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Kedves Egybegyőltek, kedves gyászoló Család! 

 

Sok szép és bölcs gondolatot hallhattunk korábban, melyek méltó módon 

búcsúztatták az elhunytat, Jónás tanár úr személyében egy nagyszerő embert, 

egy kedves jó barátot, és ami talán az egyik legfontosabb szerep volt számára is, 

egy remek tanárt, kiváló oktatót veszítettünk el. Most diákjai és tanítványai 

nevében szeretnék egy rövid beszéddel búcsút venni tıle. 

 

Jónás tanár urat az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék egyik kiemelkedı 

tagjaként ismertük meg, neve szinte összeforrt a tanszékkel. Tanítványai 

azonban nem csak az ELTE-n, hanem az egész világon voltak Magyarországtól 

Pakisztánig, Madagaszkártól Németországig, hiszen messzi országokból 

érkeztek hozzá a különbözı emberek magyar nyelvet tanulni. Velünk, diákjaival 

mindig segítıkész és meleg szívő volt. Szakmája újítója és kiváló tudójaként 

tanítványai mellett mindig határozottan kiállt, tudtuk, hogy hozzá bármikor 

fordulhatunk tanulmányi vagy akár személyes problémáinkkal is. Az általa oly 

sokat emlegetett logotropikus és paidrotropikus tanári mintát követte. Egyszerre 

volt tehát tekintélyt parancsoló személy, aki tudásával és problémamegoldásával 

mindig az élen járt, és emberséges, megértı tanár, aki az órákon kívül is 

bármikor szívesen segítette tanulóit. Mindnyájan tudtuk, hogy bármilyen késın 

is ért véget egy-egy tanóránk, ı még biztosan ott volt szobájában, és diákjaival 

tanult, beszélgetett, vagy épp jegyzetein, könyvein dolgozott. Szakértelme nem 

csak a nyelvészet területén bizonyult kiválónak, hiszen jó ismerıje volt többek 

között az irodalomnak, a történelemnek és a különbözı idegen kultúráknak is, 

így átfogó tudással, a témák sokféle megközelítésével segítette munkánkat, 

mutatott utat számunkra a különbözı felfogások felé. De nem csak az 

egyetemen fogadta diákjait, nógrádi házában is bárkit szívesen látott, bár ebéd 

csak annak járt a ház szabálya szerint, aki elıbb a hegyet megmászva 

leintegetett a nógrádi várból, és megtalálta a falu legnagyobb fáját, amely igen 

nagy büszkeségére épp az ı kertjében állt. 

 

Az elmúlt évek során igen sokat tanultam, és tanultunk mindnyájan Tıle. 

Megértést és nyíltságot, amellyel maga is az emberekhez közeledett, bátorságot, 

amellyel kiállt az emberi értékek mellett és ıszinteséget, ami munkáját és életét 

egyaránt jellemezte. Fáradságot nem ismerve, szeretettel fordult mindig 

diákjaihoz, minden mondatával tanított, és az évek során szerzett tapasztalatait 

kívánta átadni, megosztani. 

 

Kívánom, hogy emlékezetünkben sokáig ırizzük mosolygó arcát, kedves 

pillantását, segítıkész és barátságos jellemét. Emlékezzünk, milyen gazdaggá is 

tett bennünket sosem apadó tanácsaival és tudásával. Tanítványai nevében 



büszkén mondhatom, hogy neve, jelleme, tudása, kedves és mulatságos 

történetei egy életen át velünk maradnak, és ha bárki megkérdezi tılünk, hogy 

kitıl tanultuk mindezt, büszkén mondhatjuk majd, hogy dr. Jónás Frigyestıl, 

Jónás tanár úrtól. 


