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Beké Ödön 80 éves 

Tíz év telt el azóta, hogy a Nyelvtudományi Közlemények %0. születés
napja alkalmából köszöntötte Beké Ödön akadémikust. Ez a tíz év Beké Ödön 
számára nem a küzdelmekben és eredményekben gazdag évtizedek utáni meg
érdemelt pihenés, hanem az egyetemi katedrán és az íróasztal mellett végzett 
szorgos munka időszaka volt. Ezekben az években jelent meg a Mari Szövegek 
három testes kötete, és a negyedik is sajtókész állapotban van, hogy a számos 
kisebb terjedelmű cikket ne is említsük. 

Beké Ödön számára az évtized legnagyobb eseménye kétségkívül csere
miszföldi utazása volt. 78 éves korában végre alkalma nyílott személyesen 
ellátogatni ahhoz a néphez, amelynek a nyelvével több mint félévszázada 
annyit foglalkozott. 1961 szeptemberében utazott Beké Ödön Moszkván 
keresztül a cseremiszek fővárosába Joskar-Olába. Nekem, a kísérőnek meg
ható volt látni, milyen megbecsüléssel és szeretettel fogadták a cseremiszek 
az idős magyar tudóst. A helyi sajtó és rádió részletesen beszámolt megérkezé
séről. Beké Ödön személyesen győződhetett meg arról, hogy műveit talán 
sehol sem méltányolják annyira, mint a Szovjetunióban, a cseremisz nép 
körében. 

Lankadatlan érdeklődéssel látogatta sorra a különböző tudományos és 
kulturális intézményeket, ott volt a Cseremisz Nemzeti Színház őszi évad
nyitó előadásán, találkozott a köztársaság politikai és szellemi vezetőivel, 
vidéki útja során pedig az egyszerű cseremisz kolhozparasztokkal. Vala
mennyien csodálkoztak, hogy a messziről jött tudós anyanyelvükön szól 
hozzájuk. 

A joskar-olai tartózkodás talán legmaradandóbb emléke a Pedagógiai 
Főiskola cseremisz diákjaival való találkozás volt. Beké Ödön maga is fel
szólalt a tiszteletére rendezett meleg hangulatú ünnepségen, és azzal, amit 
küzdelmes életútjáról elmondott, mélyen megindította a hallgatóságot. 

Beké Ödön alkotó munkáját azonban most, 80. évét betöltve sem hagyta 
abba. Tovább dolgozik. Sajtó alatt van immár évtizedek áldozatos munkája 
eredményeként élete főművének, a hatalmas cseremisz nyelvjárási szótárnak 
első kötete, és jelenleg a következő köteteken dolgozik. Szívből kívánjuk 
Beké Ödönnek, hogy jó egészségben megérje művének megjelenését, és hogy 
még sok éven át dolgozhassék a magyar nyelvtudomány javára. 

BERBCZKI GÁBOR 

13 Nyelvtudományi Közlemények LXV. 1. 


