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Búcsú Hoffmann ottó tanár úrtól (1925–2012)

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi Tan-
széke és a Magyar Nyelvtudományi Társaság pécsi tagozata mély megrendüléssel 
fogadta a szomorú hírt, hogy szeretve tisztelt nyugalmazott munkatársa június 19-én 
elhunyt.

Tudós tanári pályája – eredetileg tanítóként, majd magyar–angol–történelem 
szakon végezvén, a közoktatásban teljesített pedagógusi és szakfelügyelői szolgálati 
éveket követően – 1968-tól a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar nyelvészeti tan-
székéhez kötődött. A Janus Pannonius Tudományegyetemről történt nyugdíjazása 
után is – c. egyetemi docensként – visszajárt tanítani az immár egyetemi tanszékre 
(az alapképzésben és a doktori képzésben egyaránt) mindaddig, amíg egészségi 
állapota engedte. Ekként évtizedeken át magyartanárok nemzedékeit indította el a 
pedagóguspályán – a módszertani felkészítéshez útravalóul az anyanyelv szeretetét, 
a nyelvi igényesség személyes példáját is nyújtva. Emellett a magyart idegen nyelv-
ként tanítva külföldi orvostanhallgatók százaival is megszerettette nyelvünket. 

Szűkebb elsődleges oktatói-kutatói szakterülete a magyar nyelv tantárgype-
dagógiája volt. Módszertani munkásságában a folyamatos újító-kísérletező igény 
tükröződött: mind a 70-es/80-as évek általános iskolai tanulói számára összeállított 
komplex nyelvi-kommunikációs nevelési munkafüzetének sorozatában, amelyhez 
mint segédanyaghoz használati útmutatót is közreadott, mind a kötelező főiskolai 
tankönyvnek számító alapműben (Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső 
tagozatában), mind pedig a továbbképzést szolgáló (az anyanyelvi szakkörről, a 
mondat- és szövegalkotásról írott) szakkönyveiben és tanulmányaiban, amelyek 
közül kiemelkedik az Útkeresés a fogalmazástanításban című könyve, hiszen ezen 
keresztül a magyartanárok kisdiákok ezreit tanították igényes fogalmazásra.

Munkásságában tehát nemcsak a tanárképzésen keresztül, hanem közvetlenül is 
alakította az iskolai anyanyelvi nevelés gyakorlatát. Fiatalon tartotta másik speciális 
szakterülete, az ifjúsági nyelv, illetve a diáknyelv, valamint a szleng kutatása is. Meg-
jelenésekor (1996-ban) hiánypótlóan újszerű, sőt máig is friss idevágó lexikográfiai 
főműve a Mini-tini-szótár (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). 

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, 
és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra! Ehelyett 
először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt!” – Saint-Exu-
péry bölcs tanácsának lényegére Hoffmann tanár úr maga már korán rájöhetett. Ez a 
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látomás vezérelte áldozatos és alázatos szolgálatnak tekintett tanári pályafutásának 
útján. Mert a magyartanításhoz a hallgatóknak nem kész recepteket kívánt adni, ha-
nem fölébreszteni bennük a vágyat, folyton megújuló kísérletező, útkereső kedvre 
bátorítani őket anyanyelvünk végtelenségének, szépséges titkainak fölfedezéséhez. 
Elindulni ezen az úton, hogy ennek öröme másokat is magával ragadjon. Az anya-
nyelvi nevelés növendékeit. Hiszen a nevelés – a szó eredete szerint – nem más, mint 
növelés. Nőni segíteni és nőni hagyni. A hallgatókat kísérletező-útkereső növelésre, 
a kisdiákokat és a kiskamaszokat igényes fogalmazásra tanítva, s tőlük közben a 
diáknyelvet, az ifjúsági nyelvet eltanulva. 

A végtelenség iránti nyitottsága, folyamatosan megújuló és megújító kísérlete-
ző kedve végigkísérte kutatói-oktatói hivatás- és küldetéstudatodban. A latin nyel-
vű szentmise papi zárómondata így hangzik: „Ite, missa est”. Vagyis szó szerint: 
’menjetek, elbocsátás van’… De lényegi értelme az, hogy „küldetésetek van”. Attól 
kezdve, hogy átvette első (tanítói) oklevelét, amelyet később sorjában szaktanári, 
bölcsészdoktori, majd kandidátusi oklevele követett, felelősen tudatában volt ennek, 
s mindennapjaiban hirdette a pedagógia evangéliumát. Hiszen ezt az elbocsátást 
egy igazi pedagógus, mint amilyenné teológusból ő is vált, átfordítja magában az e 
pályára ugyancsak alázatos szolgálatként vonatkozó elhivatottságra és kiküldetésre 
is. S lám, a különben ellentétes jelentésű HÍV és KÜLD szavunk ezekben a tovább-
képzett szóalakokban misztikus egységbe olvad! 

A munkát mindig komolyan vette, sőt maximalista volt – leginkább önmagával 
szemben. De szemében, arcán mindig ott bujkált a mosoly is – hol iróniával, hol 
öniróniával.

Tekintetének, mosolyának, mozdulatainak, hangjának emlékmorzsáit keresem 
most. Nekem a múló idő elég sok rétegéből maradtak ilyen mozzanatok, hiszen ta-
nárom is volt, s aztán munkatársak lettünk, végül pedig természetesen nyugalmazása 
óta is tartottuk a kapcsolatot.

A tantárgy-pedagógia előadáson tekintete a teremben gyakorta meredt a messzi 
távolba. Most már sejtem, miért: ő már akkor látni vélhette ott azokat is, akiket majd 
mi tanítunk. A vizsga pedig a tételhúzás ellenére is könnyedén átment nála beszélge-
tésbe. S ha az egykori tanárképző főiskola épülettömbjének folyosóin fel-feltűntek 
szemmel láthatóan nem európai diákok, mindenki tudhatta, tőle jönnek, vagy hozzá 
igyekeznek. Hiszen akkoriban itt sokáig egyedül ő adott egyéni vagy páros magyar 
nyelvórákat a Pécsett tanuló külföldi orvostanhallgatóknak. Ő volt tehát az első, aki 
tanszékünkön rendszeresen ellátta a magyar mint idegen nyelv egyetemi tanóráit.

Kollégaként is, még nyugalmazott tanárként is visszajárva megosztotta velem 
egy-egy éppen készülő írásának nyitott kérdéseit, s e beszélgetések során sosem fe-
lejtett el a kollégák hogyléte felől érdeklődni. Sok ilyen beszélgetésre emlékszem, s 
gyakran megtörtént, hogy viccesen átváltottunk egy-két mondat erejéig németre is.
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Kb. fél éve találkoztunk személyesen utoljára. Nem gondoltam volna, hogy az 
utolsó alkalom volt. Akkor éppen megmutatta egyik németül írott tanulmányát, s 
annak kapcsán is jól elbeszélgettünk még. 

Föltűnt, hogy a múló évekkel mosolya egyre halványabb, hangja egyre fátyo-
losabb lett. Aztán az utóbbi időben már csak a telefonhívások maradtak, s éreztem, 
egyre szomorúbban búcsúzott el. Most pedig még el sem búcsúzott. Én próbálom 
meg, de nagyon nehéz fogalmazni ebben a műfajban. Igen furcsa érzés lesz az is, 
hogy idén már megint eggyel kevesebb kézzel fogható karácsonyi képeslapot írha-
tunk alá a tanszéken.

Az enyéimhez hasonló emlékmorzsák sokakban felszínre kerülhetnek most 
és majdan, akár egy pillanatra is fölvillanó emlékképekben. Hiszen évtizedeken át 
magyartanárok nemzedékeit indította el a pedagóguspályán az anyanyelvi nevelés 
avatott kísérletező kutatójaként és oktatójaként, a fogalmazástanítás elismert mes-
tereként, az ifjúsági nyelv nyugállományban is fiatalos ismerőjeként. 

Hiszem, hogy emlékezetünkben az évek múltával újra inkább a régi mosoly tű-
nik föl erősebben. Mintha azzal azt üzenné majd: „No miért torpantok meg? Tovább-
ra sincs recept. Tessék kísérletezni, utakat keresni, bátran nekivágni! Ki-ki fedezze 
föl maga újra és újra a végtelen tengert! S hívjon másokat is lelkes társakul!”

Szerényen teljesített szolgálatáról, az így gyakran megtapasztalt mellőzöttségről 
Victor Hugo mondása jut eszembe, s ez hitelesítheti alázatos áldozatainak értelmét, 
s immár utólag kárpótolhatja az életében elmaradt hivatalos elismerésekért: „Próbálj 
meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, 
ahonnan elmentél.” Merthogy teljesítette is küldetését szűkebb és tágabb szakmai és 
emberi környezetében, s tanári szolgálata megőrződik életművéről elismeréssel szóló 
kollégáinak, hálás hallgatóinak, a fogalmazni tőle tanult kisdiákoknak, a magyarul 
általa tudó egykori külföldi orvostanhallgatóknak az emlékezetében. 86 évesen tá-
vozott közülünk, de szívében fiatal maradt. Nyugodjék békében!


