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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Kálmán László, a Milestone Intézet Nyelvtudományi
szakirányának alapító tagja és hosszú időn keresztül tanára. László jelenléte visszaigazolást
jelentett számunkra már akkor, amikor a Milestone még csak a szárnyait bontogatta. Azóta is
rendkívül elkötelezett és lojális kollégánk maradt, aki a tanteremben volt elemében, számos
kurzust oktatva a haladó nyelvészettől a programozás alapjaiig. László az évek során
szüntelenül meglepett mindannyiunkat: a hallgatók, akik hezitáltak, hogy vajon az általános
Milestone-os szokásnak megfelelően lehet-e őt is a keresztnevén szólítani, vagy a kollégák,
akik azt hitték, hogy a rangidős professzorok nem járnak el a tanárok társasági összejöveteleire,
hamar rájöttek, hogy László a tekintélye ellenére nem várja el, hogy felnézzenek rá. Örökre
őrizzük azt a kedves emléket Lászlóról, ahogyan 2019-ben a Milestone Alapítók Bálján
Nógrádban Kókusszal, a Golden Retrieverével sétálgatott, majd maga-sodorta cigarettáit
pöfékelve éjszakába nyúlóan filozofált a nyelv természetéről. Több évtizedes tanári
pályafutással a háta mögött is minden egyes foglalkozását végtelen gondossággal tartotta meg,
amelyet a diákok és a tudományága iránti tisztelet vezérelt.
László, nagyon fogsz hiányozni, és örökre hálásak leszünk Neked!

It is with a deep sense of loss that we announce the passing of Kálmán László, long-standing
faculty and founding member of the Linguistics Pathway. With his presence, László gave us
legitimacy at a time when Milestone was spreading its wings. He remained a highly committed
and loyal colleague, who was in his element in the classroom, teaching several courses from
advanced linguistics to elementary programming. László did not cease to surprise us over the
years. Students hesitating whether the universal Milestone culture of first name basis
communication extended to him, colleagues thinking professors of his seniority didn’t come to
faculty socials quickly realised László didn’t demand deference due to his stature. We hold onto
the dear memory of László at the 2019 Milestone Founders’ Ball in Nógrád, walking around
with Kókusz, his Golden Retriever, rolling his own cigarettes and joining late night
philosophising about the nature of language. After decades of teaching, every single session he

taught was delivered with care to the level of nervousness, out of respect for students and his
discipline. László, we will dearly miss you and remain in your debt.

