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ЮБИЛЕЙ НА УНГАРСКА ПАЛЕОСЛАВИСТКА 

Известната в палеославистичните среди 
д-р Юлианна Пандур Марощине е роде-
на на 22 май 1931 г. в гр. Дьор, окръг 
Шопрон - Западна Унгария. През 1952 
г. завършва класическа гимназия в гр. 
Шопрон. През 1953 г. е изпратена като 
държавна стицендиантка по българска 
филология в Софийская университет. От-
тогава нейният професионален път трай-
но се свързва с България. 

Любими нейни преподаватели и учи
тели за цял живот остават бележитите 
представители на третата голяма гене
рация български учени: чл.-кор. Любо
мир Андрейчин, чл.-кор. Кирил Мирчев, 
проф. Стойко Стоиков, акад. Владимир 
Георгиев, акад. Петър Динеков, проф. 
Мирослав Янакиев. Научните и интереси 
по време на следването се формират в 
резултат на плодотворното и общуване 
с акад. П. Динеков, под чието ръковод-
ство прави своя пръв научен дебют в об-
ластта на историята на българскаталите-
ратура и фолклора. Но цо-нататынният 
и професионален път се свързва преди 
всичко с българския език в неговите ис
торически и съвременни перспективи. 

След успешното си дипломиране се за-
връща в Унгария и постъпва като аси-
стент по български език в Дебреценския 
университет „ Лайош Кошут", където ра
бота непрекъснато до 1998 г. Възлагани 
са и лекции и семинари, свързани не само 
с българистиката, но и с широкий спек-

тър на славистиката, тъй като Ю. Пан
дур допълнително завършва второ вис-
ше образование по славистика — руска 
филология, през 1967 г. Но българският 
език и българистиката остават за нея го-
лямата любов на живота и: популяризи-
рането на българския език, българската 
история и култура тя приема като своя 
мисия. Научната й продукция през седем-
десетте години е свързана с проблемите 
на съвременния български език и с кон-
цептуални разработки по преподаване на 
българския език в Унгария. През 1979 г. 
защитава успешно доктор ска дисертация 
на тема „Честотност на граматични фор-
ми и категории в старобългарския език 
(Марйинско евангелие - евангелие спо-
ред Лука)" и оттогава научните и инте
реси трайно се свързват със старобъл-
гаристиката. Изследванията и се отнасят 
преди всичко до лингвистично опреде
ление и описание на славянски ръкописи, 
запазени на територията на Унгария. 
Подобии разработки са ценни не само 
поради факта, че въвеждат в научно об
ращение нови паметници и ги правят до
стояние на целия славистичен свят, но и 
за това, че разширяват географията на 
разпространение на старобългарската и 
среднобългарската книжнина. Изследва
нията на Ю. Пандур в това отношение 
са ценен историографски, културноисто-
рически и езиковедски принос за пред-
ставянето на славянските ръкописни 
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сбирки на Научната библиотека на Деб-
реценския университет1 и на Библиоте-
ката на Духовната гръко-католическа 
(униатска) академия в Ниредьхаза2. 

Активен участник в международния на
учен живот, Ю. Пандур е чест гост на 
България: нейните участия в конферен
ции и симпозиуми, в конгресите по бъл
гаристика, в Летнйя колоквиум по ста-
робългаристика, научните и командиров
ки и специализации в Софийския универ
ситет, в Центъра по българистика, в Шу-
менския университет са стимул за нови 
творчески търсения. 

Значителен е приносът на Юлианна 
Пандур в областта на съпоставителното 
българо-унгарско езикознание: дълги го-

' П а н д у р , Ю. Среднобългарски черти в 
Марияпоченския сборник. - Slavica, 19, Deb
recen, 1983, 5-8; П а н д у р , Ю. За българ-
ската основа на Дебреценския кодекс. - В: 
Кирило-Методиевски студии. Кн. 4. С, 1987, 
389-392; Я н а к и е в а , Цв., Ю. П а н д у р. 
Палеографическое и графико-лингвисти-
ческое описание рукописи Ms 106/16 из-Биб: 

лиотеки Дебреценского университета им. 
Лайоша Кошута. - Palaeobulgarica, 11, 1987, 
86-94; Р a n d u г, J. A Gyulaji evangéliumi 
toredék (XVI, szâzadi cirill-szlav, kézirat). - Könyv 
es Konyvtâr, 15, 1987, 177-181; P a n d u r, J. 
XVI. szâzadi cirill-szlâv kéziratos könyv a 
Debrecehi Egyetemi Konyvtârban (A Debreceni 
Apostol). - Könyv es Konyvtâr, 16, 1991, 97-101; 
P a n d u r, J. XVIII. szâzadi cirill-szlâv kéziratos 
zsoltâroskonyn a Debreceni Egyetemi Konyvtârban 
(a BereznaiZsoltâroskonyv). - Könyv es Konyvtâr, 
17, 1994, 119-139; P a n du r , J.. A Mâriapôcsi 
Kodex szerkezetérol (XVI. szâzadi cirill-szlâv 
kéziratos könyv). - Könyv es Konyvtâr, 20, 1998, 
135-148. 

2 P a n d u r, J. Két'Xyi. szâzadi cirill-szlâv 
tetraevangélium a Nyiregyhâzi Görögkatolikus 
Hittudomânyi Föisköla Konyvtârâban (A "Piricsei 
kodex" es a "Sârospataki Evangelium"). - Könyv 
es Konyvtâr, 14, 1985, 121-136; П а н д y p, Ю. 
Кирилски ръкописни паметници в Библио-
теката на Гръкокатолическата Духовна Ака
демия в град Ниредьхаза (Пириченски кодекр 
и дюлайски фрагмент). -Acta üniversitatis 
Szegediensis de Attila Jozsefnominatae Disser-
tationes Slavicae, Sectio Linguistica, 21, Szeged, 
1990, 347-352. 

дини тя води семинара по практическа 
унгарска граматикаи специализиран пре-
вод за студенти-унгаристи от Софийския 
университет, а така също курс по унгар-
ски език за славяноезични участници в 
Летнйя универоитет по унгарски език в 
гр. Дебрецен. 

Отличен преподавател, сериозен изсле-
довател, широкоосведомен лингвист, 
голям приятел на България и българска-
та култура, през целия си съзнателен 
живот Юлианна Пандур съдейства за 
културното сближаване на българи и 
унгарци. Тя е един от неформалните кул-
турни посланици на България в Унгария. 
Нейната дейност е високо оценена от 
страна на правителствата на Република 
България - за заслугйте и пред България 
двукратно е. награждавана с орден „Св. 
св. Кирил и Методий". 

Нека всички ние, конто я познаваме и 
ценим, и пожелаем още дълги години 
здраве и бодрост за осъществяване на 
творческите и планове. 
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