
Ismertetések és bírálatok. 

PÁPAY J Ó Z S E F : Osztják népköltési Gyűjtemény. Az osztják nép hitvilágára 
vonatkozó hősi énekek, istenidéző igék és medveénekek. REGULY ANTAL 
hagyatéka és a saját gyűjtése alapján közzéteszi . Budapest, Hor-
nyánszky V. 19C5. 4-r. L X X X I I + 2 8 4 1. [Zichy Jenő gróf harmadik 
ázsiai utazása, V. kötet.]*) 

A NyK. múlt évi folyamában ismertettem KARJALAiNENnak 
az osztjákság hangtörténetével foglalkozó nagybecsű munkáját. 
Örvendetes dolog, hogy már megint egy hatalmas kötetről kell 
beszámolnunk, a mely gazdag tartalmával kétségkívül nagy mér
tékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy a finnugorságnak e reánk 
nézve fontos ágáról végre megbízható ismereteink legyenek. 

PÁPAY JÓZSEF, mint a ZICHY JENŐ-féle harmadik ázsiai ex-
peditio nyelvész-tagja egész esztendőt töltött az északi osztjákok 
földjén s ezen idő alatt volt alkalma az északi osztják nyelvet 
gyakorlatilag is elsajátítani; csak így sikerülhetett néki utazásá
nak egyik főczelját megvalósítani: a HUNFALVY előtt még leg
nagyobbrészt érthetetlen REGULY-féle északi osztják szövegeket 
megfejteni. Hogy a szövegek megfejtése milyen fáradságos és 
nehéz munka volt, arról könnyen meggyőződhetünk, ha az ere
deti EEGULY-féle szöveget összevetjük PÁPAY átírásával. A LXXIX. 
lapon felhozott példákból csak kettőt idézek; EEGULY : jilem 
meil: PÁPAY O: jiwli mewdl; REGULY : nyolte jolti kul meimem: 
PÁPAY O: nol-taj OIDÍ yolom eumem stb. Nyilvánvaló, hogy EEGULY 
igen gyakran maga sem értette a sebtében leírt szöveget; nem 
csoda, ha HUNFALVÍ, kellő gyakorlati nyelvismeret híján, sehogy-
sem boldogult vele. 

KARJALAINEN és PÁPAY kutatásai több tekintetben ki
egészítik egymást. PÁPAY minden idejét és erejét az északi 
nyelvterület tanulmányozására szentelte; KARJALAINEN bejárta 

*) Tar t a lma : REGULY ANTAL emlékezete I—LI . REGULY hagyatéká
nak feldolgozói LII—LXIX. Az osztják népköltési gyűjtemény LXX— 
LXXXII . Északi osztják szövegek és fordításaik 1—282. 
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ugyan az egész osztják nyelvterületet, de fő figyelmét mégis 
inkább a déli nyelvjárásokra fordította. KARJALAINEN, úgy látszik, 
a szókincset akarta lehetőleg teljesen összegyűjteni, paradigmá
kat állítani össze; PÁPAY főképpen összefüggő népköltési szöve
gek feljegyzésére törekedett. 

PÁIAY hangjelölése nem annyira részletező, mint KARJA-
LAiNENé, s ez helyes is, mert a részletekbe menő hangjelölés 
helyénvaló hangtörténeti munkákban, de egy vaskos kötetet 
tévő szövegek nyomdai kiállítását s még inkább elolvasását 
szinte lehetetlenné tette volna. Érdemes volna P. és K. hang
jelölesét rendszeresen összevetni; talán ily módon megállapít
hatnánk az északi osztjákságra olyan nagyolt hangjelölést, a 
melynek gyakorlati szempontból nagy hasznát vehetnők. A két 
hangjelölés bemutatására néhány példát idézek: PÁPAY, 106. 1. 
awdt: KARJALAINEN. 12. 1. audt; P. 14. kámtm: K. 12: kaimn ; 
P. 77. kalty^y : K. 14. kójjnai) ; P. 15. nomds: K. 50. nvmds; 
P. 163. sosl: K. 55. svsll; P. 226. porli: K. 56. pvrl'i; P. 229. 
%ai-: K. 63. ym-{ P. 19. vorya: K. 62. uvrya; P. 230. mehk: 
K. 145. mehk; P. 109. vuesjy: K. uehy; P^249. llp.dt: K. 217. 
libát stb. Persze nem lehet tudni, hogy a hangjelölés külömb-
sége itt-ott nem dialektikus külömbségen alapul-e. 

Az előttünk fekvő gazdag tartalmú kötet, — a melyre 
csupán nyelvészeti szempontból akartunk néhány megjegy
zést tenni, — csak kisebbik részét foglalja magában annak 
a népköltési anyagnak, a melyet PÁPAY aránylag rövid idő alatt 
nagy szerencsével s nagy fáradság árán gyűjtött. Reméljük, hogy 
ZICHY JENŐ gróf ismert tudományszeretete s áldozatkészsége 
lehetővé fogja tenni a még hátralévő anyag kiadását is. A már 
kiadott szövegek tanulmányozását pedig a szerző nagyon meg
könnyítené, ha minél előbb megajándékozna bennünket az 
északi osztják nyelv grammatikai vázlatával s a köznyelvre is 
kiterjedő szójegyzókkel. 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 




