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UVOD

Slavistiko v Budimpešti so ustanovili leta 1849, torej v letu, 
ko je Franc Miklošič na Univerzi na Dunaju ustanovil prvo 
katedro za slavistiko. Proti koncu stoletja in še zlasti na za-
četku 20. stoletja je bila na budimpeški slavistiki posvečena 
posebna pozornost tudi slovenščini, prekmurskemu narečju 
in knjižnemu jeziku. V tem času je tu študiral Avgust Pavel, 
ki je pod mentorstvom svojega profesorja Oszkárja Asbótha 
raziskoval prekmursko narečje in sodeloval pri Asbóthovi 
raziskavi glasovne premene prehoda j>gy. Pavel je bil obeta-
ven za razvoj slavistike in slovenistike v Budimpešti, vendar 
so zgodovinski dogodki razblinili te upe. S slovenističnimi te-
mami so se kasneje ukvarjali János Melich, László Hadrovics, 
Gabriella Szép in István Nyomárkay. Do ustanovitve lektora-
ta za slovenski jezik pa so morala  miniti dolga desetletja in 
prvi lektor je v Budimpešto prispel leta 1981. Lektorske vaje, 
ki so jih od tega leta vodili Vlado Nartnik, Marjanca Mihelič 
in Mladen Pavičić, so Sloveniji prinesle številne prijatelje, lju-
bitelje slovenske kulture, književnosti in jezika, ki so danes 
uveljavljeni prevajalci slovenskega leposlovja v madžarščino, 
ugledni posredovalci kulture in znanosti. 

Nova priložnost se je slovenščini in slovenistiki ponudi-
la ob prehodu na bolonjski študij, ko je István Lukács s po-
močjo lektorja Mladena Pavičića za akreditacijo pripravil 
progam slovenistike, ki je bil akreditiran, in v študijskem 
letu 2006/2007 so se vpisali prvi slovenisti. Pri postavljanju 
stebrov slovenistike v Budimpešti je pomagal tudi Marko Je-
senšek, ki je s svojimi jezikoslovnimi predavanji zaznamoval 
naše začetke. Budimpeška slovenistika se je v preteklih letih 
razvila v pravo znanstveno delavnico, saj ob študiju name-
njamo veliko pozornosti posredovanju kulture, književnosti, 
raziskovanju literarnih in jezikovnih stikov ter prekmuršči-
ne. Pripravili in objavili smo dvojezično antologijo slovenske 
književnosti, v štirih zvezkih smo objavili izbor najpomemb-
nejših del slovenskega slovstva od začetkov pa vse do danes 
ter prevode teh del v madžarščino, do zdaj neprevedena dela 
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smo prevedli sami. V naši delavnici je nastal prevod knjige 
Marka Jesenška Prekmuriana, prevod Pavlove prekmurske 
slovenske slovnice, od leta 2015 pa delamo na projektu izde-
lave madžarsko-slovenskega velikega slovarja. V projektu so-
delujejo tudi naši sedanji in bivši študenti, doktorandi.

Študij slovenistike je v desetih letih na prvi stopnji končalo  
42, na drugi pa  8 študentov, v preteklih desetih letih so na 
budimpeški slavistiki s slovensko temo doktorirali 4 dokto-
randi.  V tem obdobju smo gostili številne ugledne profesorje 
slovenskega jezika in književnosti iz Ljubljane in Maribora, 
pesnike in pisatelje, humoriste in druge umetnike. Budimpe-
ško slovenistiko smo predstavljali na številnih mednarodnih 
konferencah in simpozijih ter svoje prispevke objavljali v 
spremljajočih zbornikih. Plod tega sodelovanja je tudi sim-
pozij Slovenistika 10, na katerem smo nadaljevali že utečeno 
dobro sodelovanje. S Centrom za slovenščino kot drugi in tuji 
jezik smo pripravila gradiva za Svetovne dneve slovenskega 
jezika.  Mladen Pavičić je organiziral številne večere sloven-
skega filma, ki so bili odprti tudi za širšo publiko. Naši štu-
denti se vsako leto udeležujejo seminarja slovenskega jezika, 
književnosti in kulture, uporabljajo pa tudi različne možnosti 
mednarodne izmenjave. 

Diplomanti slovenistike, mladi z znanjem slovenščine so 
v Budimpešti zelo iskani, zaposlujejo se v državni upravi, 
multinacionalkah in drugje. Nalog je na tem področju veliko, 
polne roke dela bi imel prevajalec slovenskega leposlovja, saj 
bi bilo dobro prevesti številna sodobna dela in se znova lotiti 
prevajanja klasikov. Zaželeni bi bili raziskovalci porabskega 
narečja, literarnih in jezikovnih stikov, dvojezičnosti in še bi 
lahko naštevala. Iskani so tudi kvalitetni prevajalci in tolmači.

Pri organizaciji konference ob 10. obletnici slovenistike so 
pomagali Brigitta Soós, György Ragyánszki in Előd Dudás; 
slednja sta v madžarščino prevedla tudi izvlečke v tem zbor-
niku objavljenih razprav.

Budimpešta, junij 2017 
Marija Bajzek Lukač                                                           


