
Ruttkay-Miklián Eszter szakmai életrajza 

 

1989 Harmadik helyezés az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen magyar nyelvből. 

Érettségi vizsga a veszprémi Lovassy László Gimnázium matematika tagozatán. 

Tanulmányok megkezdése az ELTE BTK magyar és néprajz szakán. 

1990 Az ELTE BTK Finnugor Tanszék szervezésében tanulmányút Moszkvába és 

  Hanti-Manszijszkba, ősztől a Finnugor és a Kulturális Antropológia szak megkezdése. 

1991–93 Nyári terepmunka az északi hanti csoportok között Schmidt Éva néprajzkutató, nyelvész 

irányításával (elsősorban a Pro Renovanda Cultura Hungariae alapítvány támogatásával). 

1992 A Finnugor szakos hallgatók nemzetközi konferenciáján (IFUSCO) Münchenben előadás 

„Az északi hantik életmódja” címmel. Ősztől három hónapos ösztöndíj (Peregrinatio) a 

Lappföldi Egyetem (Rovaniemi, Finnország) Arctic Studies Programjának alapozó 

szakaszára. 

1993 Az Arctic Studies Program folytatása (részben a Soros Alapítvány támogatásával).  

1994 Előadás a kis népek kutatásával kapcsolatos problémákról az IFUSCO-n (Poznan, 

Lengyelország). Nyáron tanulmányút a lívekhez valamint Lett- és Észtország szabadtéri 

néprajzi múzeumaiba (a Művelődési Minisztérium támogatásával). 

1995 Néprajzi szakdolgozat: „A nyírfa szerepe a hagyományos hanti hétköznapi életben”. 

Magyar és angol nyelvű tárlatvezetések a Néprajzi Múzeum kiállításain. 

1996 Néprajzi diploma megszerzése (jó minősítéssel). Részvétel a Néprajzi Múzeum 

„Rokonnépek és őshazák” millecentenáriumi kiállításának rendezésében Kerezsi Ágnes 

vezetése alatt, valamint az ahhoz kapcsolódó „Julianus nyomában” középiskolás 

műveltségi verseny szervezésében és lebonyolításában. Tárlatvezetések a kiállításon. 

Reguly Antal életét és munkásságát bemutató állandó kiállítás szakmai rendezése a zirci 

Reguly Antal Múzeumban. 

1997 További tanulmányok az ELTE BTK Finnugor tanszékén, valamint saját "Északi hanti 

  nyelv és kultúra" szeminárium. 9 hónapos ösztöndíj (Magyar Ösztöndíjbizottság) 

Finnországba: az Arctic Studies Program befejezése Rovaniemiben az obi-ugor népek 

mai politikai-gazdasági helyzetét, és annak történeti előzményeit elemző dolgozattal. 

1998 A finnországi ösztöndíj további része a Helsinki Egyetemen. Finnugor szakos 

szakdolgozat (Az alany és a tárgy jelölése a hanti nyelvben – különös tekintettel az ergatív 

szerkezetre) készítése Ulla-Maija Kulonen, a Helsinki Egyetem Finnugor Tanszékének 

professzora irányításával. Államvizsga az ELTE BTK Finnugor Tanszékén (kitüntetéses 

diploma). Doktori képzésben való részvétel megkezdése ugyanott, az Uráli népek 

folklórja és irodalma PhD programon. 

1999 Speciális kollégium a Finnugor tanszéken hanti nyelvből és Reguly Antal 

munkásságáról. Júliustól decemberig a PhD dolgozat anyaggyűjtésére irányuló 

terepmunka északi hanti csoportok között, túlnyomó részt a Szinja folyó mentén. (Az 

Eötvös-ösztöndíj, a Finnugor Világkongresszus Magyarországi Szervezete valamint a 

Soros Alapítvány támogatásával.)  

2000 Márciustól szeptemberig további 6 hónapos terepmunka a szinjai hantik között (Eötvös-

ösztöndíj meghosszabbítása). Hazatérve „A finnugorság ismertetése” valamint hanti 

nyelv szeminárium az ELTE BTK Finnugor tanszékén. Ősszel társrendezőként 

közreműködés a Zsirai Miklós tárgyi és szellemi hagyatékát bemutató emlékszoba 

berendezésében.  

2001 Osztjakológia, hanti nyelv és "A finnugorság ismertetése" tantárgyak oktatása. A doktori 

szigorlat letétele. Novemberben részvétel a Moszkvában a kis északi népek problémáiról 

szóló szimpozionon, valamint Hanti-Manszijszkban az Obi-Ugor Népek Tudományos 

Kutatóintézetének 10. jubileumán rendezett konferencián. Ez utóbbin hanti nyelvű 

előadás megtartása „Egy másik kultúra megértésének nehézségei” címmel.   



2002 Eötvös-ösztöndíj támogatásával újabb féléves terepmunka a szinjai hantik között. 

Februártól a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete munkatársa, ahol 

a Finnugor Osztály Széchenyi-terv által támogatott „Komplex uráli adatbázis” 

programjában vesz részt. A programban önálló modulként feladata a „Szinjai hanti 

értelmező szótár” előkészítése. A Nyelvtudományi Intézet által szervezett Uráli 

TÁRGYaló konferencián „Az alany és a tárgy jelölése a hanti nyelvben – különös 

tekintettel az ergatív szerkezetre” címmel tart előadást. Az MTA megbízásából tagja a 

Schmidt Éva hagyatékát leltározó magyar küldöttségnek Belojarszkijban.  

2003 Előadás a Diószegi Vilmos születésének 80. évfordulóján tartott emlékülésen („Testi-

lelki rokonság. Reinkarnáció a szinjai hantiknál” címmel.) Részvétel a Jevdokia Ivanovna 

Rombangyejeva manysi kutató 75. születésnapja alkalmából Hanti-Manszijszkban 

rendezett tudományos konferencián. Hanti nyelvű előadás a készülő Szinjai hanti 

értelmező szótárról. 

2004 „A szinjai hantik rokonsági rendszerei” című PhD dolgozat védése. Doktori fokozat 

elnyerése „summa cum laude” minősítéssel. Januártól nem áll alkalmazásban. Hosszabb-

rövidebb megszakításokkal a szinjai hantik között végez terepmunkát. 

2008 Előadó a „Belső-ázsiai pokoljárás történetek és párhuzamaik” című konferencián, melyet 

a MTA Néprajzi Kutatóintézete rendezett (március 3.), előadásának címe: Adatok a 

szinjai hantik alvilág és túlvilág képéhez; „A szinjai hantik rokonsági rendszerei” című 

kurzust tart a Szegedi Egyetem Finnugor tanszékén; előadást tart a Pécsi 

Tudományegyetem Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszékén; A „Finnugor Népek 

V. Világkongresszusán Hanti-Manszijszkban a magyar delegáció tagja (június 27–július 

1.); a Reguly Antal halálának 150. évfordulóján rendezett konferencián ad elő Zircen 

(július 11–12); a Schmidt Éva születésének 60. évfordulóján tartott konferencia felkért 

előadója, előadásának címe: A forrásoknál. Reguly adatai az urali interetnikus 

kapcsolatokról; Finnugor szótárakról szóló konferencián ad elő Tallinnban (Észtország) 

(november 13–14); a Tudomány Hónapja alkalmából az MTA Nyelvtudományi 

Intézetében rendezett „Veszélyeztetett nyelvek – veszélyeztetett kultúrák” kerekasztal-

beszélgetés résztvevője (november 18). A „Finnugor-díj Vértes Edit emlékére” kitüntetés 

2008 évi nyertese. Szeptembertől december 31-ig megbízási szerződéssel az MTA 

Nyelvtudományi Intézetének munkatársa. 

2009 Január 1-től az MTA Nyelvtudományi Intézetének segédmunkatársa, az NF-71707 

számú, Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok című OTKA pályázatban vesz részt 

(http://fgrtort.nytud.hu/index.php/2008013049/otka/obi-ugor-morfologiai-elemzk-es-

korpuszok; http://www.morphologic.hu/urali/texts/texts_sin_ana.html). Elkészíti a zirci 

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház honlapjának Reguly Antal 

életművére vonatkozó részét. Április 7-től július 5-ig, valamint augusztus 3-tól 

szeptember 4-ig a MÖB Eötvös Ösztöndíjának támogatásával nyelvészeti-néprajzi 

terepmunkát végez a hantik között. Ezek első eredményeit két oroszországi konferencián 

tette közzé poszter-előadás formájában (3. Nemzetközi terepnyelvészeti konferencia, 

Moszkva, 2009. okt. 19–22.; Összoroszországi finnugor nyelvészeti konferencia, Hanti-

Manszijszk, 2009. nov. 17–21.) 

2010 Április 1-től egy éven át Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjas az ELTE BTK 

Finnugor Tanszékén. Részvétel a Clara Nyári Egyetem „Forráslétrehozás, archiválás és 

használat” haladó kurzusán Nijmegenben, a Max Planck Pszicholingvisztikai  Intézetben 

(Hollandia).  

2011 Előadás a „Lovassys Mindentudás Egyeteme” sorozatban (http://300ev.lovassy. 

hu/index.php/lovassys-mindentudas-egyeteme/2011-januar-13-ruttkay-m-eszter), ehhez 

kapcsolódóan kiállítás rendezése a hantikról a Lovassy László Gimnáziumban 

(http://300ev.lovassy.hu/index.php/kiallitasok/hanti-vilag-a-xxi-szazad-kueszoeben). 

http://fgrtort.nytud.hu/index.php/2008013049/otka/obi-ugor-morfologiai-elemzk-es-korpuszok
http://fgrtort.nytud.hu/index.php/2008013049/otka/obi-ugor-morfologiai-elemzk-es-korpuszok
http://300ev.lovassy/


Előadás a Csepregi Márta 60. születésnapja alkalmából rendezett konferencián (Lázár 

Katalinnal közösen). Szinjai hanti néprajzi kurzus az ELTE BTK Finnugor Tanszékén. A 

Reguly Társaság alelnökévé választják. Ismeretterjesztő előadás a veszprémi Laczkó 

Dezső Múzeum múzeumbaráti körében. Április 1-től a MTA Nyelvtudományi 

Intézetének tudományos munkatársa (teljes állásban). Feladata a szinjai hantik 

tisztaságról alkotott elképzeléseire irányuló önálló kutatás, melyre az OTKA PD 83284 

számú posztdoktori kutatói ösztöndíját nyerte el 3 évre. Október 1-től a Reguly Antal 

Múzeum és Népművészeti Alkotóház (Zirc) igazgatója (részmunkaidőben). November 

14. és 18. között részvétel „Az ősi és a hagyományos társadalmak ökológiája” című 

konferencián Tyumenyben (Oroszország), Reguly Antal kutatásainak az uráli 

nyenyecekre vonatkozó adatit bemutató előadással. Részvétel Szalehardban 

(Oroszország) az „Arktikus Oktatási Fórum” kulturális rendezvényen, a saját kutatásokat 

bemutató honlap prezentációjával. Moszkvában, a Balassi Intézet Magyar Kulturális, 

Tudományos, Tájékoztatási Központjában ismeretterjesztő előadás Reguly Antal 

munkásságáról. 

2012 Január 18-án előadás a Hamburgi Egyetem „A nomadizmus narratívája” c. sorozatában: 

Fishermen's Camp and Reindeerherders' Tents: Settlements and Migrations of 

the Synya Khanty (North-West Siberia) címmel. Április 16. és május 24. között 

terepkutatás a szinjai hantik között. Moszkvában, a Balassi Intézet Magyar Kulturális, 

Tudományos, Tájékoztatási Központjában előadás  a Zirci térség turisztikai vonzerejéről 

(filmvetítéssel egybekötve).  Részvétel a Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém) Születés-

kiállításának létrehozásában, hanti témájú tablókkal. Előadás Pécsett, a Schmidt Éva - 

Hajdú Péter emlékkonferencián, október 11–13. között. Az előadás címe: A tisztátalanság 

eredete. Az állatok szerepe a hanti tisztaság-koncepcióban. Október 25-én az MTA BTK 

Néprajztudományi Intézetében interneten keresztüli részvétel az Oroszországi 

Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete moszkvai konferenciáján, melynek címe: A 

bilológia és a medicina filozófiai problémái: szabadság és felelősség. Az előadás címe: 

Etikai aspektusok az oroszországi hantik hagyományos higiéniájában és 

egészségmegőrzésében.  

 A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban részt vett a nyertes TIOP 

„Kincsek a padláson” és a TÁMOP „Nomád Múzeum” pályázatok előkészítésében és 

lebonyolításában.  

2013 Sikeres részvétel a Szentendrei Skanzen Múzeumi Oktatási és Képzési Központjának 

„Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában” c. 

továbbképzésén. Előadás a Születés-konferencián a Laczkó Dezső Múzeumban 

(Veszprém), hanti születési témában. Nyáron terepmunka a szinjai hantik között.  

 A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban részt vett az NKA 

támogatásával létrehozott „Bakonyi műhelyek – bakonyi mesterek” c. kiállítás és szakmai 

nap megszervezésében, októberben a Reguly munkásságát bemutató állandó kiállítás 

újrarendezésében „Utazás az ismeretlenbe” címmel, és az ehhez kapcsolódó Rokon 

Népek Napja rendezvénysorozat lebonyolításában. 

2014 Ápr. 1-től teljes állásban a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatója. 

Az OTKA PD 83284 számú posztdoktori kutatói ösztöndíj lezárása: „Amikor a láb 

elnehezül…” A szinjai hantik tisztaságkoncepciója c. monográfiával. Novemberben 

előadás Párizsban, az Institut national des langues et civilisations orientales által 

szervezett nemzetközi, hanti témájú konferencián. (Előadás orosz nyelven, francia 

tolmácsolással.) 

 A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban részt vett a Laczkó Dezső 

Múzeum Születés-kiállításának adaptálásában, és a kiállításhoz kapcsolódó programok 



megszervezésében. Részt vett a múzeumi műhelyek felújítását célzó Kubinyi-pályázat 

összeállításában, amely előkészítési támogatást kapott. 

2015 Sikeres részvétel a Szentendrei Skanzen Múzeumi Oktatási és Képzési Központjának 

„Múzeumi vezetői ismeretek” c. továbbképzésén, amely a törvényi előírásoknak 

megfelelő vezetői szintű továbbképzésnek minősül. Részt vett a múzeumi műhelyek 

felújítását célzó pályázat folytatásának összeállításában, amely résztámogatást kapott. 

Hungarikum pályázat keretében a Dubniczay-ház kutatásában vesz részt. Részt vett az 

EMMI által kiírt, sikerrel megpályázott on-line katalógus fejlesztési és programszervezési 

pályázatok előkészítésében és kivitelezésében. Összeállítja a Múzeum Országos 

Múzeumpedagógiai Nívódíjjal értékelt pályázati anyagát. 

2016 Újabb 5 évre kinevezik a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 

intézményvezetői posztjára. 

2018 Klebelsberg Kunó Ösztöndíj segítségével 1 hónap levéltári kutatás Szentpéterváron 

Reguly Antal munkássága témakörben. Állandó kiállítás Ivgyel város Helytörténeti 

Múzeumában (Oroszország) Vándor Annával és Gulyás Zoltánnal közösen az ott kutató 

magyar tudósokról. NKFI K 128272 „Regulyversum – mindent Regulyról” c. projekt 

megkezdése Gulyás Zoltánnal. 

2019 200 éve született Reguly Antal: Vándorkiállítás Reguly Antal születésének 200. 

évfordulója alkalmából (Gulyás Zoltánnal közösen). Reguly200 rendezvénysorozat 

szervezése Zircen; Regulyval foglalkozó cikksorozat szerkesztése az Élet és 

Tudomány c. folyóiratban; előadások Reguly Antal hagyatékáról a bicentenárium 

eseményein (Zirc, Reguly Fesztivál, MTA Reguly Emlékülés; Érdi Földrajzi 

Múzeum Reguly Konferencia; Parlament: Reguly Emlékülés).  

2021 „Regulyversum – mindent Regulyról” c. állandó kiállítás megnyitása a zirci Reguly 

Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban. Larisza Porsunovával közösen 

előadás az Oroszországi antropológusok és etnológusok 14. kongresszusán „Reguly 

Antal történeti hagyatéka: a kutatás új lehetőségei a digitalizáció korában” címmel. 

Munkahelyváltás: 2021. novembertől az ELKH Nyelvtudományi 

Kutatóközpontjában és az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Néprajztudományi Intézetében dolgozik. Feladata a Reguly Antal hagyatékának 

feldolgozására irányuló NKFI projekt befejezése, valamint részvétel Schmidt Éva 

hagyatékának feldolgozásában. 

2022 Az által rendezett „Regulyversum – mindent Regulyról” c. állandó kiállítás elnyeri 

„Az év kiállítása” díjat. Július 5-én szervezője és résztvevője a Schmidt Éva 

hagyatékának megnyitása alkalmából rendezett konferenciának. A Néprajztudományi 

Intézetben tartott tudománytörténeti konferencián Reguly Antalról ad elő. A 

Nyelvtudományi Társaság Zsirai Miklós díjjal tünteti ki.  

 

 

Végzettségek: 

Etnográfus (ELTE BTK Néprajz szak, 1996) 

Finnugor szakos előadó (ELTE BTK Finnugor szak, 1998) 

Phd (ELTE BTK Finnugor szak, 2004) 

 

Nyelvtudás 

 

hanti, angol – társalgási szint 

orosz, német – középfokú nyelvvizsga 

finn – középfokú nyelvvizsgával egyenértékű szigorlat 

latin – alapfokú nyelvvizsgával egyenértékű alapvizsga 



 

Díjak, kitüntetések 

 

Finnugor díj Vértes Edit emlékére (2008) 

Zsirai Miklós díj (2022) 
 


