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Egy egyre fogyó, különben is kis lélekszámú 
- a Hanti- Manysi nemzetiségi Körzetben, az Ob 
folyó környékén az osztjákokkal együtt élő, az 
1979-es népszámlálás szerint 7600 főt számláló 
- nép, az ugor nyelvek csoportjához tartozó, leg-
közelebbi rokormépeink egyike, a vogul - saját 
nyelvén manysi - nép nyelvének szótárát tartjuk 
kezünkben. Kálmán Béla több évtizedes munkájá-
nak eredményeként. 

Tudjuk, hogy a vogulok az osztjákok mellett 
a magyarokkal az uráli nyelvcsaládon belül az 
ugor nyelvek csoportját alkotják. Az ugor csoport 
kb. 5000 évvel ezelőtt vált ki a finnugor nyelv-
közösségből. Az ugor csoportból pedig a magyarok 
kb. 3000 évvel ezelőtt szakadtak ki s indultak 
útnak jószágaiknak jó legelőt keresve. 

A vogulok az osztjákokkal együtt maradtak és 
élték a maguk életét. Történelmük igen változatos 
és fordulatokban gazdag volt. Hajdanában lovas 
népként számos hadjáratot vezettek. A népkölté-
szetben fentmaradt emlékek szerint diadalmas 
asszonyszerző vagy bosszuló hadjárataik során az 
ellenséget lóháton vagy hadicsónakckbanközelitet-
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ték meg. Évszázadok során azonban egyre észa-
kabbra szorultak, ahol a szélsőséges éghajlat, 
a terméketlen föld halász, vadász, gyűjtögető 
életmódra kényszerítette a vogulságot. Ez pe-
dig azzal járt, hogy a megélhetéshez csak nagy 
területen szétszóródva, kis csoportokban talál-
hatták meg a lehetőséget. Az eredmény: a nyel-
vük nagy mértékben differenciálódott, sok kis 
nyelvjárásra bomlott. Egy-egy falu csak néhány 
ház, két-három család - kevés gyerekkel, szinte 
"kőkorszaki" körülmények között - állítják a 
kutatók. Az északi vogulok általában rénszarvas 
tenyésztők, a déliek pedig földművelők. A beolva-
dás nagymértékű. Anyanyelvként 1979-ben 3700 
személy beszélte a vogul nyelvet. 

A Szovjetunióban az 1930-as években terem-
tették meg az addig írásbeliség nélkül, a szóbeli-
ség fokán élő vogulságnak a latin, majd cirill-
betüs írásbeliséget. Ekkor születik meg a szó-
beli irodalom, a folklór helyébe és felhasználá-
sával, ihletésével a szépirodalom, melynek fő-
képviselője a 25 év alatt 50 kötetet megjelente-
tő Juvan Sesztalov (szül. 1937-ben). 

Ez a néhány ezer lelkes nép igen szép, válto-
zatos, gazdag folklórt hozott létre. Az énekelt 
versekben, regékben, sorsénekekben a történelem, 
a harcok, a lakomák, vadászatok, ünnepek, medve-
ünnepek, medvetorok kelnek életre. Ezt a gazdag 
anyagot több testes kötetben adta közre Reguly 
Antal óta Munkácsi Bernát, Kálmán Béla, Schmidt 
Éva, a finn Arturo Kannisto, az orosz V. 
Csernyecov, évtizedeken keresztül gyűjtve a 
nagy területen szétszóródott vogulok között. A 
Több mint félmillió négyzetkilométeres Hanti -
Manysi Körzetben az erdőkben, a folyók mellett, 
a mocsarakban megbúvó településeken élő vogulokat 
a gyűjtők csónakon, rénszánon, gyalog keresték 
fel még nem is olyan régen, mostanában azonban 
már helikopterek segítségével közelíthetik meg 
őket. 
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Munkácsi Bernát 1988- 89-ben majd egy teljes 

évet töltött a vogulok között. Nagyon sokat kö-
szönhet a tudomány Munkácsinak: megfejtette 
Reguly Antal fordítás nélkül maradt szövegeit és 
felbecsülhetetlen értékű és tekintélyes mennyi-
ségű nyelvtani, szótári, néprajzi és szöveganya-
got gyűjtött. Ezek I. és II. kötete 1892-ben, 
III. kötete 1893-ban, IV. kötete 1896-ban Vogul 
Népköltési Gyűjtemény címen jelent meg. A jegy-
zeteket és magyarázatokat tartalmazó I. és II. 
kötet 1902-ben és 1921-ben jelent meg, a további 
két kötetet már Kálmán Béla rendezte sajtó alá. 

Munkácsi a helyszínen gazdag szótári anyagot 
is gyűjtött ívekre feljegyzett példamondatokban. 
Az ívekről a mondatokat és mondattöredékeket át-
másolta szócédulákra, még pedig annyi példányban, 
ahány szó fordult elő a mondatban, a leendő cím-
szót pedig aláhúzta. A cédulákat nyelvjárások és 
kezőbetűk szerinti nagyrészt csoportosította is. 

Munkácsinak 1937-ben bekövetkezett halála után 
a kéziratos hagyatékot a Magyar Tudományos Akadé-
mia megvásárolta az örökösöktől. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia könyvtárának kézirattárában helyez-
ték el. A hagyaték átvészelte a II. világháborút 
és az Akadémia átszervezése után Kálmán Bélát bíz-
ták meg az anyag, a szótár sajtó alá rendezésével. 
A Kálmán Bélára esett választás jogos volt, hisz 
Kálmán Béla a vogul nyelv európai hírű és rangú 
specialistája. Ő maga is többször gyűjtött a 
voguloktól. Az 1957-es négy hónapig tartó lenin-
grádi tartózkodásának és az 1966-ban elvégzett 
ellenőrzés eredménye a Wogilische Texte mit 
einem Glossar (1976). E mű legnagyobb értéke, 
hogy a XX. század második felében használt vo-
gul nyelvet, illetve nyelvjárásait regisztrálja 
hangszalagokról aránylag hű fonetikai átírásban. 
Az ő tolla alól került ki a Chrestomathia Vogu-
lica (1976.) is. 

Kálmán Béla a Munkácsi hagyatékból először 
a vogul Népköltési Gyűjtemény hiányzó két pót-
kötetét adta ki, csak ezután fogott a szótári 
anyag rendezéséhez az ötvenes évek végén. Számos 
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elfoglaltsága miatt azonban lassan haladt a mun-
ka. A 60-as években kicéduláztatta tanítványaival 
a szövegeket. Miután ez készen volt, foghatott 
hozzá a szócikkek megírásához, majd szótárrá 
S z e r k e s z t é s é h e z . A 60-as évek végén már a kutatók 
rendelkezésére állt a nyers kézirat. így kerülhe-
tett be több száz adat MK jelzéssel A Magyar 
Szókészlet Finnugor Elemei I--III. alapvető szó-
tárba is. 

Eddig már több vogul szójegyzék, vogul köz-
nyelvi szótár jelent meg idegen és vogul szerzők-
től, de ez a szótár a vogul nyelv első tudomá-
nyos szótára. Mivel a gyűjtés kb. 100 évvel eze-
lőtt történt, ezért a XIX. század nyelvállapotát 
rögzítő nyelvtörténeti-nyelvjárási szótárnak 
kell tekintenünk. 

jelölése 
A hangjelölés a legtöbb gondot okozó rész-

feladat a nyelvjárási szótár készítésében. Kál-
mán Béla azonban, nagyon helyesen, a szótárban 
szereplő adatokat Munkácsi Bernát feljegyzései 
alapján szerepelteti. Mai szemmel nézve, illetve 
a tudomány mai állása szerint, a ma használatos 
fonematikus feljegyzéshez viszonyítva ez a hang-
jelölési mód már pontatlannak, bizonytalannak, 
"korszerűtlennek" tűnik. Nem szabad azonban elfe-
ledkeznünk arról, hogy Munácsi a saját korában 
a legpontosabban, a legkorszerűbben jegyezte le 
a hallottakat. Ő maga is érezte a feljegyzés pon-
tosságának fontosságát, ezért a szócédulákon né-
ha módosított a vogul nyelv bonyolult konszonáns 
és vokális rendszerének lejegyzésén, mellékjelek 
alkalmazásával igyekezett az egyes nyelvjárások-
ban jelentkező változatokat, hangértékeiket pon-
tosítani. Itt kell megjegyeznünk, hogy még nap-
jainkban sincs feldolgozva a vogul konszonantiz-
mus. A vokalizmussal azonban már több tudós fog-
lalkozott) Kannisto, Steinitz, Honti) de még 
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a közeljövőben is várhatók újabb eredmények. El-
képzelhető tehát, hogy Munkácsinak milyen sok 
fejtörést okozhatott a nem is teljesen pontos, 
de legalább megközelítő értékű hangjelölés kifej-
lesztése. Még egy fontos tényre hívja fel a fi-
gyelmet Kálmán Béla, arra a nem elhanyagolható 
tényre, hogy a vogul nyelvjárásokban 1888 óta, 
azaz Munkácsi feljegyzéssóta hangváltozások is 
bekövetkeztek az egyes vogul nyelvjárásokban. 
Nem szabad tahát a mai nyelvállapotot keresni a 
XIX. századi feljegyzésekben. Ez éppen olyan non 
sens lenne, mintha a magyar nyelvjárások vonat-
kozásábantennénk ugyanezt, hisz a magyar nyelvjá-
rások is változást, egyszerűsödést, köznyelvűsö-
dést mutatnak napjainkban a XIX. századi álla-
pothoz képest. 

Azt is tisztázza a szótárszerkesztő, hogy 
"Munkácsi szövegeiben, szótári anyagában nem is 
a hangtani tanulságok a legfontosabbak ...Alak-
tani és mondattani szempontból azonban teljesen 
egyenértékűek az újabb, modernebb feljegyzések-
kel... "Munkácsi" teljesítménye szinte bámulatos, 
hisz csak nem egészen egy évet töltött a vogulok 
között, a Pelymka vidéken pedig mindössze hat 
napot, míg Arturo Kannisto fonetikailag képzett 
szakemberként több mint öt évet tartózkodott a 
vogulok között, s feljegyzéseit ellenőrizhette 
is cz idő alatt. 

_^_§5Ócikkek_felépítése 

Kálmán Béla mikor megbízták a szótár elké-
szítésével, úgy tudta, hogy magyarul jelenik 
meg a szótár. Az etimológiai utalásokat, a ma-
gyarázatokat magyar rövidítéssel jelölte. A nem-
zetközi érdeklődésre tekintettel két nyelven 
közölte a jelentéseket, helykímélés céljából a 
példamondatok orosz fordítását csak németre tette 
át. 1981-ben azonban a Magyar Tudományos Akadémia 
uralisztikai bizottsága azt javasolta, hogy a 
szótár német címmel és német rövidítési rendszer-
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rel jelenjék meg. A kész kéziratban tehát sok 
munkával a rövidítéseket németre kellett átteni. 
Ez növelte a hibalehetőséget, de Honti László 
átolvasta a kéziratot, felhívta a szerző fi-
gyelmét a tévedésekre. 

A szócikkek felépítése a szokásos, általában 
követett modellek szerint törént. A szócikk ele-
jét egy vastag pont jelzi- ez újdonság. A pontra 
azért van szükség, mert. egy-egy szócikkben a szár 
mazékok, az összetételek, igekötős igék is szere-
pelnek, külön bekezdésben ugyan, de a pont segíti 
az áttekinthetőséget. A pont után a címszót, az 
egyes nyelvjárásokban létező változatait a nyelv-
járások rövidítése azonosítja (K= Kondai nyelvjá-
rás, LM= a Lozva folyó középső folyása menti vi-
dék nyelve, LU= a Lozva alsó folyásának nyelve, 
N= északi nyelvjárás, P= Pelymka nyelvjárása, 
T= Tavda menti nyelvjárás; N helyett azonban né-
ha előfordul So= Szoszva menti nyelvjárás, SY= 
Sygva menti nyelvjárás; a Kondai nyelvjárás he-
lyett KM is található= a Konda középső folyása 
menti nyelvjárás, Ko= a Konda felső folyásvidéké-
nek nyelvjárása). A címszó általában az északi 
adat, ha ilyen nincs, akkor a soron következő 
nyelvjárásból való szerepel. (A sorrend: N, LM, 
LU, P, K, T.) 

Ha a hangalak több nyelvjárásban is azonos, 
akkor vessző nélkül, térközzel következnek az 
egyes nyelvjárásokat jelölő nagybetűs jelek. Az 
alakváltozatok ~jellel kapcsolva gyakorisági sor 
rendben követik egymást. A ritka változat kerek 
zárójelbe kerül. Az északi alak után szögletes 
zárójelben a ma élő és használatos szoszvai vál-
tozat található, többnyire Kálmán Béla feljegy-
zési módján, ritkábban Rombangyejeva szerint. Ha 
a Kálmán-féle jelölés egyezik a Munkácsiéval, 
akkor ( id. } megjegyzéssel közli. 

A_betűrend 
Mivel a vogulnak az osztjáktól eltérően csak 

egyetlen irodalmi nyelve van, amely az északi 
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nyelvjárás szoszvai tájszólásán alapul, annak 
hangrendszere az alap. A besoroláskor a magánhang 
zórendszert is tekintetbe vette a szerző. Általá-
ban a betű a döntő a sorrend kialakításakor. A 
képzett szavakban a mássalhangzók döntik el a sor 
rendet, mert a nem első szótag magánhangzóinak 
hangszíne változékony. Az orosz jövevényszavakban 
szereplő zöngés zár- és sziszegő hangokat (b, d, 
g, z, z, ) a megfelelő zöngétlenekhez (p, t, k, 
s) sorolta be a szerző. 

A_nYe lvtani_a.la.k 

Mint a szokásos, a névszók alapalakja szere-
pel címszóként, az igék pedig a kijelentő mód, 
jelen idő, egyes szám 3. személyében, szemben a 
többi vogul nyelvet kutatóval, akik a kikövetkez-
tetett igetővel operálnak. Az esetleges változó 
töveket, illetve változó alakú infinitivusokat 
zárójelben találjuk. 

Munkácsi magyarul vagy oroszul adta meg a je-
lentéseket. A szerkesztő is követi ezt a gyakor-
latot. Ha nincs magyar értelmezés Munkácsinál, 
akkor a példamondatok orosz fordítása alapján ér-
telmezi a szót magyarul a szerkesztő. Ezt fordít-
ja azután le németre. Minden alap-, képzett-, 
összetett szó jelentését megtaláljuk magyarul és 
németül. A példamondatok fordítása azonban csak 
német nyelvű. Az esetleges orosz jelentések a 
magyar után következnek. Az állatok-, növények 
latin elnevezését a német név után találjuk. 

Több jelentés esetén a bevált gyakorlat sze-
rint az első helyen a legáltalánosabb jelentés 
áll , a többi sorszámmal ellátva követi. A bizony 
talan jelentések zárójelben szerepelnek. A tu-
lajdonnevek fajtáit zárójeles megjegyzés közli 
(személynév, folyónév stb.) 
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Etimológia 
Csak a jövevényszavak eredetére találunk uta-

lást jellel a jelentés után az eddigi szakiro-
dalomra támaszkodva / ir.= iráni , osztj.= oszt-
ják, russ.= orosz, sam.= jurák-szamojéd, syrj.= 
zűrjén, tat.= tatár/. 

Csak a Munkácsi-féle szótári gyűjtésben sze-
replő, beszélt, hétköznapi nyelvből vett példa-
mondatok szerepelnek. A nyelvjárások sorrendjében 
követik egymást. 

Utalások 
A szócikk végén Cf. = vergleiche jelzés veze-

ti be az utalást a hangalakban, jelentésben ha-
sonló szóra. A nyelvjárásoknak a szoros betű-
rendhez nem alkalmazkodó adatai s.= siehe = lásd 
utalással fordulnak elő a betűrendben megfelelő 
helyükön. 

Szómutató német és magyar nyelven zárja le 
a szótárt, és teszi könnyebben használhatóbbá. 

Ha nemcsak a formai megoldások érdekelnek 
bennünket, hanem a kifejezett tartalom is, akkor 
a címszók, a példamondatok alapján, külön Nr. 
= néprajzi megjegyzések nélkül is kitárul előt-
tünk a XIX. század végi vogul világ. Megjelenik 
előttünk a vogul ember, környezete, mindennapi 
élete a maga valóságában. A vadászat, halászat, 
rénszarvas tenyésztés, gyűjtögetés, az eszköz-
készítés, öltözködés, étkezés stb. szavai, szak-
kifejezései elénk varázsolják a nehéz természe-
ti körülmények között élő ember létfenntartásának 
módját, eszközeit, cselekvéseit, eseményeit, 
gondjait, bajait, a vízi életet, az állat- és nö-
vényvilágot, a csillagokat, égitesteket és a 
hozzájuk fűződő hiedelmeket, a varázslást, a sá-
mánkodást, a medveünnepeket, a medvetort, a medve-
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ünnepi színjátékot, a szent állat számtalan, nők-
től vagy csak férfiaktól használt nevét, de hírt 
hoznak a szótár szavai a vogul hitvilágáról, a 
mitológiai személyekről, Éganyáról, Égatyáról, 
a Világügyelő férfiről, a vízi, az erdei szelle-
mekről, manókról, a visszajáró lelkekről, kí-
sértetekről, a bálványokról, boszorkányokról, az 
élet vizéről, a füstáldozatról, véráldozatról, 
a pokolról, az alvilágról, a nyírfával kapcsola-
tos hiedelmekről, a nyirfatuskó körüli táncról, 
az erkölcsi normákról, a vérbosszúról, a csa-
ládiéletről, a rokonsági rendszerről, a vogul 
ember erőpróbajátékairól stb. stb. Ugyanakkor 
tudomást szerzünk az ember gyarlóságáról is, a 
pálinkázásról, a nyírvíz kedveléséről, a csél-
csapságról stb. A modernizálódó élet is jelen 
van szavaival a szótárban. 

Nem kell messzemenő következtetéseket levon-
ni, de érdemes megnézni, mely szavak fejlesztet-
tek ki gazdag szócsaládot. A szótár alapján leg-
gazdagabb a medve szó, összetételeivel együtt 
313 szóból áll a szócsaládja. A víz szó 158, a ló 
82, a tűz 79 az erdő, erdei együtt 69, a csónak 
55, a bálvány, a fa, a nyíl szó 48, az anya 
42, az ember 31, az ég 21, a sí 20 tagot számlál. 
Megterhelt még a kis, nagy, vékony, sűrű, fehér, 
fekete szó is. 

Ha most már összegezzük benyomásainkat, 
akkor megállapíthatjuk, hogy ez a példamodatok 
sokaságára épült szótár igen gondos, alapos munká 
val készült mű. Minden egyes szócikkében jelen van 
a gyűjtő Munkácsi Barnát és a feldolgozó a szer-
kesztő Kálmán Béla nagy szakmai tudása, alapossá-
ga, személyes viszonyulása az anyaghoz, mindkettő 
jük ritka tudós egyénisége. 

Ez a szakemberek számára nélkülözhetetlen tu-
dományos szótár nagy nyeresége a finnugor nyelv-
tudománynak, különösen pedig az ugor népek nyel-
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vével foglalkozó tudományágnak. 
Mi, a nem finnugor nyelvtudományt művelők, 

szótárszerkesztők is nagyon sokat tanulhatunk a 
szótártól módszert illetően. 

Az Akadémiai Kiadó az Akadémiai Nyomda munka-
közösségének érdeme a szép kiállítású és nem 
is olyan könnyen megmunkálható könyv megjelen-
tetése . 

Penavin Olga 
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