Békés Megyei Önkormányzat, a MAGYE, a megyei Igazgatói
Szakmai Munkaközösség, a megye és város gyógypedagógusai, intézményünk
tantestülete, valamennyi dolgozója és diákja nevében. 
Isten veled, nyugodj békében, emlékedet örökké megőrizzük.  

Németh László

emléktábla-avatás

Tíz éve halt meg dr. palotás Gábor orvos-gyógypedagógus, a
logopédia kiváló művelője

Annak a budai háznak a falán (Budapest, XI., Otthon u. 1.), amelyben családjával
évtizedeken át lakott, a Beszédhibásokért Alapítvány, az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete
(MAGYE), hálás tanítványok és a XI. Kerület Önkormányzat emléktáblát
helyeztek el és avattak fel 2003. október 31-én délután.
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A gondolatot Dr. Vékássy László DSc. pszichológus-gyógypedagógus  vetette
fel. Ő javasolta a MAGYE Elnökségének, hogy „szeretett hivatásunk kiemelkedő,
gyarapító munkásságú, már eltávozott művelőinek” állítsunk emléket. Ő volt az
is, aki a gondolat megvalósításához is hozzálátott, és elsőként a Dr. Palotás Gábor
Emléktábla-állítást előkészítette, megszervezte.

Az Emléktáblát Marosits István szobrászművész tervezte, készítette.
Az avatáson – amely egy meghitt légkörű szakmai-baráti találkozó emlékét is

őrzi – Palotás Gábor nagyon sok tisztelője, kollégája, barátja, tanítványa vett
részt, és családja: fiai és unokái is jelen voltak. Sokan helyeztek el virágot az
Emléktábla alatt. 

Méltató beszédet a XI. Kerületi Önkormányzat nevében Balázs Gyula alpol-
gármester és Subosits István ny. főiskolai tanár mondott. 

A  Subosits István gondolatait tartalmazó beszédet alább teljes terjedelmében
közöljük.

Gordosné dr. Szabó Anna 

kedves megjelentek néhai palotás tanár úr volt tanítványai,
egykori munkatársai, hajdanvolt barátai, tisztelői!

Tíz éve hunyt el a XX. század második felében kiteljesedett magyar gyógy -
pedagógia egyik meghatározó tanár-egyénisége, dr. Palotás Gábor. Emlékének
megőrzésére és ápolására minden bizonnyal a legjobb módot választották a
kezdeményezők azzal, hogy emléktáblával jelölik meg a házat, amely hosszú
ideig otthont adott a nagyra becsült, példás életet élt kollégánknak. Sze rény -
telenség volna, ha méltató tartalmú, szakmia munkásságát bemutató és minősítő
mondanivalóra süríteném gondolataimat; emlékezni és emlékeztetni – ez a szónok
feladata.

1951-ben ismertem meg őt, együtt iratkoztunk be azon az őszön a Gyógy pe -
dagógiai Tanárképző Főiskolára. Némileg távolinak tűnt az egyénisége; egyrészt
tapasztaltabb, érettebb volt nálunk, öt-hat évvel idősebb is, másrészt gazdagabb,
viszontagságosabb életútja volt. Többször is említette, hogy a 2. világ háború után
nyugati hadifogságból szabadult, ahová kitelepített egyetemi hallgatóként (leven-
teként?) került. Vele kapcsolatban első élményeim szemináriumi foglalkozá-
sokhoz kötődnek; szívesen bombázta kérdéseivel az előadót, kedélyesen
„telebeszélte” az órákat, az idő eltelt, s mi hálásak voltunk neki, mert meg me -
nekültünk a számonkérésektől. Mindössze egy félévig voltunk évfolyam társak,
ugyanis mivel az orvosi egyetemen voltak előtanulmányai, ott vizsgázott, szigor-
latozott orvosi tárgyakból, Bárczi igazgató úr engedélyezte, hogy egy évet
ugorhasson, így a második félévet már a második évfolyammal kezdhette meg,

61



62

azzal az évfolyammal, amelybe járt az ismertebb gyógypedagógusok közül
Göllesz Viktor, Rendi László, a költő Gyurkovics Tibor stb.

1954 után más irányba vezettek útjaink. Ő egy ideig a főiskolán dolgozott,
beosztották a tanulmányi osztályra, dolgozott a Pető-féle mozgásterápiai tan-
széken, előadott különböző tárgyakat. 1961-ben ismét közelebb került az életpá-
lyánk. Mivel Kanizsai tanár úr 1961-ben nyugalomba vonult, a főiskola vezetése
felkeresett s felkért, hogy tanítsak a logopédiai tanszéken. Ott akkor ketten
dolgoztak: Mérei tanárnő és Palotás Gábor, akit átmenetileg vezetőnek bíztak
meg. Gábor – szabad ebben az összefüggésben így nevezni, azt kérdezte tőlem:
Pistukám, melyik tárgyat akarod tanítani? (Zárójelben jegyzem meg: a
megszólítás afféle pszichikai lakmuszpapír volt, ha támadt valami disszonancia,
vita közöttünk a megszólítás Subókámra változott.) Kérdésére a válaszom az volt:
mivel te az orvosi egyetemet végzed, én a fonetikát abszolváltam az egyetemen,
tanítsd te a logopédiát, én meg a fonetikát. Így alakult ki munkamegosztásunk. –
Az élet sodra úgy hozta, hogy az eltelt negyven év alatt voltunk egymásnak
évfolyamtársai, beosztottjai, hivatali elöljárói, s ez jó bizonyosság arra nézve,
hogy az élet fordulatai kiszámíthatatlanok.

Palotás tanár úr a gyógypedagógusok ama nemzedékéhez tartozott, amely
Bárczi igazgató úr gyógypedagógiáról alkotott nézeteinek közvetlen örökösévé
vált. Ennek az örökségnek a fundamentuma, hogy a gyógypedagógus tevé keny -
sége mindenekfelett a segítés;  segíteni a szülőn és a gyermeken. Egymást segíte -
ni ez az emberi természet legfőbb parancsa. A gyógyító nevelés a Bárczi-féle
értelmezésben a cselekvő, a mindennapok humanizmusára épült. Bárczi igazgató
úr ezt kissé sarkítva így fogalmazta meg: „ne szánd, hanem neveld a fogyatékost!”
Idegen volt számomra a doktrinér, csak kodifikált formákban, öblös szólamokban
életre kelő humanizmus.

Palotás tanár úrtól, Bárczi Gusztáv volt tanítványától sem lehetett olyat kérni,
amiben ne segített volna, vagy ne próbálta volna meg a másik ember ügyének fel -
ka rolását. Orvosi praxisában is ez volt a gyökér, amely éltette gyógyító tevékeny -
ségét.

Egy bölcs mondás szerint, ha meg akarod tudni, ki milyen ember, bízd meg
vezetői feladattal, adj hivatalt neki. Mint a Logopédiai Intézet vezetője is ember-
ségtudó, munkatársai gondjait átérző főnök maradt.

Jelleme, pszichikai konstituciója egy szelíd lelkületű, békeszerető, megértésre
vágyó egyéniséget takart; egyszerűen kifejezve: nem érezte jól magát konfliktu-
sos helyzetekben. Két ízben is eltávozott a főiskoláról, mindig akkor, amikor
feszül tebb volt ott a légkör. – Volt egyfajta anekdotázó, bölcs humora. Fanyar
humorral elbeszélt – mai nyelven szólva – sztorijaival gyakran került a társaság
középpontjába. Az élet fonákságait inkább felülről nézte, megbocsátóan köny -
velte el. Jólneveltsége, higgadtsága talán sohasem hagyta cserben. Ha voltak is
bosszús pillanatai, olyanok, amikor az ember száját elhagyja az a bizonyos fel-
szólító módú harmadik személyű igealak, de Palotás tanár úrnál ennek az artikulá-



ciója is visszafogott volt, inkább
arca tükrözte az érzelmi változást,
nem pedig hangjának erőssége.

Malraux szerint az ember any -
nyit ér, amennyit változtat a vilá-
gon. Palotás Gábor úgy változtatott
a világon, hogy aki kapcsolatba
került vele, azon nyomot hagyott az
ő megértő, bizalmat keltő jóságos
természete; egész lénye reményt
táplált a bajbajutottakban.

Az emlékét megörökítő tábla
Marosits István szobrászművész
alkotása, akinek a szíve – spirituális
értelemben – összenőtt a gyógy pe -
dagógusok érzelem- és gondolat -
világával.

Hirdesse ez a tábla és adja tudtul
annak, aki erre jár és olvassa a so -
rokat, hogy élt ebben a házban egy ember, aki ugyan nem vitt végbe hőstetteket,
nem lengetett zászlókat a barrikádokon, nem döntötte el csaták kimenetelét, de
elviselhetőbbé tette szerencsétlen beteg gyermekek és felnőttek sorsát, életét.
Talán ez a legfontosabb az életben. Hirdesse a tábla, ahogy Kempis Tamás fogal-
mazta meg: „A jó ember dicsősége a jó lelkiismeret tanúbizonysága.” E ház lakó-
ja a jó emberek közé tartozott.

Adózzunk néma főhajtással Palotás tanár úr emlékének.
Subosits István
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