
IN MEMORIAM

Búcsú Buzási Lászlótól
(1921 - 2002)

Szomorú szívvel jöttünk elköszönni Buzási Lászlótól,
kedves munkatársunktól, tanárunktól. A „Bárczi” épüle-
tein  napok  óta  lengő fekete  zászló  arra  figyelmeztet,
hogy a magyar gyógypedagógia nagy generációjának egy újabb tagja távozott
közülünk. Távozása azonban képletes, mert jelenléte mostantól kezdve a hazai
gyógypedagógia jeles képviselőinek arcképcsarnokában állandósul.

Egy évvel ezelőtt, éppen ezekben a napokban, egy harmincöt éve diplomát
szerzett évfolyam hívására jött el hosszú évek visszavonultsága után az új ház
és a régi emlékek közé. S bár fel kellett fedeznünk a múló idő nyomait, a talál-
kozás,  a múltidézés örömteli  élményévé vált  Buzási  Tanár Úrnak,  korábbi
munkatársainak és a pályatársakká vált tanítványoknak egyaránt.

Buzási László pályája mintegy félévszázadon ívelt át és kötődött szorosan a
„Bárczi”-hoz. Pályára kerülő fiatalok sokaságát tanította gyógypedagógiai ta-
nárként a fogyatékosok ismeretére; testnevelő tanárként, sportemberként az ál-
lóképesség fejlesztésére, az egészséges életmód, a mozgás, a sport szeretetére.

Pályájának kezdeti szakaszában munkatársa volt a Gyógypedagógiai Labo-
ratórium lélektani csoportjának, ahol fogyatékos gyermekek vizsgálatát végez-
te, majd az Általános Gyógypedagógiai Tanszéknek. Szakmai tevékenységét
az 1987-ben megalakított Testnevelési Csoport vezetése koronázta meg 1991-
es nyugállományba vonulásáig.

Ezek az évek az oktatás, a fiatalok nevelésének, a szakmai munka építésének
aktív, sikeres évei voltak a közben zajló társadalmi változások, személyi meg-
próbáltatások minden nehézsége ellenére. Fellendítette a Főiskola sportéletét,
sportklubot alakított, tornász- és focicsapatot szervezett, kézilabdás lányaiból
1. osztályú csapatot formált, s a Bethlen téri udvarra visszavarázsolta egy mel-
lőzött sportág, a tenisz művelését. Meghatározó szerepe volt abban, hogy a
Testnevelési Csoport megalakulásával a testi nevelés módszertana a speciális
módszertanok rangjára emelkedett.

Jelenség volt a főiskolán. Értette és tudta, mire van szüksége a pályára kerülő
fiataloknak. Szakmai hitelessége, emberi tisztessége igen népszerűvé tette kol-
légái,  tanítványai körében, akik képviselték, majd alkotólagosan továbbfej-
lesztették több évtizedes munkáját.
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Tisztelt Tanár Úr!

A halálhír, amelyet megrendüléssel fogadtunk, emlékeket is idéz. Emlékeket
a hajdan volt útravalóról, amelyet gyógypedagógusok generációi vittek ma-
gukkal sok-sok éven át.

Szeretnénk most viszonzásul útravalót adni mi is, valamennyien, a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai  Főiskolai  Kar munkatársai,  egykori  és  jelenlegi
hallgatói, tanítványai, a gyógypedagógus társadalom tagjai.

Utolsó  üdvözletként  fogadja  hát  tőlünk  Rilke sorait,  amelyeket  egykor
Kányádi Sándor küldött „odaátra” Krónikás ének c. versében a költőtársnak,
Jékely Zoltánnak.

Most mi küldjük útravalóul odaátra, abban a reményben, hogy egyúttal a
veszteséggel való megbékélés üzenetét is közvetítjük. A megbékélés üzenetét
a családnak, a barátoknak, a pályatársaknak, mindazoknak, akik szeretettel
fogják őrizni az emlékezetükben. Mint ahogy megőrzi emlékét a gyógypeda-
gógia története is, amellyel „ős-Bárczis” személyét a pálya iránti elkötelezett-
ség, a szeretet és hűség örökre összekapcsolta.

„A lombok hullnak, hullnak, mintha fönt
a messzi égnek kertje hervadozna;
nemet-legyintve hullnak mind halomba.
S a csillagok köréből elbolyongva
magányba hull a súlyos éji föld.

Mi mind lehullunk. Nézd emitt e kart.
S amott a másik: hullva hull le minden.
De Egyvalaki végtelen szelíden
minden lehullást a kezében tart.”

Tisztelt Tanár Úr! Isten áldja, nyugodjon békében!

2002. június 6.

Gereben Ferencné dr.
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