Keresztes László 70 éves
A Finnugor Nyelvtudományi Tanszék nyugalmazott
professzora, a tanszék korábbi vezetője 2011. november 11-én betöltötte 70. életévét. E jeles évfordulóra kollégái, tanítványai, barátai (Debrecentől
Oslón és Jyväskylän át Szaranszkig) köszöntő írásokkal tisztelegtek az ünnepelt előtt, melyeket tanítványa és egyben utódja, Maticsák Sándor szerkesztett ünnepi kötetbe.
A kötet teljes anyaga itt érhető el.

A kötet tartalomjegyzéke:
I. Köszöntő írások
Honti László (Budapest): Köszöntő Keresztes László újabb kerek évfordulóján .............................9
Cigankin, D. V. (Szaranszk): Ľembe valoń kučoma Mordovijasto.................................................10
Csepregi Márta (Budapest): Tipikus és különös .............................................................................11
Csúcs Sándor (Piliscsaba): A Lego-vasúttól a kongresszusokig .....................................................13
Endresz Brigitta (Debrecen): A szerdai vogulórák..........................................................................14
Gheno, Danilo (Padova–Firenze): Családi találkozások .................................................................15
Hoffmann István (Debrecen): Észak gyermeke...............................................................................17
Kelemen Ivett (Debrecen): A Tanár Úr hetvenéves ........................................................................19
Kertész András (Debrecen): A strandfocitól a nyelvészetig ...........................................................20
Lahdelma, Tuomo (Jyväskylä): Menneitä.......................................................................................21
Laihonen, Petteri: (Jyväskylä): Terveiset Jyväskylästä Lacin 70-vuotispäivänä ............................22
Larsson, Lars-Gunnar (Uppsala): Gratuláció a díszdoktornak........................................................23
Manner, Sanna (Helsinki): Lehtorina Debrecenissä........................................................................24
Mantila, Harri–Sulkala, Helena: Onnittelu Oulusta ........................................................................24
A. Molnár Ferenc (Debrecen): Keskittymiskyky ............................................................................25
Pusztay János (Szombathely): Hetvenkedés(einkre visszaemlékezve) ...........................................27
Sipőcz Katalin (Szeged): Szegedi szálak.........................................................................................33
Székely Gábor (Pécs): A vogul kapcsolat .......................................................................................34
Tarvainen, Anna (Helsinki): Tinkimättömän tiukka, hillittömän hauska esimies...........................35
Tiislär, Kai (Debrecen): Õnne juubelisünnipäevaks! .....................................................................36
Tóth Anikó Nikolett (Debrecen): Professzori segítség....................................................................36
Virtanen, Susanna (Debrecen): Suomalaisten kollegoiden tervehdys.............................................37
Winkler, Eberhard (Göttingen): Göttingeni jókívánságok ..............................................................37
II. Keresztes László publikációs jegyzéke
(összeállította Hoffmann-né Hlavacska Edit)..................................................................................39

III. Válogatás Keresztes László írásaiból
Mordvin nyelvészet
Determinatiivisen taivutuksen kehitys mordvan kielessä................................................................61
Образование объектного спряжения в мордовских языках ......................................................69
A szám- és személykategória kérdései a mordvin determinatív igeragozásban..............................99
A mordvin névszó predikatív ragozása: ősi vonás vagy külön nyelvi fejlemény?........................109
On the suffix-free forms and the most problematic suffixes in the Mordvin definite conjugation......119
Az igenevek szerepe a mordvin determinatív igeragozás kialakulásában.....................................129
Lapp nyelvészet
Lapp (számi) etimológiai szótár céljai és szerkesztési szempontjai..............................................143
Az északi népek, nyelvek és országok megnevezései a lappban...................................................149
A kisebb finnugor nyelvek bibliafordításai
A finnugor népek irodalmi nyelvének kérdései az új bibliafordítások tükrében...........................165
Aspirations in a Few Recent Finno-Ugric Bible Translations.......................................................199
Nyelvújítási törekvések és módszerek a Márk evangélium új vogul fordításában........................209
A vepsze irodalmi nyelv az evangéliumfordítások tükrében.........................................................221
Nyelvújítási törekvések az új mordvin bibliafordításokban ..........................................................237
Finn nyelvészet
Személytelen (alanytalan és ágens nélküli) kifejezések a finnben és a magyarban ......................243
Gondolatok a finn passzívumról....................................................................................................257
A finn névszótövek összefüggése alapalakjukkal .........................................................................267
Hungarológia
Die Probleme der Ungarisch lernenden Finnen.............................................................................279
A magyar nyelv elsajátításának nehézségei a norvég anyanyelvű tanulók szempontjából...........291
The Research and Development of Hungarian as a Foreign or Second Language .......................303
A magyar nyelv eredete
A magyar nyelv eredetkérdései (eredmények és kihívások a finnugrisztikában)..........................313
A magyar nyelv eredete.................................................................................................................333
A szerkesztő utószava..................................................................................................................343

