
Sztripszky Hiador né vtani munkássága

Sztripszkq Hiadort {l875-194ó) magyar é s ruszin né p-
ra jzoské nt, bibliogtáfuské nt é s irodalomtörté né szké nt
tartja sZámon a tudományos közvé lemé ny, nyeIvé szeti
tevé kenysé ge kevé sbé  ismeí t, É leté nek kolozsvári kor-
szakában, l897-1908 köZött a kit n  ké pzé st nyú ttó
Ferenc JóZsef Tudományegyetem, mald a kolozsvári
mú zeumok falai között formálódtak ki tudományos é r-
dekl dé sé nek legfontosabb területei, Már korábban
fe]figye]tünk arra, hogy a Kolozsváron tanultakat köZ-
vetlenü] hasznosí totta, adaptálta a kárpátaljai ruszi-
nokra vonatkozó né prajzi é s könyvé szeti té máiú  m -
veiben.

A korabe]i kolozsvári filológus k rök szerint ,,a nyelvé sz
tanulraáuqánah leqfontosabb tárgqa a né pnyelv" . A né pé let é s
né pnyelv együttes tanulmányozása Erdé ly szé kvárosá-
ban ivódott Sztripszkybe, akit é lete vé gé ig foglalkoztat-
tak nyelvé szeti ké rdé sek, Sztripszky l909-eS. l91O-eS
máramarosi né praizi gy jt ú tiai é s egyé b kárpátaliai te-
repmunkája során a tanu]mányozott falvak görög kato-
1ikus parókiái cirill bet s szertarlási kön5,veinek szé l-
jegyzeteit is gondosan kií rta, melyeket a Görög
Katholikus Szemle hasábjain mutatott be, ugyanakkor
azokat ké ziratban eljuttatta a lembergi Sevcsenko 1tdo-
mányos Társaság Könwtárába is. A nyelvé szeti, m ve-
l dé störté neti, hely- é s parókiatörté neti szempontból
egyaránt fontos margináliák módszeres sZámbavé telé ,
re, összegy jté sé re é s publikálására Sztripszky l924,
ben, Ungváron megielent könyvé ben is felhí vta a figyel-
met, s a té ma fontosságát több templomi könlv szé l-
iegyzeteinek pub]ikálásával illusztrálta (Hdi dohumenti
sztarsei isztlijl Podkaryatszko1 Ruszi? O musevich nazvanyijach.

í Hol ta]áIhatók a Kárpátaljai Ruszinföld ré gebbj törté -
neté nek dokumentumai? , A határnevekr lI Uzshorod,
I924,), A máramarosi Bed háza görög katolikus paróki-
áján fellelt l 58l-es kiadású  Osztrogi Biblia szé ljegyzete-
it Sztripszky Lembergben pu bl i ká lta (|] hrl ruszki litlpisznui
upiszki. Huklfuszka chroniha lRuszin templomi kön5,vek
szé ljegyzetei. A zugói krónika,I Lvov, l9ll,), E közlemé ny
hatása alatt ké s bb, Parykevics lván, Gaií ciából l920-ban
Kárpátaliára áttelepü]t nyelvé sz programszer en gy j-
tötte a kárpátaliai luszin templomi könyvek
malgináliáit. Saiát gy jté sé vel együtt a lembergi könyv-
tárnak Sztripszky á]ta] átadott szé ljegyzeteket is
Panykevics tette közzé  l929-ben, A ruszin határ- é s
helynevek gy ité sé nek programja is Kolozsvárott fogal-
mazódott meg Sztripszkyben, aki a korabeli magyar
nyelvé szeti irodalomban honos határné v m szót a kora-
be]i ruszin, é s ré szben az orosz nyelvben is elterjesztet-
te,

Sztripszky nyelvé Szeti munkássága a köVetkez  te-
rületekhez kapcsolódott: né vtan, a ruszin í rásbelisé g
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é s emlé kei, a szlovák í rásbelisé g é s emié kei, alkalma-
Zott nyelvé SZet, EZú tta] né Vtani munkásságára szeret-
né m felhí vni a figyelmet,

Sztripszky a kolozsvári né prajzi iskolában tanu]tak-
nak megfelel en a né prajzi terepmunka szeryes ré szé -
nek tekintette a vizsgált települé s legfontosabb nyel-
vi-nyelvlárási jeliegzetessé geinek lejegyzé sé t, a hely-
nevek gy jté sé t, a ré gi ké ziratok é s nyomtatványok
Számbavé telé t, 1900-ban Ungváron a Keiet cí m  lap-
ban - folytatásokban megjelent - tanulmányában
(,,Valamit a mi né praizunkról") Sztripszky, a Herrmann
Antal által az erdé lyi né p_ é S táiraizi kiállí tás (Erdé lyi
Kárpát Mú Zeum) ügyé ben kidolgozott gy lté Si elVeket
adaptálta a kárpátaljai ruszinok kutatásáí a, Ezeket a
Kelet 1900. áprilisi é s májusi számaiban jelentette
meg, Teí jedelmes né prajzi ké rd í vet iS köZölt, mely-
nek ké rdé sei köZött né Vtani szempontú akat is talá-
lunk, Hogy hí vják a falut? Volt-e ré gen más neve? Me-
lyek a helyraizi (patak-, csermely,, erd -, forrás-, hegy-
csú cs- é s barlang-) nevei? Melyek a leggyakoribb csa-
]ádnevek? - sorakoztak egymás után a ké rdé sek,

Sztrlpszky a né pralzi gy lt ú tlain rögzí tett helyne-
Veknek CSak töí edé ké t tette közzé , A Né prajzi Mú zeum
megbí zásából l909-ben Vé gzett ,,tárgyi gy ité st" é s
tett né pí ajzi megfigyelé seket Bükkfalva erdé lyi köz-
sé gben, a háromszé ki falu helyneveit azonban csak
l945-ben pub]ikálta, l945-ben, a Magyar Nyelv rben
né hány Baranya megyei közsé g: szentl rinc, Kacsat ,
Csonkamindszent helyneveit is közre adta, Ruszin fa]vak-
ban l900 l9l3 köZött gy jtött helyné Vanyagát pedig
Petrov AIekszej publikálta egy Prágában, l929-ben
megjelent könyvé ben. Petrov orosz nyelv  köni,ve el -
szavában arró] tudósí t, hogy Sztripszky l924-ben öt-
ven közsé g heiyneveir l ké szült cé duláit é s jegyzetfü-
Zeteit adta át neki: Máramaí os vármegyé b l 17, Bereg
vármegyé b l 21, Ung megyé b l 5, Ugocsábó1 4,
Zemplé nb l 3 települé s földralzi neveit, l924-ben
Sztripszky mé g további 20l települé s helyneveit adta
át Petrovnak, amelyek azonban nem saját gy jté sé b l
származtak, hanem az 1923-1924-\:en SZtripszky á]ta]
szé tküldött ké rd í vekre - a kárpátaljai taní tók által -
adott, egyenetlen helyesí rású  é s szakmai é rté k  vála-
szok Voltak, (l923-ban ugyanis Sztripszky a Kárpátal-
jai Tanfelügyel sé g segí tsé gé ve1 gy it í vet iuttatott eI
a ruszin falvak taní tóihoz, melynek cí me magyar fordi
tásban ,,Ké rd í v helynevek é s más kultú rtörté neti is,
meretanyag gy jté sé hez" Vo]t,) A kitöltött adatlapok
köZül 42 Máramaros, ó8 Beí eg, 27 |Jng, |4 Ugocsa, 47
Zemplé n, 3 pedig Sáros vármegyé k területé r l szár-
maZott.

Sztripszky e ké rd í vet az l924-ben Ungváron megje-
Ient né vtani vonatkozású  könwé ben iS köZzé tette,
ahol az az,,Útmutató a Tiszamenti Ruszinföld helyne-
veinek gy jté sé hez" cí met vise]te. Külön figyeimet é r



deme] a Pritiszjan szhaia Rusz (Tiszamenti RUsZinföld)
föLdrajzi einevezé s, me]yet Sztripszky a csehek álta1
ú ionnan bevezetett Podk rpatszftaia RrsZ {Kárpátallai
Ruszinföld) é s a korábbi, általánosan elterjedt orosz
\Jqarszhaí a R sZ (Magyarországi Ruszinfóld) megneve-
zé sek mellett használt, A ké rd í vek szé tküldé sé nek f 
motí vuma az volt, hogy a válaszolóktó] egy ré szr l
nyelvi információkat nyerjenek a ruszin települé stör
té nethez, másré szt pedig, hogy megbí zható, helyi kár-
pátaliai ruszin né pnyelv  adatokhoz jussanak a kár-
pátaljai í USZin tudományos szakszókincs feileszté sé ,
hez.

A ké rd í v ké t nagyobb szerkezetj egysé gre tagoló-
dik, Az egyik az adatközl k kivá]asztására, a lejegyzé s
technikájára vonatkozik. Pé ]dául, az adatközl k helyi
lakosok legyenek, ne 1egyenek fiata]ok, fogatlanok,
tisztán ejtsé k a szavakat; amikor beszé lnek, ne legyen
pipa a száiukban Stb AZ adatgy it k fonetikailag je-
gyezzé k Ie a helyneveket, jelöljé k a szavak hangsú lyát;
az adatgy jt k esetleges saját kommentárjaikat vilá-
gosan külóní tsé k el az adatközl ké t l; vázolják fel a
ra]u té rké pé t! Sztripszky külön felhí vta a figyelmet ar-
ra, hogy telekkönyvekb l, té rké pekr l vagy más egyé b,
már ké sz - S Szerinte, általában nyelvé szetileg kisebb
é rté k  í rásos feljegyzé sekb ] adatot átvenni nem
szabad, A f  forrásnak a né p ajkának kell lenni! - í rta,

A másik, a ré szletez  ú tmutatás több né ltudomá-
nyi vonatkozású  ké rdé St tartalmazott, Ilyen voltak pé i-
dául a következ k: a szomSzé dos települé sek neve; a
í alu ruszin neve; a falu korábbi neve; a faluné vb I
ké pzett, lakosokat ie]ö]  egyes é s többes számú  f né -
vi formák: a falu ré szei; a szomszé dos falvakra vonat-
kozó la]ucsú folók; a települé s folyó- é s állóvizei; a ha-
tárnevek, forrásnevek. Olyan ké rdé sekre is kellett vála-
szolni, hogy a szomszé dos falvak miké nt csú folják az
adott falut vagy lakójt, illetve a helybeliek miJyen fele,
letet adnak arí a a firtatásra, hogy,,Hová valósiak?". A
gy jt í v szemé ly- é s á]latnevekre vonatkozó ké rdé se,
ket is megfogalmazott (a települé sen használatos csa-
ládnevek, ragadványnevek, ló-, ökör-, tehé n- é s kutya-
nevek]. A ké rd í v tú lmuiat a né vtanon, hiszen Sztrip-
szky né prajzi, m vel dé störté neti ké rdé sek mellett,
nyelvföldrajzi indí ttatású  informácjók után is tudako-
zódott, A,.Tiszamenti Ruszinföld nyelvjárási atlaszá-
nak elké szí té sé hez" tí z alké rdé st is megfogalmazott,
meJyek között fonetikai, a]aktani é s ]exikális szem-
pontú ak egyaránt találhatóak,

,,Hol ta]álhatók Kárpátalia ré gi törté neté nek doku-
mentumai? A határnevekr l" cí m  ruszin nyeJv 
kónyvé ben a szerz  tudományoS-ismeretterjeSZt  stí -
]Usban tárgyalia a helynevek mibenlé té t, jelent sé gü-
ket a törté neti löldralz, a nyelvtudomány számára,
Cazdag pé ldaanyaggal szól hozzá a földralzi nevek é s
az iskolai tankönyvek szakszavainak egyes összefüggé -
seihez. A helynevek több tudományág terminológiájá-
nak feileszté sé hez is hasznos anyagot szolgáltatnak.
Aki pedig az iskolai tankönlvek szakszókincsé nek ki-
dolgozásához fog hozzá, feladatát otthon, saját Ru-
szinföldjé n kell kezdenie, ahelyett, hogy ide-oda kap-
kodva, a könnyebbnek t n  megoldást választva, a

szakszavakat vagy az orosz vagy a galí ciai ukrán köny-
vekb ] venné  át - fogalmazza meg. (A ké t világháború
köZött sok orosz é s ukrán menekült került Kárpátaljá-
ra, ahol az lskolai oktatás az inté zmé nyek többsé eé -
ben vagy orosz, vagy ukrán nyelven folyt, Az oroszok
az orosz nyelvegysé get hií detté k, az ukránok az uk-
ránt. A ruszinok m vel dé si é s tudományos é leté t í gy
nemcsak világné zeti, ideológiai ellenté tek, de a nyelvi
megosztottság is jellemezte, A  orosz é s az ukrán
nyelvegysé g hí vej külön-külön egyesületbe tömörül-
tek, Sztripszky vé lemé nye szerint, amit a terminológi-
áí  tervez  é s összeállí tó szakember nem talál meg a
helyné vi anyagban, megtalálhatIa a csodálatosan gaz-
dag né pnyelvben, Ha pedig ott sem lel í á a keresett
terminusra, akkor átvehet szakszavakat külföldi köny-
vekb l, Sztripszky ú gy gondolta, hogy a ké rd í vre ka-
pott válaszok alapján el lehetne kezdeni Kátpátalja
törté neti-földraiZi lexikonának munkálatait.

Kön}^,/e né vtani pé ldáinak forrásáról szólva Sztrip-
szky saját gy ité Sé t emelj ki, valamint P?stU Frigyes
helyné vtárát Ez utóbbi kapcsán a Magyar Tudomá-
nyos Akadé mia l837-es helyné vgy it  pályázatáró\ is
szól, Hosszú  oldalakon sajnálkozással tárgyalja, hogy
a ruszin területek Pesty-fé le anyaga rendkí vül hiá-
nyos, Vé lemé nye szerint Pesty ké rd í vé re a magyar
helysé gekb l pontos válaszok é rkeztek, a sz]ovák é s
né met települé seken is ]elkijsmeretesen válaszoltak,
a román falvak azonban gyengé n vannak ké pvlselve, a
ruszin települé sek pedig mé g azoknál is rosszabbul, A
magyarokkal é rintkez  ruszin terü]eteken mé g lehet
találni elfogadható é s é rté ke]het  vá]aszokat, de a ru-
szjn falvak óo"/"-ában nem töltötté k ki a gy jt í Vet (pl.
Beleg, Ugocsa, Ung vármegyé k é szaki, hegyekben fek-
v  falvaiban), E települé sek 1egyz i é s papiai vagy
nem é rtetté k meg aZ ügy fontosságát, Vagy szörnyen
lusták voltak - í rja Sztripszky, A ruszin fa]vakbó] beé r-
kezett válaszok min sé gé vel sem volt megelé gedve, A
válaszokat sz kszavú aknak, a lejegyzett helyneveket
pontatlannak találja, mert az adatszoigáltatók többSé ,
ge nem, Vagy csak gyengé n ismeí te a ruszin né pnyel-
vet, A máramarosi Fels apsa leí rásában mindössze
hat helyné v talá]ható, mí g  , a szerz  l909-ben 95
gyönyör  é s tanulságos adatot iegyzett le, Pesty Fri-
gyes ruszin k zsé gekre vonatkozó leí rásai szegé nye-
sek, pontatlanok, olykor hamisak, me]yek alapián
nem lehet komolyabb tudományos kutatást vé gezni,
ezé rt kiadásuk nem é ri meg a fáradságot. É ppen ezé rt
a Pesty idejé ben el nem vé gzett munkát most, l924-
ben kell elvé gezni - zárja le ezzeL kapcsolatos meg-
iegyzé seit

AJ, 1923-24-es ké rd í vekre kapott VálaSZok alapián
szól hozzá az Oszvai < Oszol helyné v eredeté hez, meg-
állapí tva, hogy e földra|zi né v a Kárpátokon tú l isme-
retlen, Kárpátalján viszont mintegy 30 fa]u határában
is megtalálható, mindig egy-egy jókola hegyet ielölVe,
A Blrzsava falu- é s folyóné vr l í rott cikké ben is meg-
jegyzi, hogy Petrov ,,Mezsevije nazvanyija,,." cí m 
l929-ben kiadott könyvé nek helyné vi adatai nyeJvé -
szeti cé ]okra csak er s kritikával haszná]hatók, A Bor-
zsava helynevet - M?licí i Jánostól é s Pnis Dezs t l elté -
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r en - a bereh,,part, hegy" szavakbó] magyarázza. Els-
ben egyik f  é rve, hogy a ruszinok nyelvé ben a folyó-
né v is é s a faluné v is Berezsava-nak hangzik, s a Lexi-
con locoí umban is Beresava (= BeIeZseVa) a]akot talá-
lunk. Sztripszky a folyónevet tartja els dlegesnek, a
falunevet pedig ebb l származónak,

l942-ben ké t helysé gné v IJzshOrOd í Hogy lett Ung-
vátból Uihorod?) é s Bereqszentmiklós - Csinagaiev| í Ma-
gyar eredet  ruszin helysé gné V: Csinagyijevo -
Beregszentmiklós) törté neté r l is jeient meg í rása a
Kárpáti Hí radó hasábiain. Ugyanebben az é vben
Hodinka Antalhoz í rott ]eve]é ben arróI tudósí t, hogy
elké szült Nazva sela Nel'ip no |Hársfalva közsé g nevé I l)
cí m  dolgozatával, A magyar Hársfalva nevet té ves for-
dí tásnak tartla, amely l848-1858 kóZött a püspöki
kancelláriában keletkezett. Sztripszky szerint a Nelipin}
faluné v nem a szláv lipa,,hársfa" szóval függ össze, ha-
nem a Nelyipn ,,nem szé p" jeIenté sú  szemé iyné wel.

A Hársfalva helyné vre visszaté r az ,fgyházi
schematizmusaink é s a helysé gnevek" cí m  dolgoza-
tában is, melyet a Zorja - Hajnal cí m  folyóiratban
publikált l943-ban, meJyben í gy fogalmaz: ,,Tapaszta-
latból állí tom, hogy helysé gneveink ruszin alakját
né Vtáraink 40-50%-ukban hamisí tva köZlik. E pontat-
lan né valakok alapján a kutató semmire sem mehet, ,.
Mint egykor Cato Carthagoról, é n is ismé telten hajto-
gatom: állapí tsuk meg a helysé gnevek pontos alakját
é s gy jtsük össze a faluk határában lé v  d l neveket,
Ezekb l Magyarország egy darab földlé nek törté neté t
fog juk megismerni,"

Né pnyelvi anyagok gy jté sé Ie buzdí tott (Iak treba
zbirati materijal dlja szlovarja? - Literaturna negyilia
l942/l9. szám) _ Pé ldák sorával bizonyí totta, hogy a
kárpátaljai ruszinok nyelvé ben megtalálható a 0 hang,
ugyanakkor a szláv eredet  csa]ádnevek ú  hangiát
helltelen orosz mintára q-Vel ejteni (ci jeszty
szpravnim viszloviti prozviszko ,,Homicsko" zvukom g,

|ako Gomicsko? - Literaturna neeyilia 1943/2. sz.). E
ké ldé sr l egyé bké nt IJngvár é s az |Jng folyó etimológi-
ája kapcsán í rt már i924-ben kiadott könyvé ben is,

A Kárpátal|ai Tudományos Társaság heiilapiában
magyarázza a Mitrák Sándor orosz-magyar szótárában
adatolt ruszin szafralas ,h sYé ti t zjáté k" szót (obiasz-

nyity szi szlova: Literaturna negyilja l943ll l,,
1943/l4.), s számára ismeretlen jelenté s  vagy elterje-
dé s  szavak pontosí tásáhoZ ké rt olvasói segí tsé get,

Sztripszky több további szómagyarázathoz is hozzá-
szó]t, A ,,Mit |elent a szinetár szó a ruszinban" cí m  cik-
ké ben megfogalmazza, hogy a román eredet , Mára-
marosból adatoIt szó etimológiailag összefügg a latin
sonátor szóva], s nem kelmefest t, ké kfest t |elent, ha,
nem furulyást (Csto Znacsity sZlovo SZinetar? - Liteí a,
turna negyilja l94lll0_)_ A,,Sztronga, esztrengába fog"
cí m  í rásában (Magyar Nyelv r l924) Takáts Sándor
törté né sszel szállt Vitába, s né plajzi adatokkal i]luszt-
álta, hogy a sztr\n4a szó els dleges ielenté se: .,juhfej 
rekesz az akolban", s ,,adónem" jelenté se csak másod-
lagos. Czuczor Gelgely-Fogarasi János szótárára hi-
vatkozva egy mondást is idé z, ,,Tolonganak, mint az
esztrengára haltott iuhok". A bajka szót Takáts Sándor
té ves olvasatának tartja, A tapoIcsányi uradalomhoz
köthet  SZó Sztripszky szeliní  laiha,,fekete iuh" lenne
helyesen, ami a sz]ovákban román eredet , Gondola-
tát továbbfo]ytatva Sztripszky a magyar rajhó szót is a
szlovákból eredezteti, {A bajka iuhí ól meg a cigányrai,
kóróI: Né p é s Nyelv 1944.). Erge cí m  cikké ben (Ma-
gyar Nyelv r l943,) kárpátalIai adatokkal iárult hozzá
a sZó jelenté sé nek í isztáZásáh,oz é S é lettórté neté nek
megvilágí tásához,,,Orszok" cí m  í rásával pedig
HorgeI Antal hasonló cí m  dolgozatához szláv é s ro-
mán nyelv  adatokkal szólt hozzá cikké ben (Magyar
Nyelv r l944.)

Sztripszky ,,Magyarország né pei - szólásaik tükré ,
ben" cí mmel egy közmondás- é s szólásgy jtemé ny
összeállilásán is do|golott amelyr l Sziltidq Áron iro-
dalomtörté né szhez í rott levelé ben számo]t be,

Sztripszky idé zett cikkei is Ielzik, hogy sokoldalú ,
termé keny, jó filológiai é rzé k  é s ké pzettsé g  szakem-
ber volt, aki benne é lt kora tudományos közé Ieté ben,
szí vesen ]átott szerz je valt mind a Vezet  nyelvé szeti
folyóiratoknak, mind a helyi jelent sé g  közm vel -
dé si orgánumoknak. Levelezé se szinté n é rté kes tudo-
mánytörté neti adaIé kokat tartalmaZ.

A Maqaar Nqelví r cí m  folqóiratban meglelent
tanulmán!4 rövidí tett váItozata

Lux Antal tusraiza
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