
Vogulica 

1. Az obi nyelvjárás hangtanából 

Közismert jelenség, hogy egyes vogul nyelvjárások a szókezdő u (o) 
előtt is megtartották vagy pedig kifejlesztették a w- mássalhangzót. Pl. FK., 
ÉV., AL., Szo. üj "v AK., KK. woj 'Tier'; P . wuïpa <~ Szo. ülpa 'pinus cembra' 
(STEINITZ, WogVok. 210); TJ. öAd'm ~ K. ühm ~ P . wuAdm ~ ÉV. uAdm ~ 
DV., AL. ufom ~ FL., Szo. űhm 'Traum'; T. Ön- ~ AK. onl- OJ KK. ivonl- ~ 
P. WU71Ä- <v> ÉV. w??7Z- ~ DV. uni- ^v AL. www- ~ FL., Szo. wwZ- 'sitzen' 
(i. m. 209); T. «m£- ~ AK. <m£- ~ KK. wons- ~ FK. wuns- ~ P. wun§- ~ 
ÉV., AL., KL. im£- ~ FL., Szo. wws- 'überfahren, überschreiten'; T. or ~ AK. 
or ~ KK. wor ~ FK., P . wur, V., L., Szo. wr 'Bergrücken' (i. m. 274); K., V., 
L., Szo. üt- ~ P. wüt- 'bellen'; T. őr- ~ ÉV., AL., KL., Szo. ür- ~ P. wür-
'warten, hüten'; T. öä^K.., FL., Szo. üs ~ P . tó~ AL. ü£ 'Stadt' (i. m. 
208); TJ. ôAà- . . . KK. ßo'Ae . . . P . ß^yza . . .ÉV. ùlà stb. 'Zaunholz' (KANN. , 
Vok. 119);" T. gU . . . P. ßüAS ~ ÉV. tó ~ Szo. ftë 'Kinnlade' (uo. 171). 

Hasonló jelenséget találhatunk az eddig kevéssé ismert obi nyelvjárás
ban. A következők saját följegyzéseim: Szi. uji ~ ujji ~ Ob wuji 'elmerül, 
elsüllyed'; Szi. ulas ~ Ob wulas 'szék'; Szo. ula ~ Ob wuÂa 'tűz (fn.)'; Ob 
wujuw 'anas penelope' (vö. BAL.-VAHR. ywe 'yTKa-CBH3b'); Ob wuJa 'favilla 
szénahordásra'. Amint láthatjuk, a w;- csakis rövid u előtt jelentkezik, hosszú 
•ÍZ előtt soha. I t t sem kizárólagos, mert néhány szóban rövid u-s szókezdetet is 
találunk: ul 'ne', unsi 'gázol', urinëka 'varjú'. 

Egy másik érdekes sajátsága az obi vogul nyelvjárásnak, hogy a szókezdő 
w- az utána következő i-t (ill. i-t) néhány szóban labializálja: Szi., Szo. wiy <y 
Ob wuy 'vesz' (inf. Szi, Szo. wir\kwe «-v Ob wur\ke), Szi. wina •n^ Ob wuna 
'pálinka' ( < or. vö. RLw. 263). Ellenpéldáink: wiJt 'arc', wit 'víz'. 

Eltérés mutatkozik az orosz jövevényszavak szókezdő mássalhangzó
torlódást föloldó előtéthangjában. Ez a szigvai és szószvai nyelvjárásban 
rendszerint i, az obiban a : Szi. iskap ~ Ob äSkap 'szekrény' ( < or. uiKa0, 
RLw. 149), Szo. istakan <y. Ob astakan 'pohár'<< or. cmaKCLH RLw. 151); 
Ob aét'ena 'fal (fn.)' ( < or. ctnena, RLw. 154); Ob aswinets 'ólom' ( < or. 
ceunet}, RLw. 154); Szi. iswësêa 'gyertya' (BAL., Russzk. el. aceecR, valószínű
leg obi adat, RLw. 154); Ob ast'upka ' István' ( < o r . Cmentca RLw. 275). 

. Az északi nyelvjárások közül az obi őrizte meg egyedül az s hangot, 
ami azért is elég különös, mert sem a többi északi vogul nyelvjárásban (Szi., 
Szo., FL.), sem pedig az északi osztjákban (O.) nincs á'hang. Az obi vogulban 
is igen csekély megtér heltségű fornéma, és nem is fordul elő minden falu 
nyelvjárásában. Adataim jalp-üs faluból valók: Ő§ 'birka', ü§ 'nyelmalazac', 
àëkap 'szekrény', kënë 'rénbőrharisnya', kâëdrj 'minden, mindegyik', müeiti 
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'bír, tud ' , naë 'fakampó, horog, a medve karma', piëjan 'egy lazacfajta', 
pâwuëka 'nagyanyó', riëka 'barna ló', eőkdr 'moKyp, e gy lazacfajta', saliti 
'sajnál', ëaj 'roroji, vöcsök', ëdnë 'térd', ëar 'dohány', ëitamt ' titkon', ëowdr 
'nyúl (fn.)'. Az ë fonéma, hiszen ilyen szembenállások vannak: ős 'ós, is' — 
őe 'birka' vagy üs 'város' — w^'nyelmalazac'. Sajnos, Kosztyintól, a jalp-üs-ból 
való adatközlőmtől csak mintegy 200—300 szót tudtam lejegyezni, és ez a né
hány szó bizonyára nem meríti ki az £-ezési lehetőségeket. Az kétségtelen, 
hogy a morfémákban nem használja föl a nyelvjárás ezt a fonémát. Az itt 
fölsorolt szavak közül orosz jövevényszók a következők: äekap f < WKacß), 
müeiti (<C MOMCem), riëka (<C pbmato), ëaliti (<C DicaAum) ; oroszból való osztják 
szó adatközlőm szerint a pâwuëka f < őaőyillKa). A ëitamt zűrjén jövevényszó 
(vö. TOIVONEN: FUF. XXXII , 8 7 - 8 ) . 

Szóbelseji kakuminális affrikátára vezethető vissza az öe (vö. fi. uuhi ~ 
md. uca ~ cser. özga, uzga ' v zürj.-votj. Í / Z ~ osztj. ac ~ ? m. juh (COLL., 
Voc. 121); űe (vö. zürj. ug ~ osztj. une, wynë stb., i. m. 66); talán a kënë 
( ~ osztj. kinc, kic <-**> m. kengyel, uo. 24), naë ( ~ osztj. naë, ndzi ~ ? IpS. 
njiec'ce, uo. 102 és m. nyárs, SzófSz.); ëdnë ( ^ osztj. cane, COLL. VOC. 60); 
ëowdr ( ~ osztj. cdwdr stb., vö. KÁLMÁN, Obi-ugor állatnevek 27), piëjan (meg
felelőit 1. N. SEBESTYÉN, Haln. 19 — 21). Északi vándorszó a ëar (<^ o. ëar, 
sar ~ jur. sar). 

A szókezdő ë- eredeti jésített affrikáta (vagy spiráns),folytatója a eökdr 
hal névben, (hacsak nem jövevényszó az osztjákból, vö. N. SEBESTYÉN, 
Haln. 15—6) és a ëaÂ szóban (megfelelőit 1. N. SEBESTYÉN: I. OK. I, 374). 

Összefoglalva: az obi vogul ë a fgr. *c folytatóiban és jövevényszavakban 
maradt fönn. Ez az egyetlen olyan vogul nyelvjárás, amelyben az ë fonéma 
fennmaradt, de nem terjeszkedett az s ( < f g r . *s) rovására. 

Néhány szóban a szigvai és a szoszvai -w-nek az obi nyelvjárásban 
-y- felel meg: Szi., Szo. mowint <~ Ob moyint 'nevetés'; Szi., Szo. püwi ^ Ob 
püyi 'megfog'; Szi., Szo. püwdl ~ Ob pdydl 'falu'; Szi., Szo. tow ~ Ob tay 'ág'. 
Ellenpélda is akad: Szo. édyt 'öröm' ~ Ob èdwti 'örül'. Mindegyik ősi szó, 
háromnak magyar megfelelője is van: nevet (vö. régi és nyelvj. mövet), fog, falu. 

2. Vogul sajt 

Egyetértek ERDŐDI JÓZSEFÍBI abban (NyK. LXVI, 389 — 91), hogy igen 
fontos volna a Munkácsi-szótár minél előbbi megjelenése, sőt egy olyan vogul 
szótár is, amely összesíti az eddig följegyzett vogul szókincset. Azt is készséggel 
elismerem, hogy a VNGy. IV/2, 226. lapján tévedésből írtam a vogul sajt szóról 
ERDŐDI szerint (390) „rendíthetetlen bizonyossággal", hogy ,,egyéb források
ban nincs meg". E mondat helyén szerencsésebb lett volna a következő 
„Munkácsi egyéb szövegeiben nincs meg". Lehetne még óvatosabban is 
fogalmazni: „Munkácsi egyéb szövegeiben nem találtam". Tévedésemet nem 
óhajtom menteni, sőt igen boldog lennék, ha egy többezer adatot feldolgozó 
munkában ez volna az egyetlen tévedés. Már magam is fedeztem fel aVNGy 
TV/2 kötetében több pontatlanságot, nem egészen szerencsés megfogalmazást. 
Tévedni emberi dolog! 

Ezért ne vegye ERDŐDI se rossz néven, ha figyelmeztetem, hogy a SZORO-
KiN-féle szójegyzéket (NyK. XVI, 470—84) nem MUNKÁCSI adta újra közre 
és nem ő fűzte hozzá a sajt mindkét jelentését, valamint a zűrjén etimont. 
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A cikk B. J . aláírása ugyanis sokkal inkább a szerkesztőre, BUDENZ JózSEFre 
vall. BUDENZ mellett szól nemcsak a betűjegy, hanem az is, hogy Munkácsi 
akkor 21 éves egyetemi hallgató volt, akinek jelentek ugyan meg már cikkei, 
de — tudomásom szerint — akkor még vogullal nem foglalkozott. 

3. Szór okin „igazolatlan9 ' szavai 

BUDENZ a SzoROKiN-féle szójegyzék közlésének utolsó lapján (NyK. 
XVI, 484) felsorol néhány olyan szót, amelyet nem sikerült REGULY anyagából 
vagy a bibliafordításokból igazolnia. Azóta ugyan tetemes vogul nyelvi anyag 
jelent meg, de még így is akad néhány olyan szó, amelyek sajtóhiba vagy 
félreértés folytán ma sem fejthetők meg. Nagy részük azonban az újabb 
forrásokból igazolható. 

Az alábbiakban betűrendben sorra veszem a BuDENznak megfejthetet
len, illetőleg szerinte nem igazolható alakokat. Ahol a magyarázatban a vogul 
alak mellett nincs forrásjelzés, ott saját feljegyzéseimet idézem az 1957 — 8. 
évből az északi nyelvjárásból. A címszavak latin betűs alakja BUDENZ átírása; 
a magyar vagy német jelentós ugyancsak tőle származik. A cirill betűs alakok 
és az orosz jelentések SZOROKIN adatai. 

ajm 'eső, /;o>KAb' • A jelentésmegadás valószínűleg téves. A vogul adatközlő 
félreérthette a kérdést. A szójegyzékben megadott szó az aj« m lehet, azaz az 
aji 'iszik' igének befejezett melléknévi igeneve 'átázott, beivódott' jelentésben. 
A vogulban is a föld „(be)issza" a vizet. 

anca 'fürj, KypoíiaTKa'. A KyponamKa egy galamb nagyságú fehér 
madár, magyarul 'hófajd'. Ennek vogul neve är]%a. SZOROKIN adata tehát vagy 
téves lejegyzés vagy sajtóhiba (az *aHxa ~ *amxa helyett). 

äsim 'kész vagy-e, roTOBT>-JiH?' Valószínűleg egy betű kimaradt és így 
BUDENZ helyesen veti össze az ästetn 'fertig' szóval. 

diguli ~ diguli (dueyAbu) ' szidni, pyraTbCíi'. BuDENZnak igaza lehet 
abban, hogy it t maga a szitok rejlik a megadott szóban. A kul 'ördög' szót 
sejti benne. Az első szótag szerintem a ti közelre mutató névmás. így a kifeje
zés (ti kul) azt jelentené 'ez (ím egy) ördög'. 

karú 'fazék (ropmOK)'. Ha a szó valóban hiteles, gondolni lehetne esetleg 
az orosz szó átvételére. 

keraon (Kdpaon) 'gyertyatartó, nOACBEMHHK'. BUDENZ — helyesen — 
összetett szónak véli, amelynek első tagja a kér 'vas'. Az összetétel második 
tagja szerintem az É. äna, äni 'csésze' jelentésű szó. Az összetétel szó szerint 
tehát Vas-csésze'. 

kiisup (kincyn) 'pnönuK, Haselhuhn'. A császármadár északi vogul neve 
kisup (tkp. 'fütyülő'). Az adat hiteles. 

kis% (KUCXb) 'egér, Mbiiirb'. Homályos szó, magam sem tudom igazolni. 
Talán az egér cincogását utánzó szó? 

koaloul (Koajiboyjib) 'végezni, KOHMHTb'. BUDENZ szerint koal-oul 'kötél
vég'. Lehetséges, hogy félreértésből származik a jelentés megadása. 

ma%lä ~ ma%la {MÜXAH) 'wyrcb, Käfer'. A szó baglyot (coBa) jelent. 
Vagy félreértette a közlő a kérdést (nem ismerte föl a mutatot t képet?), vagy 
pedig a betűk teljesen összekeveredtek szedés közben, mert a 'bogár' vogul 
neve, a %omlax, majdnem anagrammája az idézett szónak. 
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manSin 'rjiyxapb, Auerhahn'. A szót mansin alakban ismerem azonos 
jelentésben. 

ortkam 'flCTpeöb, Habicht'. Az ölyv vogul neve %ort%an, tehát az első 
betű a lejegyző tollában maradt, az utolsó mássalhangzót meg nem hallotta 
tisztán. 

pojstomgeri (noMcTOMrepH) 'ütni, ÔHTb'. Kétségtelen, hogy itt egy fő
névi igeneves szerkezettel van dolgunk, amelynek második tagja az éri 'kell' 
jelentésű ige. Ha az s téves többlet a szóban, .akkor ez a kifejezés éppen a meg
adott értelmezésnek az ellenkezőjét jelenti: 'abba kell hagyni (pojturjkw' éri)' 

pöltetsu (nooAbmemcy) 'megázni, MOKHyTb'. Helyesebb átírás volna: 
poltetsu. Valóban azt jelentheti, amit BTJDENZ vél: 'megfáztunk, meghűltünk' 
(saját föl jegyzéseim szerint pÖlta%tsuw). 

setlo majn (cdmAO MaÜHb) 'lóháton menni, "fexaTb Bepxoivrb'. BTJDENZ 
helyesen ismerte föl a kifejezésben az orosz ceÖAO szót. A második tag azonban 
szerintem nem a min- 'megy' igének valamelyik alakja, hanem a miy 'ad' ige 
felszólító módja (majen 'adj'). A kifejezés szó szerint tehát azt jelenti: 'adj 
nyerget!' 

áagap elb tajde (mararrb SJIÖL TaM/ie) 'futni, hamar elfutok, ö'braTb, 
CKopo noő'bwy'. Ebből a kifejezésből nehéz az első pillanatra a megadott 
jelentés szerint kihámozni az értelmet. Ha azonban a téves tagolást helyre
igazítjuk, akkor két egymást követő, de szintagmatikusan össze nem kapcsolt 
beszédtöredéket kapunk. A vogul közlő bizonyára nem értette jól a kérdést, 
és így először fokozó értelmű melléknevet, majd igét mondott. Az egyik betű 
sajtóhiba miatt téves. A helyesen tagolt ós javított szöveg: saga pelb, xajde 
(saját feljegyzéseim szerint: saka pélp, %äjti 'nagyon gyors, fut'J. 

sar\zi (iuam3ü) 'madár, irraua'. I t t a vogul sarjéi 'kismadár, veréb, énekes 
madár' szóval van dolgunk. 

tegm (TSYMh) 'hívni, 3BaTb\ Igaza lehet BuDENznak, hogy itt a meg
szólító, hívó (REG. ) tagam (nálam të%am) 'barátom, társam' szóval felelt a kér
désre a vogul emfoer. 

utlajsi 'vakondok, Kporb'. A szó hasonló alakban előfordul AHLQVIST 
szójegyzékében: vit'-loaéi 'Maulwurf ' (vö. még KÁLMÁN: MNyTK. 43. sz. 20.1.). 

vüakläx (yaKARX 'sár, rpfl3b'. BTJDENZ sajtóhibát lát a szó alakjában, 
és összeveti a Reg. voëlâ% *v vosla% 'Schlamm' szóval. Igaza van. 

vuaraej (yapaeü) 'vadász, OXOTHHK'. BTJDENZ fölismeri benne a (REG. ) 
vuár 'erdő' szót. I t t azonban igealakkal van dolgunk, vö. ivöraji 'vadászik'. 
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