
Keresztes László 60 éves

Keresztes László, a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének pro-
fesszora 60 éves. E jeles évforduló kapcsán kollégái, barátai ünnepi könyvet készítettek a tisz-
teletére, melyben – s ez talán minden méltató szónál többet mond – közel nyolcvan tanulmány
jelent meg. Többször, több helyütt méltatták az ünnepelt munkásságát, jómagam ehelyütt csak
egy rövid áttekintést szeretnék adni Keresztes László finnugrisztikai, hungarológiai és fen-
nisztikai munkásságából.

A finnugor nyelvek kutatása terén elsőként a mordvin nyelvet kell említenünk, hiszen Ke-
resztes László számos jelentős tanulmánya mellett alapvető szakkönyveket is készített. A
mordvin mássalhangzók történetét taglaló kandidátusi disszertációja (és az ahhoz kapcsolódó
etimológiai szótár) a szegedi egyetem Studia Uralo-Altaica sorozatában látott napvilágot
1986–87-ben. A Tankönyvkiadó megrendelésére készített, s az egyetemi oktatásban a mai na-
pig kézikönyvként használt Chrestomathia Morduinica 1990-ben jelent meg. Mordvin mun-
kásságának (eddigi) csúcspontja a nagydoktori disszertációja, amely Development of Mordvin
Definite Conjugation címmel a MSFOu. 233. számaként jelent meg két évvel ezelőtt Helsin-
kiben.

Az ünnepeltet a lapp nyelv kutatójaként is jegyzik. Több, a lapp irodalomról és a lapp iro-
dalmi nyelvről szóló tanulmánya mellett 1983-ban adta közre Aranylile mondja tavasszal cím-
mel a lapp költészetről szóló vaskos könyvét, melyben a lapp líra legnagyobb alakjait mutatja
be. A verseket Bede Anna fordította Keresztes László nyersfordításai alapján.

Az ünnepelt harmadik „fő nyelve” a vogul. Már 1967-ben jelentkezett vogul témájú tanul-
mánnyal, a Nyelvtudományi Közleményekben jelent meg kisdoktori disszertációjának egy ré-
sze a beszélést és a gondolkodást jelentő igékről, s azóta is több vogul témájú tanulmánya lá-
tott napvilágot.

Keresztes László munkásságának jelentős része Finnországhoz kötődik. Több évig dolgo-
zott lektorként a Helsinki és a Jyväskyläi Egyetemen. A magyar mint idegen nyelv oktatásá-
hoz készült anyagait – a Jó napot! című, rádiós nyelvtanfolyam számára írott nyelvkönyvét
(1983) és az Unkarin kieli című, 1974-ben megjelent, új szemléletű nyelvtankönyvét – ma is
használják különböző tanfolyamokon. Az utóbbiból nőtt ki a Debreceni Nyári Egyetem Hun-
garolingua sorozatában megjelent Gyakorlati magyar nyelvtan címet viselő könyvsorozata,
amely 1992 és 1999 között a magyar mellett angolul, németül, franciául, olaszul és észtül is
napvilágot látott. A kiadvány sikerét bizonyítja, hogy az angol és a német változat már három-
három kiadást élt meg.

Szinte természetesnek vesszük, hogy Keresztes László nemcsak magyar, hanem finn
nyelvoktató anyagokat is készített. A magyar szakos egyetemi hallgatók képzésében 1979-től
használatos az Outi Karankóval és Maria Vilkunával közösen készített (és öt kiadást megélt)
nyelvkönyve. A Tanuljunk nyelveket! sorozatban 1985-ben jelent meg az Outi Karankóval és
Irmeli Kniivilävel együtt jegyzett Finn nyelvkönyv első, kezdőknek és középhaladóknak szóló
része (mely ma is a finnül tanulni vágyók egyik legfontosabb segédeszköze), s 1990-ben a
második, a haladóknak szóló kötet.

Persze, a „finn kapcsolat” nem csak a könyvek lapjain rejtőzik. Jómagam többször szemé-
lyesen is tapasztaltam, hogyan fogadják Finnországban Keresztes Lászlót. Az 1962 óta (ami-
kor először lépett finn földre) kötött barátságok a mai napig élnek, s tanítványai sorában tud-
hatja a finn kulturális és politikai élet néhány jeles képviselőjét is. Ma is különösen erősek a
jyväskyläi kapcsolatok: közel egy évtizede rendszeresen tanít a hungarológiai intézetben, s
1995 óta címzetes magántanára az egyetemnek.



A finn nyelv és kultúra érdekében végzett tevékenységét a finn állam 1995-ben Fehér Ró-
zsa renddel ismerte el, s 1998-ban az Uppsalai Egyetem díszdoktorává avatták, persze, emel-
lett számos díj birtokosa, s számos testület tagja.

Keresztes László 1994 és 1999 között az Oslói Egyetem finnugor professzoraként műkö-
dött. Kinti tevékenységének, tudományszervezői és „társaságösszetartó” tevékenységének
megmérettetésére az ünnepi könyv összeállítása kapcsán került sor: több norvégiai barátja írt
az ünnepi kötetbe, meleg szavakkal emlékezve meg Laci ott töltött éveiről, sőt, egyik
tisztelője még verset is írt hozzá...

Keresztes László tudományszervezői munkásságáról is kell szólnom: kezdő tanársegédként
s kezdő szervezőként közelről kísértem végig a VII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus főtit-
káraként végzett munkáját, s ugyancsak közösen dolgoztunk az V. Nezmetközi Hungarológiai
Kongresszus szervezésében is.

Jó barátként, közeli kollégaként elfogultság nélkül nem tudok írni az ünnepelt emberi érté-
keiről. Írhatnék hosszan a szobája ajtaját mindig nyitva tartó tanárról, a kollégák véleményére
mindig nagyon odafigyelő főnökről, ehelyütt azonban egy mozzanatot emelek ki: Keresztes
László mindig is szívügyének érzi a fiatalok támogatását, a szakmai féltékenység teljes kizá-
rásával segíti a diákokat, a pályakezdőket, a fiatalabb kollégákat. Azt hiszem, ez nemcsak a
finnugrisztikában, hanem általában véve a bölcsésztudományokban is nagyon fontos...
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