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Reguly Antal magyar néprajzkutató, nyelvész, folklo-
rista, térképész, a finnugor népek közötti kutatás út-
törője rövid élete során alapvető vizsgálatokat vég-
zett, és komplex szemlélete jóval megelőzte korát. 
Magyarországon, Zirc városában született 1819. jú-
lius 11-én. Édesapja nyomdokain jogász végzettsé-
get szerzett 1839-ben. Ezt követően nyugat-európai 
utazásra indult, amely mintegy 7 éves tudományos 
expedícióvá alakult. Finnországban megtanulta a 
finn nyelvet, Lappföldre utazott, és másfél év eltel-
tével a Magyar Akadémiának már nem egy utazgató 
jogász, hanem a Finn Irodalmi Társaság tagja, egy tu-
dós vázolta fel nagyszabású terveit a magyar nyelv 
eredetének kutatásáról. Két tanulmányokkal töltött 
szentpétervári év után már az Urálon túlról, a many-
sik, hantik és nyenyecek földjéről érkeztek beszámo-
lói. A visszaúton másfél éven át kutatta a Volga-menti 
nyelveket és népeket. Szentpéterváron összeállította 
az Urál hegység északi területének első részletes tér-
képét, és csak ez után, 1847-ben tért haza Magyaror-
szágra. Itthon könyvtárosi állása mellett néprajzi és 
embertani kutatásokat végzett. 
39 évesen érte a halál, 1858. augusztus 23-án. Bár 
gyűjtéseinek feldolgozása az utókorra maradt, mun-
kássága alapvető fontosságú több tudományág szá-
mára. Kiállításunkkal a 200 évvel ezelőtt született 
tudósra emlékezünk.

Reguly Antal
200 éve született

Kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs 
Központjában, a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében található. Manysi 
gyűjtését Hunfalvy Pál (1854), Munkácsi Bernát (1888), hanti gyűjtését Pápay Jó-
zsef (1898) fejtette meg. Más kutatók finnségi és volgai feljegyzéseit is megjelen-
tették. Térképészeti gyűjtése az egyetlen, amelynek eredményét maga publikálta.

Nyakék a Volga-vidékről Reguly gyűjtéséből, Néprajzi Múzeum. Hanti női cipők Reguly gyűjtéséből, Néprajzi Múzeum.

A Lozva folyó vidéke. Térképvázlat. MTA KIK 
Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye

Reguly néprajzi tárgyakat is gyűjtött, me-
lyeket a Magyar Akadémiának ajándé-
kozott. Onnan a Nemzeti, majd a Népraj-
zi Múzeumba kerültek. A 92 tárgyból álló 
gyűjtemény fele őrződött meg napjainkig. 
Három koponya a Természettudományi 
Múzeumban található. 

 1819. július 11.

F i n n :  e l ä -  é s z t :  e l a -
számi: aelle- mari: ile-
hanti: jilup manysi: jiluw
nyenyec: jilje- komi: ol-

élni

Szöveg: Ruttkay-Miklián Eszter, Gulyás Zoltán (térképészeti rész) • Grafika: Stég 
Grafikai Műhely • Archív források: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és 
Információs Központ, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye • Tárgyfotók: 
Néprajzi Múzeum • Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház • 2019 

Barabás Miklós szépiafestménye Regulyról, 1847.

1819-
ben indul el 

Kőrösi Csoma Sándor 
keletre a magyarok őseit ku-

tatni, Szeder Fábián pedig Hor-
vát István ösztönzésére megje-

lenteti a palócokról szóló néprajzi 
leírását a Tudományos Gyűjte-

ményben. Pesti egyetemistaként 
1836–39-ben Reguly Horvát Ist-

vánnál kosztos diák, 1843-ban 
pedig már „észak Kőrösi Cso-

májának” nevezik. 1857-
ben a palócok között 

kutat. 

 1858. augusztus 23.
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A Magyar Tudományos Akadémia 1841-ben, hallva Re guly finn-
országi tanulmányairól, Maár Bonifáctól kért véleményt 

Regulyról, aki azt készséggel meg is írta: „…ő a jele-
sebb diákok közül volt. Én pedig tulajdon tapasz-

talásomból állíthatom, hogy ő már akkor sem 
elégedvén meg a közönséges leczkékkel, kér-

déseket nálam tenni, s könyveimből többeket 
olvasni, s hasznára fordítani szokott. Nem 
csak pedig a’ haza történeteiben, de más 
országok meg tanulásában annyira ki tün-
tette magát, hogy a’ jelesek között az első 
helyet méltán meg érdemlette…” 
(MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűj-

teménye, RAL 103/1841)

A Dubniczay- avagy Reguly-ház Zircen.

 1819. július 11.  1839. július 18.

fiú Finn: poika észt: poeg
számi: paihka mari: pu
hanti: poh manysi: pig

A zirci Rákóczi tér 10. számú épületen emléktábla hirdeti, hogy ott szü-
letett Reguly Antal. A barokk műemléképületet ezért Reguly-házként 
említik, bár építtetője után a Dubniczay-ház nevet is viseli. Egyelőre 
nincs forrásunk arra, hogy valóban itt született-e a kutató, emlékét 
azonban itt őrzi a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház.

a férfiúnak kijelelt 
„fiatal ember a világért ne siessen 

 pályára lépni…”

Zirc vallási és gazdasági központja természetesen 
a Ciszterci Apátság volt, mely 1814-ig a sziléziai 
Hein ri chau apátsága alá tartozott. Az önállóso-
dó zirci apátság gazdasági növekedése a település 
fejlődését is magával hozta. E birtok gazdálkodá-
sának vezetője volt Reguly István. A magas pozíci-
ónak köszönhetően a család jó anyagi helyzetben 
volt, okos, szorgalmas fiuk, Antal taníttatása nem 
ütközött akadályba. 
Az elemi iskolák után, 1828-tól Székesfehérvárra, 
a ciszterci rend gimnáziumába járt, a hatodik osz-
tályt pedig Nagyszombatban végezte el. 1834–36-ig 
Győrött tanult bölcseletet. Itt szoros kapcsolatot 
alakított ki történelemtanárával, Maár Bonifác 
bencés szerzetessel, aki később egyengette Reguly 
tudományos pályáját. 
1836–39-ig a Pesti Egyetemen tanult jogot, a nyári 
szünidők alatt pedig első utazásait tette meg édes-
apja és a zirci apát támogatásával. 1837-ben egy 
hónapra Bécsbe utazott, 1838-ban pedig a Felvi-
déket járta be.

Bécsi útjával kapcsolatos kiadásai. MTA KIK Kézirattár és 
Régi Könyvek Gyűjteménye.

Bécsi útjára vitt ruháinak listája. MTA KIK Kézirattár és 
Régi Könyvek Gyűjteménye.

Reguly István
Pápa, 1782. XII. 26.

† Csallóköz 1857. I. 19.

Apollónia
?, 1807. XI. 4.

† Zirc, 1826. XI. 4.

Klementina
?, 1816. XI. 27.

† Zirc, 1817. VIII. 27.

Albertina
Zirc, 1824. IV. 23.

?

Júlia
Zirc, 1818. II. 15.

?

Antal
Zirc, 1819. VII. 11.

† Buda, 1858. VIII. 23.

keresztapja Dréta 
Antal zirci apát (tőle 

kapta keresztnevét)

pártfogója Villax 
Ferdinánd zirci apát 

(anyja Reguly lány)

Krisztina
Zirc, 1822. VII. 26.
† Zirc, 1826. IV. 7.

Karolina
Zirc, 1822. VII. 26.

† Zirc, 1826. VIII. 20.

férje Korizmics 
László,

fiuk Korizmics 
Antal

Etl Alojzina
?
?

Reguly Antal rokoni viszonyai

Reguly István 
Pápán szüle-
tett, testvérei 
a város életé-
ben fontos szere-
pet játszó iparosok vol-
tak. Ő viszont egész életét a ciszterci 
rend szolgálatának szentelte. Fele-
ségével, Etl Alojziával hét gyerme-
kük született, ám csak hárman ér-
ték meg a felnőttkort: Júlia, Antal és 
Berta. A fiú a nevét keresztapja, Dré-
ta Antal zirci apát után kapta. Az őt 
követő apát, Villax Ferdinánd anyai 
ágon a Reguly család rokona volt.  
A 19. század közepén virágzó apát-
ság vezetője anyagilag támogatta 
Reguly Antal utazásait. 
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1838 nyarán a Felvidékre indult Reguly, naplójegyzetei alapján 
a vidék, kiemelten a bányavárosok megismerésére. Feljegyzé-
sei ekkor még bőségesek, romantikus elbeszélő részekben gaz-
dagok, megemlítve az utazás minden részletét az ételektől az 
útitársakon át a látnivalókig. A világlátás vágya egyértelműen 
érezhető minden sorából. 
Nem csoda hát, hogy a pesti egyetem utolsó évfolyamát is be-
fejezve 1839-ben újabb utazásra indult. Azt, hogy mi is lehetett 
ennek az utazásnak a célja, csak találgatjuk: továbbtanulási le-
hetőséget keresett valamelyik nyugat-európai egyetemen vagy 
egyszerűen csak világot szeretett volna látni. Pozsonyban, Prá-
gában, Drezdában még a frissen végzett jogászlegény nézelődik. 
Azt senki sem gondolta, hogy Hamburgnál majd észak felé in-
dul, hogy a zord Skandináviát megnézze, és a stockholmi Királyi 
Könyvtárba betérve megismerkedik Ivar Arwidsson finn tudós-
sal, akinek biztatására a nyelvrokonság keresésére indul. 

„mily róna volt hátrahagyott utam,

1838. augusztus 24. „A regvel pompás volt, ’s vidám 
kedélyem egy örömtellyes napot igére ismét éldel-
nem. Az elköltt früstök után, míg a rendelt lovak el-
készíttettek, a házak sora szerént a porcellan fabri-
ca felé egy kis sétát tettem. A levegő frissesége, a táj 
regényes bája ’s viritó tekéntete az egész természet-
nek, mellyel jótékony harmat fördejébül mosolygott 
felém, mindenek felett oly boldoggá teve, millyenek 
csak az ily szabad ’s senkitül függő helyheztetésem 
egy egész ösmeretlen világban […] fogékonnyá tehe-
tett…” (Reguly: Magyarországi jegyzetek. 1994: 39.)

„Hogy honnan van ez az észak iránti lelke-
sedésem? Nem tudom; de már egy egész 
éve ural, és mivel ezt a vidéket elég jól 
ismerem, tudom, hogy nem fogok csa-
lódni. Svédország történelme ragadott 
meg elsőként, és ezen keresztül az érde-
kes svéd karakter. Erről tudnak a bará-
taim is, akikkel kapcsolatban voltam, de 
ők nem hitték, hogy ide eljutok." 
(Reguly levele szüleinek Hamburgból, 
1839. szeptember 18-án. MTA KIK Kéz-
irattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, 
Ms 4754/127.)

Reguly István fiáról írt életrajzában 1845-ben így foglalja össze ezt az időszakot:
„Törvény tanulmányait a’ pesti egyetemben három év által 1839dik évben végez-
te. Utazási szándéka előljárói előtt tudva lévén, azon kedvezést nyerte el, hogy 
siettetése végett legelső tehette le próbatételeit, az utazási 4 hóra szóló levele 
Mlgos Uzovics János, N. mlgu helytartói tanácsnok, ’s egyetemi Director úr által 
néki átadatván, onnan azonnal, haza se menvén Posony, Bécs, Prága felé vevé 
utját. Stockholmba érkezvén a’ kir. könyvtár látogatása’ alkalmával a’ főkönyv-
tárnokkal beszédbe eredvén, ki is a’ magyar és finnus szavak hasonlatosságait 
fejtegetvén a’ finnus nyelv tanulására és magyar kőzti hasonlatosság nyomozá-
sára bírni igyekezve annyira gerjeszté vágyát, hogy egynehány nap mulva finnia 
fő városábul Helsingforzbul érkezett attyafiával csak ugyan el is mentt; így tá-
madván benne a’ vágy a magyarok eredete utáni nyomozódásra.” 
(MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, M. Irod. Levelzés 4-r. 88/37.)

menni

 1839. július 18.  1839. november 7.

oly hegyes
az előttem álló”

Finn: mene- észt: mine-
számi: manna- komi: mun- 
hanti: man- manysi: min-
nyenyec: miny- mari: mie-

A pesti egyetem képe 1835-ben. Schwindt Károly rajza alapján.

Hamburg látképe 1843-ban.

A Svéd Királyi Könyvtár épülete 1877-ben.
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A nemzeti romantika eszméi Finnországban is az 
anyanyelv és a népköltészet felé fordították az ér-
deklődést. Ennek legismertebb, emblematikus ered-
ménye a Kalevala első változatának megjelenése 
1835-ben. Az Elias Lönnrot által gyűjtött folklóralko-
tások, melyeket ő maga szerkesztett egységes műal-
kotássá, a mai napig meghatározó elemét jelentik  
a finn kultúrának. Reguly Antal is a hatása alá került: 
az első magyar fordításrészleteket neki köszönhet-
jük. Ugyancsak ez inspirálhatta folklórgyűjtésre is. 
A telet Helsinkiben töltötte, ahol nemcsak a svéd és  
a finn nyelvet tanulta, hanem a nyelvhasonlítás korai 
műveit: Sajnovics János és Gyarmathy Sámuel mun-
káit is tanulmányozni kezdte. Tavasszal az ország bel-
ső részébe, egy tanyára utazott, hiszen a tengerparti 
területeken elsősorban a svéd nyelv dominált, az élő 
finn nyelv tanulása vidéken könnyebb volt. Ebben az 
időszakban kezdte papírra vetni addigi és új tapasz-
talatait Finnországi Útijegyzetek című füzeteiben.
A nyári napéjegyenlőség már Lappföldön érte. Regu-
lyt minden érdekelte, így Lars Lévi Laestadius számi 
származású lelkésznél, aki a kor ismert botanikusa 
is volt, a nyelvtanulmányokon túl a biológiai, régé-
szeti, néprajzi adatokat is szorgosan feljegyezte. Az 
őszt és a telet elsősorban számi nyelvtanulmányok-
kal és nyelvhasonlítással töltötte Vaasa városában.

„Ez a táj, amelyet elöl rajzoltam maguknak, Lammasachót ábrázolja – egy dombon te-
rül el, és akkor, amikor lerajzoltam, 10 napja, még teljesen hó borította. A 2 magasabb 
fa közül, amelyek az udvarban állnak, az egyik lucfenyő, a másik egy nyírfa, ez utóbbi 
pont az én ablakom előtt áll, és a monsieur, aki a síléceken fut, – én vagyok.” 
(Reguly Antal levele szüleinek, 1840. április 28., Lammasacho. MTA KIK Kézirattár és 
Régi Könyvek Gyűjteménye, Ms 4754/129)

„A finn nép olly gazdag dalokban, hogy ha tudnék ma-
gyarúl verselni, elönthetnélek benneteket velök. Ma-
gyar nyelvre fordítani őket, melly rokon szellemű, és 
hasonló módon fejezi ki magát, igen könnyű és hasz-
nos volna. Rajta mind vissza lehetne adni, mit a finn 
költő gondolt, s össze lehetne hasonlítani magyar és 
székely népdalokkal. A moldvai magyaroknál is re-
ménylek hasonlókat taláhatni.” 
(Atheneum 1841/38. szám, 596-597. o.)

gazdag dalokban…”
„a finn nép olly 

 1839. november 8.  1840. december 31.

tél
Finn: talvi észt: talv
számi: tailv mari: tel
hanti: tal manysi: tal
mordvin: tyelje- 

Reguly Kalevala-fordítása. (MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek 
Gyűjteménye, Ms 6227/89.).

François-Auguste Biard: Laestadius prédikál a számiknak, 1840. 
©Nordnorsk Kunstmuseum, Photo: The Mad Pixel Factory. NNKM.00952). 

A tanya térképe.

„Ez volt a non plus ultrám, itt pi -
hen tem július 8-tól 22-ig. Laes-
ta dius lelkésznél laktam. Ő Svéd-
ország egyik első számú botani-
kusa (Linné ideje óta a svédek mindig kiválóak voltak a természettudományokban), és 
feleségével, gyermekeivel lappul beszél, amit öröm hallgatni. Sok tanulnivalóm volt 
tőle a lapp dolgokról, és itt döntöttem ezek mellett a tanulmányok mellett.” (Reguly 
Antal levele Villax Ferdinánd zirci apátnak, 1840. szept 30., Vasa. MTA KIK Kézirattár 
és Régi Könyvek Gyűjteménye, 
Ms 4754/182)
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Ha Reguly Antal másfél éves finnországi tartóz-
kodása után hazatért volna, akkor is rengeteget 
tett volna a magyar nyelv rokonságának ügyé-
ben. A teljes életmű tükrében azonban ezt az idő-
szakot inkább a felkészülés, az útkeresés jellemzi, 
ami nemcsak tudományos előkészületeket, ha-
nem lelki-szellemi érést is jelentett. Vaasából írott 
leveleiből jól érzékelhető vívódása: térjen-e haza, 
ahogy szülei és a zirci apát elvárja, és a jól előké-
szített jogászi életpályára lépve építse karrierjét, 
vagy az újonnan felfedezett tudósi létformát vá-
lassza, annak szellemi kihívásaival, de az anyagi 
bizonytalansággal. A pénzhiányt alaposan meg-
ismerte már ekkor, de lelkesedése a tudományért 
győzött: eldöntötte, hogy a tudományos kutatás-
nak szenteli életét.
Sajnovics János és Gyarmathy Sámuel munkáit az 
újabb szakirodalom és saját tapasztalatai alapján 
egyre kritikusabban forgatja, svéd és finn nyelv-
tudása fokozatosan javul, elmélyül a számi nyelv 
tanulmányozásban is. A finnugor nyelvrokonság-
ról szerzett ismeretei arra ösztönzik, hogy tanul-
mányait Szentpéterváron folytassa, és a magyar 
nyelv rokonságát minél keletebben keresse, Orosz-
ország belsejében.
1839. november 8-án lépett finn földre, és 1841. 
május 24-én hagyta el azt. 
Reguly szorgalmát és elhivatottságát nagyra ér-
tékelték, a Finn Irodalmi Társaság biztatásként 
levelező tagjává választotta. Jó ajánlólevelekkel 
indult Szentpétervárra.

Finnországi tartózkodása során Reguly minden lehetséges utazási módot kipró-
bált: télen szánon járta az utakat, nyáron egyaránt ment gyalog, kocsin, csóna-

kon. Még sílécen is közlekedett. Az utazás 
egyben találkozásokat is jelentett: kocsi-
saitól énekeket tanult, lejegyzett dalszöve-
geket kapott, és persze mindenféle érdekes 
dolgot hallott. A táj szépsége magával ra-
gadta, megismerte a jellegzetes növény- 
és állatvilágot. Kiadásairól és útvonalá-
ról részletes jegyzeteket készített, amelyek 
a bejárt út utólagos feltérképezéséhez jó 
támpontot adnak. (Reguly Antal: Finlandi-
ai úti jegyzetek. MTA KIK Kézirattár és Régi 
Könyvek Gyűjteménye, Tört.-Földl. 4-r. 25.)

„E sorok átadója Magyarország szülötte, Reguly. Eltöltött egy kis időt Finnország-
ban, megtanulta a svéd és a finn nyelvet, most pedig Pétervárra indul, hogy foly-
tassa filológiai tanulmányait. Jót kívánva neki, senki másnak nem ajánlhatom őt 
inkább, mint méltóságodnak…” 

Jakov Grot levele Vlagyimir Odojevszkijnek. Helsinki, 1841. május 12. Oroszországi Nemzeti Könyvtár, Szentpétervár, 
Ф. 539. оп. 2. ед. хр. 451. л. 4.

víz 

 1841. január 1.  1841. május 24.

Reguly Antal: Finlandiai úti jegyzetek. MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Tört.-Földl. 4-r. 25.

keresendem fel…”
„Én a telet saját hazájában 

„A finn táj olly gyönyörű, és olly egyedülálló a termé-
szet, hogy semmivel, amit Magyarországon, Német-
országban vagy más általam ismert területen lát-
tam, nem lehet összevetni. Mindenhol csak tavak és 
tavak, Kelet-Finnországban nem lehet egy mérföl-
det úgy utazni, hogy ne legyen rálátásunk vízfelü-
letre – ehhez még a lágy dombok és hegyek, az őket 
borító fenyvesekkel – nagyon gyengéden felöltöz-
tetett természet…” 
(Reguly Antal levele szüleinek, 1840. április 28., 
Lammasacho MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek 
Gyűjteménye, Ms 4754/129)

manysi: vit nyenyec: vit 
Finn: veszi észt: veszi 
mari: vüt kamassz: bu
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Szentpéterváron a tudós körök segítségével átné-
zett mindent, amit fontosnak tartott a magyarság 
és a magyar nyelv eredete kérdésében: történeti, 
régészeti, nyelvészeti könyveket bújt, térképeket 
tanulmányozott. Szorgalmával kivívta a vezető tu-
dósok bizalmát: Karl Baer akadémikus volt a leg-
főbb támogatója. Kutatási tervei egyértelműen át-
lépték azt a határt, amit még családi támogatásból 
véghez lehetett volna vinni. Reguly híre a Magyar 
Tudományos Akadémiához is eljutott, ahol a fiatal 
kutató támogatása mellett döntöttek. A megítélt 
segély azonban sokáig nem érkezett meg, így Reg-
uly útját továbbra is követte az anyagi bizonytalan-
ság. Magánéletében Balugyánszky Mihály családja 
volt támasza: a cári udvarnál magas pozíciót be-
töltő jogász szinte fiaként bánt vele. Két, tanulással 
töltött év alatt meggyőződésévé vált, hogy ha va-
lahol érdemes keresni a magyar nyelv rokonságát, 
az csak a finnugor nyelvek körében lehet, a többi 
nyelvcsaláddal a magyar nyelv nem az eredete sze-
rint rokon, a meglévő hasonlóságok másban gyöke-
reznek. Legnagyobb reményt a legkeletibb finnugor 
népek: a hantik és a manysik felkereséséhez fűzött, 
ahova 1843 őszén el is indult.

„Különös figyelmet kívánok fordítani e népek természettani viszonyaira is, s e nép-
családból egy koponyagyűjteményt szerezni össze, fejméréseket tenni s gipsznyo-
matokat venni, minek csinját itt magamévá tettem. Ezt szép volna a többi bore-
ális népekre, tán Szibéria minden népeire kiterjeszteni (ha t.i. módom lenne egész  
Szibériát megjárni): melly úton idővel a polaris népekről, vagy tán tovább is menve 
a turán népclassisról, mi bizonyosan nem haladja még túl nemzeti érdekeinket, olly 
munka támadhatna, melly Mortonnak az amerikai népekről írt munkáját bizonyo-
san felülhaladná.” (Regulyt idézi Toldy 1850: 60–61)

A Magyar Tudományos Akadémia Re guly 
tá mogatását egy összefoglaló munka 
meg írásához kötötte, melyben arra kér-
ték az ifjú kutatót, hogy számoljon be 
addigi eredményeiről és terveiről. A ko-
moly tudományos művön sokáig dolgo-
zott. Jelentése meggyőzte az akadémiát 
a kutatás fontosságáról, így Reguly már 
magyar támogatással indult tovább Pé-
tervárról. A valódi anyagi segítség jóval 
később ért el hozzá.

Csillár a Téli Palotában.

A Kunsztkamera épülete – itt ülésezett az Akadémia is.

fej 

 1841. május 24.  1843. október 9.

komi: pom számi: bagne
észt: pae manysi: pengk 
Finn: pää mordvin: pe 

fogok élni…”
„A tudománynak 

Finnországból 
Észtországon át 

utazott Szentpétervár-
ra. Útközben a vótok – 

balti-finn nyelvet beszélő 
nép – között lakodalmi 
népdalokat, szokáso-

kat gyűjtött.
Balugyánszky Mihály sírja.Szentpétervár térképe 1820-ból.
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1843. december 4-én kelt át az Urál hegységen, és 
Vszevolodo-Blagodatszkoje településen kezdte meg 
életműve legösszetettebb kutatási szakaszát, a 
manysi, majd a hanti nyelv, folklór, hitvilág, néprajz, 
embertan tanulmányozását, valamint az Urál feltér-
képezését. Alapos előtanulmányai és kiváló nyelv-
érzéke révén hamar elsajátította a manysi nyelvet. 
Szótári és grammatikai jegyzetei után, amint társa-
logni is képes volt manysiul, az élet minden terüle-
tére kiterjedő információkat gyűjtött. Nyelvmeste-
rei Jurkina és Bahtyiár, idős manysi férfiak voltak; 
Bahtyiár ottléte alatt végig kísérője maradt. Vele 
jutott el Reguly a kis falvakba, titkos áldozóhelyek-
re, embernemjárta mocsarakba, az Urál szirtjeire. 
1844 őszén tért át a hantik kutatására, és jegyze-
tei jól mutatják, hogyan alakult tudása: míg manysi 
szószedetei német fordítással készültek, hanti szó-
tárában már a manysi megfelelők állnak magyará-
zatként. Nyenyec nyelvi adatokat is gyűjtött, első-
sorban manysi–nyenyec kétnyelvű adatközlőktől. 

„Itt rövid pihenés után elkezdte a két vo-
gullal tanulásait. Ők a Lozva mellékéről, 
ötven versztnyi távolatokról hozattak 
hozzá. Egyik közőlök, kinek neve Jurki-
na volt, hetvenkilenc éves agg, a másik: 
Baktyiár, hatvan éves. Hajok fekete, bő-
rük barna, mint valamennyi voguloké, e 
mellett könnyű s élénkebb kedélyűek mint 
a finn népek szoktak lenni, gyors felfo-
gásuak, a kérdésekre nagy készséggel és 
könnyűséggel felelők. Az ő társaságukban 
Reguly olly jól érezte magát, hogy őszin-
tén megvallaná, miszerint az egész úton 
igazán jókedvű és derült csak velök volt.” 
(Regulyt idézi Toldy 1850: 88–89.) 

„Nem hallgathatom itt el azt a nyájasságot és szíves-
séget, mellyel a nép ezen az egész vándorláson foga-
dott mindenütt, mert a természet e derék fiait híven 
és élénken kivánnám Kegyed elébe állítani. Kegyed, 
tisztelt titoknok úr, emlékezni fog leveleimből, hogy az 
Uralban megérkezésem után néhány héttel két vogul 
érkezett a Tapszíja mellékéről hozzám Vsevolodskoi-
ba, kik, mint mondák, csak azért jöttek, hogy megis-
merkedvén azon férfiúval ki népökhöz ennek nyelve 
s életmódja megtanulása végett küldetett, őt kér-
jék hogy őket s az ő tartományukat is meglátogassa.  
Kegyed aligha meg tudta egyeztetni e tüneményt azon 
fogalommal, mellyet magának e népről formálhatott.” 
(Regulyt idézi Toldy 1850: 88–89.) Menyhal darabolása. 1999, Szinja folyó vidéke.

Nyenyec–német–manysi szótárjegyzet. MTA KIK Kéz-
irattár és Régi Könyvek Gyűjteménye.

Ilja Ivanovics Longortov hanti rénpásztor portréja, 2009.

„Az e vidéken divatozó életmódot bár-
kinek, kit csupán szükségesség vagy kö-
telesség vet oda, tűrni nehéz volna. Egy 
füstös jurta (faház) szugában meghúzód-
ni, iramszarvas bőrén hálni, vízben főtt 
vagy szárított halat enni, só és kenyér 
nélkül folyvást, s változat nélkül: olly fel-
tételek, mellyek finomabb szokásaink-
kal ellenkeznek, sőt rövid időn elvisel-
hetlenekké lesznek. Csak olly ember, kit 
valamelly eszme iránti lelkesedés vezér-
lett oda, kinek ez új világ, melly sok évig 
ohajtásainak célja volt, szellemi szüksé-
gek gazdag kielégítését nyújthatta: csak 
olly ember felejtheti el azon anyagi in-
séget, melly ott körülvette, s érezhetett 
megelégedést, sőt boldogságot.”
(Regulyt idézi Toldy 1850: 92)

Finn: kala mordvin: kal 
észt: kala nyenyec: hale
számi: kuolle mari: kol
hanti: hul manysi: hul

hal

 1843. december 4.  1845. március 3.

Tábori tűzhely, 2011.

Lápvidék a Szinja felső folyásánál, 2011.

kezdek vogulúl”
„már beszélgetni is 
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Folklórgyűjtései – kiváló énekes adatközlői ré-
vén – medveünnepi énekekből, hősökről szóló da-
lokból, mesékből állnak. A hosszú szövegek mellé 
fordítást, megjegyzéseket nem írt, fejben tartotta 
ismereteit. Hihetetlen teljesítmény, hogy a régi-
es nyelvű, nehezen érthető tartalmú szövegeket 
egyáltalán le tudta jegyezni. A munkafolyamatot 
elképzelni is nehéz: az énekes folklór „lediktálása” 
emberpróbáló feladat lehetett a vadász, halász, 
réntartó életmódot folytató férfiaknak, s nem ki-
sebb kihívás az írásmódot is magának alkotó gyűj-
tőnek. Szöveggyűjtése közben kisebb-nagyobb ki-
rándulásokat tett, újabb vidékeket keresett fel, és 
vendégek is érkeztek hozzá. Sok szó esett a meg-
tett utakról, a bejárt vidékről.

Finn: löülü észt: leil
számi:  lew mari:  i le-
hanti:  l i l  manysi:  lel
udmurt: lul komi: lol

„Zenélő fa” Reguly gyűjtéséből, Néprajzi Múzeum.

Sámándob a hanti sátorban, 2000. 

Reguly a szövegeken túl dallamokat is jegyzett le. Igaz, hogy ezeket nem lehet 
összekapcsolni a leírt szövegekkel, de így is fontos adalékot szolgáltatnak az 
obi-ugor dallamkincsről.

„Reguly e küldeményt azon óhajtás nyilatkozá-
sa mellett ajánlotta az académiának, hogy ha ez 
fel nem kívánná állítani, az a nemzeti múzeum-
ba tétetének le, mi csakugyan így is történt. Nem 
szükséges említenem, hogy annak tárgyai kivétel 
nélkül mind lerajzolva, részint színes nyomatban 
közzé tétessenek, akár Reguly útleírásában, akár 
az académia Évkönyveiben. Mennyivel biztosabb 
közlemények volnának ezek azon másolatoknál, 
mellyeket némelly nagy nevű utazók munkáiban 
részint futólagos látás, részint csak elbeszélés 
után készített a rajzoló.”
(Toldy Ferenc 1850: 123)

lélek 

 1843. december 4.  1845. március 3.

a nemzeti hangszerek
és énekek…” 

„érkezésemkor nem ritkán megzendültek

Hímzett csalánszövet 
ruha Reguly gyűjtéséből, 
Néprajzi Múzeum.

Ilja Ivanovics Longortov rénpásztor, 2009.

„Valamint pedig ama két vogulnak látogatása va-
lóságos erkölcsi miveltség tanuságaul szolgál, 
szint úgy nyújtott ennek számos újabb bizonysága-
it azon szíves fogadás, mellyben a magos éjszakon 
mindenütt részesültem. Azon méltánylat, mellyet 
felfogásuk szerint is lelt népiségök abban, hogy egy 
vidéki nyelvöket s erkölcseiket elsajátítani közéjök 
jött, bennök bizodalmat és lelkesedést támasztott, 
s érkezésemkor nem ritkán megzendültek a nem-
zeti hangszerek és énekek, játékokat és táncokat 
adtak elő, hogy ekép örömüket nyilvánítsák, s en-
gem szivök szerint megbecsüljenek.” 
(Regulyt idézi Toldy 1850: 92)
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Finn: kivi észt: kivi 
mari: kü hanti: kev  
manysi: kav komi: ki

kő

 1843. december 4.  1845. március 3.

rajzoljuk az Uralt…”
„Végre érthetően 

Reguly nehezen követhette a falvakról, hegyekről, 
folyókról szóló történeteket, a réntartók legeltetési 
útvonalait, a halászok költözéseit. Földrajzi adata-
inak rendszerezésére térképvázlatokat kezdett ké-
szíteni, rengeteg részletet tüntetett fel, nemcsak a 
települések, hegyek és folyók nevét illetően, hanem 
az éghajlatra, a tájhasználatra, az emberi tényező-
re vonatkozóan is. Elbeszélés alapján azonban nem 
érthette meg az Urál-vidék egész földrajzát, így na-
gyobb utazásokat is tett, egészen a Jeges-tengerig 
eljutott rénszarvasszánon. Ezeken az alkalmakon el-
lenőrizhette előzetes tudását, és sokszor csak ilyen-
kor értette meg a tájra vonatkozó elbeszéléseket. 
Mérőeszközök és műszerek nélkül dolgozott, ezért 
nem is törekedett pontos térkép megalkotására. Az 
adatközlők elbeszélései nyomán olyan mértékegy-
ségekkel kellett számolnia, mint például az egy napi 
járóföld szánkaravánnal, vagy az egy kutyaugatási 

távolság. Vázlatai mégis nagy érdeklődést váltot-
tak ki a birodalom minél pontosabb feltérképezésére 
törekvő oroszországi tudományos körökben. Amikor 
Reguly 1846-ban – szibériai kutatása után még több 
mint egy teljes évet töltve a Volga-vidéki népek tanul-
mányozásával – visszatért Pétervárra, az 1845-ben 
alakult Orosz Földrajzi Társaság felkérte, hogy állít-
sa össze az Észak-Urál első részletes térképét. Reguly 
kéziratos térképének egyetlen, eredeti példányát ma 
is Szentpéterváron, a Társaság térképtárában őrzik. 
Készült azonban róla másolat is, amit kőnyomatos 
formában sokszorosítottak; ebből a Magyar Tudo-
mányos Akadémia is őriz egy példányt.

„Itteni nyolc napom nem a sátorokban, ülőfoglalko-
dásban, hanem a hegység magasaira tett kirándulá-
sok és Tjóbing nomád gazdasága körűli folytonos for-
golódásban tölt. E vendégszerető gazdám mindenütt 
velem volt, s mint fáradhatatlan tolmács és kalaúz 
minden tekintetben tökéletesen kielégített, különö-
sen vogul nyelvtudományom nem kevéssé gyarapo-
dott azon alkalmazás kitanulása által, mellyet a nyelv 
e hegyi és nomád élet körül lel. Itt születve s gyermek-
sége óta itt lakva, nem volt az a bérc és ösvény, mely-
lyet vezérem ne ismert volna.” 
(Regulyt idézi Toldy 1850: 94)

„Szinte nehéz megérteni, hogy az ily módon nyert, határozatlan adatok után, milye-
nek a természeti népeknél divatoznak, hogyan lehet nyerni a geográfiai szükséglet-
nek megfelelő biztonságot. Egy egész vagy félnapi távolság, gyalog vagy iramszar-
vasokkal és újra valamely nyári, őszi vagy téli napi távolság, valamint egy szürkületi 
vagy ebugatási távolság (amennyire az ebugatás elhallatszik) olyan meghatározá-
sok, amelyek nagyok és kicsinyek és különböző egyének szerint, akik által felfogat-
nak, nagyon különbözők lehetnek.” (Regulyt idézi Pápay 1906: 353)

„Itt nem az üres ség, 
hanem a Föld lép elénk 

valamennyi eth nográfiai 
meghatározásaival oly teljes-

ségben, hogy a rajta  
 végbe menő életet mindezen  
mo mentumok szerint teljessé,  
szel lemünkben szemlélhetővé  

és ábrázolhatóvá teszik.”  
(Re gulyt idézi Pápay  

József 1906:354)

Naplemente a Szinja folyón, 2011.

Az Urál hegység felülnézetben.

Csizmatalpfű gyűjtése a Szinja folyó partján, 1999.

Reguly V. számú vázlata az Urálról. MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek 
Gyűjteménye.
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számi: nyailm hanti: nyalum 
mari: jölme manysi: nyilum

nyelv

 1845. március 12.  1847. február 3.

1845. március 3-án Reguly elindult vissza Európá-
ba. Bár egészsége megromlott, az Akadémia újabb 
megbízására ismét kutatásba kezdett, ezúttal a Vol-
ga-vidéken. Már Szibéria felé vezető útján átutazott 
e területen, és találkozott a helyi nyelveket ismerő 
pópákkal, akiktől nyelvészeti anyagokat kért. Ebben 
az időszakban már zajlott az egyházi térítőmunka a 
kis népek körében, nem csoda, ha a rajfai kolostor 
apátja maga is jól ismerte és tanulmányozta a mari 
nyelvet. Némi erőgyűjtés után tehát Reguly vele és 
egy felfogadott tolmács segítségével megismerke-
dett a mari nyelvvel. Ezután a mordvin nyelv két 
nyelvjárását, az erzát és a moksát tanulmányozta. 
Később áttért a török nyelvcsaládba tartozó csuvas 
nyelv vizsgálatára is. 
Pétervári barátai sürgették visszatértét, és össze-
gyűlt anyagai rendezésére buzdították. 1846 őszén 
érkezett vissza hároméves expedíciójáról, és rögtön 
hozzáfogott térképészeti anyagának rendezéséhez.

„… szerzett magának egy ügyes tolmácsot is, kinek élő segedelmével e studiu-
mok szokott buzgósággal űzettek, noha egészsége a szellemi erőltetés megujítá-
sa által olly szenvedővé lett, hogy szin-
te az élet is el látszott őt gyakran hagyni 
akarni. Haja is ez időben hullott el úgy, 
hogy már csak halántékait fedezné. En-
nél fogva koronként kénytelen volt leg-
alább csak egykét napi szünetet engedni 
magának. De ő minden áron meg akart 
felelni utasításának, fogytán levő módja 
pedig sietést parancsolt.”
(Toldy Ferenc 1850: 107) 

„A mordvinok közti utazás tetemes bajok és kedvtelenségekkel volt összekötve; 
azon felül célja is csak részben éretett el, miután az épen a mezei munkák fő idejé-
be esett, melly alatt az egész nép, lakjaitól távol, szerte a szabadban volt elszórva.” 
(Toldy Ferenc 1850: 109.)

Reguly Antal néprajzi tárgyakat is gyűjtött utazása 
során. Ezirányú tervét először Lappföldön vetet-
te papírra. Az általa hozott tárgyak zöme hanti és 
manysi, de a Volga-vidéken is szerzett be visele-
ti darabokat, ékszereket, maketteket. A tárgyakat 
először 1847-ben láthatta a közönség az Akadémi-
án, ahonnan a Nemzeti, majd a Néprajzi Múzeum-
ba kerültek.

készséggel…”
„…örömmel és 

Mordvin nyaklánc Reguly gyűjtéséből, Néprajzi Múzeum.

Mordvin nyaklánc Reguly gyűjtéséből, Néprajzi Múzeum.

Manysi lakóház makettje Reguly Gyűjtéséből, Néprajzi Múzeum.
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számi: varra Finn: veri  
mari: vür mordvin: veri 
hanti: vur udmurt: ver 
manysi: vür észt: veri 

vér

A magyar néprajzi kutatások egyik első terepét a 
palócok földje jelentette. A keleti eredetű csoport 
iránt az oroszországi kutatók is érdeklődtek, így 
Reguly gyakran írt tájékoztató adatokat levele-
iben e témáról. 1857 őszén Reguly Antal az Egye-
temi Könyvtárból szabadságra ment, de nem pi-
henni, hanem a palócok közé, néprajzi, nyelvjárási 
és antropológiai gyűjtésre. A több mint egy hóna-
pos utazás alatt bejárta Kurtány és Fülek környé-
két, majd a Mátra keleti oldalát és a Karancsalját. 
Jegyzeteinek egy részét – a nyelvjárási és néprajzi 
adatokat – magyarul írta, az embertani megfigye-
léseket, méréseket azonban elsősorban németül. 
Antropológiai megfigyeléseihez az újdonságnak 
számító fényképezést is elsajátította. 

Az embertan – antropológia – tudományával már 
Szentpéterváron megismerkedett Reguly, és a 
manysik között gipsz arclenyomatokat készített 
(ezek nem kerültek elő), valamint méréseket végzett 
az arc, a fej, a test különböző pontjain. Palóc gyűj-
tése során a méréseket leírásokkal egészítette ki, és 
az arcokat fényképekkel dokumentálta.
„Megmérem Szabó Istvánt Perséről. Leírom, aztán 
rendezem anyagom. Megmérem Borcsát. Meghatáro-
zom a palóc határokat. Megyünk a kaszálókhoz. Dél-
után Mocsárynál leírást készítek az állatállományról, 
a fogatokról és a gazdaságokról…” (Reguly jegyzeteit 
közreadja Selmeczi-Kovács 1994:51)

„Továbbá a magyar a-t hangosabban, vékonyabban mondják, majd nem úgy hang-
zik, mint az á, az az mint egy rövid á, mellyel a magyar nem, hanem csak a tót bír. 
gátyá lesz belűle, das a klingt hier wie á, elegant. Igy mondja az igazi és fél palocz 
is az a betüt, tótosan: od átá nĕki (oda atta näki), nem huzza a betüt, egyik tag oly 
hosszú, mint a másik.” 
(Reguly jegyzeteit közreadja Selmeczi-Kovács 1994:146)

mindég beszél…”
„A palocz 

„Megtanulván a fény-
képezést, a szünidőkben né-

hány antropológiai utat tett az 
alfölre, a palóczok közzé, melye-

ken mind arcztani, mind fejméreti, 
de erkölcs- és lélekrajzi adatokat is 
szerzett” – írja Toldy Ferenc. Reguly 

fényképei nem kerültek elő, de az 
embertani méréshez készített fel-

vételeket le is írta, így tudjuk, ki-
ket, hogyan, milyen viseletben 

ábrázoltak a fotográfiák. 

A szécsényi kastély.

A füleki vár. Cserna Károly rajza. 19. sz. vége.

Kürtős kemencéjű palóc ház belseje. (Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban 
és képben).

Szécsény környéki palóc népviselet. (Az Osztrák–Magyar 
Monarchia írásban és képben).

Mocsáry Lajos portréja.

 1857. augusztus 31. – október 10.
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észt: koole- mari: kole- 
Finn: kuole- enyec: ka- 
hanti: hal- nyenyec: ha- 
manysi: hal- komi: kul-

halni

1847-ben tért haza Magyarországra Reguly, de rö-
vid látogatás után németországi gyógyfürdőkben 
próbálta egészségét helyreállítani. 1850-től pol-
gári állást töltött be Pesten: az Egyetemi Könyvtár 
„első őre”. Életének ez az időszaka – 1858. augusz-
tus 23-án bekövetkezett haláláig – a leginkább vi-
tatott része az életútnak. Míg korábbi tevékenysé-
géből direkt forrás híján is kirajzolódnak szándékai, 
élete utolsó szakaszáról ellentmondásosak az érté-
kelések. A tudománytörténet sokáig úgy tartotta, 
hogy már csak élőhalottként, beteg, megtört em-
berként tengődött Magyarországon. Az újabb ku-
tatásokból azonban egész más kép rajzolódik ki: a 
tudományos közéletben aktív kutató, aki jelen volt 
az Akadémia ülésein, elvégezte az állásával járó 
feladatokat, megtanult még fényképezni is, és ma-
gyarországi kutatásokba kezdett. Egyet nem tett, 
amit mindenki várt tőle: nem dolgozta fel gyűjté-
seit és nem nyilatkozott a magyar nyelv eredetét 
illetően. Pedig vannak olyan levelei, amelyben még 
azt is megírta, hány kötetben tervezi kiadni anya-
gát. A helyzet az Akadémia számára tarthatatlan 
volt, hiszen Szentpétervár óta támogatta Regu-
lyt, s joggal várt eredményt. Hunfalvy Pált küldték 
Reguly mellé segítőnek, aki a közös munkát ígére-
tesnek látta. A teljes feldolgozásra azonban nem 
került sor: Reguly 39 évesen meghalt. 
Életműve jóval több, mint négy kötetet tett ki, ám 
a feldolgozáshoz sok évtizednyi várakozás, majd 
több generációnyi tudós munkája kellett.

Akadémiai székfoglalóját a magyarság eredetével 
kapcsolatban írja. A mű elméleti kérdésekkel zárul:
„A mi rokonsági kérdésünk felfogása is – ezeknek meg-
felelőleg, bár eredetileg minden magyartól egyenlő 
érzésekkel fogassék fel – ezeknek szellemi fokoza-
ta szerint, különböző, s hogyha azt, eltekintve annak 
sokféle árnyéklataitól, két fő elválásában szemléljük, 
az a mennyire tisztán a sziv módosítlan érzéseivel 
karoltatik fel: népiesnek; a mennyire az, érzéseiben 
elszellemesített, és az öntudatos lélek befolyása ál-
tal módosíttatott szív felfogásával nézetik: tudomá-
nyosnak nevezhető.” (Reguly Antal: A dzungár nép és 
annak a magyarral állított fajrokonsága, Pest, 1850.)

„… 1850 februárjában kaptam meg kinevezésemet az 
itteni egyetemi könyvtár első őrévé. Állásom kedve-
ző. Értékes emberek barátságának örvendek; a nyelv 
és őstörténet vonatkozásában kifejtett munkássá-
gomat nemzeti tudományunk képviselői – kevés ki-
vétellel – elismerik és értékelik.” 
(Reguly levele A. A Kuniknak, 1854. február 28., Pest)

Reguly hazautazásához és itthoni munká-
jához Toldy Ferenc úgy próbálta az anyagi 
hátteret biztosítani, hogy létrehozta a Re-
guly Társaságot és kiadta a Reguly-Albumot.  
A kötet első felében beszámolt Reguly kutatá-
sairól, a második részben pedig szépirodalmi 
alkotások kaptak helyet. Az 1850-ben megje-
lent kötet bevételével Regulyt támogatták. 

 1850  1858. augusztus 23.

„…négy 
kötet lesz…”

Az Urál hegység Ivgyelnél.

Reguly édesanyjának levele Toldy Ferenchez a Reguly-Album kézhezvétele-
kor (MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye).

A Reguly-Album elszámolása (MTA KIK Kézirat-
tár és Régi Könyvek Gyűjteménye).

Reguly Antal sírja a Kerepesi úti temetőben.
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