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A' KONDAI VOGUL NYELV. 
(Márk evangéliuma.) 

B E V E Z E T É S . 
A' Nyelvtud. Közlemények IX. kötetét vévén Schiefner és 

Wiedemann urak Péterváratt legott arrul értesítenek, hogy az ot
tani Tudományos Akadémia könyvtárában Márk evangéliumának 
is egy vogul fordítása van meg, Js hogy azt mégis szerezhetik szá
momra, ha óhajtom. Köszönő kérésem az vala természetesen hoz-
zájok, hogy szíveskedjenek mendtiil előbb azt lemásoltatni, 's ne
kem elküldeni. Mind ketten azután Pestre jővén, Schiefner úr a' sa
ját kezével leirt evangéliumot, Wiedemann úr pedig azt a' szó
gyűjteményt hozá el, a' mellyet mind a' Máté mind a' Márk evan-
geliumábul önhasználatára készített,ha némi segítségemre lehetne. 
Mert én azonnal kifejeztem volt szándékomat, hogy a' Márk-fordí
tást is kiadom, ha kezemhez vehetem, és boldogulhatok a' kézirat
tal, a' melly, úgy tudom vala, orosz Írással van irva. 

A' pétervári akadémia példánya nem az eredeti, ez a' Sz. 
Zsinat könyvtárában őriztetik, 's úgy látszik, nem igen juthatni 
hozzá. Az eredetit Sjögrén András lemásolta (f 1855.), ki Wiede
mann akadémiai elődje volt; az akadémiai kézirat tehát a' Sjögrén-
féle másolat. Föl lehet ugyan tenni Sjögrénrül, hogy híven írta le 
az eredetit: mégis az írás mivolta — ha talán nem igen olvasható 
— 's a' nyelvnek vagy ismeretlensége vagy homályossága itt-ott 
akadályul lehetének. Schiefner úr, nem találván embert, a' ki le
írta volna (mert a' ki reá vállalkozott is, hamar beléunt az utánozó 
írásba) maga másolá le nagy gonddal; mert a' mi olvashatatlan, 
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tehát érthetetlen, a' Schiefner írásában, az a' Sjögrénében is ollyan 
mint Ahlquist értesít, a' ki most a' pétervári akadémia kéziratját 
forgatja. Igen nagy köszönettel tartozunk tehát Sehiefner úrnak , 
hogy nyelvtudományunk kedviért ollyan nagyon fáradozott. 

De bár millyen is a' kézirat, a' kiadásaiul nem tartózkodom. 
Az érthetetlen vagy olvashatatlan helyek száma nem épen nagy, 's 
azokat az olvasó egyszeriben meglátja a' szövegben. Ámde a' nyelv
isméret, a' mellyet ebbül, a' Márk evangeliumábul, is meríthetünk, 
olly tetemes, hogy annak valóban örvendhetünk. 

A' kézirat végén megtaláljuk azok neveit is, a' kik a Máté 
és Márk evangéliumait vogulra fordították. A' tudósítás oroszul és 
vogulul áll ott; a' vogul eléggé szabad fordítása az orosznak és le
hető híven magyarázva így szól: »A' mi jó autokrator nagy feje
delem imperatorunk Alexander Pavlovicsnak minden oroszokon 
való uralkodásában tolmácsoltatott a' két evangélista Máté és Márk, 
a' Tupll (tobolszk) város bibliai főnökök (azaz, a' bibliai társaság) 
meghagyása következtében, azon lelkek táplálására, a' kik a! menny-
bül leszállott kenyér után esengenek ; — a' Tup'il város környé
kén a' Konda mentiben lakó mancsi nép javára.« 

»A' tolmácsolással fáradozának a' Tupíli kathedral egyház 
felügyelő kulcsárja, protoirej (főpap) Feliczin Péter parancsábul a' 
Tupll alsó másik városbeli Szentháromsági és Szentlélek-lebocsátási 
egyházak olvasó papjai Popov Gergely és György.« *) 

Minthogy itt azt mondja a' két Popov, hogy együtt fordítot
ták a' két evangéliumot, természetesen a' Márk vogul nyelve a' 

*) TwpU volna tehát a' Tobol folyónak és városnak vogul neve, melly a' 
Tobol folyónak az Irtissel való egybeszakadásánál épült. Ali az két részbül, fel
es al-városbul. A' felváros az Irtis keleti partján magos dombon van, 's abban a1 

vár és a' kathedralis egyház. Az alváros is kettő, nagyobbik és kisebbik. A' két 
Popov a' »Tupi'l jolpal mot ul« = Tupil alsó másik városbeli egyházak olvasó 
papjai (pricetnik) voltak, mibül nem lehet tudnunk, mellyik részbe valók. To-
bolszknak 1863-ban 18,361 lakosa volt, nagyobb részint orosz, de egy negyede 
tatár, kiknek saját mecsetjeik vannak. Tobolszk a' tobolszki és siberiai érseknek 
éa a kormányzónak székvárosa. Benne a1 kathedrálon kívül 19 orosz egyház ós 
10 orosz kápolna van, meg két kolostor. Néhány száz német lakos protestáns 
egyházat is tart fenn. — Vogul lakosokrul nem beszéli a' tobolszki statistika. A' 
Konda folyó Tobolszktul jó messze éjszak felé éri el az Irtist. A' két Popov oro
szosan Chondln-nalk nevezik a1 folyót, a' melly az osztják nyelvben is Chanda, 
Kanda. 
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Máté nyelvével megegyez. Mégis találtatik külömbség a' kettő 
közt, melly vagy onnan van, mert külön mást-mást fordított a' két 
ember, vagy onnan, mert nem egy időben fordították az evangéliu
mokat. Nekünk az egyezés és külömbözés egyaránt tanúságos; 
mert az egyezés a' bizonyosságot, a' külömbözés meg a' tanúságot 
neveli, vagy új szókat, vagy új alakjait tüntetvén fel a' már ismert 
szóknak. 

A' Máté evangéliumát „ Matyinél jalpen jomas l'ahel"-nek, a' 
Márkét „Markiul jálp'in latilpu-nek nevezik. — A' Máté evangé
liumának fejezetei csak számjegyekkel, a' Márkéi számszikkal van
nak megolvasva. — Mátéban a' visszamutató névmás mindenkor 
hot-har (a' ki, a' mi): Márkban többnyire hot'ih-har vagy hoth-har, 
a hot tehát h (eh) képzővel tűnik elő. Ezt a' képzőt a motth, másik, 
szó is mutatja, a' melly Mátéban mindig csak mot. De Satigin for
dításaiban is a' kotih-kor = hot'ih-har és mot'ih szók előfordulnak ; az 
'ihj h képzőt tehát ezekben is valóban létezőnek kell elfogadnunk. 

Mát. 3,3. és Mr. 1,3. az orosz így szól: prigotovte put' gospodu, 
ispravte stezi jemu (készítsetek utat az úrnak, csináljatok ösvénye
ket neki). Ezt a' vogul Máté így mondja: VaVptan Vonh pojreh$nef 

varán l'onhtavane. A'Márké pedig így- V- V. p. varán pafit tavane. 
Ebben tehát az orosz puf = l'onh, az orosz steza pedig pat vagy patt. 

Mát. 3, 4, nur entep bőr-öv: Mr. 1, 6. tóul entep tallu-öv. A' 
tóul tallu itt bőr gyanánt van véve, mint a' magyar haj, melly nem
csak fejnek haját, hanem más dolognak is a' haját jelenti, p. o. 
párna-haj. 

Mát. 3, 4. kar ma mag pusztának méze, azaz vad méz: Mr. 1, 
6. sajttal mag esztelen méz. T. i. sajt eszmélet, ész, józan, sajttal 
eszméletlen, esztelen, tehát vad. Az oroszban mind a 'ké t helyen 
dikij med = vad méz áll. 

Mát. 3, 11. jejentap am jejempalt amnanel úogre a' jövő én 
utánam én nálamnál erősebb: Mr. 1, 7. jitapalimt jomi amnanil vá
gva utánam jő a' nálamnál erősebb. — Ez ugyan az oroszban is 
más-másképen van kifejezve. 

Mát. 10. fejezetében az apostolok elbocsátását olvassuk, 's 
jóllehet az oroszban (a' 2-dik versben) az apostol szó előfordul 
(dvenadeati apostolov jimena): a' vogul fordításban az apostol szó 
ki van kerülve, 's ketem (követ) által pótolva (így: kitkujplov ke-
m namanel oli toho) : Mr. 3,14. ellenben így gzól: vares kitkujplov 
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apostolitme = tön (választa) tizenkét apostolt. Továbbá ott az 
apostolok nevei közt a' Máté nevet az első fordítás Matpi-nak, a' 
Márké Matfej-n&ls. nevezi. 

Mát. 13, 6. sah isem ríuvne carloves a' napfény melegének 
nagysága által elaszott: Mr. 4, 6. sah pale itnvne tajves a' napfény 
nagysága által megemésztetett. Az oroszban mind a' két helyen 
ugyan azon szók állanak (ot znoja ze solnecanago pogorélo). 

Mát. 10, 14. és Mr. 6, 11. az oroszban áll: ottfasite prah ot 
nog vasih. A' Máté-fordítás így fejezi k i : ele parketan lajlne ha
nem poreSine (rázzátok le a' lábra ragadt port), a' Márké pedig 
emigy iparketanpuvis nank lajlenannü (rázzátok a' port lábaitokrul). 
A' pores és puvis külömbségét az orosz irás világosan mutatja, mert 
az orosz o és y, n és B betűket nem lehet elcserélni. 

Mát. 21,33. és Mr. 12, l-ben a'szőlősgazdárul mondatik, hogy 
kerítést csináltatott a' szőleje körül. Azt az orosz mind a' két he
lyen így fejezi k i : obnec ogradoju = körülvéve kerítéssel; tehát 
mind a' két helyen a' kerítést ograda szóval nevezi. A' vogul for
dítás ellenben Máténál így mondja: multesta cetel, Márknál emigy : 
multesta usel. A' vogul mid — múlik, mul-t = mulat, körülvesz, 
kerít. A' magyar fordítás is mind két helyen (Károlyi Grásp.) gyepii
vei kerítteti, melly a' vogulban egyszer ceí, másszor us. 

A vőlegény Mát. 25, 6. zenich (or.); 9, 15. pank : Mr. 2, 19. 
vaps. tájat amne ati mujt tustuhv, hun tan jortelan pank? os jejmtat 
hotelét, hun niremtahti tan paltan pank} i toncuvt piimtat picelahv 
szomorkodhatnak-e vagy sem a' vendégek, mikor ő vélek a' vőle
gény (or. Zenich) ? de lesznek napok, mikor elvétetik tőlök a' vőle
gény 's akkor fognak böjtölni. Mát. 9, 15. tájat amne ati pur-mujt 
picelahv, hun vaps tan jotanil? os johtat hotélit, hun elevikti tanan'il 
vaps, i toncuvt pümtat picelahv bőjtölhetnek-e a' lakadalmi vendé
gek, mikor a' vőlegény ő vélek? de jönnek napok, mikor elvétetik 
tőlök a' vőlegény, 's akkor fognak böjtölni. Mr. 2, 19. 

Mr. 26, 6. nolten Simon bélpoklos Simon. Mr. 14, 3. proka-
zennij Simon. 

Mát. 11,20. és 26f 26. sajmt tör, sajmtesta törte: ellenben 
Mr. 2, 4 ; 6, 4 1 ; 9, 20. sajl tör, sajlesta törte. — Mátéban nelimen, 
Markban nalmen 40. Mát. 27, 59. tor vászon, Mr. 15,46. sovíl7 sóid. 

A' Rondái vogul immár két evangéliumi fordítás által lesz 
ismeretessé. Ahlquist szerint, ki maga is nyomozó utazást tett a' 
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vogulok közt (lásd a' Vogul föld és nép 101. stb. lapj.), a* vogul 
nyelv területe három nyelv-járásra oszlik, úgymin/: a' Loszvai 
vagy dél-nyugatira, a' Kondai vagy dél-keletire meg a' Szoszvai 
vagy éj szakira. 'S a' két utóbbi nem is nagyon külömböznék egy-
mástul. Lásd Ahlquist: Kielitar, III. Vihko, 58. lapján. A' Kondai 
vogult tehát a' nevezett két evangeliumbul, a' Szoszvait vagy az 
éjszakit azon mondákbul és énekekbül ismerhetjük meg, a' mellye-
ket a' Vogul föld és nép czimü munkámban, a' Reguly hagyomá
ny aibul, kiadtam. A' Loszvait, úgy remény lem, Ahlquist fogja is
mertetni. Ha ez megtörténendik, a' vogulságrul annyi tudomásunk 
lesz, a' mennyit a' Beguly utazása előtt nálunk senki nem remény
lett, nem is várt. 

E' Bevezetés sarkába teszem a' Máté evangelimában megma
radt nyomtatási hibákat, hogy azoktul legalább a' vogul szöveg 
tisztuljon lehetőleg. 

Mát. 19,5. nupel helyett nupel, azonképen 25,33-ban is. Mert 
varkti tak neta nupel azt teszi: ragad a' nejére, nejéhez, 's tustian 
osetme jomas pal nupel =• állatja a' juhokat jobbra. Ezt az előtt 
nem úgy értettem vala. 

Mát. 25, 19. vim haván helyett olvass 
» » 21. sav numpalne tustilem » » 

» » 
» » 
» » 
» 26, 
» » 
» » 
» » 
» 27, 
» » 
» » 

» » 

32. ahkatat 
43. agmetlesem 
44. tan toncuvt lavet 
21. éaris latem 
56. sohe 
58. tan jejtapalt 
59. janetatel 
12. tan pari 
27. Pilat kacelem 
43. toremne sunhs tav, 
56. tav halanelt 
64. jejmti jot ret 

mim haran 
sav numpalne na-

gen tustilem 
ahtkatat 
agmeltesem 
tan toncuvt lavat 
éaris latam 
soho 
tav jejtapalt 

jantetatel 
tav pari 
Pilat kacelam 
toremne SunSes, tav 
tan halanelt 
jejmti jol ret 



182 HANGTAN. 

Mát. 27, 66- tav tarmelné helyett olvass kav tarmelne 
» » » holmel » » homel 
» 28, 4. jormant hotel » » jormant holpet 
> > 10. lati tavane » » lati tanane 
» » 16. laveg tavane » » /aw* tanane 

H a n g - 1 a n. 
(V. ö. IX. köt. 81.—88. a' 106.—112. lapokon.) 

1. A' betttk száma ugyan az lévén, a' melly 81-ben fel van 
hozva, 'B a' magánhangzók egyezésére nézve is az állván, a* mit 
82-ben találunk, azon példákhoz, a' mellyek a' hangegyezésre mu
tatni látszanak, a' hotol-t, nap, tehetjük, hotel, hotíl helyett, meg a' 
hoto-t, mi által, meddig. Ez utóbbi a' íofto-hoz, úgy, hasonlagos, jól
lehet nem mondhatom, melly viszonyrag helyett van az utolsó o 
(e, vagy ve helyett ?). 

2. (83.) Az a itt is vagy oílyan, melly az éjszaki, vagy szosz-
vai nyelvben is megvan, mint amp eb ; vagy ollyan, melly az éj
szaki nyelvben a: erre nézve a' Márk szövege nem külömbözik a' 
Máté szövegétől. De a' mot, más, szó több ízben világosan mat-n&k 
van írva; mint lant, lavt is lovt, mos, helyett; lanttal, lavttal és 
lovttal mosatlan. A' hosszú a is előfordul, ebben maa, föld, de csak 
vagy egyszer. Az orosz írás a' kettős a-t, úgy hiszem, a' hosszú 
hangzó végett tette ki, de ebbeli kettőzést ritkán gyakorolja, egy 
példája még vaan, de vag'in is, erőd; tehát ezeken kívül a' hosszú 
hangzókat egyáltalában nem fejezi ki, mintha nem is volnának. A' 
g, melly a' ma {maa), föld, szóban ragok előtt szerepel, bajosan je
löl hosszú a-t {vaan és vag'in), mert az igeragozásban is előfordul, 
a' hol a' hangzó hosszúsága nem esik kérdés alá, p. o. alganel, 
megölik őt, az al, öl, szóbul. — Az e vagy a utóhangnak a-vá vál
tozása ragok előtt a' Márk szövegében is általános, azt tehát tör
vény gyanánt tekinthetjük a' Kondai nyelvben; azért is azt vélem, 
hogy helyesebb volna az afféle utóhangot a-vel, mintsem e-vel írni. 
Egy-két esetben az aocusativusi me rag is ma, p. o. nag'inma 
tégedet. 


