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In honorem

Tõnu Seilenthal 70 éves

Tõnu Seilenthal 1947. június 28-án született Tallinnban. Itt érettségizett,
majd Tartuban folytatta tanulmányait. 1972-ben szerzett a Tartui Egyetemen
észt–finnugor szakos diplomát. Magyar nyelvet Paula Palmeos tanítványa-
ként tanult. A legendás „Paula néni” vezette be hajdan Tartuban évtizedekig
az észt szakos hallgatókat a távoli rokon nyelv rejtelmeibe. Jubilánsunk gyűj-
tőutakon vett részt osztjákoknál. A szovjet korszakban az észteknek módjuk
volt ellátogatni a rokon népekhez. Többek között Lennart Meri néprajzkutató
(a későbbi észt köztársasági elnök) szerzett elévülhetetlen érdemeket ezen a
téren. Jubilánsunk részt vett Kárpátalján magyar nyelvi táborokban, később
maga is szervezte ezeket a tanulmányutakat az észt szakosoknak. Ide többen
eljuthattak, mint a debreceni nyári egyetemre.

1973-ban Budapestre érkezett aspirantúrára. Disszertációját az osztják
nyelvjárások névutóiról Rédei Károly vezetésével készítette és védte meg
kandidátusi értekezésként Budapesten 1977-ben Osztják névutós szerkezetek
címmel. (Ez a tudományos fokozat biztosította számára egyetemén a később
ismét bevezetett PhD minősítést.) 1971 óta folyamatosan publikál tanulmá-
nyokat, recenziókat és megemlékezéseket.

1976-ben hazatért Tartuba, ahol kisebb-nagyobb megszakításokkal egye-
temi docensként a mai napig szervezte és szervezi a hungarológia szakos ok-
tatást és képzést. Oktatója és egyben vezetője is ennek a szakiránynak. Köz-
ben több alkalommal látott el észt nyelvi lektori teendőket finnországi egye-
temeken (1978–81 Helsinkiben; 1985–89, majd újra 1992–1996 Jyväskylä-
ben). Tõnu Seilenthal egy másik észt lektorral, Toivo Kludsepp-pel közösen
tankönyveket jelentetett meg finnek számára (Nykyviron lukemisto, 1979;
Mõnda Eestist.Viron kielen alkeiskurssi, 1980).
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A rendszerváltozás hajnalán, 1989 és 1992 között az Észt Tudományos
Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének (Keele ja kirjanduse
instituut) igazgatói tisztét látta el. (Emlékezetes élményünk, amikor egy sziá-
mi kiscicával a vállán sétálgatott a tallinni intézetben.)

1996-tól ismét Észtországban dolgozik. Jelenleg a Tartui Egyetem Finn-
ugor nyelvek és hungarológiai tanszékének vezetője (Tartu Ülikool, Uurali
keelte ja hungaroloogia osakond), jelenleg emeritusként folytatja ezt a
munkát.

Jubilánsunk szűkebb kutatási területe a finnugor történeti alaktan, a finn-
ugor és hungarológiai tudománytörténet, valamint az észt–finn–magyar kont-
rasztív nyelvészet.

Tõnu Seilenthal két évtizede gondoskodik a hungarológiai tárgyak terve-
zéséről és oktatásáról hazája patinás egyetemén. A hungarológiai kutatás és
magyartanítás legfőbb letéteményese Észtországban, hallgatói generációk ke-
rültek ki a keze alól. Számos finnugor és kontrasztív nyelvészeti témájú dok-
tori értekezésnek, szakdolgozatnak volt témavezetője. Tanítványai magyar
nyelv- és országismeretükkel szép számmal el tudtak helyezkedni szűkebb
szakterületükön. A tanítványok közül kiemelkedik Anu Nurk és Anu Kip-
pasto, akiknek a segítségével és közreműködésével barátunk számos konfe-
renciát és kiadványt jegyez.

A magyar nyelv és hungarológia oktatása és kutatása a világháborúk kö-
zötti időszakban kezdődött: egyidős a fiatal Észt Köztársaság születésével. A
magyartanítás és az első észtországi magyar lektorok működésének kezdetei-
től 1997-ben telt el éppen 75 év. Ennek megünneplésére szervezett a tanszék
egy nagyszabású nemzetközi konferenciát, amolyan emlékezetes hungaroló-
giai minikongresszust. Ennek anyaga két évvel később meg is jelent: Ungari.
Maa, rahvas, kultuur (Tartu 1999) a Bibliotheca Studiorum Hungaricorum in
Estonia sorozatban, amelyet Tõnu Seilenthal és tanítványa, állandó mun-
katársa, Anu Nurk szerkesztett. A sorozat korábbi kötetei voltak többek kö-
zött még a következők: Kippasto – Nurk – Seilenthal: Magyar–észt vonzat-
szótár. – Ungari-eesti rektsioonisõnastik (Tartu 1997); Észt hungarológia 75.
Eesti hungaroloogia 75. (Tartu 1997), valamint Török – Kreinin: Magyar–
észt igekötős szótár. Ungari–eesti prefiksverbide sõnastik (Tartu 1999).

Osztatlan elismerést érdemel a voltaképpen nagyszótárnak minősíthető
középszótár: Ungari-eesti sõnaraamat. Magyar–észt szótár, 2010. Az anyag-
gyűjtést Anu Kippasto, Anu Nurk és Tõnu Seilenthal végezte, a végső kidol-
gozás pedig az utóbbi kettő érdeme. Nem titok, és a szerkesztőtársnak leg-
csekélyebb érdemmegvonását sem jelenti, hogy a munka oroszlánrésze min-
den bizonnyal Tõnu Seilenthalé! Ez a fenti sorozat 6. köteteként jelent meg.
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A szótárban mintegy 42 000 címszó található számos példamondattal és azok
fordításával, sok nyelvtani információval. (A szótár ismertetését ld. Tóth
Anikó Nikolett, FUD 17 [2010]: 234–243.)

Meg kell említeni, hogy a Seilenthal–Nurk páros közben Keresztes László
gyakorlati magyar nyelvtanát is lefordította észtre (Praktiline ungari keele
grammatika, Debrecen, 1997).

Emlékezetes esemény volt 2009 októberében az a tartui konferencia is,
amelyen értékeltük a magyar szakos képzés bevezetésének 20 éves időszakát.
Erre a szimpóziumra meghívták mindazokat a magyar és észt tanárokat, akik
valamilyen formában részt vettek az észtországi hungarológiai oktatás meg-
tervezésében és segítséget nyújtottak megvalósításában. A rendezvényen
jelen voltak az akkori és a korábbi tartui magyar lektorok, valamint a ma-
gyarországi finnugor tanszékek észt lektorai, továbbá az anyaintézmény
szakmai vezetői is (ld. Keresztes, Finnugor Világ 14/4 [2009]: 28–29).

Elévülhetetlen érdemeket szerzett nemzetközi kongresszusok szervezé-
sében is. 1995-ben a jyväskyläi finnugor kongresszus kiadványainak egyik
társszerkesztője volt. Legfontosabb „fellépése” azonban a tartui IX Nemzet-
közi Finnugor Kongresszus főszerepe 2000 augusztusában, amikor is elnök-
főtitkárként a nagyszabású nemzetközi kongresszust szinte egymaga hor-
dozta vállain. És az ő érdeme a nyolckötetes kongresszusi kiadványsorozat
tető alá hozása is. Nem csoda, hogy ezért a gigantikus teljesítményért 2001-
ben magas észt állami kitüntetésben (Valgetähe teenetemärk [Fehér Csillag
Rendje] részesült Lennart Meri köztársasági elnök barátjától.

Jubilánsunk mindig szeretettel látott vendégtanár volt Debrecenben mind
a nyári egyetem idején, mind pedig az egyetemi oktatói csere keretében, ami-
kor is több ízben balti finn nyelvészetet és észt leíró nyelvtant tanított a finn-
ugor szakos hallgatóinknak. A 2006-os debreceni hungarológiai kongresszus
egyik plenáris előadójának is felkérte a Magyarságtudományi Társaság (A
finnugor nyelv mint a nemzeti identitás és kultúra alapja). Magyarországi
kapcsolatainak egyik jelentős állomásaként 2000-ben a Miskolci Egyetem
díszdoktorává avatták.

Igen élénk tudományos közéleti tevékenységet fejt ki. Számos nemzeti és
nemzetközi bizottság, társaság vezetőségi tagja. Tagja a finnugor kong-
resszusokat szervező nemzetközi bizottságnak (International Committee of
Finno-Ugric Congresses – ICFUC), elnöke ugyanezen szervezet észt nemzeti
albizottságának, tagja az Észt Anyanyelvi Társaságnak (Eesti Emakeele
Selts), a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának, elnö-
ke az észtországi Rokon népek programtanácsának, tagja a helsinki Finnugor
Társaságnak és a Finn Irodalmi Társaságnak stb. Nagy megtiszteltetés folyó-
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iratunknak, hogy kérésünkre elvállalta a részvételt a kiadói bizottságban.
Köszönet érte!

Tõnu Seilenthalnak 70. születésnapja alkalmából eredményes magyarság-
tudományi tevékenységének elismeréseként Áder János köztársasági elnök
2017-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozta. Eh-
hez csatlakozunk mi, debreceni kollégák gratulációinkkal, és szeretettel kí-
vánunk „élő klasszikus” barátunknak jó egészséget és kedvet a tanításhoz és
alkotáshoz. Kedves Tõnu! Kívánjuk, hogy még sokáig legyél körünkben élő
klasszikus!

KERESZTES LÁSZLÓ – MATICSÁK SÁNDOR


