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 Tudtuk, hogy gyengélkedik, halála mégis váratlanul és felkészületlenül ért 
minket. Most már csak az emlékét tudjuk felidézni. 

Fábián Pál a tanári hivatást családi örökségként kapta. Nem véletlen tehát, 
hogy a szombathelyi Faludi Ferenc Gimnázium elvégzése után a Pázmány Péter 
Tudományegyetemre jelentkezett, s tagja lett az Eötvös Collegiumnak. 

Magyar–olasz szakos tanulmányait befejezve, 1947 tavaszán Pécsen kezdte 
el a tanári pályát a Széchenyi István Gimnáziumban. 1948-ban doktorált. 1949 nya- 
rán megbízták az újonnan szervezett pécsbányatelepi gimnázium vezetésével, de 
egy évvel késıbb már Budapesten dolgozott, a pedagógiai fıiskolán. Itt érvénye-
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sült elıször sokoldalúsága és rendkívüli munkabírása: tanított a nappali, az esti, 
a levelezı tagozaton; jegyzeteket írt, ezzel több szaktárgy oktatását tudományos 
szintre emelte; szervezte, bıvítette a tanszéket; sıt még arra is volt ereje, hogy 
ellássa az Akadémián az I. osztály szaktitkári teendıit. 

Amikor a pedagógiai fıiskola 1955-ben megszőnt, Fábián Pált az ELTE Böl- 
csészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszékére helyezték. Docenssé 
1964-ben léptették elı. Egyetemi tanárrá 1979-ben nevezték ki. Az ELTE BTK 
Mai Magyar Nyelvi Tanszékét 1984 júliusától 1988 júniusáig vezette. Az egyete- 
men még magasabb szintő és a korábbinál is összetettebb feladatok megoldására 
nyílt lehetısége, és kivételes szervezıképessége is kibontakozhatott. Az egyetem 
adta oktatási munka (leíró nyelvtan, jelentéstan, szókészlettan, stilisztika, helyes- 
írás, nyelvmővelés) mellett hiánypótló jegyzetet, tankönyvi fejezeteket írt; a nyel- 
vészeti tanszékcsoport titkára volt; segítette a kari nyelvészeti tudományos diák-
kört. – Egyetemi munkáját megszakítva 1964 és 1969 között a magyar–olasz 
kulturális egyezmény keretében a padovai egyetemen magyar vendégprofesszorként 
teljesített szolgálatot, a bolognai lektori teendıeket is ellátva, s két évig a Mővelı- 
dési Minisztérium tudományegyetemi osztályán is dolgozott, másodállásban. 

Sokfelé ágazó további tevékenységét szinte lehetetlen követni. Irányította 
például az iskolai anyanyelvi nevelés megújításáért szervezetett (6-os fıirányú) ku- 
tatásokat is. 

1991 januárjával vonult nyugalomba. Ettıl kezdve haláláig mint professor 
emeritus segítette a Mai Magyar Nyelvi Tanszék munkáját. 

Fábián Pál töretlen és nagy ívő életpályája tudományos eredményekben igen 
gazdag. 18 könyvnek a szerzıje, társszerzıje vagy szerkesztıje. Tanulmányainak 
és cikkeinek száma több mint 200. Kutatási eredményeivel kandidátusi (1962), 
majd akadémiai doktori (1989) minısítést szerzett. 

Tudományos munkásságát (néhány rövid nyelvmővelı cikk közzététele után) 
a reformkori gazdasági élet nyelvének kutatásával kezdte (in: Nyelvünk a reform- 
korban, 1955). 

Figyelme ezután elsısorban az élınyelv szókészletének vizsgálatára irányult: 
az idegen szavak kérdéskörérıl írt hosszabb tanulmányt a Nyelvmővelésünk fıbb 
kérdései címő nevezetes kötetbe (1953); munkatársa volt az idegen szavak és kife- 
jezések Bakos Ferenc szerkesztette szótárainak; szerzıje A mai magyar nyelv címő 
egyetemi tankönyv (1968) szókészlettani fejezetének. 

Foglalkozott a szóalkotás nyelvhelyességi kérdéseivel, a mozaikszókkal, az 
exonimákkal stb. – Különösen fontos kutatási témája volt a magyar nyelvmőve-
lés története, amelyet elıbb a Nyelvmővelés címő egyetemi jegyzetben foglalt össze 
(1980), majd kutatásainak eredményei Nyelvmővelésünk évszázadai (1984) cím-
mel külön könyv formájában is megjelentek. 

Stilisztikai irányú munkálkodásának is a szókészlet az egyik területe; így pél- 
dául A magyar stilisztika vázlatában (1958) ı a szerzıje a szóhangulat kérdéseivel 
foglalkozó fejezetnek. Késıbb a 19. század második felének nyelve és stílusa ke-
rült érdeklıdésének a középpontjába: a kor nyelvi fejlıdésérıl több közleménye 
jelent meg. – A Mai Magyar Nyelvi Tanszék stíluskutató csoportját több éven át 
vezette. 
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Mind tudományos, mind társadalmi szempontból jelentıs a magyar helyes- 
írás terén kifejtett tevékenysége. Évtizedeken át szívós következetességgel küz- 
dött a magyar helyesírás rendszerének korszerősítéséért, és ebben elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. A magyar helyesírás szabályai címő hivatalos akadémiai sza- 
bályzat 1954. évi 10. és 1984. évi 11. kiadása munkálatainak szervezıje, a szabályok 
és a szójegyzékek egyik megfogalmazója, illetve összeállítója. – Társszerzıje a He- 
lyesírási tanácsadó szótárnak (1961), a Helyesírási kéziszótárnak (1988) és a Magyar 
helyesírási szótárnak (1999). – Felismerve a szaknyelvi helyesírások fontosságát, 
szorgalmazója volt számos ilyen irányú munkálatnak, és szakértı munkatársakkal 
együtt több szakmai (például földrajzi, kémiai, ásványtani, katonai, mőszaki, orvosi, 
növényrendszertani, állatrendszertani stb.) helyesírási szabályzat, illetve szótár 
kidolgozásában és közrebocsátásában vett rész. E munkásságával megteremtette 
a szaknyelvi helyesírások egységét. 

Számos, a magyar helyesírás elméleti és gyakorlati kérdéseit boncoló cikk és 
tanulmány szerzıje. Tüzetesen feldolgozta a magyar helyesírás történetének 18. szá- 
zad végi és 19. század eleji szakaszát. Kutatásainak eredményeit Az akadémiai 
helyesírás elızményei címő könyve (1967) tartalmazza. 

Külföldieknek magyar nyelvet tanítva figyelt fel az összevetı nyelvvizsgálat 
sajátos szempontjaira. Ezeknek figyelembevételével írta magyarul tanulni szándé- 
kozó olaszoknak Manuale della lingua ungherese címő nyelvkönyvét (1971). Az 
összevetı nyelvvizsgálat körébıl több tanulmányt jelentetett meg, fıként egyetem- 
közi olasz–magyar tudományos konferenciakötetekben. 

Hungarológusként elıadott többek között Bolognában, Padovában, Nápolyban, 
Torinóban, Udinében, Velencében, Helsinkiben, Bécsben és nem utolsósorban Po- 
zsonyban, Komáromban, Kassán, Versecen, Szabadkán, Újvidéken, Kolozsváron, 
Ungváron, mindenhol mindig erısítve a hazánkat a külvilággal összekötı szálakat. 
 Életének, pályájának szerves része a nyelvészeti közéletben való irányító rész- 
vétel is. 1951-tıl tagja, 1954-tıl titkára, 1980-tıl társelnöke volt az MTA Helyes- 
írási Bizottságának; 1952-tıl tagja a Nyelvmővelı Bizottságnak; 1997-tıl 1999-ig 
pedig elnöke a két bizottság összevonásából alakított Magyar Nyelvi Bizottságnak. 
További funkciói: a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányának tagja 1952- 
tıl; majd a Magyar Nyelvészeti Szakosztály elnöke; a Magyar Nyelvır szerkesz- 
tıbizottságának elnöke 1993-tól, az Édes Anyanyelvünk szerkesztıbizottságának 
tagja; választott képviselıként egy évtizedig tagja az MTA „parlamentjének”. 
Sokat és eredményesen dolgozott a TIT-ben is, amelynek tiszteletbeli tagjává vá- 
lasztották. 

A több mint fél évszázaddal ezelıtt megkezdett és mind a mai napig szaka- 
datlanul folytatott tudományos és tanári tevékenysége méltán emeli Fábián Pált 
a mai magyar nyelvtudomány egyik meghatározó személyiségévé. A nyelvtudomány- 
ban való legelsı jelentkezésétıl – mint Pais Dezsı tanítványa – a budapesti nyel- 
vésziskola tagja és képviselıje. Ez nála is – az Eötvös Collegium neveltjéhez 
méltóan – a tények feltétlen tiszteletét: felkutatását és elemzését jelenti; a tudo- 
mányos elızmények megismerésének és kritikájának követelményét; szakadatlan 
tanulást, az új ismeretek, kutatási eredmények befogadását. Maga írja akadémiai dok- 
tori téziseiben: „Egész pályámon végig foglalkoztatott, milyen folyamatok mentek 
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végbe nyelvünkben, s ezeket felderíteni igyekeztem. – Ám […] arra is törekedtem, 
milyen tanulságokat lehet levonni a múlt eseményeibıl a mára nézve, illetıleg hogy 
mit lehet, mit kell tenni a ma nyelvéért, hogy gondolataink hő tükrözıje legyen.” 
 Kitüntetései és elismerései: a Magyar Népköztársasági Érdemérem arany foko- 
zata (1951); a Munka Érdemrend ezüst fokozata (1973); Kiváló Munkáért (1982); 
a Magyar Népköztársaság Csillagrendje (1986); Eötvös Loránd-emlékérem (1990); 
Déry Tibor-jutalom (1990); Kosztolányi-díj (1994); Lırincze-díj (1996); Révai Mik- 
lós-díj (1999); a TIT Elnökségének köszönı és elismerı oklevele (1961, 1983); 
a TIT Aranykoszorús Jelvénye (1978); a TIT Tiszteletbeli Tagja kitüntetı cím (1986); 
a Felvételi Elıkészítı Bizottság vezetéséért miniszteri dicséret (1978, 1983); a Ka- 
zinczy Alapítványtól elismerés (1961, 1977); ELTE-aranydiploma (1997). 

Fábián Pál egész nemzedéke legszebb és legtermékenyebb éveit egy nehéz 
kor szorításában élte meg. Ebben az idıben a legnemesebb feladat a nemzeti érté- 
kek átmentése, megırzése és ápolása volt. Ezt tette, amikor szókészletünkrıl írt, 
vagy amikor a stílus kérdéseit boncolgatta, vagy akkor is, amikor küzdött nyelvünk 
tisztaságáért és helyesírásunk ügyéért, hisz maga mondta egyszer: „Helyesen írni 
és jó magyarnak lenni: ugyanaz.” 

Értékmegırzı munkát végzett akkor is, amikor tanárként a katedráról, a nyelv 
titkait feltárva az anyanyelv szeretetére, megbecsülésére nevelte és buzdította hall- 
gatóit: sokunkat, engem is. 

S tette mindezt olyan kitőnı pedagógiai érzékkel, elegáns könnyedséggel, ter- 
mészetes egyszerőséggel és logikával, hogy nem volt, akit magával ne ragadott volna, 
s akibe be ne oltotta volna a nyelv és a nyelvészet iránti szeretetet. 

De értéket ırzött és értékteremtésre ösztönzött emberi tartásával és példájá- 
val is: fáradhatatlan szorgalmával, pontosságával, megbízhatóságával, igaz barát- 
ságával, önzetlen feladatvállalásával; a hálátlan, kevéssé látványos és nemigen 
méltányolt közhasznú munkák példamutató szervezésével és körültekintı véghez- 
vitelével, ugyanakkor türelmével és kutatásra, publikálásra noszogató türelmetlen- 
ségével, s nem utolsósorban azokkal a szerényen elhallgatott harcokkal, melyeket 
megvívott a magyar nyelv ügyéért s értünk. Öröm volt vele találkozni, mert min- 
dig tele volt derővel, kedvességgel, s kellemes légkört teremtett maga körül. Jó volt 
látni optimizmusát, s hallgatni biztató szavait, hogy egy ügy nem akkor vész el, ami- 
kor elveszni látszik, hanem ha már nem hiszünk benne. 

Higgadtsága, bölcsessége, figyelmessége, kedvessége, fiatalokat is megszé- 
gyenítı fáradhatatlansága, derőt árasztó egyénisége jótékonyan éreztetette hatását 
mindig és mindenütt. Kitőnı ember és tanár, elkötelezett nyelvész volt, aki az életét 
az anyanyelv érdekében történı munkálkodásnak szentelte. 

Az egyetemen és a tudományos életben is fájó hiányát érezzük bölcsességé- 
nek, sokoldalú tudásának, természetes, közvetlen stílusának, s fıként: igaz ember- 
ségének. 

Keszler Borbála 
 
 


