IN MEMORIAM
Williger József (1922 – 2004)

Tanítóképzõt végzett Szegeden, de érdeklõdése hamarosan a gyógypedagógia felé
fordult. Bárczi Gusztáv tanítványa volt a budapesti Gyógypedagógiai Tanárképzõ
Fõiskolán.
Pályakezdõként a III. kerületi Raktár utcai általános iskolában, majd a Miklós
téri gyógypedagógiai nevelõintézetben dolgozott. Innen nevezték ki a Raktár utcai
gyógypedagógiai (kisegítõ) iskola igazgatójának. Mûködése alatt néhány osztályból sokrétû feladatot ellátó, komplex intézménnyé fejlõdött, és közismertté vált
iskolája.
A kerületben két gyógypedagógiai iskolát hozott létre: a Raktár utcait, és a
szintén elismertté vált Szellõ utcait.
Az iskola 1950–1947-ig mûködött a Raktár utcában, több kihelyezett tagozattal: Békásmegyeren, Csillaghegyen, a Bécsi úton. Majd az óbudai lakótelepi
építkezések miatt megnõtt az iskoláskorú gyermekek száma, és egyre nagyobb
igény merült fel a gyógypedagógiai ellátás differenciálására. A kerültben folyó
színvonalas gyógypedagógiai munka értékelését jelentette, hogy 1974-ben új
épületet kapott az iskola, a Szellõ utcában. Itt lehetõség nyílt az enyhe fokban
sérült értelmi fogyatékos gyermekek oktatása mellett más sajátos nevelési igények
kielégítésére is. Megnyílt az óvodai tagozat, elõkészítõ osztályok fogadták az
újonnan beiskolázottakat. Itt szervezõdött Budapesten elsõként logopédiai
tagozat, és egyre több logopédus látta el a beszédsérült gyermekeket a kerület
óvodáiban, iskoláiban is.
Williger József 32 éves igazgatói mûködése alatt a pedagógiai tevékenység
megújulása töretlen volt. A Ráby Mátyás utcában megnyíló halmozottan sérült
gyermekek iskolája is a Raktár utcához, Williger Józsefhez tartozott, bizonyítva,
hogy mindig fogékony az új gondolatok iránt, szívesen áll a jó és igaz ügyek
mellé.
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Hallatlan munkabírásával és önfegyelmével példát mutatott tantestületének.
Kerülte a konfrontációt, csendben, nyugodtan intézte az intézmény ügyeit. Támogatta a jó ötleteket, szívében sohasem volt szakmai féltékenység.
A klasszikus gyógypedagógia csendben, háttérben dolgozó nagyszerû alakját
tisztelhetjük benne. Bár nem volt országosan ismert személyiség, mégis elmondhatjuk, hogy a szakma nagy generációjának jelentõs alakja volt.
Nagyon szerette a gyermekeket. Mondhatni szokatlanul bánt velük. Úgy
mintha többek, okosabbak, tehetségesebbek lennének, mint valójában. És ettõl
többek, okosabbak, tehetségesebbek is lettek!
A Szellõ utca alaplégkörét az Õ embersége adta meg. Szinte hihetetlen, hogy
a Raktár – Szellõ utcai iskolának ötven év alatt mindössze két igazgatója volt,
ebbõl Õ 32 évig. Tudtommal nincs még egy ilyen intézmény az országban!
Minden volt kollégája õriz történeteket, emlékeket legendás jóságáról,
önzetlenségérõl. Igaz gyógypedagógusként nemcsak a gyermekek, hanem a felnõttek gondjaival is tudott azonosulni. Mindig, mindenben segített, amiben csak
tudott és lehetett.
Hatvan éves korában nyugdíjba ment. Azután minden idejét családja körében
töltötte. Feleségével, szeretett Hildájával ötvenhat éven át kéz a kézben járták az
óbudai utcákat, és életük útját.
2004. szeptemberében hosszú, türelemmel viselt betegség zárta le dolgos életét.
Emlékét szeretettel õrzik családja tagjai, kollégái, munkatársai, tanítványai.

Krasznár Felícia
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