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Fokos-Fuchs Dávid 
1884-1977 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Nyelvtudományi Tan
széke nevében búcsúzom* FOKOS-FUCHS DÁviDtól, a nagy nevelőtől és tudós
tól. A Finnugor Nyelvtudományi Tanszéknek volt Fokos-Fuchs Dávid 1964 óta 
címzetes professzora. Sajnos, nem sok éven át oktathatott , de egyetemi elő
adásai így is emlékezetesek maradnak számunkra. A diákok mellett a finn
ugor nyelvtudomány már elismert kutatói is szép számmal látogatták óráit, 
melyeket nemcsak a nagy tárgyi és e'méleti ismeretanyag, a vonzó előadásmód 
tet t érdekessé, hanem a mögöttük lépten-nyomon felcsillanó széles, az ókori 
klasszikus auktoroktól a magyar irodalom nagyjaiig terjedő irodalmi műveltség. 

Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy itt most a pálya végénél 
röviden áttekintsem Fokos-Fuchs Dávid hosszú és gazdag tudományos mun
kásságát. 

Morvaországban született, de középiskoláit Pozsonyban végezte, ez a 
város vált igazi szülővárosává. Innen hozta szép magyar nyelvét és a német 
kultúra iránti érdeklődését. 

Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, 1907-ben szerzett tanári 
diplomát magyar—latin —német nyelv és irodalom szakon. A családi hagyo
mányokhoz híven a pedagógusi pályát választotta, s még ebben az évben meg
kezdte tanári működését. 

Fokos-Fuchs Dávid az egyetemen SZINNYEI JózsEFnél tanult finnugor 
nyelvészetet. Nemzedéke kezdő finnugor nyelvészeire azonban Szinnyeinél is 
nagyobb hatással volt a magyar nyelv legendás hírű professzora, SIMONYI 
JÓZSEF, aki a finnugor nyelvtudomány területén is kiválóan tájékozott volt. 

Fokos-Fuchs Dávidot elsősorban a permi nyelvek, a zűrjén és a votják 
kutatójaként tartja számon a hazai és nemzetközi finnugor nyelvtudomány. 
Első tudományos munkáját is ebből a tárgykörből írta 1906-ban „A locativus-
féle határozók a votjakban" címen. Ez volt FOKOS-FUCHS DÁVID bölcsész
doktori értekezése. Az értekezéssel kapcsolatban fordult néhány kérdéssel 
a votják nyelv nagy kutatójához, MUNKÁCSI BERNÁTIIOZ. Ekkortól datálódik 
Munkácsihoz fűződő szoros kapcsolata. Mondhatni fiúi szeretettel ragaszko
dott idősebb kollégájához, egészen a nagy tudós haláláig. 

1911-ben és 1913-ban került sor Fokos-Fuchs Dávid zürjénföldi tanul-
mányútjára, amit visszaemlékezésében élete nagy eseményének nevez. Mun
kácsi Bernát támogatásával a Közép- és Kelet-Ázsiai Társaságtól kapott 
ösztöndíjat. Következő tanulmányútját megakadályozta az első világháború 
kitörése. Első kutatóútja nyolc, a második kb. hat hétig tar tot t , de a rövid 

* Elhangzott Fokos-Fuchs Dávid temetésén 1977. július 17-én. 
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idő ellenére rendkívül gazdag anyagot gyűjtött. A háború alatt katonai szol
gálatot teljesített, de 1916 és 1917 folyamán a Magyar Tudományos Akadémia 
megbízásából alkalma nyílt, hogy több hónapos munkával jelentős nyelvi 
anyagot gyűjtsön zűrjén nemzetiségű hadifoglyoktól. Munkáját frontra vezény
lése szakította meg. 

Fokos-Fuchs Dávid tudományának szinte minden ágával foglalkozott. 
Gyűjtőmunkája eredményeit „Volksdichtung der Komi (Syrjänen)" c. szöveg
gyűjteményében (Budapest 1951) és hatalmas, kétkötetes „Syrjänisches Wör-
terbuch"-jában (Budapest 1959) tet te közzé. De nemcsak a saját gyűjtését 
publikálta, fáradságos munkával sajtó alá rendezte Munkácsi hadifoglyoktól 
gyűjtött votják szövegeit, melyek „Volksbräuche und Volksdichtung der Wot-
jaken" (SUST 102.) címen jelentek meg Finnországban. A REGULY—PÁPAY 
osztják hagyatékból németre fordította, szövegkritikai megjegyzésekkel, nyel
vi és tárgyi magyarázatokkal látta el a még kiadatlan két osztják hőséneket 
(Reguly-könyvtár I I I , 1—2). 

Fokos-Fuchs Dávid fiatalságától kezdve állandóan foglalkozott etimo
lógiai kutatásokkal, sok-sok cikke jelent meg ebből a témakörből és egy 
kisebb monográfiának is beillő dolgozata „Aus dem Gebiete der Lehnbezieh
ungen" (ALH 3.), ahol behatóan foglalkozik a kölcsönzés elméleti kérdései
vel is. 

A hangtani problémák is érdekelték, de talán legkedveltebb területe az 
alak- és mondattan. Említsünk meg egy-kettőt nagyobb lélegzetű munkáiból: 

A Keleti Szemle (Revue Orientale) 7. kötetében kezdte publikálni, majd 
a 11 —12. kötetekben folytatta, végül 1911-ben különnyomatként önálló kiad
vány formájában is megjelent a PATKANOV osztják gyűjtése alapján készült 
„Laut- und Formenlehre der süd-ostjakischen Dialekte auf Grund der Samm
lungen und grammatischen Aufzeichnungen von S. PATKANOV bearbeitet von 
D. R. Fuchs". 

Jóval később jelent meg „Die Verbaladverbien der permischen Sprachen" 
(ALH 8.). 

Számos, nemzedékéhez tartozó kutatótársától eltérően, ő nem elégedett 
meg azzal, hogy egy-egy nyelvi jelenséget — pozitivista módon -*• bőven 
illusztrál adatokkal, s ennél a pontnál meg is áll. Fokos-Fuchs Dávid tovább 
ment ennél, ő mindig igyekezett levonni az elméleti és módszertani tanulsá
gokat, ezért munkái az általános nyelvtudomány számára is rendkívül becse
sek. 

A magyar uralisztikában sohasem foglalt el fontos helyet az uráli nyelv
család távolabbi rokoni kapcsolatainak keresése. Éppen ezért különös figyel
met érdemel Fokos-Fuchs Dávid e téren kifejtett munkássága. Már kora fiatal
ságában érdeklődött a török nyelvek iránt, erről tanúskodik 1909-ben, a Nyelv
őr 38. kötetében „Török jövevényszavainkhoz" címen megjelent cikke. Év
tizedeken keresztül gyűjtötte az uráli és altáji nyelvek tipológiailag azonos 
nyelvtani szerkezeteit. Sajnos, az értékes anyag a második világháború 
hányattatásai közben elveszett, s a háború után az anyaggyűjtést meg kellett 
ismételnie. A példatár a Nyelvtudományi Közlemények 6 2 - 6 4 . köteteiben 
jelent meg több folytatásban, a belőlük leszűrhető tanulságok pedig a „Rolle 
der Syntax in der Frage nach Sprachverwandtschaft" (Wiesbaden 1962) c. 
könyvében. A szerző az uráli és altáji nyelvek ősi rokonságát a mondattan 
területén mutatkozó rendkívül nagy számú tipológiai egyezések segítségével 
próbálja valószínűsíteni. 
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Fokos-Fuchs Dávidnak a század eleje óta szünet nélkül jelentek meg 
cikkei a hazai és külföldi nyelvészeti folyóiratokban. Tudományos munkássága 
terjedelmében sem marad el jobb körülmények között dolgozó pályatársaiétól, 
pedig neki egészen a második világháborút követő évekig — nyugdíjba vonu
lásáig — negyvenegy éven át terhes középiskolai oktató- és adminisztratív 
munkáján fölül kellett végeznie tudományos kutatásait. 

Pályája bővelkedett tudományos eredményekben, a megfelelő társadalmi 
elismerés azonban sokáig elmaradt. A 60-as évek végre bizonyos fokig ezt is 
meghozták. 1964-ben címzetes egyetemi tanár lett, magas állami kitüntetésben 
részesült, s még ugyanebben az évben a Magyar Nyelvtudományi Társaság is 
alelnökévé választotta. Tiszteletbeli tagja volt a helsinki Finnugor Társaság
nak és a hamburgi Societas Uraló-Altai cának. 

Ez a rövid áttekintés csak sejteti azt az áldozatos, kitartó munkát, ame
lyet Fokos-Fuchs Dávid hosszú élete során végzett. A hivatalos elismerés, 
amelyben részesült, meglehet, elmaradt ennek a nagy életműnek az értékétől, 
de őt ezért soha senki se hallotta zúgolódni. Megkapta viszont a sorstól, ami 
számos hazai és külföldi tudóstársának nem adatott meg, hogy be tudta fejezni 
életművét, sőt másokét is segítette. Nem hagyott el végzetlen munkát a követ
kező nemzedékre. 

A tudós Fokos-Fuchs Dávidról szóllottam, de nem tehetem, hogy ne 
búcsúzzam munkatársaim, kollégáim és a magam nevében a kedves, szere
tetre méltó, mindig segítőkész embertől, akinek erkölcsi nagyságát, tisztessé
gét, emberségét, tudomány iránti önzetlen szeretetét valamennyien őszintén 
csodáltuk és becsültük. 

Meglehet, nem nagy azoknak a száma a finnugor nyelvtudományban, 
akik közvetlenül Fokos-Fuchs Dávid tanítványainak tartják magukat. Alig 
múlik el azonban nap, hogy kutatómunkánk során ne találkoznánk Fokos-
Fuchs Dávid valamelyik művével, hogy ne okulnánk belőle, s így közvetve, 
ki kisebb, ki nagyobb mértékben, valamennyien tanítványai számát gyarapít
juk. I t t most búcsút veszünk tőle, de műveiben éltünk végéig velünk marad. 
Nyugodjék Békében 

BEHECZKI GÁBOR 


