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Munkácsi Bernát vogul szótára 

Nyomtatásban megjelent vogul szótárról nem beszélhetünk, sőt talán a 
vogul az egyetlen olyan finnugor nyelv, amelynek máig sincs szótára. A szovjet 
kiadványokon kívül az eddig megjelentek — jogosan — szójegyzék (Wörter-
verzeichnis, Glossar) néven futnak. Ezekből sem áll sok rendelkezésünkre. Idő
rendben a következőket említhetjük: A. AHLQVIST, Wogulisches Wörterver-
zeichnis (MSFOu. II, 1891); SziLASi M., Vogul szójegyzék (NyK. X X V , 1895) 
és ennek pótlása: TnócsÁNYi Z., Vogul szójegyzék a V N G y . IV. kötetéhez (NyK. 
X X X I X , 1910); MUNKÁCSI B., Szómutató (VNGy. H/2, 1921) és ennek ki
egészítői: V N G y . III/2 (1952), IV/2 (1962); CSERNYECOV, V.—CSERNYECOVA, I., 
KpaTKHH MaHCHMCKO-pyCCKMH CJIOBapb (1936); BALANGYIN, A. N.—VAHRU-
SEVA, M . P., MancHHCKo-pyccKMíí cjioBapi, (1960); KÁLMÁN B., Wogulische Texte 
mit einem Glossar (1976). A z említett szójegyzékek közül a nagyobbak mint
egy négyezer vogul szót értelmeznek. 

Szótárnak nevezhető, tehát tízezres nagyságrenden felüli szóanyagot fel
ölelő gyűjtésről háromról tudok: az egyik Munkácsié 1888—89-ből, a második 
Kannistóé 1901—6-ból, a harmadik pedig Rombangyejeváé az 1960-as évek
ből. Valamennyi kiadatlan eddig. 

Kannisto anyagát tanítványa, Matti Liimola gondozta, és a szövegkiadá
sok után megkezdte a szótár kiadásra való előkészítését. Liimola halála után 
Vuokko Kulmala folytatja a munkát. Valószínűleg ez a legnagyobb szótári 
gyűjtés a vogulból, amely egyben szinte a teljes vogul nyelvterületre kiterjed. 
Rendkívül csekély azonban a K L anyaga, mert akkor már csak egyetlen sze
mély ismerte ezt a nyelvjárást. Rombangyejeva az első vogul anyanyelvű szótár
író. A z ő gyűjtése csak a még leginkább élő és a vogul irodalmi nyelvet szol
gáltató északi tájszólásokra szorítkozik. A szótár — tudomásom szerint — 
elkészült, csak lektorálásra és kiadásra vár. 

A debreceni egyetemi finnugor tanszék egyik legfontosabb és már éppen 
másfel évtizede megindult tudományos munkája pedig az időben is első, és 
így elsőnek említett Munkácsi-féle gyűjtés kéziratos anyagának sajtó alá ren
dezése. Mivel azonban még 1949-ben az egész vogul Munkácsi-hagyaték gon
dozását rám bízta az akkor éppen átszervezés alatt álló Magyar Tudományos 
Akadémia helyett működő Tudományos Tanács, így első feladatomnak azt 
tartottam, hogy a V N G y . még két hiányzó kötetét sajtó alá rendezzem, ill. 
megírjam. A III/2. kötet 1952-ben, a IV/2 1962-ben jelent meg. A szótárhoz 
érdemben csak ezután foghattam hozzá. 
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Munkácsi ívlapokra írta tintával vagy ceruzával a helyszínen szótári jegy
zeteit. N e m találtam seholsem arra utalást, milyen módszer szerint végezte a 
kérdezést. Hogy lehetett valamilyen rendszere, tehát nemcsak a spontán be
szélgetésekre bízta a szó anyag összegyűjtését, azt bizonyítják a több nyelvjá
rásból meglevő azonos vagy nagyon hasonló példamondatok. Ahol valamilyen 
szót nem értett, ott megkérdezte jelentését és a magyarázatot vagy vogulul vagy 
oroszul odaírta, akárcsak a szövegeknél. Mivel vogul nyelvmesterei közül az 
oroszul tudók is erősen vogulos hangképzéssel ejtették az orosz szavakat és 
kifejezéseket vagy csak tájszót ismertek, így bizony néha megesik, hogy M u n 
kácsi sem tudta már itthon az illető vogul szó értelmét tisztázni. 

A szótári anyagot a K L kivételével saját maga cédulázta ki, mert nem egye
temi, hanem tanfelügyelői állásban dolgozott, és hosszú ideig nem volt tudo
mányos segítőtársa. Nagyon gyakorlati ötlettel a különböző nyelvjárási ada
tokat más-más színű cédulákra írta ki, mégpedig indigóval annyi példányban, 
ahány szó volt a példamondatban. így tehát a legtöbb cédulán egy vogul pél
damondat vagy mondattöredék látható — rendszerint orosz fordítással, a vo
gul szavak közül az egyik aláhúzva. Papírtakarékosságból céduláit nagyrészt 
iskolai füzetlapokból, számadási ívekből, rendeletek, utasítások margójából, 
sőt a kapott — bizonyára érdektelen — levelek többé-kevésbé felhasználatlan 
részeiből vágta ki. Ezért sokezer cédulája közül alig akad néhány olyan, amely 
nagyságra teljesen megyezne. A z is gyakran előfordul, hogy az indigós másolat 
a nyomtatott vagy más célú írott szövegre került és így nehezen olvasható. 

A z északi adatok vonalas vagy kockás papírra kerültek, a KL-ak sárga 
vékonyra, az AL-ak fehérre, a P-ek zöldre, a K-ak kékre, a T-ak rózsaszínre 
vagy pirosra. H a tiszta helyre jutott, akkor nagyon jól olvasható Munkácsi 
kézírása. Mivel a cédulák elkészítése évtizedekig tartott, a lejegyzési m ó d — 
akárcsak szövegköteteiben — nem teljesen egységes. A z 1930-as években az 
M T A bizonyos díjazást biztosított egy tudományos segéderőre. így — az 
egyébként igen tekintélyes mennyiségű — K L anyagot Knöpfler László céduláz
ta ki az ívlapokról. A fiatal kezdő természetesen nem mozgott olyan otthono
san sem a vogulban, sem az oroszban, mint a tudós gyűjtő, és ezért elég sok a 
téves, hibás jegyzésű cédula. Mivel azonban Munkácsi — úgy látszik — a teljes 
K L cédulaanyagot átnézte és kijavította, így ez is hitelesnek tekinthető. 

M a g a a szótári gyűjtés — mint ezt a nyelvtani és a szöveggyűjtés is iga
zolja — nyelvjárások szerint igen egyenetlen: a leggazdagabb a K L és É, kö
zepes a K és T, szegényes a P és A L anyag. Ezt nem is lehet csodálni, hiszen 
útinaplója alapján e két utóbbi nyelvjárásterületen mindössze egy-egy hetet 
töltött, azt is rossz munkaviszonyok közt. Inkább az a csodálatos, hogy ilyen 
körülmények között ennyi értékes anyagot tudott összehordani. 

Mikor a szótár kéziratával megismerkedtem, akkor a cédulák nyelvjárá
sonként első betű szerint nagyjából rendezve voltak igen rossz minőségű kar
ton cipősdobozokba zsúfolva. A z A L és az egyik K L doboz szétesett, és így 
az anyag csak ömlesztve állt rendelkezésemre. A z első teendőm tehát az volt, 
hogy a nyelvjárások szóanyagát etimológiailag egyesítettem. Ez a munka — 
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egyéb elfoglaltságaim miatt évekig eltartott. A z így elrendezett anyagot az M T A 
kézirattára tartós kartondobozokba helyezte át a tőlem megállapított ábécé
rendben. Közben azonban egyetemi hallgatók segítségével (Keresztes L., 
Kiss A., Molnár F., Grega S., Balogh L.) kicéduláztattam minden más M u n 
kácsitól származó nyomtatott forrást (Szilasi, Trócsányi, Á K E , a V N G y . 
H/2, III/2, IV/2 szómutatói, a V N G y . kötetei). Ez az utólagos anyag körülbelül 
azonos mennyiségű a Munkácsitól és Knöpflertől kicédulázottal. 

A szerkesztést magam végeztem, néhány betűt Keresztes László és A. Kö-
vesi Magda közreműködésével, közben pedig folyt a megszerkesztett részek 
gépelése, a gépelés javítása. 

A z utolsó akadémiai dobozban azután ömlesztve még mintegy ezer M u n 
kácsi-fele cédula került elő, amit utólag találtak meg, mert a szétesett dobozok 
kihullott anyagát gondos kezek egy más alakú dobozba rakták annak idején, 
és ez csak a cédulaanyag átcsomagolása után került elő. így számos — már 
megszerkesztett — szócikket át kellett írnom. 

Sok más elfoglaltságom, külföldi útjaim miatt még most sem mondhatom, 
hogy nyomdára kész kézirat áll rendelkezésünkre, bár a kéziraton szinte csak 
technikai simítások vannak hátra. Megíratlan még az előszó, az utalások meg
oldatlanok, és nagyrészt hiányzik a magyar és német mutató. 

Munkácsi Bernát 1888—89-ben töltött nem egészen egy évet a vogulok 
közt. Hallás után jegyzett, akkor a hangrögzítő eljárások még nem álltak a ku
tatók rendelkezésére. Első célja a megfejtetlen Reguly-hagyaték földerítése és 
megfejtése volt. Ezért a hagyományos népköltészet felé fordult érdeklődése, 
adatközlői — bár korukat nem említi — főleg az idősebbek közül kerültek ki. 
így ez a szótári anyag szinte vogul nyelvtörténeti szótár, mert a vogul nyelv 
múlt század középi állapotát mutatja és olyan nyelvjárásokban is, amelyek 
azóta többségükben kihaltak. Gazdag középlozvai anyaga pedig pótolhatatlan, 
mert Kannisto már csak egyetlen K L adatközlőt talált, így ebből a nyelvjárás
ból alig vannak följegyzései. 

A szótár szóanyagát 15—16 ezer szóra becsülöm, ami természetesen nem 
jelent ugyanennyi szócikket, hiszen az eddigi finnugor tudományos szótárak 
hagyományait követve az azonos tőből való származékokat, tehát a képzett 
szavakat és összetételeket az alapszónál tárgyalom. Példamondatokat vagy 
mondattöredékeket csak a szótári gyűjtésből közlök, a szövegekből csak egé
szen kivételes esetekben. Minden szót magyarul és németül értelmezek, oro
szul főképpen akkor, ha jellegzetes nyugatszibériai növényről vagy állatról, 
szerszámról vagy ruhadarabról van szó. A z igekötős igéket a főigénéi tárgya
lom, de az illető igekötő szócikkében felsorolom mindazokat az alapigéket, 
amelyek előtt előfordul. 

Munkácsi gyűjtése idején még a fonológia fogalma is ismeretlen volt, sőt 
még fonetikai ismeretei is sokkal fogyatékosabbak lehettek, mint az alig több, 
mint egy évtizeddel később gyűjtőútra induló Karjalainennak és Kannistonak. 
Mostoha körülmények közt gyűjtött, csak ritkán volt módjában szövegeit és 
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szótári anyagát ellenőrizni. Terepen későbbi finn kollégáinak ötször annyi idő 
állt rendelkezésükre. 

Munkácsi vogul szótára még így is pótolhatatlan és nélkülözhetetlen 
anyag. A későbbi gyűjtések jóvoltából hangtani szempontból is értékelhető, 
mert lejegyzése bizonyos tévedései ellenére is megbízható és elég következetes. 

Remélem, hogy annyit felelősséggel ígérhetek, hogy a turkui kongresszu
son már bejelenthetem, hogy a szótár kézirata már nyomdára kész állapotban 
van, sőt talán már azt is, hogy nyomdai munkálatai megkezdődtek. 

KÁLMÁN BÉLA 

Munkácsig wogulisches Wörterbuch 

Bernát Munkácsi hielt sich in den Jahren 1888—1889 unter den mit den 
U n g a m verwandten Wogulen in Sibirien auf. Er hat seine dórt gesammelten 
wogulischen grammatischen- und Textmaterialien herausgegeben, aber sein 
lexikalisches Matéria! liegt in einem halb bearbeiteten Zustand als NachlaB 
im Handschriftenarchiv der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. lm 
Lehrstuhl für Finno-Ugristik der Debrecener Universitát bereltet der Lehr-
stuhlleiter mit Hilfe der Mitarbeiter und Studenten dieses wertvolle sprach-
liche Matériái zur VerÖSentlichung vor, das zugleich ein wogulisches ge-
schichtliches Wörterbuch ist. Das Wogulische ist die einzige rlnno-ugrische 
Sprache, die bisher kein wissenschaftliches Wörterbuch besitzt. Seit der Sam-
meltátigkeit von Munkácsi sind manche wogulischen Mundarten ausgestorben, 
so enthált dieses Wörterbuch zahlreiche Angaben, die heute aus anderen 
Quellén nicht mehr nachzuweisen sind. 

B. KÁLMÁN 
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