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Búcsú Jónás Frigyes tanár úrtól (1944–2012)

Tanszékünk, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke nevében búcsúzom 
kollégánktól, dr. Jónás Frigyes nyugalmazott egyetemi docenstől.

Szomorú időszakként marad meg a tanszék emlékezetében a 2011/2012-es tan-
év. Kényszerű búcsúval, temetéssel kezdődött, és kényszerű búcsúval, temetéssel 
is fejeződik be. 

Egy év sem telt el azóta, hogy tanszékünk nevében kedves tanítványunktól, Kiss 
Zoltántól éppen Jónás Frigyes kollégánk búcsúzott gyászbeszéddel, most pedig az 
ő ravatalánál állva, tőle kell fájdalmas búcsút vennünk. 

Jól ismertük őt, hiszen 1971 óta az ELTE-n, 1993 óta pedig a mi tanszékünkön 
dolgozott, először adjunktusként, majd 2000-től egyetemi docensként.

A tanszékre Zsilka professzor úrral való ismeretsége, majd barátsága és a 
Zsilka-elmélet inspiráló hatása vezérelte. Erről ő maga a Zsilka János emlékére 
rendezett 2010-es kerekasztal-beszélgetésen így vallott: „Elsősorban alkalmazott 
nyelvész vagyok. Azt, hogy ehhez a szakterülethez most szakavatottan szólhatok, 
alapvetően Zsilka Jánosnak köszönhetem, aki egzisztenciámra, magán- és közéleti 
tevékenységemre elsősorban közelségével és tárgyilagos útmutatásaival hatott. En-
nek az útmutatásnak is köszönhetem, hogy a magyar mint idegen nyelv kutatásában 
a kezdeti botladozások után minőségibben kapcsolódhattam a modern alkalmazott 
nyelvészeti felfogásokhoz.”

Az alkalmazott nyelvészeten belül Jónás Frigyes kutatási témája tehát elsősorban 
a magyar mint idegen nyelv volt. Kutatásaiban a nyelvészet és a pedagógia területét 
kötötte össze. 1999-es, „summa cum laude” eredménnyel megvédett PhD-disszertá-
ciója az ezen a kutatási területen született legelső, úttörő PhD-dolgozat volt. 

Jónás Frigyes kutatási és oktatási tevékenysége szervesen kapcsolódott össze: 
a tanszéken működő különböző képzési formákban is elsősorban olyan tárgyakat 
tanított, amelyek a magyar mint idegen nyelv kutatási témájához kötődtek.

Frigyes azonban nemcsak tanszékünk egy tanára, hanem tanszéki közössé-
günk egyik meghatározó alakja is volt hosszú éveken át. A tanszéki közösségben 
betöltött szerepe – meglátásom szerint – elsősorban a tanszéki ügyek iránti szenve-
délyes érdeklődésével, éles és pontos helyzetfelismerő, valamint kezdeményező- és 
cselekvőkészségével függött össze. Jó érzéssel töltötte el, ha véleményét, elképze-
léseit kifejthette, és a tanszéki döntések meghozatalában és végigvitelében szerepet 
vállalhatott. Így például fontos szerepe volt a tanszéken 2002-től nyolc tanéven át 
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működő osztatlan alkalmazott nyelvészeti képzés elindításában és tananyagainak 
kidolgozásában is. Ebben a képzésben öt tantárgy anyagát dolgozta ki, köztük „A 
magyar mint idegen nyelv” címűét, amelynek tematikáját 2003-ban önálló oktatási 
programmá szélesítette. 

„A magyar mint idegen nyelv” c. program sokakat vonzott, a hallgatók körében 
rendkívül népszerű volt –  így alkalmas volt arra, hogy 2004-től egy műhelyjellegű 
kis hallgatói közösség alakuljon ki Jónás tanár úr körül. Sajnálatos, hogy a tanrendi 
változások következtében 2006-ban a programok, köztük ez a program is megszűnt. 
Megmaradt ugyanakkor a programban részt vett hallgatói közösség tagjainak össze-
tartozás-élménye. Úgy gondolom, pedagógiai szempontból tanár a tanítványainak 
ennél fontosabbat talán nem is nagyon adhat.

Jónás Frigyesnek nemcsak a tanszék és a tanítás iránti elkötelezettsége volt 
erős; a munka egyébként is éltető eleme volt. Így 2006-os nyugdíjba vonulása szá-
munkra valójában szinte észrevétlen maradt, hiszen azóta is nap mint nap bejárt az 
egyetemre, órákat tartott, és részt vett a tanszék mindennapi életében. 

Váratlan és megdöbbentő fordulat, hogy most mégis búcsúznunk kell tőle. Kü-
lönösen fájdalmas ez a búcsú, mivel Jónás tanár urat ereje teljében, hirtelen ragadta 
el a halál – így veszteségünket még fel sem mérhettük, fel sem foghattuk igazán. 

*

Kedves Jónás Tanár Úr, kedves Frigyes! Megrendülten, szomorú szívvel veszünk 
végső búcsút Tőled. Emlékedet megőrizzük. Nyugodj békében! 


