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ПРОФЕСОР ИМРЕ ТОТ НА 70 ГОДИНИ 

Професор Имре Тот е доайен на слави-
стиката в Сегедския университет, Унга-
рия. Значението на неговата преподава
телем, издателска и научна работа за 
създаването и развитието на българисти-
ката и славистиката в Унгария е голямо. 
В Сегед е една от малкото катедри в не-
славянска Европа, където има отделна 
спецйалност българска филология и къ
дето старобългарският език и литература 
(именно като старобългарски) се изуча-
ват с предимство. 

Роден в гр. Карцаг на 21.04.1932 г., Им
ре Тот завършва руска филология в Се
гедския университет (1954 г.). От 1954 до 
1959 г. работа като учител по руски език, 
а от 1959 до 1961 г, е преподавател по 
руски език във Висшия учителски инсти
тут в Ясберен. От 1961 г. до ден-днешен 
работи в катедрата по руски език в Се
гедския университет (доцент от 1983, 
професор от 1985 г.). 

Проф. Тот води курсове по старобъл
гарски език, история на руския език, срав-
нителна граматика на славянските езици, 
история на езикознанието и практически 
занятия по старобългарски и история на 
руския език. Чел е спецкурсове за живота 
и делото на Кирил и Методий, Златния 
век на старобългарската литература, 
Увод в славянского езикознание и др. 
Получава магистърска степей за труда 
си „Палеография и език на Музейното 
евангелие" (1964 г.). Защитава кандидат-
ска дисертация „Склонение на същест-
вителните имена в Псковските летописи" 

(1967 г.), докторска дисертация на тема 
„Руската редакция на старобългарския 
език от края на XI - началото на XII век" 
(1985 г.). 

Автор е на около 100 научни публика
ции, от конто 5 книги. 

Редактор е на изданията на Катедрата 
по руски език и литература при Сегед
ския университет Dissertationes Slavieae 
(Séria Linguistica), главен редактор и ръ-
ководител е на проекта за описание на 
славянските ръкописи в Унгария, както 
и на Речника-индекс на руската редакция 
на старобългарския език от края на XI -
началото на ХП в. 

Основните изследвания на Имре Тот 
са съсредоточени върху дейността на Ки
рил и Методий, следите от тяхното дело 
в Унгария, старобългарския език, исто-
рията на българския и руския език, южно-
и източнославянските средновековни ръ
кописи, българските заемки в унгарския 
език. 

На Имре Тот принадлежи първата из
дал ена в Унгария монография за св. Ки
рил и Методий. Излязла както на унгар-
ски, така и на български език, тази книга 
е едно своеобразно обобщение на науч-
ните открития и познатите до този мо
мент факти1... Книгата изиграва значитед-

1 Konstahtin-Cirll é Metôd élete es Müködese. 
Budapest, 1981,126 pp. (2. доп. изд. на унгарски; 
Budapest, 1991). Константин^Кирил и Мето
дий. Превод от унгарскй: Марта Бур-Марков-
ска. С, 1981. 152 с. 
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на роля за запознаването на унгарекото 
общество с най-новите постижения в та-
зи проблематика и за привличането на 
студенти в славистиката. След издава-
нето на книгата И. Тот се обръща мно
гократно към тази тематика. Особено 
ценни са неговите наблюдения за следите 
от делото на Кирил и Методий в Пано-
ния, след като техните ученици я напус-
ката. Тези изследвания го подтикват да 

2 Старобългарски език в Унгария. - В: Сла-
вяни. Кн. 9. С, 1974; Кирйлло-Мефодиевские 
традиции в средневековой Венгрии. - Palaeo-
bulgarica, 1,1977, № 4,20-25; A legrégibb Naum-
legenda es a magyar honfoglalâs (Наиболее древ
нее Житие Наума и обретение родины вен
грами). - Aeta Universitatis Szegedieflsis de Attila 
Jozsef nominatae, Sectio Historica, 58,1977, 13-
20; Данные к филологическому и историче;-
скому изучению жития Наума. - Palaeobul-
garica, 2, 1978, № 2, 58-64; Киридло-Мефо-
диевские традиции в средневековой Венгрии. 
- Вопросы языкознания, 1978, № 3, 110-120; 
Наум Преславско-Охридски - един от пър-
вите последователи на Кирил и Методий. -
В: Българйстика и българисти. С, 1980, 70-
73; Pannoniai legendâk. Ford. F. Kovâts Piroska. 
- Fiiologiai Közlöny; 3,1981,399-401; Ädalekok 
a korai magyar-szlâv eigyhâzi es kulturälis kapcso-
latok kérdéséhez. - In: Fejezetek a régebbi magyar 
torténelmbôl. T. 1. Budapest, 1981, 55-71; Cirill 
es Metod, a szlâv irâsbeliség megteremtô'i. - Blet 
ésTudomâny, 36,1981,1292-1293; Константин-
Кирнл като философ, - Palaeobulgarica, 5, 
1981, № 4, 33-35; Константин Философ как 
ученый. - В: Първи международен конгрес по 
българйстика (София, 29 май - 3 юни 1981 
г.). Доклади. Симпозиум. Кирилометодиеви-
стика и старобългаристика. С, 1982, 22-27, 
пълна версия в: Studia Slavica Academiaê Scien-
tiarum Hungaricae, 29. Budapest, 1983v 3-31; A 
magyar nyelv-bolgar-szlâv elemeiro'l. - Disserta-
tiones Slavicae. Sectio Linguisticaj 14. Supplernen-
tum (Исследования по болгаристике). Szeged, 
1983, 135-138; Следи от кирило-методиева 
традиция в унгарския речников фонд. - Pa
laeobulgarica, 8, 1984, № 1, 87-89; Славяно-
български заемки в унгарския език. - Съпо-
етавително езикознанне, 9,1984,28-36; Про-
никването на Кирило-Методиевото дело в 
Унгария. - В: Българйстика и българисти, 
1986, № 2, 69-72; Мефодий в Паннонии. - В: 
Дейносгга на братя Кирил и Методий в Па-
нония. Budapest, 1986, 102-118; Малойзвест-

изучава следите от славянски езици в 
унгарския речников фонд с особен акцент 
върху старобългарската лексика. На ки-
рилометодиевската проблематика са по-
светени 25 изследвания и една книга. 

До старобългарската тематика Имре 
Тот стига постепенно, изучавайки рус-
ките преписи на старобългарски текстове 
(т. нар. руска редакция на старобългар-
ския език). В търсенето на корените на 
промените в ранния пиемен староруски 
И. Тот се обръща към старобългарския 
език, за да откриС необходймйте сведения 
в запазените старобългарски текстове и 
ръкописи. Неговият основен извод при 
тези изследвания е, че езикът на източ-
нославянските наметници от XI-XH в. 
остава старобългарски с определепи ру-
сизми и можё да послужи като извор за 
исторйята на българския език и култура 
от онова време. Този извод се очертава 
като резултат от проучването и издава-
нето от самия него на редица ръкописни 
текстове от XI-XII в. На тези ироблеми 
са посветени по-голямата част от него-

ный латинский источник о деятельности Ме-
фодия в Венгрии в начале 11" в. - В; Кирнло-
Методиевеки студии. Кн. 3. С-, 1986, 48-54; 
К изучению языка 1-го Жития Наума. -' Dis^ 
sertationes Slavicae. Sectio Linguistica,; 18—19. 
Szeged, 1987,107-143. Кйрило-Методиевски^ 
те традиции в Унгария. - В: Унгарека" бълга
рйстика. Съст. П. Киран. С, 1988, 57-68; Коп-. 
stantin-CiriH - atudos. - Fiiologiai Kcelöny, 34, 
1988, 1-24; Doctrina Methodii philosophii (Уче
ние Мефодия-философа). - Във: Втори меж
дународен конгрес по българйстика (София, 
23 май-3 юни 1986 г.). Т.. 21. Доклади, Кири-
ло-Методиевски симпозиум. С, 1989, 225-
234; Язык (1-го) Жития Наума. - В: 1080 го-
дини от смъртта на ев. Наум Охридски. С, 
1993,12-23; К вопросу о кирилло-мефодиев-
ской традиции в Венгрии. - Palaeobulgarica, 
18, 1994,"№ 3, 3-10; Constantin and Patriarch 
Photius. - In: Byzance et ses voisins. Mélanges à 
la Mémoire de Gyula Mqraycsik à l'occasion du 
centième anniversaire de sa naissance. Rédigé par 
T.Olajos. Szeged, 1994,33-40; Ранние контакты 
венгров с православными славянами. -В: Ис
тория православия в Венгрии до конца XVIII 
века. Szeged, 1995,27-37; Saint Cyril (Constan
tin) on the importance of icons. - In; East and 
West. Szeged, 1996; 153-158, и др. 
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вите проучвания - около 40 статии, из^ 
дания на текстове, студии и 2 книги3. 

3 К истории сочетания tbrt, tblt в древне
русском языке. -Dissertationes Slavicae, 2. Sze
ged, 1964, 5-14; Бычковская псалтырь (текст 
и комментарии). Сегед, 1970. По-обстойно из-
слеДване в изданието му: Бычковская псал^ 
тырь XI в. - Dissertationes Slavicae, 8. Szeged, 
1972, 71-96 + 16 с. приложение; К вопросу о 
изучении памятников русской редакции ста
рославянского языка (На материалах Бычков-
ской псалтыри). - Studia Slavica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 19. Budapest, 1973, 
337-346; Житие Кондрата. - Studia Slavica 
Academiae Scientiarum Hungaricae, 21. Bu
dapest, 1975, 237-275; Житие Феклы. - Studia 
Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 22. 
Budapest, 1976,233-270; Консонантные осно
вы склонения существительных в древнерус
ских рукописях XI-XII вв. - В: История рус
ского языка. Т. 1. Ред. В. В. Колесов. Л., 1976, 
55-65; Листок Викторова. - Studia Slavica 
Academiae Scientiarum Hungaricae, 23. Buda
pest, 1977,1-27; Русская часть Саввиной кни
ги. - Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica, 
15. Szeged, 1982, 177-205; К изучению одно-
еровых памятников XI в. - Studia Slavica Aca
demiae Scientiarum Hungaricae, 24. Budapest, 
1978, 229-258; Туровские листки. - Disser
tationes Slavicae, 13. Szeged, 1978, 181-238 + 
20 с. приложения; Редуцированные гласные 
в Реймсском евангелии. - Studia Slavica Aca
demiae Scientiarum Hungaricae, 25. Budapest, 
1979, 427-439; К изучению одноеровых па
мятников XI в. - Palaepbulgarica, 4, 1980, № 
4, 26-29; К палеографии одноеровых памят
ников XI в. - В: Славянска палеография и дип
ломатика. Доклади и съобщения от семинара 
по славянска палеография и дипломатика, 
София, септември 1979 (= Balkanika, 3). С , 
1980,96-100; Служебная минея на месяц фев
раль первой половины XII в. (Предвари
тельное сообщение). - В: История, литера
тура, язык и искусство восточных славян XI-
XVII вв. - Dissertationes Slavicae, 14. Supple-
mentum. Szeged, 1981,140-162 + 1 tabl.; Слово 
о пользе чтения книг Иоанна Златоуста в 
списке XI в. - Dissertationes Slavicae, 14. Sze
ged, 1981, 299-329; О протографе и протойе-
рографе кирилловской части Реймсского 
евангелия. — Palaeobulgarica, 6, 1982, № 3, 
180-183; Слуцкая псалтырь. - Dissertationes 
Slavicae. Sectio Linguistica, 15. Szeged, 1982, 
193-245; К изучению возникновения русской 

Имре Тот винаги се е придържал към 
фактите и е защитавал напълно обектив-
но българския характер на най-стария 
славянски литературен език ; който той, 
в името на научната истина, нарича ста-
робългарски. На тази негова научна по
зиция и на резултатите от изследванията 
му се дължатопределени критични реак
ции от страна на някои русиста и палео-
слависти. 

Важна част от неговата научна дейност 
заема проучването на словното богатст
во от най-ранния период на славянските 
езици4. Своеобразно обобщение на уси-
лията му в тази насока бе подготвеният 
под негово ръководство „Речник-индекс 
на руската редакция на старобългарския 

редакции древнеболгарского языка. - In: In
ternationaler Slavistenkongress. Kiev, 6-13 Sep
tember 1983 (= Hungaro-Slavica, 9). Budapest, 
1983, 1ОЗ7П6; К истории изучения русской 
редакции древнеболгарского языка. - В: Rus-
sica. Сборник статей, посвященный памяти 
Эмиля Балецкого. Budapest, 1983,99-110; Ис
торические предпосылки возникновения и 
распространения древнеболгарской письмен
ности на Руси; - Dissertationes Slavicae. Sectio 
Linguistica, 16. Szeged, 1984, 149-199; К изу
чению русской редакции древнеболгарского 
языка в ΧΙ-ΧΠ вв. - Palaeobulgarica, 8, 1984, 
№ 4, 93-98; Русская редакция древнеболгар
ского языка в конце XI-начале XII века. С , 
1985, 358 с ; Минея Дубровского. - Disserta
tiones Slavicae. Sectio Linguistica, 17. Szeged, 
1985,101-156; К изучению Слуцкой псалты
ри. - Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica, 
20. Szeged, 1988, 219-227; К вопросам изуче
ния русской редакции древнеболгарского 
языка. - In: X Internationaler Slavistenkongress, 
Sofia, 14-22. September 1988. Budapest, 1988, 
301-3Û8; Русская часть Саввиной книги (кор
ректурное издание текста). - Dissertationes 
Slavicae, 21. Szeged, 1990, 363-419; Древней
шая русская часть Саввиной книги. Szeged, 
1995, 51 pp. и др. 

4 Из словаря Евангелия № 104. Румянцев-
ского фонда. Гос. Библиотеки им. В. И. Ле
нина. - Dissertationes Slavicae, 2. Szeged, 1964, 
15-27; Славяно-български заемки в унгарския 
език. - Съпоставително езикознание, 9,1984, 
28-36, и др.; 
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език οτΧΙ-ΧΙΙ век"5, който бе оценен ви-
соко от специалистите. 

Когато се говори за заслугите на проф. 
Тот за проучването на историята на бъл-
гарския език, не трябва да се забравят и 
неговите приноси за изучаването на сред-
нобългарския му период. На него при
надлежат редица ценни сведения в об-
ластта на историческата граматика и 
лексикологията на старите български 
паметници. Нови данни в тази облает 
могат да се открият в 17 негови статии, 
където той въвежда в научно обращение 
и уточнява редица данни от историята 
на българския език6. 

На Имре Тот се дължи в голяма степей 
енергичната дейност по каталогизиране 
и описване на славянското ръкописно на
следство в Унгария през последните го-
дини7. Тази негова активност се дължи 
на комплексното познаване на старите 

славянски ръкописи - тяхната палеогра
фия, език и текст. Той е редактор на по-
редицата, посветена на славянските ръ
кописи в Унгария8. 

Имре Тот е един от талантливите и 
енергични редактори, популяризатори и 
организатори на унгарската палеослави-
стика. Той съумя да обедини усилията 
на славистите от своята катедра, за да 
подготвят издания на важни за старо-
българистиката ранни съчинения. 

Българистиката в Унгария дължи на 
него организирането на поредица от на-
учни срещи. Последната конференция, 
преминала при голям успех в Унгария, 
бе на тема „Сегедската българистика в 
края на 20-ти век". 

Неговите български колеги и медие-
в.истите от цял свят му желаят дълго-
летие, здраве и ползотворна работа! 

5 Словарь-индекс русской редакции древ-
неболгарского языка конца XI - начала XII 
в. Т. 1-5. Источники. Приложение. Szeged, 
1989-1997. 

6 К изучению среднеболгарских памятни
ков. - Studia Slavica Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 20. Budapest, 1974,197-219; Кизу-
чению именных форм среднеболгарских па
мятников. - Palaeobulgarica, 1,1977, № 1, 55-
64; Към изучаването на морфологията на 
среднобългарските паметници. - В: Изслед-
вания върху историята и диалектите на бъл
гарския език. Сборник в памет на проф. 
Кирил Мирчев. С, 1979,364-369; Болгарское 
евангелие XIV в. в Венгерской Национальной 
библиотеке им. Сечени. - В: Първи между
народен конгрес по българистика. Резюмета. 
С, 1981,113-114; Разгърната версия на този 
доклад е публикувана под заглавие: Болгар
ское четвероевангелие в Будапеште. - Palaeo
bulgarica, 7, 1983, № 2, 3-13; К изучению 
Кюстендилского палимпсеста. — In: Tematy; 
Gdansk, 1998, 239-246 и др. 

7 Срв. например: Liste préliminaire des ma
nuscrits slaves cyrilliques et glagolitiques jusqu'à 
le fin du XV0 s. conserves en Hongrie. - CIBAL: 
Bulletin d'Information, 13, 1989, 120-123. 

5 Magyarorszàgi szlâv kéziratok. T. 
Budapest, 1990-1996. 
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