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FÓRIS ÁGOTA

Szépe György és a pécsi 
alkalmazott nyelvészeti mûhely

György Szépe and the applied linguistics team in Pécs
The paper aims to contribute personal experiences – which I gained during my university studies and 
later in my teaching and research – to what we know about György Szépe and the work of the applied 
linguistics team in Pécs. György Szépe was a professor at the University of Pécs, a great personality 
in applied linguistics, the founder and chair of HAALLT. I was honoured to know him as a student 
and then as a colleague.

Bevezetés
A közelmúltban megjelenő, Szépe György munkásságát méltató írások felsorolják a 
sikerekben gazdag életpálya kiemelkedő eredményeit, a professzor úr tevékenységének 
jellemző vonásait és a környezetével kialakított kapcsolatait. Az így kirajzolódó képhez 
én azoknak a személyes tapasztalatoknak, élményeknek a közreadásával szeretnék 
hozzájárulni, amelyeket részben egyetemi tanulmányaim, részben oktató-kutató munkám 
során szereztem, elsősorban a pécsi alkalmazott nyelvészeti műhelyhez kapcsolódva.

Szépe Györggyel személyesen 1994-ben találkoztam először, amikor a pécsi egye-
tem hallgatójaként felvettem egy általa meghirdetett alkalmazott nyelvészeti kurzust, 
és fél éven keresztül hallgattam előadásait. Tanulmányaim befejezése után, a doktori 
iskola programjában alakult ki hosszú évekre nyúló tudományos kapcsolat közöttünk, 
amihez csatlakozott a MANYE vezetőségében (két választási cikluson keresztül) 
folyó együttműködés a tudományszervezésben.

Szépe György munkássága elválaszthatatlan a környezetétől, kollégáitól. Ízig-vérig 
társasági ember volt, a tudományos világban is mindig a középpontban állt, szervezett, 
irányított, tanácsot adott. Munkásságának bemutatása elképzelhetetlen az őt körülve-
vő egyetemi közösség (az egyetemszervezés, a doktori iskola) és a tudományos-szak-
mai élet (folyóirat, egyesület, konferenciák) szereplőinek említése nélkül.

Oktatásszervezés a pécsi egyetemen
Szépe György 1981-ben került Pécsre, amikor a Tanárképző Főiskola egyetemi fejlesz-
tését elindították, és létrehozták a Tanárképző Kart (a korábbi főiskola az Állam- és 
Jogtudományi, illetve a Közgazdasági Karral egyesült Janus Pannonius Tudomány-
egyetem néven 1982-ben). Ő volt az első Pécsre hívott egyetemi tanárok egyike; vele 
egy időben kapcsolódott a munkákba Bécsy Tamás színháztörténész, Ormos Mária 
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történész, majd Kozma László fi zikus. Szépe létrehozta a Nyelvi és Kommunikációs 
Intézetet (ez később tanszékekre bomlott), ahol nyitott szellemű műhelyt alakított ki. 
Az elkövetkező években hívták meg a karra Fülei-Szántó Endre nyelvészt, hungaro-
lógust (akinek a vezetésével indult el később a spanyol szak), Horányi Özséb kommu-
nikációs és szemiotikai szakembert, a frankofón irodalommal foglalkozó Vígh Árpá-
dot, valamint Herczeg Gyula italianistát.

A fi atal egyetemi karon először a bölcsészetet fejlesztették. Ennek eredménye volt, 
hogy a bölcsész szakokon megindulhatott az egyetemi képzés (1982 szeptemberétől), 
míg a természettudományos szakokon csak lassabban haladt a fejlesztés. Szépe György 
és Kozma László ötlete nyomán indulhatott el 1989-ben az első fi zika–idegen nyelv, 
majd 1990-ben az első földrajz–idegen nyelv szakos évfolyam; a többi reál szak azon-
ban még több éven keresztül főiskolai szintű képzést nyújtott. (Akkoriban kétszakos 
tanárképzés folyt, ami megnehezítette a jelentős eszközigényű természettudományos 
szakpárok képzési feltételeinek a kialakítását.) A reál–humán szakpárosítás nagysze-
rű kezdeményezés volt, amelynek az egyszakos képzés megindulása vetett végett. 
Valamennyi hallgató, aki ezeken a képzéseken végzett, jól el tudott helyezkedni a mun-
kaerőpiacon, ráadásul a humán/reál interdiszciplináris felkészültség jó lehetőséget és 
sikeres előrehaladást biztosított számukra. Én magam az első fi zika–olasz szakos 
évfolyamon kezdtem meg tanulmányaimat. A kétirányú képzésből adódó előnyök a mai 
napig sokat segítenek a nyelvészeti kutatásaimban ugyanúgy, mint az oktatásban ki-
tűzött céljaim megvalósításában. Szépe innovatív szemléletét, az új dolgokkal szem-
beni nyitottságát mutatja a természettudományos és bölcsész szakpárosítás lelkes tá-
mogatása.

A szakos tanárképzés több vonatkozásban is új szemlélettel indult. Az elvek kiala-
kításában, érvényesülésében, a rövid előkészítés fázisában és az induló képzés szer-
vezésében Szépe főszerepet töltött be. Az egyik újítás a kar és ebből következően az 
oktatás szervezeti felépítésében valósult meg. Az akkor még hagyományosan tanszé-
kekből álló kar helyett a bölcsész terület három intézetre tagolódott: Nyelvi Kommu-
nikációs Intézet (Szépe György vezetésével), Történelemtudományi Intézet (Ormos 
Mária vezetésével), Művészettudományi Intézet (Bécsy Tamás vezetésével). A struk-
túra ilyen irányú alakítását nemcsak az induló képzés hiányos személyi és infrastruk-
turális háttere diktálta, hanem az az oktatási cél is, hogy az intézeten belül a szakte-
rületek közötti együttműködésben alakuljon ki olyan munkamegosztás, amely 
választási lehetőséget, színvonalas tanulást kínál a hallgatóknak. Szépe a szabad gon-
dolkodást állította előtérbe, ezt a szemléletet pedig a hallgatók nagy része elfogadta, 
és élt is az intézet biztosította lehetőségekkel. Szépe kiterjedt hazai és nemzetközi 
kapcsolatait a képzés színvonalának emelése érdekében használta fel. Rendszeresen 
hívott meg előadónak neves hazai és külföldi kutatókat, és ezek az előadások az inté-
zet plénuma, oktatók és hallgatók előtt hangzottak el.

A pécsi képzés másik újdonsága az egységes tanárképzés elveinek kidolgozása és 
megvalósítása volt. Ennek lényege, hogy az egyetem a 10–18 éves korosztály oktatá-
sára készítsen fel tanárokat. Az intézmény felismerte, hogy megjelent az igény a köz-
oktatás szervezeti differenciálódására, és olyan tanárokra van szükség, akik ehhez 
alkalmazkodni tudnak. A 10–18 éves korosztály számára az utóbbi három évtizedben 
kialakított közoktatási hálózat (általános iskola felső tagozata, négy-, hat- és nyolcosz-
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tályos gimnáziumok, szakközépiskolák) valóban szükségessé tette a tanárok általános, 
iskolatípustól független szakmai felkészítését. Az egyetemi képzés programja által 
biztosított ismeretek elsajátítása nem csak azoknak a tanároknak szükséges, akik ér-
telmiségi pályára készülő tanulókat tanítanak, hiszen a tudományos eredmények egy-
re jobban a mindennapi munka részévé válnak. A 21. század gazdasági-társadalmi 
viszonyai között azok a tanulók tudják majd saját és a közösségük érdekeit jól képvi-
selni, akiket a felnőtt társadalom megtanít gondolkodni, a dolgok lényeges vonásait 
felismerni. (A tanárképzés eddig egységes rendszerét éppen most változtatják meg, 
nem biztos, hogy jó irányban: például újra differenciálják az 5–8. és a 9–12. osztályban 
oktató tanárok képzését.)

Több mint másfél évtizedes oktatói-kutatói tapasztalat birtokában az alábbiakat 
emelem ki Szépe György pécsi egyetemi évei kapcsán:

Nemcsak széles körben tájékozott, a hazai és nemzetközi oktatás eseményeit és 
trendjeit ismerő vezető és oktató volt, hanem jó érzékkel látta meg minden jelenség, 
esemény jelentőségét, következményeit és más jelenségekhez való kapcsolódását. A pécsi 
egyetemi oktatás három általa támogatott kezdeményezése (intézetesítés, egységes 
tanárképzés, természettudományos és bölcsész szakok összekapcsolása) néhány év 
után megszakadt, de ezek elemei újra és újra napirendre kerülnek. Például az intézeti 
rendszer előnyeit hazai és nemzetközi tapasztalatok igazolják, kialakítása napjainkban 
is napirenden van. Az oktatás-korszerűsítés hathatós eszköze lehet akkor, ha nemcsak 
takarékossági célok, hanem a logisztika követelményeit kielégítő, jól szervezett okta-
tási/kutatási hálózat is létrejön.

„Én akkor is igyekeztem segíteni a hozzám fordulókat, ha másként gondolkodnak, 
mint én” – mondta Szépe a vele készült interjúban (Szépe 2000: 19). Mindig felismer-
te az új dolgok jelentőségét, helyét, a megvalósításhoz vezető utat, és bátran állt az 
innovatív kezdeményezések mellé. Ilyen jó meglátás volt például a már említett ter-
mészettudományos–bölcsész szakpáros támogatása. Ma – közel negyed századdal 
a pécsi indítás után – az egyetemi képzés palettáján csak több lépésben, több diploma 
révén szerezhetőek meg a különböző tudományterületek ismeretei.

Érdeklődési körébe sok minden tartozott, de kiemelt helyen szerepelt az oktatás. 
Színesen fogalmazott előadásaiban olyan ismeretek, adatok sorát sorakoztatta fel, 
amelyek arról győzték meg a hallgatóságot, hogy sokat tudni jó.

A Nyelvtudományi Doktori Iskola
1997-től az Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola (későbbi nevén: Nyelvtudományi 
Doktori Iskola) frissen beiratkozott doktoranduszaként rendszeresen hallgattam Szépe 
György előadásait. Ő volt a témavezetőm is. A PhD-rendszerű doktori képzés akko-
riban kezdődött (1996-ban indult Pécsett az első évfolyam). Nagy létszámú évfolya-
mok voltak, ötvenen is hallgattunk egy-egy előadást. Akkoriban sokan helytelenítet-
ték ezt a tömeges képzést, pedig a nagy hallgatói létszám a képzés iránti igényt 
jelezte; a hallgatók óriási lelkesedéssel vettek részt az órákon. A doktoranduszok egy 
része a fi atal generációból került ki, más részük idősebb kolléga volt, közülük sokak-
nak az állásuk megtartásához volt kulcsfontosságú a PhD-hallgatói jogviszony. A több 
generációt felölelő hallgatóság egymástól is sokat tanult, nagy élmény volt abban 
a közegben, társaságban benne lenni.
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Szépe – ahogy mindannyian hívtuk – hatalmas energiával menedzselte a képzést. 
Nagyszerű órákat tartott, a hallgatók rajongtak érte, sokan – kihasználva az egyetemi 
előadások nyilvánosságát – „csak úgy” eljöttek előadásait meghallgatni; gyakran alig 
fértünk el a nagyelőadóban. Olvasott volt, tájékozott, mindig ismerte a legújabb szak-
irodalmat. Egyszer mutattam neki egy akkoriban megjelent szakkönyvet, amelyet 
nem ismert. Első reakciója a felháborodás volt: hogy fordulhat elő, hogy ő nem ismeri?! 
A következő viszont egy kérés: azonnal szerezzem be neki is. De nem csak a szakmá-
jára fi gyelt ilyen igyekezettel, hanem a környezetére is. Mindenkit ismert, mindenkivel 
volt kapcsolata, és erre nagyon büszke volt. Egyszer az egyik doktoranduszt kérdezte, 
ki lett náluk az új tanszékvezető. Egy neves irodalmár kolléga kapta meg a beosz-
tást, de Szépe nem ismerte őt. Ingerülten közölte, hogy akit ő nem ismer, az nem is 
létezik a szakmában!

Rendkívül nyitott volt a világra, és ugyanilyen nyitottsággal beszélt, mesélt a külön-
féle új irányzatokról és eredményekről. Nagyvonalúan viszonyult mindenhez, a nyel-
vészethez, az emberekhez. Mivel mindenkihez volt pár kedves, támogató szava, lel-
kesedését és szárnyalását a tanítványok is átvették. Igaz, nagyvonalúan siklott át az 
adminisztráció és a pénzügyek nehézségein, de ennek tudatában keresett mindig olyan 
segítőt maga mellé, aki a számára nemkívánatos, de fontos feladatokat megoldotta. 
Ilyen például Deák Péterné, mindannyiunk Deák Marikája, aki a doktori iskola felál-
lításától kezdve segítette a munkáját, precízen, pontosan és kedvesen oldotta meg az 
összes feladatot, szervezte a doktori védéseket és habilitációkat, meghívta és fogadta 
a bizottsági tagokat.

A doktori iskola irányításában, az oktatási program és a kutatás szervezésében is 
érvényesültek Szépe fentebb leírt tulajdonságai, és liberálisnak tűnő, de a maga mód-
ján mégis szigorú szemlélete. Nemcsak ismereteket, hanem értékeket, világszemléle-
tet közvetített. A tudományos műveltséget és gondolkodásmódot sokra tartotta és 
megkövetelte. Az óralátogatást szigorúan számon kérte a doktoranduszokon, és ugyan-
így megkövetelte, hogy az oktatók rendszeresen megtartsák az óráikat. Véleményét 
mindig világosan és egyértelműen fogalmazta meg. A vele készült interjúban az aláb-
bi négy „állandóban” látta saját tevékenysége elemeit: „ha valakit az »állam« fi zet, 
azért dolgozzon meg”, „arra is kell ügyelni, hogy menjen előre a világ”, „az a generá-
ciós kötelesség, hogy a következő nemzedéket segíteni kell”, és hogy „ne hagyjunk 
magunk mögött zűrzavart” (Szépe 2000: 19). A PhD-képzésben – még határozottabban, 
mint a graduálisban – az alkalmazott nyelvészet számos neves művelőjét hívta meg 
előadónak. A kutatási témák kiválasztásánál szívesen fogadott minden új kezde-
ményezést, és tudományos kérdésekben is pillanatokon belül kellő útmutatást adott 
a jelöltnek. A témakidolgozás részleteibe még kérésre sem avatkozott be. Teljes önál-
lóságot biztosított a kutatásban és az eredmények kidolgozásában. A kutatásnak ez 
a szabadsága felelős önállóságra nevelt. A kutatási téma szabad megválasztása lehe-
tővé tette a legkülönbözőbb téma iránt érdeklődők bekapcsolódását az iskola munká-
jába, és ennek eredményeként a pécsi műhelyben színes kutatási struktúra alakult ki. 
(A pécsi doktori képzés elindításáról részletesen lásd Horányi 2011).

Szépe arra is lehetőséget adott a doktoranduszoknak, hogy kipróbálják magukat az 
oktatásban. Így kaptam én is lehetőséget arra, hogy lexikográfi át, majd terminológiát 
taníthassak a Nyelvtudományi Tanszéken. E kezdeti lehetőség kiaknázása a Termino-
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lógia mesterszak a Károli Egyetemen. Erről a Szépe 80. születésnapjára készített kö-
tetbe írtam tanulmányt (Fóris 2011).

A Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus
2001-ben töltötte be Szépe a 70. életévét. Ebben az évben szerveztük Pécsett a Magyar 
Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) éves kongresz-
szusát. Szépe az egyesület egyik alapítója és kezdettől fogva elnöke volt. Az egyesü-
letet 1991-ben alapították, az alkalmazott nyelvészeti kongresszusokkal azonban csak 
később, 1993-ban kapcsolódott össze. A magyar alkalmazott nyelvészeti kongresszu-
sok sorozata Nyíregyházán kezdődött 1991-ben, Papp Ferenc tanítványainak kezde-
ményezésére (köztük Klaudy Kinga, Székely Gábor, Cs. Jónás Erzsébet, Lengyel Zsolt). 
A pécsi kongresszus szervezése nagy feladatnak ígérkezett; Szépe Szűcs Tibort (a 
pécsi Nyelvtudományi Tanszék docensét) kérte fel a kongresszus elnökének, engem 
pedig a titkárának. Tulajdonképpen ezzel kezdődött a szorosabb értelemben vett közös 
munka a tudományszervezésben. Nem az egyetemen volt a főállásom, hanem a saját 
cégünket vezettem. Annyit mindenesetre tudott rólam, hogy értek a pénzügyekhez. 
2000 júniusában kérdezte meg tőlem, hogy vállalnám-e a feladatot – de azt is hozzá-
tette, hogy nem az egyetemen, hanem a cégnél kellene a szervezés adminisztratív 
részét lebonyolítani. Gondolkodási időt kértem, hiszen ez hatalmas feladatnak látszott, 
végül elvállaltam, azzal a feltétellel, hogy az infrastruktúrát biztosítjuk, de a személyi 
feltételeket a tanszék nyújtja. Ez konkrétan úgy valósult meg, hogy fi atal és lelkes 
hallgatók jártak hozzánk az adatokat rögzíteni és a levelezést intézni (köztük Farkas 
Judit, Nagy Ágnes, Kováts Anna). Az akkori hallgatók többsége a szervezés során 
annyira megszerette a nyelvészeket és ezen keresztül a nyelvészetet, hogy többen 
felvételt is nyertek a doktori iskolába, kutatásokba kezdtek, oktatók lettek.

A kongresszuson közel ötszázan vettek részt, tudtommal ez volt az egyik (vagy talán 
a legnépesebb) alkalmazott nyelvészeti kongresszus. Hatalmas élményt jelentett mind-
annyiunk számára, és természetesen sok munkával és fáradsággal járt. Szépe tanár úr 
tartotta bennünk a lelket, és tréfálkozott: Szűcs Tibornak azt javasolta, hogy a kong-
resszus idején csak sétálgasson és szivarozzon, mert ha mindenki látja, hogy a főnök 
nyugodt, akkor ők is megnyugszanak. A fi atal kollégáknak, akik a regisztrációt végez-
ték, azt mondta, hogy a nyelvészek egyharmada tulajdonképpen „őrült”, úgyhogy 
semmin ne lepődjenek meg – később a fi atalok azon tréfálkoztak, hogy Szépe tanár úr 
az arányokat eltalálta: a nyelvészek harmada egészen normális. Mindez oldotta a fe-
szültséget, és jó hangulatot teremtett.

Ebben az időszakban férjemmel együtt jó személyes kapcsolatot ápoltunk az akko-
riban Pécsett oktató Géczi Jánossal, az Iskolakultúra főszerkesztőjével, és párjával, 
Takács Violával. Egy közös vacsorán Szépéről beszélgettünk, a közelgő kerek szüle-
tésnapjáról, és itt vetődött fel, hogy mi volna, ha egy könyvvel ajándékoznánk meg. 
Nem a bölcsészkörökben szokásos, kollégák által írt cikkgyűjteményt tartalmazó 
emlékkönyvvel, hanem saját, korábban megjelent cikkeinek gyűjteményével, amelyek 
mondanivalója időtől függetlenül aktuális és előremutató. (Bár Szépe sok cikket írt, 
és több szerkesztett kötet fűződött a nevéhez, saját könyve addig nem jelent meg.) Az 
ötletet tett és szervezés követte, és így született meg a Nyelvpolitika: múlt és jövő című 
kötet az Iskolakultúra könyvek sorozat 7. kiadványaként (Szépe 2001, sorozatszerkesz-
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tő: Géczi János, szerkesztő: Fóris Ágota). A könyv előszavának megírására Ormos 
Mária professzor asszonyt kértük fel. Szépe szakmai érdeklődése és irodalmi mun-
kássága a nyelvészet számos területét és határterületét érintette. Főbb kutatási terüle-
tei a magyar nyelv alaktana, az alkalmazott nyelvészet (az anyanyelvi nevelés, a magyar 
mint idegen nyelv, az idegen nyelvek oktatása), a szociolingvisztika és a nyelvpolitika. 
A nyelvpolitika Szépe írásainak, tevékenységének fontos szeletét képezte. Számos 
nemzetközi bizottsági, vezetőségi tagsága is a nyelvpolitika terén kifejtett munkássá-
gának volt köszönhető. A könyvet – a tiszteletére hagyományosan felkért szerzők 
írásaiból összeállított másik emlékkönyvvel együtt (Andor et al. 2001) – a kongresz-
szusi fogadáson az egyetem rektora, Tóth József adta át az ünnepeltnek.

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok 
Egyesülete (MANYE)
Szépe professzor szakirodalmi tájékozottságát, széles körű kapcsolatrendszerét, a tu-
dományos kérdések hálózatának átlátását elsősorban arra használta fel, hogy hatéko-
nyan támogassa az új ismeretek áramlását, segítse környezetét az innovatív folyama-
tokba való bekapcsolódásban.

A rendszerváltás idején a nyelvészet különböző ágait művelők között megerősödött 
az a felismerés, hogy szükség van az alkalmazott nyelvészet egyre jobban kiszélesedő 
kutatási, oktatási és alkalmazási hálózatában olyan szervezeti lépésekre, amelyek az 
egyes területek kapcsolatrendszerét megerősítik. A cél megvalósítására több kezde-
ményezés indult.

A Papp Ferenc környezetében kialakult alkalmazott nyelvészeti műhely tagjai kon-
ferenciasorozat szervezésébe fogtak. A konferenciák az információ gyors áramlásának, 
a közös tárgykörben dolgozók közötti élő kapcsolat kialakításának kiváló fórumai, így 
az alkalmazott nyelvészeti konferenciák elindítása jelentős kezdeményezés volt az 
alkalmazott nyelvészet hálózatának kialakításában (a Magyar Alkalmazott Nyelvé-
szeti Konferenciák sorozatáról részletes információ a MANYE honlapján olvasható: 
www.kjf.hu/manye).

Más módon indult meg az alkalmazott nyelvészeti folyóirat, a Modern Nyelvoktatás 
kiadása. Az 1980-as években Modern Nyelvoktatás címmel a TIT-választmány perio-
dikája jelent meg, ez azonban az évtized végén megszűnt. 1995-ben ugyanezen a néven 
indította az új folyóiratot Bart István igazgató támogatásával a Corvina Kiadó, Szépe 
György főszerkesztésével. Ez a napjainkban is megjelenő folyóirat nemcsak az oktatás 
témakörében írott közleményeket jelenteti meg, hanem más alkalmazott nyelvészeti 
témájúakat is, így hasznos fóruma az információáramlásnak, a nyelvészeti kutatási 
eredmények terjesztésének. Az alkalmazott nyelvészet tárgyköre számos önálló részből 
tevődik össze, tevékenységét jól felépített egyesület keretében lehetett elképzelni. 
A megfelelően kialakított tevékenységi körrel rendelkező egyesület rugalmasan tud 
alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez, időről időre súlyozni tudja az egyes 
feladatokat, és ezekhez igazítja ténykedését. Ilyen feladatok betöltésére alapították a 
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületét (a MANYE-t) 1991-ben. 
Elnöke az alapításától kezdve Szépe György volt. A főtitkár feladata az egyesület ad-
minisztratív ügyeinek ellátása, a titkárság működésének irányítása. Az első főtitkár 
a miskolci Gárdus János volt, akit a szombathelyi Kohn János, majd a veszprémi Len-
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gyel Zsolt követett. A főtitkár mellett sokoldalú és fontos feladatkört lát el a pénztáros. 
2002-ben Lengyel Zsolt váratlanul lemondott a főtitkári pozícióról, vele együtt pedig 
az őt segítő pénztáros, Navracsics Judit is. Ekkor lett Szőllősy-Sebestyén András 
a főtitkár, de munkahelye, a BME Nyelvi Intézete nem tudott helyet adni a titkárságnak. 
Szépe – valószínűleg a Pécsett szervezett sikeres kongresszus hatására – engem kért 
fel, hogy vállaljam a pénztárosi teendőket. Ez egyrészről nagy megtiszteltetés volt, 
hiszen fi atalon bekerültem egy országos egyesület vezetőségébe, másrészről nehéz és 
időigényes feladat is. Különösen, amikor kiderült, hogy a titkárság intézményi háttere 
megváltozott, és valamilyen új megoldást kell találni. Mindez abban az időszakban, 
amikor az egyetemek ráébredtek, hogy drága a papír és a postaköltség, és az egyesüle-
ti titkárság működését már nem lehetett fi nanszírozni a korábbi módon. Így az eredeti-
leg tervezettnél jóval több feladatot kaptam: át kellett tekinteni az egyesület működését, 
a meglevő és a szükséges feltételeket, és javaslatot tenni a problémák megoldására. 
A teljes működési és gazdálkodási rendszer áttekintését és átalakítását az is szükséges-
sé tette, hogy a rendszerváltást követő több mint egy évtized alatt jelentősen megvál-
toztak az egyesületek működését szabályozó rendeletek, szigorodtak a működés szabá-
lyai, a korábbinál jelentősen több beszámolási kötelezettség jelent meg. Ezek a változások 
nemcsak többletmunkát jelentettek, hanem a gyakran változó rendeletek, törvények 
naprakész és szakszerű ismeretét kívánták meg. Mindezekhez jött egy újabb feladat: a 
Modern Nyelvoktatás című folyóirat átvétele és a kiadás anyagi hátterének a biztosítása 
az egyre szűkülő anyagi feltételek mellett.

Az első javaslatom az volt, hogy a titkárság szakszerű működési hátterének biztosí-
tására könyvelőt és ügyvédet kérjünk fel, majd létrehoztuk a MANYE honlapját, a 
hírlevélküldő rendszert és a naprakész tagnyilvántartást. A tagnyilvántartással együtt 
a tagdíjak befi zetését is ellenőrizni lehetett. A pécsi titkárság a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi Tanszékén működött (Alberti Gábor 
tanszékvezetőnek és Szűcs Tibornak is köszönhetően). Számos kolléga segítsége és 
támogatása kellett hozzá, közöttük a fi atal és lelkes Nagy Ágnesé, aki a tanszéki ügy-
intéző és a MANYE ügyintézője is volt egy személyben. 2006-ig tartott ez az idilli 
állapot, amikor Pécsről Szombathelyre kerültem az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék-
re, majd a következő évben Nagy Ági is munkahelyet változtatott, Szépe tanár úr pedig 
professzor emeritusként dolgozott a karon. A főtitkár továbbra sem tudta vállalni a 
titkárság elhelyezését és működtetését, így azt egy évre Szombathelyre telepítettük át. 
A távolság azonban nehezen áthidalhatónak bizonyult, én magam is belefáradtam a sok 
feladatba, úgyhogy amikor tisztújításra került sor, nem tudtam vállalni sem a pénztá-
rosi, sem más feladatot. 2008 óta a MANYE elnöke Klaudy Kinga, a titkárság pedig a 
pénztáros, Sárdi Csilla intézményében, a székesfehérvári Kodolányi János Főiskolán 
működik. Szépe tanár úr 2008-tól a MANYE örökös tiszteletbeli elnöke.

A MANYE jó lehetőséget biztosított arra, hogy Szépe elképzelésének megfelelően, 
a nyelvészet különböző ágaiban, más-más célkitűzéssel, eltérő tudományos mélységben 
foglalkozók számára közös fórumot létesítsen. Az egyesület – kihasználva a jog szabályok 
adta lehetőségeket – fokozatosan átvette az alkalmazott nyelvészet egy-egy területén 
korábban kialakult két jelentős publikációs fórumot: az alkalmazott nyelvészeti konfe-
renciák rendezését és a Modern Nyelvoktatás című folyóirat kiadását. Az egyesület több 
száz fős tagságával kialakult folyamatos információcsere, a minden évben nagyszámú 
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előadót és résztvevőt mozgósító konferencia és a folyóirat alapvetően hozzájárult ahhoz, 
hogy a nyelvészet szerteágazó kérdéseire vonatkozó ismeretek, a kutatással és alkal-
mazással kapcsolatos események hírei sok helyre eljussanak. A különböző szakmai 
rétegeket tömörítő egyesület szükségszerűen beleütközött a tömegesítés és a tudo-
mányos színvonal viszonyának nehezen feloldható kérdésébe. Ebben a – véleményem 
szerint – természetesen kialakuló polémiában Szépe a tudományosság kérdését sorolta 
hátrébb. Valóban a MANYE érdeme, hogy a nyelvészettel foglalkozók tömegeit moz-
gatta meg. Rendezvényein sokak véleménye hangzott el a nyelvészet aktuális kérdé-
seiről, és ezek között mindig megjelentek a legújabb tudományos eredmények is. Én a 
nyelvészeti egyesület jelentőségét abban látom, hogy együtt ül le a kutató azzal, aki az 
eredményeit felhasználja, például az oktatásban. Természetesen a sikeres működésben 
biztosítani lehet (és kell is) a lehetőséget arra, hogy a különböző nyelvészeti ágak és 
tudományos szintek a saját témáikat külön is meg tudják tárgyalni.

A MANYE vezetőségében töltött időszak lehetővé tette számomra, hogy sok nagy-
szerű emberrel kössek szorosabb ismeretséget. Közülük Klaudy Kingát emelem ki, 
aki az egyesület alelnökeként számos feladatkört látott el, többek között a kongresz-
szusok rendezésének felügyeletét, és elnökként is megtartotta ezt a – Nyíregyházi 
kezdetektől vállalt – feladatot.

Ebben az egész országra kiterjedő szervezetben olyan tapasztalatokat szereztem, 
melyek megerősítették bennem a Szépe professzorról az egyetemi közegben kialakult 
képet. Rengeteg problémával, kérdéssel találkozott. Megtalálta azok kapcsolódásait, 
és ontotta magából a megoldási javaslatokat, ötleteket, környezetére bízva a kimun-
kálás részleteit. Sokoldalú műveltségére, tudományos és oktatási ismereteire épülő 
tevékenysége sokak tiszteletét vívta ki.

Zárógondolatok
Tanítványaként, illetve munkatársaként közelebbről is megismerhettem Szépe Györgyöt, 
és ezek a tapasztalatok meghatározó élményt jelentettek számomra. A pécsi egyetemen 
töltött évei, a nyelvészeti oktatás, az alkalmazott nyelvészeti doktori képzés, a pécsi 
alkalmazott nyelvészeti kongresszus, a MANYE – mind olyan közösségek, szervezetek 
voltak, amelyek alkalmasnak bizonyultak szemléletének és ismereteinek terjesztésére.

IRODALOM
Andor József – Szűcs Tibor – Terts István (2001, szerk.): Színes eszmék nem alszanak… Emlékkönyv 

Szépe György 70. születésnapjára. Pécs: Lingua Franca Csoport.
Fóris Ágota (2011): A terminológia mesterszak indításának előzményei. In: Kárpáti Eszter – Nádor Or-

solya – Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai Évkönyv 12. Pécs: PTE BTK – Dialóg Campus. 110–120.
Horányi Özséb (2011): A 80 éves Szépe György köszöntése. Nyelvtudományi doktori képzés Pécsett – a 

kezdetek. In: Kárpáti Eszter – Nádor Orsolya – Szűcs Tibor (szerk.): Hungarológiai Évkönyv 12. 
Pécs: PTE BTK – Dialóg Campus. 9–18.

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE). www.kjf.hu/manye
Szépe 2000 = Horányi Özséb beszélgetése Szépe Györggyel. In: Bolla Kálmán (2000, szerk.): Szépe 

György. (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 63.) Budapest: Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Fonetikai Tanszék. 5 –20.

Szépe György (2001): Nyelvpolitika: múlt és jövő. (Iskolakultúra könyvek 7.) Pécs: Iskolakultúra.

mnyo2013_1-2.indd   92mnyo2013_1-2.indd   92 2013.03.12.   12:47:062013.03.12.   12:47:06


