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I N M E M O R I A M

Vassné dr. Kovács Emõke
1933. március 6. (Nagykõrös) – 2014. június 9. (Budapest)

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
Fonetikai és Logopédiai Tanszék
nyugalmazott tanszékvezetõ fõiskolai tanár

A szó dadog…, te tudod ezt legjobban, 
akihez „hûtlen lettek a szavak”, 
aki leszállt „a kínoknak eleven 
süket és forró sötétjébe, nem 
három napra, de három hóra, három évre.” 

(Babits: Jónás imája)

Búcsúzás, elköszönés, elengedés, elválás, elbocsájtás. 
Mindegyik szó szemantikai magva fájdalmasan azonos, bár a körülölelõ asszociációs

mezõ már eltérõ árnyalatokat mutat, mégsem tudja egyik sem kifejezni azt a pillanatot,
a köré fonódó megfoghatatlan érzést, ami szétáradt bennem, amikor utoljára láttalak. 

2014. május. Húsz éve közös Danubia Zenekar zeneakadémiai bérletes koncert, ez
évi utolsó elõadás. Testvéred, Emma mellett ülsz, velünk egy sorban, a Zeneakadémia
Nagytermében. Törékeny tested szinte eltûnik a székben. Lényed minden idegszálával
a zenére összpontosítasz. Mendelssohn Paulusa. „Isten küzdelme az ember megmen-
téséért.” Mindnyájan tudtuk, akik szerettünk, hogy ez a zene neked és rólad szól. A kon-
cert végén, szinte megállt az idõ, mintha kívülrõl szemlélnénk a történéseket.

Boldognak tûnsz, segítünk menni és taxit hívni. Zeneakadémia, Király utcai bejárat,
TE. Intesz felénk a taxi anyósülésérõl, mint egy lassított felvételen. A fejed fordítod
felénk, ahogy indul a taxi, nézel minket hosszasan, mosolyogsz, tekinteteddel beszélsz,
mint ahogy tetted ezt már lassan egy éve. A szemedben végtelen szeretet. Úgy tûnt,
mintha te is el akarnád raktározni ezt a pillanatot…

Pár nap múltán jött a hír, hogy elmentél, elhagytál bennünket, olyan békében, mint
ahogyan elbúcsúztál, akkor, ott, tõlünk. Azóta így látlak, mosolyogva, boldogan, böl-
csen. Integetsz, mint aki már tudja, hogy milyen utat tettél meg itt e földön, és mi az,
amit ebbõl érdemesnek tartasz itt hagyni, ránk örökíteni az életedbõl, munkádból, szelíd
lényedbõl. 

Mert igen sokat kaptunk tõled, sok mindent hagyományoztál ránk! 
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Csak tudjunk rá vigyázni, az értékét helyesen megbecsülni, kánonba helyezni, meg-
õrizni az utánunk jövõknek. 

Mert meg kell õriznünk e közel ötvenévi fáradhatatlan, töretlen lendületû oktatói te-
vékenységed, tanszékvezetõi munkád eredményeit és emlékét a „szeretett Bárczin”,
a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola jogutódján, az ELTE Bárczi Karán. Bethlen tér,
Damjanich utca, Ecseri út – szakmai állomások az életedben. Tudjuk, hogy az utóbbit
már nem érezted annyira az otthonodnak, de mi – a tanszék, a kar – nyugdíjba vonu-
lásod után is szerettük, ha velünk vagy! Íróasztalod ott várt a közös szobánkban! 

Meg kell õriznünk interdiszciplináris tudományos szemléletedet, amelynek kö-
szönhetjük a logopédia szak megújuló elméleti tartalmait, az újabb és újabb tárgyiasult
tanegységeket. Több mint 70 publikációd, fõiskolai jegyzeteid, tankönyveid – egy gaz-
dag tudományos életpálya eredményeit, amelyek mára már a magyar tudomány részévé
váltak, és hatásuk a rokontudományokban is érzékelhetõ.  

Emlékszel, mennyire megilletõdtél, amikor a hetvenedik születésnapod tiszteletére
rendezett tudományos ülésen megköszönte neked mindezt a szakma: orvosi, nyelvtu-
dományi és pszichológiai blokkokban hangzottak el a tudomány nyelvén szóló köszön-
tések? 

Gordos Anikó pedig meglepetésül sötétkék bársonyba kötette a közös, 1971-ben ké-
szített publikációtokat! (Gordosné Szabó Anna – Kovács Emõke – Szépe György: Logo-
pédia, kommunikáció és nyelvészet. Nyelvtudományi Értekezések 75., Akadémia Kiadó,
Budapest.) 

Ekkor tudtuk meg azt a logopédiatörténeti tényt is Hirschberg Jenõ professzortól,
hogy ti ketten voltatok a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság kigondolói
1963-ban, egy nemzetközi konferencián (talán Rómában). Nektek köszönhetõ a nyel-
vészeti, foniátriai, akusztikai, zenei multidiszciplináris kutatások elindulása, a hazai és
nemzetközi konferenciák sora a 60-as évektõl. 

Emlékszel még az eretneknek tûnõ magyar logopédus szövetség létrehozásának
gondolatára a 90-es évek elején? Kicsit késõbb, de mégis megalapítottuk. Te is motorja
voltál! Aztán örökös elnökünknek választott az elsõ közgyûlés, és tavaly Sarbó-díjjal
tüntettek ki a logopédusok! Utolsó májusi látogatásunkkor, az Erõd utcában, még el tud-
tuk mondani neked, hogy elértük eredeti célunkat: tagjai lettünk az Európai Logopé-
dusok Szövetségének. Örömödet, mint egy dobogó elsõ fokán álló gyõztes, úgy fejezted
ki: többször magasba emelted ökölbe szorított kezed, a szemed sugárzott a boldog-
ságtól! 

Azt is megtanulhattuk tõled, milyen az az oktatói attitûd, amelyik a szakma szere-
tetére és mûvelésének igényességére neveli a hallgatót. Mindenkinél megtaláltad azt a
személyes hangot, amelyik elindíthatta azokat a belsõ változásokat, amelyek – az általad
elvárt elméleti és gyakorlati tudáson kívül – valóban jó gyógypedagógussá, logopé-
dussá, terapeutává tehették õket. Élõ példája voltál az empátiának, elfogadásnak és
megértésnek. Soha nem hagytál egyetlen hozzád fordulót – hallgatót, de érintettet sem
– magára. Segítetted tudásod, kompetenciád legjavát adva, de a kompetenciahatárokat
mindig tiszteletben tartva. Megtanítottad, hogyan lehet megtalálni azokat a más segítõ
szakmák felé vezetõ támogató utakat a hozzánk forduló páciens számára, amelyek már
túlmutatnak logopédiai kompetencia- határain.

Megtanulhattuk tõled, mit jelent kutatni, hazai és nemzetközi konferenciákon elõ-
adni, pontos hivatkozásokkal tudományos cikket írni. Emlékszel? Mindig azt mondtad,
amit Mérei tanár úr hagyományozott Verán keresztül is a tanszékre: egy nap egy jó ol-
dal, ha az valóban tudományos igénnyel készül. A hivatkozások pontosságát, százszori
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ellenõrzését Vértes. O. Andrástól tanultad, mi pedig tõled, közös publikációink írása
során. Köszönjük ezt Neked!

Mint ahogy azt is köszönjük, hogy nemcsak szakmai „anyaként” – ahogy kedves ta-
nítványoddal, Vecsey Katival hívtunk téged, nagy örömödre – voltál jelen az életünkben. 

Hány kiállítás, koncert, ebéd, MAGYE, MFFLT, IALP konferencia közös szállodai
szobája, határon belüli és kívüli, magyar és ciprusi görög hallgatóid hozzád írott
magánleveleikre adott válaszaid mesélhetnének arról, hogy milyen is volt Vassné dr.
Kovács Emõke PhD, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logo-
pédiai Tanszékének nemzetközi szinten is elismert tanszékvezetõ fõiskolai tanára. 

Köszönjük, a Bárczi nevében, hogy oktatónk, kutatónk voltál, köszönjük a tanszék
nevében, hogy kollégánk voltál, és köszönjük a szakma, a Magyar Logopédusok
Szakmai Szövetsége nevében, hogy logopédus voltál, és nem utolsó sorban köszönjük
a hallgatók nevében is, hogy mindeközben mindig ember voltál!

Az „égi gyógypedagógus karban” méltán foglalhatod el örök helyedet a legnagyobbak
között!

Budapest, 2014. június 30. Farkasréti temetõ 
Fehérné Kovács Zsuzsa
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