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A SZÁZ ÉVE SZÜLETETT 
BALECZKY EMIL PÁLYAKÉPE

személyisége.1 1919. február 21-én született az egykori Bereg megye (most 
Kárpátalja Volóci  -

költözött. A beregszentmiklósi iskolában alakult az ifjú  világlátása, 
2 

 
 (  

megjegyzi, hogy Baleczky Emil irodalmi tevékenysége „a magyar uralom idején 
 -

 irodalmi tevékenysége végül  tudományos kutatásainak 

alkalmából Baleczky egykori tanítványa,  kezdeményezésére 
a neves nyelvész irodalmi tevékenységének gyümölcsei – versek, elbeszélések, 
szépirodalmi fordítások, néprajzi feljegyzések, valamint a kárpátaljai és a más 
szláv irodalmak történetével és problematikájával foglalkozó írások – egy kötet-

során a kárpátaljai újságokban és folyóiratokban megjelent írásait, valamint az 
egyetlen, még élete során napvilágot látott vers- és elbeszéléskötet (  

 2007).

az ifjú Baleczky a Prágai Károly Egyetemre iratkozott be, ahol egy éven át 
,  és 

1  – ukrán és 
magyar nyelvész” (

 és 
nekrológokat lásd a  oldalon.

2  tanulmánya mutatja be részletesen 
(
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Szabó Eumén Orosz nyelvtanának hangtana 

meg a doktori értekezését. A munka még ebben az évben kiadásra került a 

társaság és a Pázmány Péter Királyi Egyetem Teleki Pál Tudományos Inté-
zetének a támogatásával (

gyakoroltak a diák 
 táborához, a helyi értelmiségi körök tagjává válik, melyek a 

Magyar Állam keretein belül tudatosan formálták a ruszin nyelv használatának 

problémás kérdésekre” (

ekkortól kezd el aktívan a nyelvészeti kérdésekkel foglalkozni,  hangsúlyozta 
azt, hogy a ruszin irodalmi nyelvet a helyi nyelvjárásokat alapul véve kell 
formálni, és felszólította az értelmiséget a népnyelv használatára, mond-

..., 

népnyelvet…, a nép nyelve mindig létezni fog)” (
Az Irodalmi Vasárnap

 -
pesti egyetem hallgatójaként felkérést kapott a ruszin nyelvvel kapcsolatos 
kutatási eredményeinek közreadására . Ezen kívül a Csillag
folyóirat hasábjain is jelentek meg nyelvészeti vonatkozású írásai (vö. pél-
dául 

  korai nyelvészeti munkásságához kapcsolódó írásai nyomtatásban is nap-

 A  által használt helyesírási forma, amely alapján az akkori értelmiség létre 
 szerint 

 és -
 az akkori helyesírási formákról, utalva  Orosz nyelv grammatikájának 

és grammatikai rendszerének a sajátosságait is” (
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, az 
 

,  és  tanítványaként – 

munkája  és a dialektológiánk (

nagyra értékeli az autodidakta  ténykedését, amely révén az 
nem csupán hazájában, de a határon túl is méltán ismertté vált. Az egyházi 
szláv és a magyarorosz egyházi emlékek, illetve autentikus nyelvjárású 

sajátos visszhangot váltott ki a tudományos körökben, a legelismertebb kutatók 
, , ,  

és mások is pozitívan fogadták ezt, a helyi dialektológia szempontjából igen 

Az ö magánhangzó a beregi nyelvjárásokban
 célja 

nem kölcsönzés a beregi nyelvjárásokban, a magyar nyelvi hatástól függet-

kölcsönszavakban lehet találkozni vele, amelyek már igazodtak a beregi 

ö
hang v (u) ê . Az  vagy ê labializálódása révén 
a kiejtés során közelebb került az ö hanghoz. Vagyis a fonetikai változás ily 

d/öunaÇa ‘csodálatra méltó’, 
‘kilenc’, der/öula ‘fa’, 

Az irodalom és népnyelv
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-

A kutató a népnyelv használatára szólít fel, amely az írók és az olvasók 

nemzedéke a népet kívánja szolgálni, akkor ezt a nép nyelvén kell megtennie. 

  néhány jegyzetet szentelt a szóetimológiai vizsgálatok 
témakörének is. A Nyelvjárásunk bolgarizmusai

-
baltag  ‘balta’,  

, a tverdo melléknév ‘nagyon’ jelentésben ugyancsak a 
imaju, 

imas, imat a maju, májes, maje helyett. A bolgárral mutatnak azonosságot a 
puté: pud’u, 

pud’es, ped’eme, pud’ete, pud’út’. Baleczky egyetért  
és  azon véleményével, miszerint a ruszinok a bolgár köl-
csönzéseket még Erdélyben vették át, ahonnan magukkal hozták a jelenlegi 
lakterületükre is. A Vihorlat domborzati név etimológiájának Baleczky egy 
külön írást szentelt (
összevetése alapján egy saját megoldást javasol a Vihorlat szó eredeztetésé-

a déli szláv nyelvek  szavaival.
urék szó 

ék)

ék) ‘örök’ szó etimológiáját bon-

került rögzítésre. Az oklevél kutatói, Aleksej Petrov és  is 
a máramarosi nyelvjárásokban elterjedt hungarizmusok közé sorolják a szót. 

urék formában nem használatos az ukránok 
 a kölcsönszavakban é, ê 

jelenik meg, s a szó végén uw ~ üw ~ iw
ö magánhangzó a román nyelvben a leggyakrabban u lesz; a román uric 
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< m. örök, urichis, uricas < m. örökös szó széles körben elterjedt a román 
nyelvben. Az adománylevél írója román volt, aki jól ismerte a máramarosi 

A folyórészek népi nevei  
 (Snizhnyk) 

és -

 – hely, ahol a víz 
 – a folyó melletti rétek neve. A Buzsora név 

bujor (Paeonia) szóval 
hozza kapcsolatba, ami viszont a szláv  . 
Az Irodalmi Vasárnap -

vizsgálja az ukrán nyelvben és nyelvjárásokban. 
Az és )

-
 és 

 elkészítette 

A Csillag -

( -
ü hangja 

u helyén, a kölcsönszavakban a magyar nyelvi ó, ö, u helyén, 
illetve a labializáció eredményeként az ószláv  és  helyén. A nagyszámú 

az ü 
Munkájának eredményeit azzal összegzi, hogy az egyetlen kárpátaljai ukrán 
nyelvjárásban megmaradt ü
fonológiai szempontú földrajzi csoportosítása esetén.

1951-ben a Budapesti Egyetem docenseként az orosz nyelv tanszék veze-
-
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orosz nyelvi tanszékét. Péter Mihály így értékelte  pedagógiai 
 volt a magyarországi szlavisztika létrejöttének 

és tankönyvein” (
magyar nyelven írt ószláv nyelv tankönyvnek ( –  1978).

Studia Russica megjelenésénél is.

dialektológia, az ukrán nyelvtörténet és az ukrán (ruszin)–magyar nyelvi 
kapcsolatok állt5. Dialektológiai kutatásai révén a magyarországi szlavisták 
is tájékozódtak a kárpátukrán (ruszin) nyelvjárások sajátosságairól. Az általa 

 2007. =   
. –  és 

 

ék)

5 
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167–168.

 –  1978. =  ,  , Ószláv nyelv. Budapest.
2012. = 

2001. = 

2009. = 

–

1981. = 
2017. = -

= 


