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A PTE BTK Nyelvtudományi Tanszéke és az egész hazai nyelvészeti közélet mély 
megrendüléssel fogadta a fájdalmas hírt, hogy szeretve tisztelt professzorunk 2012. 
szeptember 12-én hajnalban elhunyt.

Veszteségünk hirtelenjében mérhetetlen: az egyetemi tanárképző, majd a 
bölcsészkar egyik meghatározó alapító egyénisége, az egykori Nyelvi és Kommu-
nikációs Intézet igazgatója, az új egyetemi tanszék első vezetője, nyelvtudományi 
doktori iskolánk alapító programvezetője, az alkalmazott nyelvészet nemzetközi hírű 
sokoldalú kutatója, évtizedek diáknemzedékei számára legendás tanáregyéniség, so-
kunk mestere távozott el közülünk. A hazai, majd közelebbről a pécsi hungarológia 
diszciplináris szerveződésének és tudományos-felsőoktatási intézményesülésének 
megalapozója, a Hungarológiai Évkönyv megálmodója.

Nagykőrösön született 1931. április 19-én. Ott is érettségizett az Arany János 
Gimnáziumban. Debrecenben kezdte meg magyar–francia szakos egyetemi tanul-
mányait, amelyeket végül Budapesten fejezett be 1953-ban. Tudományos pályáján 
1969-ben bölcsészdoktorátust, 1972-ben kandidátusi fokozatot, 2000-ben egyetemi 
magántanári címet (ELTE BTK), 2008-ban az MTA doktora címet szerzett. Igen sok-
színű szakmai érdeklődésről tanúskodnak kitüntetetten kedvelt kutatási területei: az 
alkalmazott nyelvészet (különösen az anyanyelvi nevelés és a nyelvpolitika), a XX. 
század nyelvtudomány-története, a szemiotika, a magyar szóalaktan. 

Széles körű tájékozottságához eleve hozzásegítette felsőfokú francia, angol, 
német, valamint középfokú orosz, spanyol és román nyelvtudása. Még fiatalon, 
Ford-ösztöndíjasként nyelvészetet hallgatott a Columbia Egyetemen (New York), 
majd a Harvard Egyetemen és a Massachusetts Institute of Technologyn. Később 
pedig már tapasztalt és elismert kutatóként kapott ösztöndíjas lehetőségeket külön-
féle külföldi tanulmányutakra, s járt rendszeresen nemzetközi konferenciákra.

Szépe tanár úr (hogy szakmai körünkben legközkeletűbb, teljes tisztelettől át-
hatott említését megidézzük a bizalmasabb „főtanár úr” mellett) 1953 és 1994 kö-
zött főállásban, azután 2001-ig tanácsadóként dolgozott az MTA Nyelvtudományi 
Intézetében, ahol első (budapesti) iskolateremtő tevékenységének köszönhetően – a 
modern nyelvészeti irányzatok iránti nyitott érdeklődés fölkeltésével – egy tehet-
séges fiatal nyelvésznemzedék indulhatott el kutatói pályáján, s irányításával meg-
indulhattak az iskolai anyanyelvi nevelés kísérleti programjai is. Emellett éveken 
át az ELTE Általános Nyelvészeti Tanszékének, később a Zsigmond Király Főiskola 
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Nyelvtudományi Tanszékének oktatója volt. Közben vendégtanárként is oktatott több 
hazai, határon túli és amerikai egyetemen (Veszprém; Újvidék, Kolozsvár; Rutgers 
University, New Brunswick (Fulbright-vendégprofesszorként); Columbia University, 
New York).

1982. szeptember 1-től oktatott a Pécsi Tudományegyetemen (JPTE / PTE), s 
egyetemi tanári beosztása 70. életévében alakult át professor emeritusivá. Tanár-
képző, majd bölcsészkari alapító-oktatásszervező tevékenysége újszerű egyetemi 
képzés bevezetésének nyitott utat, s e második (pécsi) iskolateremtő korszaka hívta 
életre később a Nyelvtudományi Doktori Iskolát is. 

Elismert szaktekintélyként a nemzetközi és hazai tudományos közélet számos 
fórumának (szakmai testületeknek, bizottságoknak) volt vezető tisztségviselője, il-
letve szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. A különösen a 60-as és 90-es évek 
között sűrűsödő, a nagyvilágban tett külföldi tanulmányutak és UNESCO-kiküldeté-
sek során otthonosan mozgott a friss nyelvészeti irányzatok között. A nyelvi emberi 
jogokkal kapcsolatban több tanácskozáson vett részt, amelyeknek eredményeként 
számos nemzetközi deklaráció, illetve dokumentum született. Igen gazdag magyar 
és idegen nyelvű szakirodalmi munkásságának (cikkeinek, tanulmányainak, szer-
kesztett köteteinek, tankönyveinek) sokszínűsége és mennyisége rendkívül fogékony 
és termékeny kutatóra vall.

Utóbbi aktív évtizedeinek talán legkiemelkedőbb két tudományos közéleti 
teljesítményét a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének 
(MANYE) megalapítójaként és örökös elnökeként, továbbá a Modern Nyelvoktatás 
című alkalmazott nyelvészeti szakfolyóirat újraalapító főszerkesztőjeként mutatta fel. 
Az utolsó évtizedeiben megjelent összesen négy születésnapi köszöntő kötet (1996, 
2001, 2006, 2011) nemcsak a „főtanár úr” iránti tisztelet lankadatlanságáról tanús-
kodik, hanem tematikus sokszínűségében az Ő sokoldalúságát is leképezi.

Nagyszabású, európai léptékben és távlatokban kreatívan gondolkodó kutató, 
rendkívül tehetséges és leleményes tudományszervező, elhivatott ismeretterjesztő, 
különleges empátiával megáldott vezető, vonzóan népszerű oktató, nagyvonalúan 
adakozó mester volt.

Hihetetlenül energikusan dolgozott. Szeretetből, szeretettel, s lendülete kör-
nyezetét is – kísérletező-útkereső kedvre bátorítva – magával tudta ragadni. Kahlil 
Gibran A próféta c. művében (1923) ír efféle csodáról. Révbíró Tamás fordításában 
idézem:

„… amíg munkálkodtok, igazán szeretitek az életet, és az életet munkálkodással szeretni 
azt jelenti, hogy meghitt ismerősötök az élet legbensőbb titka. (…) … az élet valóban 
sötétség, ha nincsen akarat, és minden akarat vak, ha nincsen tudás, és minden tudás 
hiábavaló, ha nincsen munka, és minden munka üres, ha nincsen szeretet; ha pedig sze-
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retettel dolgoztok, önmagatokat összefűzitek önmagatokkal, egymással és Istennel. És 
mit jelent az, hogy szeretettel dolgozni? Úgy szőni gyolcsot, hogy a szálat a szívedből 
húzod, mintha azt a gyolcsot az viselné majd, akit szeretsz. Szeretve építeni a házat, 
mintha az lakna majd benne, akit szeretsz. Gyengédséggel vetni el a magot, és örven-
dezve aratni, mintha az enné a gyümölcsöt, akit szeretsz. A magad képére alakítani 
mindent, saját lelked leheletével. És tudni azt, hogy körülötted állnak mind az áldott 
halottak, és figyelnek téged.”

Az utóbbi időben – talán nem véletlenül – egy tudománytörténeti monográfián 
dolgozott: XX. századi nyelvészportrékkal, nekrológok tükrében (!). Többünket be 
is vont, telefonon és levélben mozgósított adatgyűjtéseinek pontosításába, ellenőr-
zésébe. Mert mindig is becsülte a nagy elődöket és kortársakat, s közismert eszmei 
nyitottságról tanúskodó nagyvonalúsága mellett is fontosnak tekintette a filológiai 
műgondot. Miként azt is szemmel láthatólag számon tartotta, kivel mióta áll kap-
csolatban, mikor és milyen körülmények között ismerkedett meg. 

Az emlékfoszlányok sokáig élénken megmaradnak még kedves tanárunk, kol-
légánk és barátunk távozása után is a közösen átélt múlt különféle szövetrétegeiből, 
s ennek tudatában a fájó veszteség mellett mégis abban reménykedhetünk, hogy 
velünk lesz minden pillanatban, mikor megidézzük, mikor eszünkbe jut, mikor há-
lával emlegetjük, ahányszor csak ráérzünk, hogy valamilyen közös élmény csodás 
titka őáltala köt össze bennünket. S ilyen jövőbeli pillanatokban megelevenedve 
újra Ő lesz a helyzet főszereplője. Akkor még odaátról is meghalljuk és megértjük 
majd nagy reformátorunk eredményhirdetés előtt szokásos – minden felekezethez 
szóló – bizottsági elnöki szavát: „A gyülekezet feláll.”

Anekdoták keringtek fantasztikus munkabírásáról, elképesztő memóriájáról, 
református puritánságáról, vezetői korszakából katonásan pontokba szedett rész-
kérdésekből álló leveleiről, rutinosan magabiztos – semmiféle váratlan körülmény-
től zavarba nem jövő – ülésvezetéseiről, sokszor a lehetetlenséggel határos, örök 
optimizmustól áradó, sziporkázó ötleteiről. Szakmai körökben szállóigékké váltak 
egyes finoman szellemes humorú megjegyzései. Immár az emlékezet alagútjain 
kanyarognak majd kedves mosollyal és jellegzetes gesztusokkal kísért, melegen 
dallamos hanghordozással ejtett szavai. Mert ezekkel sosem takarékoskodott. Bőke-
zűen osztotta szellemi kincseit. Mindig tudta, kinek mire van szüksége éppen: segítő 
közbenjárásra, szakmai eligazításra, szakirodalmi ajánlásra, könyvkölcsönzésre, 
témavezetői iránymutatásra, baráti jó tanácsra vagy egyszerűen egy kedves szóra a 
hozzá betérőnek. A legnemesebb értelemben határozottan menedzselte kollégáit és 
tanítványait. Különleges érzéke volt a tehetség fölfedezéséhez, majd pedig fölka-
rolásához és tereléséhez. Valóságos intézmény volt maga. De nagyon is személyes. 
Sokat köszönhetünk neki. Immár adósai maradtunk még akkor is, ha életében igye-
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keztünk is viszonozni kitüntető figyelmességét, hálánk jelét adni valamely adomá-
nyáért. Most már csak úgy törleszthetünk igazán, ha minél többet továbbviszünk 
a tőle kapott kincsekből, hogy továbbadhassuk azoknak is, akik a jövőben ekként 
ismerhetik meg őt. Mert köszönettel tartozunk az Életnek is, hogy itt volt nekünk. 
Legszebb emlékeinkben itt is marad. Nyugodjék békességben! S legyen áldott igaz 
emberségéért!

(Szűcs Tibor)

Egy számunkra különösen fontos szeletke Szépe György tanár úr életművében: 
a magyar mint idegen nyelv ügye

A magyar mint idegen nyelv (vagy ahogy ezt megelőzően nevezték: magyar nyelv 
külföldieknek) hosszú ideig csak a nyelvtanítást jelentette. Lelkes, nyelveket beszélő 
fiatalok próbálták meg kitalálni, mit és hogyan érdemes tanítani a nyelvünkkel is-
merkedő külföldieknek. Senki sem tanulta az egyetemen, mindenki a gyakorlatban 
vált nyelvmesterré. 

Az első elméleti összegzést, a magyar nyelv tipológiáját Szépe György alkotta 
meg 1981-ben. Nyolc alapkategóriát állított fel, amelyek a földrajzi és motivációs 
szempontokat, valamint az egy- és kétnyelvűséget, az idegenséget és származást, a 
sztenderd és diglosszia kettősségét is figyelembe veszik. Konklúzióként „a magyar 
mint idegen és mint második nyelv” megnevezést javasolta, ami csak hosszúsága 
miatt nem lett a mindennapi szakmai szóhasználat része.

Nyelvpolitikai olvasmányai és kiterjedt nemzetközi kapcsolatai, részvétele a 
modern Európa nyelvi jogi dokumentumainak megformálásában ráirányították a 
figyelmét a kevéssé ismert nyelvek oktatáspolitikájára, benne a magyar mint kisebb-
ségi anyanyelv, mint idegen- és mint második nyelv tanításának vitás kérdéseire is. 
Több doktoranduszát – köztük a jelen emlékezés szerzőjét is – kutatásokra ösztö-
nözte a magyar mint idegen nyelv, a kisebbségi nyelvek, a nemzetiségi-, valamint 
a környezeti nyelv mélyebb megismerése érdekében. 

A diszciplínák súlyát, külső megítélését befolyásolhatja az, hogy van-e mögötte 
intézményi háttér. Szépe György maradandót alkotott az intézményesítés területén 
is. A nyolcvanas évek utolsó harmadában Pécsett elindította a „magyar mint idegen 
nyelv / hungarológia” speciálkollégiumot (így, ferde vonallal jelezve a két terület 
szoros összetartozását és átjárhatóságát), amelyből aztán kinőtt a szak és a speciali-
záció. Amikor kiderült, hogy a csak idegennyelv-szakosokat kizárta a minisztériumi 
döntés a képzésből, széttárta a kezeit: „hát, kérem... – mondta –, akkor megtartjuk 
a specializációt is, legfeljebb majd megtanítjuk nekik azt, ami a magyar szakból 
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hasznos lehet. Lesz egy külön modul is. Ezt magamra vállalom.” Így jött létre Szépe 
György, Szűcs Tibor és Giay Béla közös munkája nyomán az első modulrendszerű 
hungarológiai tanárképzési program. Pontosan tudta, hiszen külföldi ösztöndíjas-
ként megtapasztalta, mire van szüksége egy leendő magyarnyelv-tanárnak: a magas 
szintű idegennyelv-tudáson, a nyelvészeti és kulturális ismereteken, biztos tárgyi 
tudáson kívül azokra a módszerekre, amelyekkel a tudás élvezetesen juttatható el 
a diákokhoz. 

A képzés csúcsa az alkalmazott nyelvészetet középpontba állító pécsi Nyelv-
tudományi Doktori Iskola „magyar mint idegen nyelvi” elágazása lett.

Szépe tanár úr, aki oroszlánrészt vállalt a legmagasabb képzési szint kidolgozá-
sában, ezzel a döntéssel rangot adott nemcsak az alkalmazott nyelvészetnek, hanem 
ezen belül a minden érintett tudományterület partvonalára szorult magyar mint ide-
gen nyelv / hungarológia művelőinek is. 

Az alkalmazott nyelvészeti konferenciák – később kongresszusok – állandó 
munkacsoportja lett a magyar mint idegen nyelvi szekció, az előadások kötetben is 
megjelentek, így széles körben ismertté válhattak.

Szépe György meggyőződése volt, hogy a tudományterület rangját növeli, ha 
van saját szakmai folyóirata, tehát létre kellett hozni a magyar mint idegen nyelvi 
és hungarológiai oktatás periodikáját – így jött létre 2000-ben a pécsi Hungaroló-
giai Évkönyv. 

A tavaly megjelent 12. szám a Tanár úr 80. születésnapját köszöntötte. A szer-
zők mindegyike vall néhány sorban arról, hogyan találkozott először az ünnepelttel, 
milyen szakmai-baráti segítséget, útmutatást kapott. Van, aki más tudományterület 
művelőjeként építette be nézőpontjai közé a magyart mint idegen nyelvet; van, aki 
pályája indulását köszönheti annak, hogy a Tanár úr felfedezte benne a gondolko-
dó embert, a tehetséges kutatót; van, akit egy új, Magyarországon addig ismeretlen 
diszciplínával ismertetett meg. Jó, hogy tavaly személyesen köszönthettük őt Pécsett, 
és köszönhettük meg mindazt, amit Szépe György adott a hozzá ezer szállal kötődő 
nyelvész nemzedékeknek. 

Emlékét megőrizzük, és tanításait továbbadjuk.

(Nádor Orsolya)


