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Abstract. An important place in the domestic researches in Eastern and Central 
Europe belongs to Ruthenistica, which combines Ukrainistica and Rusinistika. In 
1993 under the leadership of Professor István Udvari, who was the initiator and 
organizer of the Department of Ukrainian and Rusyn Philology, the preparation of 
Hungarian Ukrainists was started. In 1999, the Department of the Ukrainian and 
Rusyn philology first time in the history of the higher educational establishment 
got the status of a university, and starting with the 2000/2001 academic year, stu-
dents receive a university degree. Thanks to the brilliant talent of István Udvari 
as an investigator, he became a scientist with a wide range of interests and in the 
result of hard work and an extraordinary capacity for work, he left a lot of different 
and valuable scientific works. Extraordinarily valuable scientific works by István 
Udvari occupy a special place in the Hungarian Slavistic.
Department of the Ukrainian and Rusyn philology is the center of Hungarian and 
Ruthenian researches and became famous in Hungary and abroad. Thus, Istvan 
Udvari the founder of the Department of the Ukrainian and Rusyn philology has 
created one of the largest centers of the Ukrainian and Ruthenian culture in Hun-
gary. Since June 2011, following the structural changes in the College of Nyiregy-
háza Department of the Ukrainian and Rusyn philology with the Department of 
Russian Language and Literature is part of the Institute of Slavic Studies. Rese-
arch Center of Central and Eastern Europe was established in January 2009, which 
is also part of the Institute of Slavic Studies.
DOI: 10.19055/ams.2012.3/6-7/3

73



74 Acta Medicinae et Sociologica - Vol 3., 2012.

A nyíregyházi ukrainisztikával és ruszinisztikával kapcsolatban már több tanulmá-
nya is megjelent Udvari István professzor úrnak (Udvari 1996, 1998, 2000), ezért
legfeljebb csak néhány gondolatban teszek említést az Ukrán és Ruszin Filológiai
Tanszék megalakulásának kezdeti időszakáról. Ezt az irányvonalat folytatva in-
kább arról szeretnék írni, hogy jelenleg milyen keretek között folyik az ukrainisták
képzése a Nyíregyházi Főiskolán, illetve néhány mondatban megemlíteném a 2005
után megjelent tanszéki kiadványokat.

A Nyíregyházi Főiskola, mint az ország Ukrajnához legközelebb lévő felsőok-
tatási intézménye alapozó feladatokat vállalt az ukrainisztika és ruszinisztika in-
tézményi háttere megteremtésében (Káprály - Pischlöger - Abonyi 2003). Udvari
István irányításával, javarészt pályázatok útján sikerült létrehozni a tanszék mű-
ködéséhez szükséges infrastrukturális hátteret. Hazai és nemzetközi tudományos
projektek keretében néprajzi, irodalmi, nyelvészeti, történelmi könyvek, ill. jegyze-
tek, valamint számos vallástörténeti tanulmány jelent meg a tanszék gondozásában,
amelyek elsősorban az ukrán szakos hallgatók képzését szolgálták. 1997 őszén, kor-
szerű használható ukrán-magyar és magyar-ukrán szótár hiánya ösztönözte Udvari
István professzort egy nagy lexikográfiai program elindítására. Ukrán-magyar szó-
tári adatbázis (2000-2003) címmel hat kötet jelent meg a Glossarium Ukrainicum
sorozaton belül, valamint a Magyar-ukrán szótár (2005-2006) két kötetben, mely
második kötetének a megjelenését a professzor úr már nem érhette meg.

A magyarországi szlavisztikában különleges helyet foglal el Udvari István gazdag
és változatos életműve. Több tudományos folyóiratnak volt alapítója és haláláig
szerkesztője (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, Vice Versa, Dimen-
siones Culturales et Urbariales, Regni Hungariae, Glossarium Ukrainicum). Cél-
tudatos, tudományszervezői koncepció keretében megbízásokkal és meghívásokkal
támogatta a magyar-ukrán, magyar-ruszin tudományos és kulturális kapcsolatokat,
s az azt kutató külföldi kollégákat. A tanszék gondozásában jelent meg a professzor
úr tudományos munkásságát bemutató teljes bibliográfiája (Zoltán 2010). Tan-
székünk napjainkig is minden környező ország ukrainisztikai illetve ruszinisztikai
műhelyével kapcsolatot ápol, mely a hungaro-ruthenisztika egyik bel- és külföldön
egyaránt számon tartott és elismert hazai műhelyévé vált. A professzor úr ezzel az
ukrán és ruszin kultúra országosan is egyik legjelentősebb centrumát építette ki a
Nyíregyházi Főiskolán, közel e nyelvek és kultúrák anyaországaihoz. Udvari István
egész munkássága során rendkívül nagy figyelmet szentelt az interetnikus folyama-
toknak, a történeti Magyarországon egymással szoros nyelvi és kulturális kölcsön-
hatásban élt népek érintkezésének. Emlékének adózva, a tanszék 2010 májusában
nemzetközi konferenciát szervezett a professzor úr halálának ötéves évfordulója al-
kalmából. A kétnapos emlékkonferencián számos kutató vett részt Ausztriából,
Kanadából, Lengyelországból, Szlovákiából, Szerbiából és Ukrajnából. Előadások
hangzottak el az ukrán és ruszin nyelvészet, az irodalom, történelem és a folk-
lór témaköreiből. Az elhangzott előadások konferenciakötetben láttak napvilágot
2011-ben (Zoltán 2011).

Az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék 1993 őszétől 1999-ig főiskolai szintű tan-
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székként működött. 2000-től a főiskola egyetlen egyetemi jogú tanszékeként akkre-
ditálta a Magyar Akkreditációs Bizottság. Udvari István 2005-ben bekövetkezett
halála után, 2006-tól Dr. Zoltán András (2006-2011), az ELTE professzora vette
át a tanszék és így az ukrán szakirány irányítását is. A professzor úr neve és mun-
kássága elismert a szláv tudományos életben. A tanszéknek jelenleg négy oktatója
van: Káprály Mihály a nyelvtudományok kandidátusa, Bárányné Komári Erzsébet
PhD adjunktus, Rományuk Renáta anyanyelvi lektor és jómagam szintén adjunk-
tusi beosztásban. A tanszék által vizsgált főbb kutatási témák: az ukrán-magyar,
ruszin-magyar és német-ruszin nyelvi, interetnikus és kulturális kapcsolatok, ke-
leti szláv etimológia, régi ukrán és más keleti szláv írott nyelvemlékek, körlevelek
és tudományos művek vizsgálata, ukrán és ruszin dialektológia, ukrán-magyar és
magyar-ukrán lexikográfia. A tanszék oktatói kutatásaik eredményeit folyamatosan
hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon mutatják be, valamint magyaror-
szági, ukrajnai és más országok folyóiratainak hasábjain publikálják. Jelenleg a
tanszék munkatársai egy kétkötetes ukrán-magyar szótár kiadásán dolgoznak, mely
közel 70000 címszót fog tartalmazni.

A továbbiakban a professzor úr halála után eddig megjelent tanszéki kiadvá-
nyokat ismertetem.

Még Udvari István szerkesztésében jelent meg Király Péternek A honalapítás
vitás eseményei. A kalandozások és a honfoglalás éve c. kiadvány. A honfog-
laló magyarok Kárpát-medencei történetét érintő kérdésekről már korábban is írt
a szerző, most ezekre építve s ezeket kiegészítve, illetve új kutatásokkal kibővítve
tárja az olvasók elé ezek eredményét. A korai magyar-szláv, magyar-német nyelvi
kapcsolatokat is új megvilágításba helyező munka rengeteg adatot, hivatkozást tar-
talmaz görög, latin, szláv és német nyelven (Udvari 2006).

Szintén halála után jelent meg a professzor úrnak a Szöveggyűjtemény a ru-
szin írásbeliség tanulmányozásához harmadik kötete. A szerző a sorozat harmadik
kötetében folytatja a ruszin írásbeliség értékes nyelvemlékeinek feltárását, rend-
szerezését és elemzését, ez alkalommal a XX. századból (1907-1957). Sztripszky
Hiador legfőképpen mint etnográfus, bibliográfus és irodalomtörténész ismert, de
közismertek nyelvészeti munkái is, melyeknek ebben a kötetben központi figyel-
met szentel az író. Sztripszky Hiadornak a Keleti Kárpátok lakosainak régebbi
foglalkozásaira, nyelveire és kultúráik kölcsönhatására, a ruszinok történelmére és
a magyarokkal való kapcsolatára vonatkozó munkái a magyar és a közép-európai
tudományosság szilárd eredményeihez tartoznak (Udvari 2007).

Káprály Mihály és Zoltán András szerkesztésében látott napvilágot Baleczky
Emil, Irodalmi örökség c. kötet. Jelen kiadvány Baleczky Emil halálának 25. év-
fordulója alkalmából jelent meg. A kötet a különböző verses- ill. elbeszéléskötetek-
ből vett fiatal Baleczky műveit tartalmazza: Verbny� trenet (1936); valamint
újság és folyóiratcikkeket (1935-43): Russk�� Narobny� Golos�, Nawi strem-
len��, Russka� Prabda, Russkoe Slobo, Karpatorussk�� Golos�, Literaturna
Nebel�, Nasza Świetlica - Materiały Obozowe; kárpátaljai írók és költők anto-
lógiájából (�iba� stru� i Ogon~ki 1940), valamint korabeli gyűjteményekből,
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tankönyvekből szedett írásait (Káprály-Zoltán 2007).
Káprály Mihály szerkesztésében jelent meg Hodinka Antal, Hogyan éltek papja-

ink ... Ruszin nyelvű szövegek II. c. könyv, amely Hodinka Antalnak (1864-1946),
a Magyar Tudományos Akadémia tagjának és munkácsi görög-katolikus püspök-
ség neves történészének munkáit mutatja be. A klerikus közegből származó tudós
először mutatja be annak az egyháznak a történetét, amely néhány évszázadon
át, a ruszinok körében saját állami iskolák hiányában a kárpátaljai őshonos szláv
lakosság kulturális érdekeit is védte. A könyv tematikusan (a Slavia Orthodoxa
kultúrkörbe tartozó papság élete és tevékenysége a XVIII. századig) válogatott és
a jelen kiadvány szerkesztője által bemutatott cikkekből áll, melyek Hodinka An-
tal archívumából, valamint az Amerikanskij russkij viestnik (Pittsburg, 1936) c.
lapból származnak. A kiadvány mellékletei kiegészítő információkat tartalmaznak
a kötet anyagához, többek között Bereg megye lakosságának listáját az 1570-es
népszámlálás eredményei alapján (Káprály 2006).

Zoltán András szerkesztésében jelent meg Király Péter, „A honalapítás vitás
eseményei” fogadtatása. Állásfoglalások, vélemények és többirányú kutatások c.
munka. Király Péternek a magyar honalapítással kapcsolatos kutatásainak legtel-
jesebb foglalata az a könyv, amely még Udvari István gondozásában és előszavával
került nyomdába, de megjelenését már nem érhette meg. A kötetre vonatkozó-
lag különböző szakmai vitafórumokon és a szakfolyóiratokban elhangzott és/vagy
nyomtatásban megjelent hozzászólásokat, valamint Király Péternek ezekhez fűzött
megjegyzéseit, kiegészítő adatait adja közre jelen kiadvány (Zoltán 2010).

Kótyuk István, Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai c. kiadványá-
nak témája jól beleilleszkedett a tanszék által kutatott keleti szláv-magyar nyelvé-
szeti és irodalmi kapcsolatok tudományos témakörébe. Kótyuk István, az Ungvári
Állami Egyetem, majd a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola tanáraként hosszú ideje együttműködik a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és
Ruszin Filológiai Tanszékével. Jelen kandidátusi disszertáció - félévszázados tör-
ténelemnek a munkája, melyről a benne található terminológia is tanúskodik. A
szerző 247 ukrán nyelvjárási lexikai elemet tár az olvasók elé, mely az Ungvári
járás 18 falujából, az ungi nyelvjárás azon területéről származik, amely Kárpát-
alján található. Kótyuk Istvánnak 1974-ben Ungváron orosz nyelven megvédett
kandidátusi disszertációjának a maga korában az adott körülmények között nem
volt esélye arra, hogy megjelenjék nyomtatásban, bár mind témája s a feldolgo-
zott anyag mennyisége, illetve a feldolgozás minősége indokolttá tette volna, hogy
már a maga korában is szervesen beépüljön a két nyelv kapcsolataival foglalkozó
szakirodalomba (Kótyuk 2007).

Káprály Mihály szerkesztésében jelent meg a Ruszin sajtószemle 1939-1944 I.
Tudomány. Tudományos és tudományos ismeretterjesztő cikkek az 1939-44. évek
sajtójából. A kötet ruszin szerzők a második világháború éveiben keletkezett, ko-
rábban ismeretlen szövegeit tartalmazza. Az ungvári periodikákban (Hova Nedel�
/ Új Vasárnap, Karpatska Nedel� / Kárpáti Vasárnap, Literaturna Nedel� /
Irodalmi Vasárnap, Nedel� / Vasárnap) megjelent publikációk azért maradhattak
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ismeretlenek, mert a helytörténészeknek gyakorlatilag tilos volt nemcsak hivat-
kozniuk ezekre az anyagokra, hanem még a létezésükről sem volt szabad említést
tenniük. (Káprály 2008a). Ugyanennek a sorozatnak a második kötete, a Ruszin
sajtószemle 1939-1944 II. Szépirodalom. Cikkek a Kárpáti Vasárnap és a Vasár-
nap c. lapokból is ruszin szerzőknek a második világháború éveiben publikált,
korábban ismeretlen szövegeit adja közre, amelyek eredetileg a korszak legnagyobb
példányszámú Karpatska Nedel� (’Kárpáti Vasárnap’) illetve Nedel� (’Vasár-
nap’, 1941-44) címen megjelent lapjában láttak napvilágot (Káprály 2008b). A
Ruszin sajtószemle 1939-1944 III. kötetének 1. részében a ruszin újságokban 1939
februárja és 1941 júniusa között megjelent tájékoztató anyagok kaptak helyet. A
könyv a modern magyar ruszinisztika úttörője, Udvari István (1950-2005) születé-
sének 60. évfordulóján jelent meg, s egyben e tekintélyes tudós szlavista emléke
előtt tiszteleg (Káprály 2010). A Ruszin sajtószemle 1939-1944 III. kötetének 2.
részében az ungvári újságban 1941 augusztusa és 1944 októbere között megjelent
tájékoztató anyagok kaptak helyet (Káprály 2011).

Zoltán András szerkesztésében látott napvilágot a Nyagovai Posztilla. A. Pet-
rov szövegkiadásának fakszimile kiadása Dezső László bevezető tanulmányával c.
mű. A hasonmás kiadások elsősorban az egyszerű nép gyermekeinek oktatására
szolgáló műveket tették újból hozzáférhetővé a kutatók számára. Jelen kiadvány a
nyíregyházi ukrainisztikai és ruszinisztikai kiadványoknak ebbe a vonulatába illesz-
kedik. Dezső László javaslatára Udvari István még életében előkészületeket tett a
Nyagovai Posztilla szövegének újrakiadására Alekszej Leonyidovics Petrov (1859-
1932) 1914/1921. évi pétervári kiadása alapján, amely időközben Magyarországon
hozzáférhetetlenné vált. Jelen reprint kiadás célja az, hogy ez a fontos kárpáti ru-
szin nyelvi és kulturális emlék a szakemberek számára könnyebben hozzáférhetővé
váljék. A szöveg másolatát még Udvari professzor úr szerezte be külföldről, de
ennek kiadása már Zoltán András professzor úrra maradt (Zoltán 2006).

Hollós Attila és Larisza Szankevics szerkesztésében megjelent Magyar-fehérorosz
szótár mintegy 13 000 szót tartalmaz, mely elsősorban a magyar egyetemi hallgatók
számára készült (Hollós-Szankevics 2007).

Udvari István élete és munkássága c. kiadvány a professzor úr munkásságának
tényszerű számbavételét kísérli meg. Nem mindennapi szorgalma és legendás mun-
kabírása folytán rendkívül gazdag és változatos életművet hagyott maga után, mely
a mai napig állandó hivatkozási alap és újabb kutatások ihletője. Szövegkiadásai,
monográfiái, folyóiratcikkei, lexikográfiai munkái tartós építőkövei a magyar és a
nemzetközi szlavisztikának (Zoltán 2010).

Az In Memoriam István Udvari (1950-2005) c. konferenciakötet a Nyíregyházi
Főiskolán 2010 májusában megrendezésre került emlékkonferencián elhangzott elő-
adások alapján készített tanulmányokat teszi közzé (Zoltán 2011).

1993 óta közel 130 hallgató kapott ukrán nyelv és irodalom szakos tanári dip-
lomát. Közülük néhányan fordítóként, menedzserként dolgoznak, ezen kívül a
kereskedelmi és diplomáciai szférában is sokan elhelyezkedtek. Továbbá néhány
korábban végzett hallgató dolgozik jelenleg a tanszéken, s a tanítás mellett vé-
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gez tudományos tevékenységet, miután doktori (PhD) fokozatot szereztek. Udvari
István professzor úrnak mindig is fontos volt a tanszéki munkatársak utódainak
kinevelése. (Én például ezért is kerültem a tanszékre 1999-ben.) A bolognai rend-
szer bevezetése (2007) óta sajnos az ukrán szakos hallgatók létszáma jelentősen
lecsökkent (X 2011).

Ukrajna függetlenedése, az államközi és regionális együttműködés szükségessége
elengedhetetlenné teszi, hogy a magyar felsőoktatás a jelenleginél nagyobb szám-
ban képezzen olyan szakembereket, akik egyrészt magas szintű gyakorlati nyelvtu-
dással, másrészt az ukrán kultúra területén elmélyült ismeretekkel rendelkeznek.
2007-től a bolognai rendszerben működő felsőoktatás részeként a Nyíregyházi Főis-
kolán létrejött a szlavisztika alapszak, ezen belül pedig az ukrán és orosz szakirányú
képzés. Az ukrán szakirány képzési célja: az ukrán nyelvet szóban és írásban ma-
gas szinten tudó, az ukrán nyelv- és irodalomtudomány területén kellő kitekintéssel
bíró, az ukrán történelemről, kultúráról elméletileg megalapozott, átfogó tájéko-
zottsággal rendelkező szakemberek képzése a magyar tudományos és kulturális élet
számára. Továbbá egy szláv nyelvet legalább középfokon beszélő, egy másik szláv
nyelvben legalább alapszinten jártas szakemberek képzése, akiket a megszerzett
tudás alkalmassá tesz munkavállalásra a közigazgatásban, a kulturális életben, az
idegenforgalomban és nyelvtudást igénylő más munkaterületeken. Gyakorlatorien-
tált nyelvismeret biztosítását tűzi ki célul mindazok számára, akik az ötéves képzés
után biztonságos nyelvismerettel munkába szeretnének állni a kereskedelem, ügyin-
tézés, ukrán nyelvi ismeretet igénylő szolgáltatás területén. A történettudományi,
fordítástudományi stúdiumok lehetővé teszik, hogy a végzett hallgatók szükség ese-
tén az élet más területein is elhelyezkedhessenek, ápolhassák a két ország és nép
közötti kapcsolatokat a legszélesebb értelemben vett kultúra területén. Főbb modu-
lok: nyelvi képzés, szakirányú nyelvészeti, irodalmi és kultúrtörténeti képzés. Így
az ukrán nép nyelvének, kultúrájának ismerete nemcsak a szomszédainkkal való
egyszerű, a napi érintkezések szintjén rendkívül fontos, hanem azért is, hogy az
ukrán nyelvet jól beszélő, kultúrájukat és irodalmukat ismerő szakemberek kerül-
jenek ki az alapképzésből, mert ennek igen jelentős kulturális és gazdasági vetülete
van. A szlavisztika alapszak ukrán szakirányának elvégzése olyan képzettséget ad
a hallgatóknak, amely jól hasznosítható az oktatásban és a gyakorlati életben egy-
aránt. Az első sikeresen befejezett, a gyakorlat számára értékelhető ismereteket,
készségeket és képességeket (középfokú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás, az il-
lető országra és népre vonatkozó legfontosabb civilizációs ismeretek stb.) biztosító
ciklus (alapképzés) után a szlavisztika ukrán szakirányán kiadott diploma egyrészt
szélesebb alapú, általános és azonnal hasznosítható szakképzettséget nyújt a ha-
zai (elsősorban külföldi érdekeltségű) és európai munkaerőpiacon, másrészt pedig
elméleti felkészítést, alapozást ad az adott szakirányon a tanulmányok azonnali
vagy későbbi, néhány éves munkavégzést követő folytatásához egy második, szak-
mai elmélyülésre lehetőséget adó képzési ciklus (mesterképzés) keretében. A képzés
biztosítja ugyanakkor az egyetemi továbbtanulás minden feltételét. Ukrán szakos
tanári és kutatói pályára készülők Budapesten (ELTE) és Szegeden (SzTE) foly-
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tathatják mesterképzésben (MA) tanulmányaikat.
2011 júniusától a Nyíregyházi Főiskolán végbement szerkezeti átalakításokat

követően már új nevén, az Ukrán és Ruszin Filológiai Intézeti Tanszék a Főis-
kola Szlavisztika Intézetéhez tartozik. A Szlavisztika Intézet és a Kelet-és Közép-
Európai Kutatóközpont (KEKK) egy egységet alkot a főiskolán belül. A Kelet- és
Közép-Európai Kutatóközpont 2009 januárjában jött létre a Nyíregyházi Főisko-
lán. A város földrajzi helyzetéből és küldetéséből adódóan már régóta tervezett
igény volt egy ilyen egység megalakítása, mely az intézet indulásakor elsősorban a
kelet-európai kapcsolatokra hangolódott. Az új egység feladata a térségre vonat-
kozó kutatások mellett elsősorban az, hogy olyan hallgatókat képezzen Kelet- és
Közép-Európa kereskedelmi, gazdasági és diplomáciai szolgálatára alkalmas szak-
emberekké, akik jó nyelvtudásuk mellett rendelkeznek mindazokkal a készségekkel
és ismeretekkel, amelyek ezt a szolgálatot nemzetközi vonatkozásban is értékessé
teszik.
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