
IN MEMORIAM

Kovács Tibor
(1924-2006)

2006. október 22-én elhunyt egy krisztusi humanizmust sugárzó, kiemelkedõ
intelligenciájú, magas fokú szakmai felkészültséggel rendelkezõ gyógypedagógus,
Maróthi díjas nyugalmazott Hajdú-Bihar megyei szaktanácsadó. 

1924. szeptember 29-én Hajdúnánáson született. A Debreceni Református
Fõgimnáziumban szerezte meg azt a magas fokú mûveltséget, amelyet egész élete
során folyamatosan gyarapított. Kiváló tanárai közül kiemelkedett Karácsony Sán-
dor, akinek pedagógiai munkásságát már tanítványként is csodálattal figyelte.
Élvezte a magyar föld szépségét. A sport, a természetjárás, a kertészkedés nemcsak
iskolás éveiben volt kedvelt tevékenysége, hanem a késõbbiekben is szabadide-
jének meghatározó része volt.

Theológus hallgatóként, majd segédlelkészként is sokat foglalkozik a fiatalok-
kal, valamint a beteg, fogyatékosok, nyomorékok és neurotikus emberek megsegí-
tésével. 

1953-ban nem hajlandó a „hivatalos egyház” politikai irányvonalát képviselni,
prédikációjába a szocialista mezõgazdaság fejlesztésének fontosságát belefog-
lalni. Az erre utasító körlevelet lelkészi összejövetelen nyíltan bírálja. Ennek
következményeként a lelkészi szolgálattól felfüggesztik, felszólalását hitetlennek,
szeretetlennek, engedetlennek és erkölcstelennek minõsítik. 

Elbocsátása után geodéziai és gyógyszertári segédmunkásként gondoskodik
családja eltartásáról. Az 1956-os forradalmat követõen ismét lehetõséget kap a
lelkészi hivatás gyakorlására. Erre az idõszakra jellemzõ légkör egyre jobban
szorítja a torkát a szószéken. Az egyházi szolgálatot felcseréli a gyógypedagógia
szolgálatával. Régi vágyát valósította meg azzal, hogy 1963-ban Tornanádaskára
kerül, és képesítés nélküli nevelõként értelmi fogyatékos gyermekekkel kezd el
foglalkozni. Közel 40 évesen maximális pontszámot elérve, felveszik a Gyógy-
pedagógiai Tanárképzõ Fõiskolára, ahol kiváló eredménnyel végez. Debrecenbe
visszakerülve a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet munkatársaként, iskola-
érettségi vizsgálatok, értõ olvasás és a korai beszédfejlesztés kísérletét vezeti. Élére
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áll az újat és korszerût akaró pedagógiai törekvéseknek, publikációi jelennek meg,
országosan is elismert szakember. Az Országos Pedagógiai Intézet felkérésére
bekapcsolódik a részképesség-kieséssel küzdõ tanulók korrekciós nevelését segítõ
fejlesztõ programok kidolgozásába. Meixner Ildikó munkatársaként meghatározó
szerepe van a diszlexia prevenciós módszer kidolgozásában, elterjesztésében.
Csabai Katalin logopédus a beszédükben akadályozott gyermekek, tanulók
fejlesztéséhez készített LEXI címû szakmai kiadványába a Tibor bácsi által írt
mozgásos mondókákat és verseket is beépítette.

Az 1970-es években szakfelügyelõi munkakörben is „szaktanácsadói” beállítódás
jellemzi. Továbbképzéseket szervez, helyi kutatásokat indít, elõadásvázlataival segíti
a területi munkaközösségi foglalkozások sikerét. Fontosnak tartotta az értékek
mentését, az értelmi fogyatékos tanulókkal való foglalkozásnál a családias légkört, az
igényes és szakszerû munkát. Jó érzékkel felfedezte munkatársaiban a tehetséges
pedagógusokat, akiket munkával bízott meg és szakmailag segített. Többen is
vagyunk, akik neki köszönhetjük, hogy a gyógypedagógiában vezetõként is alkalmaz-
hatjuk a tõle kapott szakmai tudást, beállítódásban pedig az emberséget és a gyógy-
pedagógia iránti elkötelezettséget. Gyógypedagógus feleségével segítette annak a
szakmai munkaközösségnek a munkáját, akik a középsúlyos értelmi fogyatékos
tanulók számára a ma is használt könyveket írták.

Sokat dolgozott azért, hogy értelme legyen a munkájának. Szakmailag orszá-
gosan olyan elismertségre tett szert, hogy az akkori helyi „hatalmasságok” nem
merték bántani. Így megõrizhette szakmai autonómiáját, és a gyakran értelmetlen
központi szabályozók helyi adaptációját megfelelõen tudta irányítani. 

Aktív pedagógiai pályafutásának a végén, a nyugdíjas évek kezdetén a Debreceni
Tanítóképzõ Fõiskolán – az akkor kísérletként induló – gyógypedagógiai
szakkollégista tanítójelöltekkel ismertette meg a gyógypedagógiai tevékenység
értékét, szépségét. Munkája eredményességét igazolja, hogy a végzett hallgatók
többsége gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben helyezkedett el, majd a
fogyatékosság típusához igazodó gyógypedagógiai szakképesítést is megszerezték. 

Nyugdíjas éveiben verseinek számát tovább gyarapította, és kiadót is talált a
megjelenítésre. Bárczi Gusztáv születésének 100. évfordulójára is verssel
emlékezett. Nekünk is hasonló gondolatok jutnak eszünkbe, amikor Tibor bácsi
arcképe megjelenik elõttünk.

„Nézzél ránk okos szemeddel
s az ugarra, melyen sorra-sort
húzva, kezünk kezeddel
összeér, mint a Van s a Volt,”

Emlékét tisztelettel és szeretettel megõrizzük. 

Szabó Imre




