
PAP AY JÓZSEF ÉS A BESZÉLT OSZTJÁK
NYELV

Vértes E d it

Pápay hagyatékában a folklorisztikailag jelentős anyag előtt az osztják 
"parole" jellegzetességeit illusztráló rövid beszélgetések, mondatok 
találhatók jövés-menésről, rénszarvasokról, vásárlá-sukról, az időjárásról, 
emberek hogylétéről, családjukról stb. Ezek a cári időkből csak nála 
található köznapi feljegyzések szolgálhattak arra, hogy jól megtanulhasson 
osztjákul.

Pápay József több mint egy fél évszázaddal később, sokkal 
komolyabb és alaposabb nyelvészeti fölkészülés után ment az 
északi osztjákok közé mint előde, Reguly Antal, aki 
iskolázottsága szerint nem nyelvész, hanem jogász volt. Ennek 
ellenére osztják tudása alig múlhatta fölül Regulyét, a 
megfejtendő osztják hősénekek szempontjából talán semmivel 
sem. Hiszen a két osztjákföldi út között eltelt idő alatt csak 
nagyon kevés és a megfejtésre váró, följegyzések szempontjából 
nem használható osztják kiadványok jelentek meg. Mindössze a 
következők: Castren déli osztják nyelvtana és szószedete, benne 
kevés szurguti osztják adattal. Erről hamar meg lehetett 
állapítani, hogy, nyehjárásilag távol esik Reguly szövegeitől. 
Hunfalvy földolgozta és kiadta a nem osztják anyanyelvűek 
készítette Biblia-fordításokat, melyek nyelve északi osztják. Ez 
a gondosan összeállított nyelvtan és szószedet sem tette sem őt, 
sem mást képessé Reguly osztják szövegföljegyzéseinek a 
megértésére. Sok reményt fűztek Ahlqvist két helyszíni 
gyűjtőútjához. az eredmény nagyon lehangoló volt, ma már 
tudjuk, hogy indokolatlanul pesszimista következtetésekre 
jutott, amikor azt vallotta, hogy a népköltészet az obiugoroknál 
már a múlt emléke, csak értéktelen maradványokban lehet 
nyomaira bukkanni.
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Pápay nyilván jól ismerte ezeket a kiaványokat, ezek 
ismeretében biztosan próbálkozott a Reguly-följegyzések 
megfejtésével, megértésével. Elődeihez hasonlóan siker nélkül. 
Az osztják kincs megmentésének már csak egyetlen módjára 
lehetett gondolni: a helyszínen osztjákok segítségével,
ugyanúgy, ahogy Munkácsinak sikerült Reguly vogul anyagát 
közkinccsé tennie, sőt újabbal meg is szaporítani.

E cél érdekében Pápaynak meg kellett jól osztjákul tanulnia. 
Az Ahlqvist könyvéből nyilvánvalóvá vált, hogy nyelvmestere, 
egyike a kevés írástudó osztjáknak, alig-alig tudott neki folklór 
följegyzések szerzésében megfelelő segítséget adni. Az 
eredmény mindössze öt rövid mese, négy dalocska s 
harmincegynéhány találós kérdés. Értékük nem annyira 
lebecsülendő, mint ahogy Ahlqvist vélte, mennyiségileg azonban 
nem kielégítő. Remélni csak azt lehetett, hogy elsősorban az 
oroszul nem, vagy alig tudó osztjákoktól várhat Pápay komoly 
segítséget, ha sikeres lesz az útja. Ehhez pedig saját osztják 
beszédkészségre kellett minél rövidebb idő alatt szert tennie.

Az eddigi osztják kiadványokból sem Pápaynál, sem más 
gyűjtőnél nem állapítható meg, hogy osztják tudását hogyan 
szerezte, hogyan gyarapította. Természetesen Pápay, 
Kaijalainen és Paasonen ottjárta óta a lehetőségek is 
megváltoztak, a Szovjetunióban, különösen nyáron, a kutatók a 
Moszkvában, Szentpétervárott stb. tanuló vogul-osztják 
egyetemisták személyében kitűnő tolmácsokhoz jutottak, 
időnként nyelvészet vagy néprajz iránt érdeklődő vagy éppen 
azzal foglalkozó segítségét kaphatták. A cári Oroszországban a 
századforduló idején ilyen tolmácsról a gyűjtők még csak nem is 
álmodhattak.

A kutatók az osztjákok és vogulok között Reguly 
eredményein föllelkesedve, főként folklór értékű nyelvi anyagot 
kerestek, s kiadáskor is ezekkel kezdték a publikálást. Ez alól 
Pápay sem volt kivétel, s hagyatékának földolgozói sem.
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Megjelent eddig a Pápay megmentette Reguly-anyag, azaz 
hősénekek és medveénekek, Pápay saját gyűjteményéből 
ugyancsak a hősénekek és a medveénekek, valamint mesék és 
regék, regetöredékek. Pedig van egyéb osztják följegyzése is 
magyar fordítással, de nem sok.

Pápay hagyatékában az első két füzetben tálálhatók vegyes 
följegyzések, 1. a mellékelt tartalomjegyzéket.. A  füzetek 
számozása valószínűleg nem tőle származik, már amennyire 
egyetlen egy számból ez megállapítható, a füzetekre írt 
számjegyeket nem Pápay keze vonásának vélem A  füzetek 
közül többen tovább folytatódik a számozás is és a bejegyzett 
anyag is, ami föltétlenül Pápaytól ered. Az első két füzet alakja 
is különbözik a többiekétől, melyek a 4.-től kezdve többnyire 
vastag irkák, az első vékony nagy alakú füzet, a 2. és a 3. 
szótá-füzet.

Az első két füzetben sok olyan bejegyzés van, mely 
bárkinek, aki idegen nyelvet tanul a szótárfüzetébe beleillene. 
Pl. három egymást követő sorban bal oldalt osztjákul, jobb 
oldalt magyarul: "eső", "esik", "künn esett az eső" (2:65). A 
füzet bejegyzései azonban nem korlátozódnak szavakra és azok 
fordítására, meg azokat illusztráló rövid példamondatokra, 
akadnak bőven olyanok egymás után, melyek egy idegen nyelv 
tanulásakor különbségek érzékeltetésére szolgálhatnak, pl. "a 
kutya ugat", a következő mondat: "a kutya ugatása hallszik" 
(1:97).

Van a följegyzések között olyan több mondatból álló 
beszélgetés, mely a "jön" és "megy" megértetéséhez akármelyik 
nyelvi tankönyvbe belekerülhetne:

"Hová ment?"
"Innen oda ment."
"Onnan idejött."
"Innen [el] ment, ott van."
"Honnan jöttél?" vagy "honnan jösz (v. érkezel)?"
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" Sziget-faluból jöttem. "
"Hová mégy?"
"Sziget-faluba megyek." (1:34)
Néhány szó megadása után: "Kivel jöttél (tk. kicsodáddal)?" 

Itt már látható az az osztják nyelvi sajátosság, hogy a kérdő 
névmás is igen gyakran birtokos személyjeles. A  válaszban erre 
nincs példa, a további folytatásban azonban igen:

"Nem a, egyedül jöttem."
"Ki vitte el" vagy "kicsodád vitte el (tk. kitől vitetett, 

kicsodádtól vitetett?)" (uo.)
Idézhető egy hasonló másik beszélgetés is:
"Kicsoda jö tt?  Itt senki sincs."
"Én valahová el akarok menni."
"Sehová se megyek."
"Honnét jöttél?"
"Te hová mégy?"
"Én menni akartam, íme most sehová se megyek."
"Előre megy és hátra megy. "
"Tántorog (tk. kétfelé jár)." (1:93-4).
Másik rövid mindennapi beszélgetés:
"Ezt az embert sohasem láttam."
"Én őt régóta nem láttam."
"Az az ember hozzám ritkán jár, ez mindennap jön." (1:94).
A környezetből, az osztjákok. életmódjából természetesen 

következik, hogy a mindennapi beszélgetések során 
rénszarvasokról sokszor esik szó:

"Az ember így szól: a rénszarvasaim hová mentek? vagy 
nem így szól, mondja: hová távoztak?"

"Az ember így szól: A rénszarvasaim hová mentek? azért 
mondja: elvesztek talán?"

"A másik mondja: nem-e vesztek el?"
"Ő mondja: talán elvesztek." (1:30).
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Rénszarvasok vásárlásáról Pápay meglehetősen sok 
mondatot jegyzett föl beszélgetés formájában:

"Add el nekem a rénszarvasokat a szánba fogottakat."
"Ö mondja: hát csak vedd meg őket."
"Megvettem."
"Azokat a rénszarvasokat más ember vette meg (tk. más 

embertől vétettek meg)."
"Én csak egy rénszarvast vettem."
"Mi a rénszarvasokat nem vettük meg, mi a rénszarvasoktól 

elálltunk."
"Venni akartunk, [de] elállottunk (v. abban maradt a vétel)."
"A rénszarvasokat pányvakötéllel fogd meg!"
"A pányvakötelet balkézre fölszedi (gombolyítja)."
"A páuyvakötél föl van göngyölítve."
"Kivetette (v. elhajította) s ily módon a rénszarvasokat 

megfogta."
"Én nem fogtam (tk. fogattam nincs), az az ember fogott 

(tk. attól az embertől fogatott)."
"Ez a szarvas nem jött felém (az én irányomban) az az 

ember fogta meg (affelé ment)."
"Ö meg akarta fogni, [de] nem fogta meg, a rénjét én 

fogtam meg."
"Mi meg akartuk őt írn fogni."
"Mi elhibáztuk (ketten), ő fogta meg."
"Mi nem fogtuk meg."
"O mondja: ti miért hibáztátok el?"
"Ti (ketten) nem fogtátok meg (tk. fogástok nincs)."
"Mi (négy ember vagyunk: én, te, ő, más ember) 

mindvalamennyien azt a rénszarvast meg akartuk fogni. Mi 
(ketten) megfogtuk, a másik két emberünk nem, ők (ketten) 
nem fogtak." (tárgyas ragozás helyett ez talán hibás). (1: 33).
Az utolsó mondatok a duális bemutatására szolgálnak.

A vásárlással nagyon sok példamondat foglalkozik, l .még:
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"A császári magtárban liszt (v. gabona) venni megyünk."
"Milyen árat kérsz? vagy Ez hogy? (tk. mi ár)?"
"Más emberhez beszélek: én megvettem, mire becsülöd." 

(1:30).
Természetesen az időjárás sem maradhatott ki a "parole" 

milyenségét illusztráló példamondatokból.
"Rettenetes idő (tk. ördög járó idő)."
"Bálványszellem járó ködös éj, semmi se látszik, a ház-köz 

sem látszik."
"Lehetséges, hogy a házacskámat se találom meg, olyan 

nagy vihar van."
"Téged én mikor látlak, örökre elveszek."
"Valahogy talán mégis hazajutok."
"Csak egy irányú szél legyen, meg ne forduljon."
"A tundrán tévelygők így tévednek el." (1:94).
Az időjárásról beszélve nemcsak a helyi viszonyok, hanem a 

hitvilág is megmutatkozik a kifejezésekben.
Nemcsak mondatokban, hanem az európaiak számára 

szavakban kifejezhető tárgyakat leíró mondatokban is gyakran 
egészen speciális gondolkodásmód jelentkezik.

"Olló [tk. két pengéjű kés] (2:55).
Nem dönthető el, hogy teljesen régi szemléletű-e vagy 

beszélgetés a betegségről-egészségről vagy keveredik-e a 
modem fogalmakkal:

"Varázsolj csak, hadd gyógyuljon meg, talán tudod 
(meggyógyítani)."

Aztán csak egy szó van foljegyezve: "Orvosság".
"A beteg ember jobban lett, folépült."
"Égési seb."
"Gyógyítani kell." (2:62).
Maga Pápay is utalt rá, hogy' a példamondatok között nem 

véletlen az időkénti összefüggés, mert akad olyan hosszabb
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összefüggő kérdésekből és feleletekből álló rész, mely előtt 
osztjákul magyar fordítással cím található:

"Az osztják nép egymásközti beszéde (v. beszélgetése)."
"Jó napot barátom."
"Téged rég nem láttalak, hol voltál?"
"Én vadásztam, halásztam."
"Sok halat fogtál?"
"Jócskán fogtam."
"Hát a gyermekeid egészségesek?"
"Egészségesek."
"A nagyobbik fiad életben van?"
"Hála istennek (tk. isten rendelte) egészséges (egészségesen

van)."
"Az idősebb fiadnak van felesége?"
"Nincs, a fiamnak nincs felsége."
"Vennék neki feleséget, [de] nincs leánydíj" vagy: 

"megházasítottam volna, de nincs pénzem."
"Honnét akar házasodni? "azt nem mondják."
"Erről a vidékről vettem volna neki feleséget,[de] nincs 

leánydíj."
"Az apja sokat kér."
"Ja bizony sok díjat vett, engem mindenesetül elkért a 

leánya díja gyanánt."
"A fiamnak vettem felséget, a menyem apja sok díjat kapott, 

nekem nem hozott semmit (nekem hozott valamija nincs)." 
(2:49-50).

A legközönségesebb, teljesen mindennapi közlések között is 
akadnak olyanok, melyek nyelvi megformálása az osztják 
népköltészet nyelvének az ismerete nélkül meg sem érthető:

"Én egy fazéknyi ideig megyek (é. míg egy fazék 
megfőhet)." (2:68).

Vagy más irányúan speciális:
"Te az [ő ] lelkét (tk. é. bizalmát) nem bírod." (1:40).
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Nem dönthető el, hogy az osztjákok a mindennapi 
beszédben is használnak-e figura etimologicákkal teletűzdelt 
mondatokat, vagy népköltészeti feljegyzéséből írt-e ki Pápay 
-esetleg a szótárban való kicédulázás miatt- időként egy-egy 
mondatot. Ez a probléma a következőnél merülhet föl:

"A külsős város külsején, a teres város terén künn hálok." 
(1:35).

Lehetne még több hosszabb-rövidebb beszélgetést idézni az 
evésről, az italozásról, a dohányzásról, lámpagyujtásról, 
vásárlásról, árakról, halászatról, táncolásról, éneklésről, 
tetoválásról, olyan beszélgetésekből, melyek Pápay 
problémáival lehettek kapcsolatban: a postával,
postaállomásokról, ahol elhangzott pl., hogy

"A levél másfél hónap alatt ér oda" (1:36), de talán elég arra 
utalnom, hogy ez a szokatlan műfajú sok följegyzés sajtó alatt 
van, a Bibliotheca Pápayensis VI. kötetében fog megjelenni. 
Egy Pápay osztják beszédkészségét jellemző mondást azonban 
mégsem hagyhatok említés néLkül:

"Úgy beszélsz, mint mi (ketten), egy szó se megy ferdére, 
mind helyes (olyan mint a cérna)" s szögletes zárójelben 
hozzáfűzi Pápay: "Ezt mondták rám az osztjákjaim" (2:51).

Kétségtelen volt eddig is mindenki számára, hogy' a 
leggazdagabb népköltészettel rendelkező népeknél is van 
egyszerűbb beszéd, mindennapi nyelv is. Reguly az Uraitól 
nyugatra lakó népek nyelvi anyagát gyűjtve föl is jegyzett 
példamondatokat, s azok a NyK-ben hagyatékából meg is 
jelentek. Amikor azonban a vogulok és az osztjákok között 
tudomást szerzett gazdag és csodálatos népköltészetükről, 
melyről azt hitte, hogy csak aggastyánok ajkán él még, attól 
való félelmében, hogy az énektudás utolsó mohikánjai kieseiket 
magukkal viszik a sírba, rögtön ezen értékek megörökítésébe 
fogott, kellő előtanulmányok végzése nélkül. Az őt követő 
gyűjtők is sorra a népköltészetre akarták a vogulok és az
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osztjákok között az anyag följegyzését korlátozni. Ahlqvist alig 
talált anyagot, ennek ellenére sem jegyzett föl és nem közölt 
vadászok, halászok, barátok, rokonok közötti beszélgetéseket, 
hétköznapi témákat osztjákul, hanem a nyelvileg csekély értékű 
osztják Biblia-fordításokkal "gazdagította" könyve 
szöveganyagát. Nincs tudomásunk arról, hogy Kaijalainen, 
Paasonen és Patkanov hogyan tanult meg osztjákul, pedig - 
legalábbis a finn kutatók - céltudatosan, gyorsan igyekeztek a 
nyelv ismeretébe minél mélyebben behatolni. A két finn gyűjtő 
hagyatékából ismerek olyan lapokat, melyekről látható, miként 
tökélesítették fokról fokra a följegyzés fonetikai pontosságát, 
megbízhatóságát. Nem került azonban a kezembe olyan lap, 
mely a nyelv megtanulásának a módjára utalna. A fent idézett 
mondatokból nyilvánvaló, hogy Pápay a "jön" - "megy", "ide" - 
"oda", "innen" - "onnan" stb. különbségét tudatosan, 
mondatokban igyekezett megismerni. Ilyen tanulásra alkalmas 
szövegrészieteket nemcsak följegyzett, hanem hazajötte után le 
is másolt. Az MTA kézirattárába csak olyan anyag került, 
melyet a hagyatéki anyagban Fazekas Jenő kiadásra 
előkészítettnek minősített, s melyet Zsirai Miklós javaslatára az 
MTA kiadási kötelezettség vállalásával meg is vett.

A hozzáférhető anyag csak közelebb visz minket annak 
megértéséhez, hogy az osztják "parole" megismerését Pápay 
hogyan közelítette meg, de választ nem ad. Azt hiszem, most 
még módunk lenne ennél sokkal többet is megtudni. 
Debrecenben, a Református Kollégium Kézirattárában 
találhatók Pápay helyszíni följegyzései. Ebből az anyagból nem 
tudtam ugyan dolgozni, de módomban volt átlapozni, amikor 
helyszíni följegyzést kerestem, hogy az eredeti följegyzés és a 
kiadáskor alkalmazott átírási mód egybevétését elvégezhessem 
(1. NyK 92:52-54) Valószínűnek tartom, hogy kiadatlan 
naplójában, papírszeletkéken stb. most még sok értékes anyag 
található. A kézirat állapota azonban eléggé egyenlőtlen: vannak
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jól olvasható oldalak, de részben annyira össze is ragadtak 
egyesek, hogy szétválasztásuk is nehéz, Fel kellene ezt az 
anyagot dolgozni, amíg teljesen tönkre nem megy, ami sajnos, 
hamar bekövetkezhet.
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I. füzet, MS 10202/1
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II. füzet, MS 10202/2


