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F IGYELŐ 
 
 
 

Laudáció  
– Gereben Ferencné Várbíró Katalin  
munkásságának méltatása1 
 
 
Tisztelt Elnök Asszony, kedves Kollégák és Kati! 
 
Szívesen, sőt örömmel vállaltam el a laudációt Gereben Ferencné Várbíró Katalin 70. szü-
letésnapja alkalmából. Miért is? Először azért, mert Katit hallgatókora óta ismertem, aztán 
kollégák lettünk, főnöke is voltam, majd ő lett az utódom a Gyógypedagógiai Pszicholó-
giai Intézet vezetőjeként. De ez még nem elég: sok területen érintkeztek a szakmai törek-
véseink, az igény arra, hogy a gyógypedagógia és a gyógypedagógiai pszichológia meg-
újuljon. 

A laudációra készülve azon is elgondolkodtam, hogy milyen műfajt válasszak, ami egy-
részt méltóan szól Gereben Katalin jelentős szakmai munkásságáról, másrészt Katinak is 
örömet okoz. Csak a tudományos, oktatói és közéleti tevékenységre koncentráljak, vagy 
bevonjam a magánéleti, családi eseményeket is? Először elkezdtem számba venni a tudo-
mányos publikációit, megszámolni a könyveket, könyvfejezeteket, a főiskolai jegyzeteket, 
a továbbképzési kiadványokat, a kutatási zárójelentéseket, külföldi és hazai cikkeit, a mód-
szertani kiadványokat. Aztán rájöttem, hogy ezt mindenki megnézheti a Magyar Tudomá-
nyos Művek Tárában, és nagyon unalmas is lenne, ha csak száraz számokat mondanék. 
Más úton folytattam hát a felkészülést. De annyit azért fontos leszögezni, hogy imponálóan 
gazdag ez a tudományos publikációs termés, méltó egy egyetemi oktatóhoz, a Széchenyi 
professzori ösztöndíj, majd a Széchenyi István ösztöndíj volt birtokosához. 

Végül magamban arra az elhatározásra jutottam, hogy a magánéleti szálat sem hagyom 
ki, mert az a meggyőződésem, hogy egy embert az is jellemez, hogy milyen életkörülmé-
nyek között, milyen más életfeladatok mellett, milyen odaadással és felelősséggel végzett 
egyéni küzdelmek mellett tudott szakmai téren sikeres lenni. Különösen fontosnak tartom 
ezt a „tudós nőknél”! Sok nyugat-európai országban járva, sok egyetemi oktató, kutató 
nővel beszélgetve tapasztaltam, milyen sokszor kellett nekik a szakmai érvényesülés ér-
dekében lemondani a házasságról, gyermekekről, unokákról. Gereben Katalin életútját 
figyelve fontos értéknek tartom, hogy ezt a vonalat is százszázalékos helytállással tudta 
teljesíteni. Olvasásszociológiával foglakozó egyetemi oktató férjének a tudományos kér-
dések terén is társa volt, de jutott ideje arra is, hogy pl. a baráti társaságnak szarvaspör- 
költet főzzön és finom süteményeket süssön. Fia és leánya PhD-fokozatának megszerzé-
sében és sikeres szakmai útjukon nemcsak a kétségtelenül meglévő tehetségük vitte előre 
őket, hanem az a meghitt, békés, intellektuális légkörű családi háttér, ahol jutott idő be-
szélgetésre, kulturális élményekre. Ha vele bárhol találkoztunk, retiküljéből mindig elő-
került az unokák fényképe, és tudtuk, hogy mennyit segít az ő nevelésükben is. Otthona 
mindig nyitott volt a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet munkatársainak baráti össze-

                                                        
1  Elhangzott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából ren-

dezett tudományos ülésen, 2014. nov. 27-én. 
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jövetelére is. Nyilvánvaló, hogy ha ennyi időt szánt a családra, akkor cikket, könyvet, szak-
mai koncepciót írni gyakran éjszaka kellett, feláldozva a pihenésre szükséges időt. Ezt is 
értékeljük, becsüljük a személyiségében! 

De térjünk vissza Gereben Ferencné dr. Várbíró Katalin szakmai életútjához. 1966-ban 
szerezte meg gyógypedagógiai tanári oklevelét, majd 1973-ban lett pszichológus, 1982-
ben pedig klinikai gyermek-szakpszichológus. 2001-ben megszerezte a neuropszicholó- 
giai képesítést is, példázva az élethosszig szükséges tanulást. A pszichológiai tudományok 
kandidátusa fokozatot 1995-ben szerezte meg. 

Logopédusként végzett iskolai és beszédjavító intézeti munka után 1978-ban került  
a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetbe, ahol 1996-tól 2010-ig intézetvezető főiskolai 
tanár volt. Közben 1996 és 2001 között a főiskola, illetve a kar főigazgató-helyettesi poszt-
ját is betöltötte. 

10–15 percben egy hosszú, tartalmas szakmai életút minden mozzanatára lehetetlen hi- 
ánytalanul kitérni, ezért elnézést kérek, ha valami fontos mozzanat kimaradna a laudáció- 
ból. Megpróbálom az önéletrajzi szál mellett tudományos gondolkodásának a fejődését, 
változását bemutatni, azt, hogyan próbálta újabb képesítéseinek tudásanyagát gyakorlati 
tapasztalataival ötvözni. Hogyan figyelte a nemzetközi szakmapolitikai tendenciákat, gaz-
dag szakirodalmi műveltsége és külföldi tanulmányútjai, kapcsolatai alapján hogyan tudott 
mind a gyógypedagógus-képzésre, mind a sajátos nevelési igényű gyermekek számára 
biztosítandó diagnosztikai, terápiás és fejlesztő szolgáltatásokra nézve javaslatokat, alap-
elveket megfogalmazni. 

Első tudományos publikációja velem társszerzőségben jelent meg 1968-ban, a Magyar 
Pszichológiai Szemlében, Az ijedségélmény szerepe a dadogás etiológiájának kialakulá-
sában címmel. Érdeklődése logopédusként a dadogó, a hasadékos, a motoros afáziás,  
a pösze és az orrhangzós gyermekek diagnosztizálásának és terápiás ellátásának témái 
után egyre inkább az összetettebb nyelvi és beszédfejlődési zavarok felé fordult. A logo-
pédus feladatai között nem elsősorban az artikulációs hibák javítását tartotta fontosnak, 
hanem az akadályozott beszédfejlődés összetevőinek széles körű vizsgálatát és a megse-
gítés komplex jellegét. Kidolgozta és évekig vezette a logopédiai diagnosztikával sokol-
dalúan foglakozó továbbképzési programot. Feldolgozta a változásokat az afázia fogalmá-
nak alakulásában, és pontos terminológiai elemzést készített a tanulási zavar – nem mindig 
egyértelműen használt – fogalmának hazai és nemzetközi értelmezéséről. Bevezette és  
a hazai viszonyokra alkalmazta a Frostig diagnosztikai és fejlesztő programot. Neuropszi- 
chológiai képzettségével összhangban a kognitív képességek, ezen belül az auditív emlé-
kezet vizsgálatával, a fejlődési diszfázia jelenségének leírásával, a kommunikációs zava-
rokhoz társuló eltérésekkel és a súlyos állapotú problémákkal is foglalkozott. A kognitív 
funkciózavarok feltárása témában K+F kutatást vezetett. A hazai rendeletekben „beszéd-
fogyatékosságnak” nevesített fogalom helyett korszerű új elnevezés meghonosítására tett 
javaslatot gazdag nemzetközi összehasonlítás alapján, a 2013-ban megjelent Diagnoszti-
kai Kézikönyv egyik fejezetének társszerzőjeként. 

Feltétlenül említést érdemelnek munkásságában a következők: jártassága a pszicho- 
metriai eljárások terén, diagnosztikus tapasztalatainak feldolgozása esetismertetésekben, 
valamint a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika megújítására tett javaslatai. Jelentősnek 
tartom azt a több mint másfél évtizedes munkásságát, amit a gyakorló beszédjavító óvo-
dába felvételre jelentkezők sokoldalú kivizsgálása és a gyermekek nyomon követése,  
a fejlesztés eredményességének elemzése terén végzett. 

Elismerést és értékelést érdemel az a tény, hogy nemcsak egy szűk logopédiai területre 
specializálódott „szakbarbár” lett, hanem a gyógypedagógiai megsegítést igénylő teljes né-
pességre kitekintett, és a gyógypedagógiai pszichológia fejlődési tendenciáival, valamint 
szakmatörténeti kérdésekkel is foglalkozott. Jelentős az a tevékenysége, amelyet az egye-
temi szintű gyógypedagógus-képzés óra- és vizsgatervének kidolgozásával a bevezetés ér-
dekében tett. Az MA-szint terápiás moduljának ma is vezetője. Közéleti tevékenységéről  
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a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületében végzett főtitkári, elnöki működéséről, szakma-
közi kapcsolatairól, kitüntetéseiről is szólni kellene, lezárásként mégis inkább azt a szemé-
lyes hangot ütném meg, hogy igaz szívvel gratuláljak mindannyiunk nevében Neked, drága 
Kati ahhoz, ahogy ezt a 70 évet és velünk a sok évtizedet végigélted és küzdötted, jó kollé-
gaként és barátként, optimistán, nagy testi és szellemi erővel. Továbbra is szolgáld jó egész-
ségben professzor emeritaként a gyógypedagógus-képzés és a tágan értelmezett gyógype-
dagógia ügyét. Isten éltessen! 
 

Lányiné Engelmayer Ágnes 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
SZABÓNÉ VÉKONY ANDREA  

„IV. Nyitott kapuk a logopédián” 
2015. március 6. 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézménye 
1221 Budapest, Szent István tér 1. 
 
 
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézménye immár negyedik alka-
lommal csatlakozott 2015. március 6-án az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizott-
sága, valamint a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége felhívásához, kinyitva „kapu-
inkat” az érdeklődő érintettek, hozzátartozóik, illetve a team-munkában velünk együtt dol-
gozó szakemberek, kollégák előtt. Az „Európai logopédusok napja” kiváló alkalom arra, 
hogy tájékoztatást nyújtsunk a különféle kommunikációs és nyelvi zavarok témájában, 
felhívva a figyelmet az időben történő diagnosztizálás és a komplex fejlesztés fontossá-
gára. 

2015-ben „A logopédia európai napjának” témája: „Az idegi eredetű szerzett kommu-
nikációs zavarok” (acquired neurological communication disorders). 

A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központban megrendezett konferenci-
ára 120 fő regisztrált előzetesen; szülők, védőnők, óvodapedagógusok, bölcsődei gondo-
zók, tanítók, tanárok, egyetemi hallgatók, logopédusok egyaránt. 

Az a tény, miszerint minden évben nagy érdeklődés övezi a rendezvényt, mutatja, nagy 
szükség van arra, hogy a logopédus szakma és a társtudományok képviselői megosszák 
tudásukat, ismereteiket, tapasztalataikat az érdeklődőkkel. A konferencia azonban a tu-
dásmegosztás mellett egyben lehetőség arra, hogy az érintettek, hozzátartozóik és a velük 
foglalkozó szakemberek nemcsak információt, hanem saját élményű tapasztalatokat is sze-
rezhessenek. 

Ebben az évben az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága javaslatára a fi-
gyelem középpontjába kerültek az idegi eredetű szerzett kommunikációs zavarok, emel-
lett előadásokat hallhattunk az alábbi témákban is: a korai nyelvi fejlődés szűrése, a nyelvi 
fejlesztés lehetőségei, állatasszisztált terápia, valamint a mozgás szerepe a logopédiai te-
rápia során. 

A rendezvényt Biró Rita Zsófia, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tag-
intézményének igazgatója nyitotta meg, majd sor került az Ajtony Péter-díj átadására, me-
lyet vándordíjként minden évben „A logopédia napján” az a Szakszolgálatunknál dolgozó 


