
Tisztelt gyászoló család és mindazok a kollégák, tanítványok, neveltek és barátok, akik 

tisztelték és szerették Ildikót, és akikkel távolról most együtt emlékezünk! 

Kozma Ildikóval, egykori főigazgatónkkal a konduktív pedagógia egy ikonikus alakját 

vesztettük el. Olyan ember távozott közülünk, aki édesanyja révén „beleszületett” a 

konduktív pedagógia kialakulásába, formálódásába, akinek élete egybefonódott a konduktív 

pedagógia történetével és aki maga is történetírója volt a nevelési rendszer 

felvirágoztatásának, világszintű megismertetésének. 

Az ügy a Műszaki Egyetemről szólított el: a konduktív nevelést választotta hivatásul, a 

Villányi úton végigjárta a konduktorképzés, a konduktori munka minden lépcsőfokát. 

Most, e szomorúsággal teli pillanatban nemcsak kollégánkat, barátunkat búcsúztatjuk, 

hanem egy olyan vezetőt is, aki munkásságával és személyiségével meghatározta az 

intézmény útját, aki Hári Mária doktornő méltó utódjaként elhivatottan szervezte a 

konduktorképzés akkreditációjának, a konduktorok továbbképzésének lehetőségét, 

ugyanakkor a képzés és a nevelés mindennapi gyakorlatában is tevékenyen részt vett, 

először konduktorként, majd oktatóként, később főigazgató-helyettesként, majd pedig 1994-

től kezdve főigazgatóként. 

Kozma Ildikó elvitathatatlan szerepet vállalt a képzési keretrendszerének megteremtésében, 

felismerve a kor és a szakma elvárásait: kiemelkedő szakmai tevékenységével hazai és 

nemzetközi szinten egyaránt elkötelezetten képviselte a konduktív nevelés ügyét. 

 A szakmai, vezetői élet és a fizikai lét kihívásait, a felmerült akadályokat a rá mindvégig 

jellemző hallhatatlan akarattal, szorgalommal, a konduktív pedagógia iránti 

elkötelezettséggel kezelte, minden cselekedetéből a szakember hozzáértése és 

megkérdőjelezhetetlen céltudatossága volt kiolvasható. 

A Hári Mária által örökül hagyott széleskörű kapcsolatrendszert kiszélesítette és segítette a 

konduktív pedagógia alkalmazásának elterjedését a világ számos pontján, felismerve a 

nemzetközi nyitás fontosságát. Mindezen tevékenységek csúcspontjaként alapította meg 

1991-ben a Konduktív Nevelés Nemzetközi Pető András Társaságát és annak első elnökeként 

feladatának tekintette, hogy a konduktív pedagógia elmélete, gyakorlata és kutatása 

számára egy tudományos fórumot hozzanak létre, egy olyan fórumot, ahol a konduktor 

szakemberek közötti tapasztalatcsere nemzetközi szinten is megvalósulhat annak érdekében, 



hogy a nevelési rendszer folyamatos továbbfejlesztése megvalósulhasson. E cél 

megkoronázása volt a konduktív nevelési világkongresszusok életre hívása, mely a mai napig 

szakmai agórát teremt a konduktív szakma és a társszakmák képviselői, valamint az 

érintettek és azok családjai számára. 2020-ban szerveztük ebből a jubileumi tízediket, 

melynek előkészítésében Ildikó még részt vett. 

Tisztelt gyászoló közösség! 

Kevesebb nehezebb dolog létezik számomra, mint búcsúzni egy baráttól, egy kollégától, egy 

példaképtől, egy rendkívüli képességű és személyiségű embertől. Emberi vágyunk, hogy a 

búcsú ne legyen végleges, de hiszem, hogy Ildikó szellemisége számunkra örök szakmai 

iránytű és fény. 

Emlékét méltó tisztelettel úgy tudjuk képviselni, ha az általa képviselt alapelveket őrizzük és 

tovább szolgáljuk a konduktív pedagógia ügyét, ha a nagy elődök szellemiségét megőrizve 

fejlesztjük azt tovább. 

Ezekkel a gondolatokkal tisztelettel és hálával búcsúzunk, emlékét örökre szívünkben őrizve. 

Nyugodj békében, Ildikó! 

 

 


