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ZSOLT LENGYEL 

1944–2022 

 

As we say goodbye to our founding Editor-in-Chief, Dr. Zsolt Lengyel, it 

is noteworthy to mention that, in person, we lost an innovative researcher 

full of ideas, who, for many years, was one of the defining figures of 

applied linguistics in Hungary. As a student of Ferenc Papp, he represented 

our country on the international stage and taught at many universities here 

in Hungary: Debrecen, Szeged, Pécs and Szombathely, but he spent most 

of his time in Veszprém, at the University of Pannonia. Dr. Lengyel 

established the Department of Applied Linguistics first in Szeged and then 

in Veszprém, and was a founding board member of the Association of 

Hungarian Applied Linguists and Language Teachers (MANYE). In 2003, 

the association rewarded his work with the Brassai Award. In 2013, he was 

awarded the Knight's Cross of the Hungarian Order of Merit in recognition 

of his work, over the decades. Initially, as the secretary and then a member 

of the Applied Linguistics Working Committee of the Hungarian Academy 

of Sciences, Dr. Lengyel acted as a supervisor and set many young 

researchers off on their scientific careers. His lectures were highly popular 

among students, who studied from his notes in almost all Hungarian 

universities. His book Child Language, for which he received a Level 

Award, was read enthusiastically by an entire country. We bid farewell to 

the man, who stood as an inspiration to all his colleagues, regardless of 

position, and who’s works will continue to inspire those scholars, 

following in his footsteps. 
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Megrendülten búcsúzunk alapító főszerkesztőnktől, Dr. Lengyel Zsolttól. 

Személyében egy innovatív, ötletekkel teli kutatót veszítettünk el, aki a 

magyarországi alkalmazott nyelvészet egyik meghatározó alakja volt sok 

éven át. Papp Ferenc tanítványaként méltón képviselte hazánkat a 

nemzetközi térben is. Itthon számos egyetemen oktatott: Debrecenben, 

Szegeden, Pécsen, Szombathelyen, de a legtöbb időt Veszprémben, a 

Pannon Egyetemen töltötte. Először Szegeden, majd Veszprémben 

létrehozta az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéket, alapító elnökségi tagja 

volt a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvoktatók Egyesületének 

(MANYE). Munkásságát az egyesület 2003-ban Brassai-díjjal jutalmazta. 

2013-ban vehette át a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést több 

évtizedes munkájának elismeréséül. Titkára, majd tagja volt az MTA 

Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának. Témavezetőként számos 

fiatal kutatót indított el a tudományos pályán. Előadásai a legnagyobb 

népszerűségnek örvendtek a hallgatók körében, jegyzeteiből tanultak 

szinte minden magyar egyetemen. Gyermeknyelv című könyvét, amelyért 

Nívódíjat kapott, egy egész ország olvasta lelkesen. Búcsúzunk Tőle, az 

Embertől, akire munkatársai – beosztástól függetlenül – felnéztek és 

felnéznek. 

 

 


