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A Nyelvtudományi Közlemények munkatársai és folyóiratunk barátai 
közé tartozott FABBICIUS-KOVÁCS FERENC, akinek korai és váratlan elvesztését 
őszinte fájdalommal gyászolták a magyar nyelvészet művelői. Fabricius 
— barátai körében ezzel a fölvett írói nevével fidélisen jegyezte üzeneteit, 
leveleit — kiválóan képzett nyelvész volt; munkássága a nyelvtudomány 
különböző területeire elágazott, de emellett járatos és művelt volt nevelés
tudományi, lélektani, művelődéselméleti kérdésekben is. Nyelvek iránti tehet
sége, kiváló idegennyelv-tudása sokakat töltött el bámulattal: az oroszt, 
angolt, németet, franciát, finnt elegáns könnyedséggel, nagy nyelvi kultúrával 
beszélte, sőt még ezeken kívül egyéb nyelveken is meg tudta magát értetni. 
Nem egy külföldi kollégánk zárta szívébe szép, hibátlan kiejtése és példátlan 
memorizáló készsége hallatán. A magyar nyelv szóbeli és írásos használatában 
is nagyon magasra szabta a mércét: kialakította a maga fabriciusi stílusát, 
amely tudományos értekező prózánkat jelentős újításokkal és immár hagyo
mányokkal tet te gazdagabbá s ennek révén egyik legkiválóbb — szinte szép
írói adottságokkal rendelkező — szakfordítói hírnévre te t t szert (E. SAPIR, 
M. P E I , LOTZ J., R. JAKOBSON, D. SINOR és mások műveinek fordításával és a 
szövegek precíz gondozásával szinte új műveket teremtett és messze kimaga
sodott a magyar szakfordítók sorából). 

Első ízben 1941 nyarán találkoztunk az Eötvös Collegium folyosóin, 
ahol néhány napos fölvételi fejkopogtatásunk alkalmából ismerkedtünk össze 
és kötöttünk életre szóló barátságot a Kalevala runóiból hosszú idézeteket 
citáló kollégával. O akkor már a IV. egyetemi éve előtt állott s ezért nem került 
be az akkor fölvételre kerülő gólyák közé s ekképp tanulmányait Debrecenben 
fejezte be 1943-ban, ahol magyar-latin szakos tanári oklevelet szerzett, majd 
1945-ben KARÁCSONY SÁNDORnál bölcsészdoktori értekezést készített s védett 
meg pedagógiából (címe: Kelet-Európa pedagógiánkban). 

Nyelvészeti és finnugor tanulmányaival azonban nem szakított. Mind
végig finnugristának minősítette magát, mégha élete folyása során más terü
letekre is elkalandozott vagy el kellett kalandoznia. A finnugor nyelvészetet 
nagy elméleti és gyakorlati felkészültséggel művelte: nagy követelményeket 
állított maga elé. Ezzel függ össze egyébként általános nyelvelméleti, szeman
tikai munkássága is. 

Nem hosszú élte során volt egyetemi oktató, az Országos Neveléstudo
mányi Intézet majd az Oktatási Minisztérium munkatársa, később aspiráns 
lett (a sors szeszélye folytán szlavisztikából, de ez az aspirantúra KNIEZSA 
ISTVÁN vezetésével a finnugor nyelvész látókörének bővítését is szolgálta a 
szlavisztikai képzésen túl), dolgozott ezután az MTA Nyelvtudományi Inté-
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zetének különböző munkahelyein, volt a Studia Slavica gyakorlati szerkesz
tője, végül is az Országos Pedagógiai Intézethez került, ahol még hosszú 
éveken át dolgozott főiskolai tanárként. 

Sokféle területen publikált. Gondos bibliográfus volt, ahogyan azt a 
magyar nyelvészet általa szerkesztett 1962., 1963., 1964, és 1965. évi termését 
számbavevő kötetek bizonyítják. Az uralisztikában főleg a szavak és a velük 
kapcsolatos jelentéstani kérdések foglalkoztatták. A magyar húsz számnévről 
írt nevezetes esszéjében meggyőző érveket sorol fel e szónak és rokonainak a 
szamojéd nyelvek 'ember' jelentésű szavaival való összefüggéséről. Elgondolása 
alátámasztásául széles, világméretű művelődéstörténeti és szemantikai hátteret 
illeszt gondolatmenetébe és ezzel teszi az etimológia formai megoldását teljessé, 
világossá, elfogadhatóvá (ALH 8 [1958] és NyK 61 [1959]). A számnevek 
vizsgálatával még további szép tanulmányokban is foglalkozott (NyK 62 
[1960], ALH 10 [1960], Actes du VIe Congres International des Sciences Anthro
pologiques et Ethnologiques. Paris 1960), NytudÉrt . 40 [1964], ALH 15 
[1965], Nyr. 89 [1965]). Etimológiai munkásságának értékes terméke fagyai 
szavunk rokonságának, jelentésfejlődésének magyarázata (MNy. 61 [1965], 
F U F 36 [1967]), a savanyú, savó, só szócsalád megoldatlan problémáinak tag
lalása (MNy. 62 [1966]) és nem utolsósorban halnév-magyarázatai (Nyr. 90 
1976]): mindez arról is tanúskodván, hogy a természethez s különösképpen a 
halakhoz közismert horgászszenvedélye vonzotta. Találóan tisztelte meg egyik 
kiváló finn barátja, AAENE PENTTILÄ professzor a pääkalastusneuvos (halá
szati főtanácsos) tréfás címével, melyet értően vállalt s szívesen viselt. A halak
ról — horgászatról naphosszat tudott beszélni s e tárgykörben is számtalan 
adoma — ahogyan ő mondotta ,,anekdoton" — ismerője, választékos szavú, 
megmunkált stílusú előadója volt: e színes történetkék éppúgy hozzátartoz
tak személyiségének jegyeihez, mint szakmai ,,leisztung"-jai, hogy ismét az ő 
szóhasználatát idézzem. 

Tartozunk az igazságnak s éppen ezért e búcsúztatóban el kell monda
nunk, hogy Fabricius nagyobb mértékben vett részt „A Magyar szókészlet 
finnugor elemei" című három kötetes szótár munkálataiban, amint ahogyan 
az az első két kötetből látszik: a tévesen finnugor eredetűnek tar tot t szavak 
szócikkeinek igen nagy részét (becslése szerint kb. 60%-át) készítette el, ezek 
persze nem voltak közlésre szánva, de a szótár tényleges szócikkei közül is 
többet megírt, egyeseket első fogalmazásban, másokat végső formában is. 
Érthető módon nem esett jól neki, hogy neve az ismertetett körülmények 
ellenére nem került rá a szótár címlapjára (csak a hátoldalra). E mulasztást a 
befejező (harmadik) kötet címoldalán rektifikálták ugyan, de ennek megjele
nését Fabricius nem érhette meg. 

Nehezen hozzáférhető helyen jelent meg az etimológia és az alaktan 
határain mozgó közleménye a magyar és a vogul fosztóképző történetéről, 
eredetéről (Studies in Finno-Ugric Linguistics in Honor of Alo Raun. UAS 
131 [1977]) s ezért itt kifejtett elgondolásai még alig ismertek, holott nagyon 
is megfontolásra érdemesek. 

Finnugor nyelvészeti tevékenységének és finn nyelvismeretének követ
keztében több ízben járt Finnországban, finnül tanítot ta a magyar nyelvet a 
jyväskyläi nyári egyetemen s 1973-ban levelező tagjává lett a helsinki Finn
ugor Társaságnak is. 

Egyéb nyelvészeti munkásságát más helyen megfelelően méltatták. I t t 
csak annyit kívánok szólni erről, hogy a konkrét -^absztrakt jelentésfejlődés 
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problematikájáról írott kandidátusi értekezése (NytudÉrt. 61 [1968] és Stud-
Slav. 3 [1957]), a „Nyelv, gondolkodás, jelentés" című tanulmánya (ÁNyT 
7 [1970]), „A nyelv szociális jellegéről" szóló közleményei (ÁNyT 8 [1972] 
és ALH 25 [1975]), csakúgy, mint a nyelvészet, kommunikáció-tudomány és 
társadalmi lélektan területére vonatkozó dolgozatai méltó érdeklődést és figyel
met keltettek. Főleg élete utolsó évtizedében egyre többet és egyre gyakrabban 
foglalkoztatták a nevelés és a nyelvészet közös feladatai, nevezetesen a nyelvi 
közműveltség és a nyelvi nevelés problémái. Ezen a területen is mindenekelőtt 
az anyanyelvi nevelés kommunikációelméleti és lélektani vonatkozásai érde
kelték és legutóbb önálló kötetet tervezett írni, melyben ezirányú kutatási 
eredményeit kívánta egységes rendszerben bemutatni. Ennek a könyvnek 
a kézirata már nem készülhetett el: pótlására családja segítségével barátai szer
kesztenek össze tanulmánygyűjteményt Fabricius-Kovács Ferenc ilyen vonat
kozású dolgozataiból. E posztumusz kötet megjelenését az érdeklődő nyelvész 
és pedagógus közönség várva várja. 

Fabricius-Kovács Ferenc szakágazatunk több területén munkálkodott 
— eredményesen: írt önálló kutatásokon alapuló tanulmányokat, tankönyve
ket, publicisztikai dolgozatokat, számos angol, finn, orosz cikket és könyvet 
fordított magyarra példás műgonddal, nagy nyelvi erudícióval; számos helyen 
megfordult (az Egyesült Államoktól a Szovjetunióig) — s mindenütt szerették, 
tisztelték tudásáért, emberi értékeiért. Egyszóval a magyar tudománynak és 
közművelődésnek kiváló képviselője volt. 

Sokszor nevezték őt életművésznek, mert szerette az életet és mindennek 
megadta a maga módját, ámde olykor-olykor keservessé is vált számára a lét. 
Alkotó munkájában gyakran gyötrődött kétségek közepette s ilyenkor a 
máshonnan jövő bíztatás éltette. Talán ezért sem látszik terjedelmesnek élet
műve. És természetesen befejezetlensége miatt is. De azt is tudnunk kell róla, 
hogy sem látszateredményekre, sem mennyiségi „termelésre" nem törekedett 
(s emiatt néha nehézségei voltak a számokban mérlegelő és ítélő tudomány
szervezőkkel), de a nevével jelzett írások tartalmukban, szerkezeti felépíté
sükben, nyelvi megformálásukban igényesek, színvonalasak, maradandók. 
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