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In memoriam 

tAndrássyneKö\'esiMagda 
(1910-1992) 

A Folia Uralica Dcbreceniensia második kötetet 1991-ben az ő tiszteletére állították 
össze kollégái , tanítványai, tisztelői , s már bilcsúznunk is kell a debreceni egyetem finn
ugor tanszékének volt tanárától, aki 1992. julius 3-án 82 éves korában elhun}1 

A budapesti egyetemen 1935-ben kapott tanári diplomát, de családi körülményei , 
majd a háboru megakadályozták abban, hogy szépen induló tudományos mUltkásságát 
(doktori disszertáció 19B-ban, tanulmánya Virittajaben 1934-ben) tovább rOI)1athassa 
Csak mintegy husz év mulva, l 952-ben teremtödtek meg a feltételei a nyugodtabb mun
kavég7,ésnek, Nyugdíjazásáig - addig is mintegy husz év telt el - több mint öl\'cn mun
káJa jelcnt meg, köztük kandidátusi éneke7ise: A permi nyeh'ek ősi kepzői (Akadémiai 
Kiadó. Bp., 1965). Munkásságában fontos szerepe volt a finnugor alaktani kérdéscknek 
(szóképzés. névs7--óragozás, igeragozás). Sokat foglalkol.D1I a permi-előmagyar érintkeze
sekkcl. Jelcntősek a magyar nyelvjárási, nyelvjárástörténeti és nyeh1önéneti tanulmányai 
is. Kitünő tanár volt, akire kollégái , tanítványai mindig emlékezni fognak 

Életérő!' munkásságáról az alábbi helyeken olvashatunk 
Finnugor életraj7j lexikon (Szerkesztette Domokos Péter). Tankönyvkiadó. Bp .. 1990 
Jakab Lászl6-Keresztes László: Finnugor nyel\"és7..et a debreceni egyetemen. A debre-

ccni KL TE Magyar Nyelvtudományi Intézcténck kiadványai. 51. szám. Debrecen, 1979 
Jakab Lás7J6-Keresztes Lás7Jó: A debreceni magyar és finnugor nyeh1udományi tan-

székek története (1 914-1990). Uo. 55. s7ám. Debrecen, 1990 
Kálmán Béla: Andrássyné Kövesi Magda 70 éves. NyK 82 (1980): 357. 
Kcresztes László: Andrássyné Kövesi Magda 70 éves, MN)j. 23 (1980): 3- 9 
K CJIJ,MlIkOIl, B. K .: BeHrepn:uc y'lCIIIIC 06 yJL\lypTCKO.\I HbIKC , BCIlr.:pCKUC y'lc-

Ime u nCJlMckllH (!JlIJIO IIOr I-lSl. YCHIlIO Il fH:'::'::IIC K] 1987. 1.0- 177 (I 58- l60). 
Kiss Antal : Andrássync Kövcsi Magda 80 éves. FUD 2 (1991): 5- II : AndrásS)'né 

Kövcsi Magda tudományos munkássága, Uo. II -I ~ . 

Kiss Antal : Andni.ssyné Kövesi Magda (1910- 1992) MN~J- JI ( 1993): 185--6 

141 



(Búcsúbeszéd a simál. Diósgyőr, 1992. júl ius 16.) 

"Tu/ed ua/num de num ua /alla" - hires sorai az Ómagyar Mária-siralomnak. Sorok., 
amelyekkel Magdi neni is foglalkozott. Hioiba fordulunk azonban most már feléje, hogy 
mil jeleni a valóllal SZÓ, nem jön válas7~ és fájón érezzük a vá/num szó jelenlesét. ffiába 
fordulunk most már feléje. csak utolsó, néma Ü7.enetét látjuk, szemünkkel , ahogy ez a Ha
lotti Beszédben is irva van : y.fa pur el chomlll' uogmuc. Bi7..ony, por és hamu vagyunk. 
Csak por és hamu? Nem. 

Csak a test az., amely porrá válik 
A lélek I/tovább, örökre, Magdi néni hile szerint is. 
És I I tovább a tudós: világos, szépen megin tanulmányai t ismerös és ismeret len egy

aránt újra és ujra fellapozhatja . És ekkor megelc-.·enednek a szavak, amelyeket ö írt le, 
megelevenednek a mondatok, ahogy an ö fogalmazta meg, megeb'enednek a gondola
tok, az ö gondolatai. 

És él tovább az ember: emlékeinkben, bennünk, akik személyesen ismertük öt, és csak 
velünk együtt fog majd végképp kihunyni. Él bennünk Magdi néni, az ember. sokféle for
mában: feleségként. anyaként , bennem főleg taMrként, nyelvjárásgyfljtésekcn tapasztalt 
\"ezetökent, mindig segíteni kész kottégaként. 

C$CIk a test !.lZ, amely porra will. Csak a tcsttől bÚcsú7..om most a magyar és a finnugor 
nyelvtudománri tanszékek munkatársainak nevében. \"o lt kollégái és tanítványai nc-.'ébcn, 
a debreceni Magyar - Finn Baráti Kör tagjainak nC\·ében. 

Csak a kónnyíive vált test a:, amely most megpihen. Rcquiescat in pate. 

Kiu Antal 
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