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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. 
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Áz au ikerhangzóra nézve tanúságos a' Márk szövegének 
orosz irása. A' tav, ő, sokszor tau-n&k van írva, de még többször 
tavü-nsk is, az u rövidsége w-val lévén kifejezve. Aligha csalatko
zom, ha azt hiszem hogy a' tavit nem akar egyebet ejteni, mint a' 
tau, föltéve, hogy az orosz szláv kiejtés a' mi szlávjaink szájjárá
sához illik. Számtalanszor tapasztaltam, hogy a' szláv fiú, mikor a' 
}bauery mauer' szókat kiejti, azokat fiaver, maver'-nak mondja. Azt 
gyanítom már, hogy az idegen nyelvekben nem igen járatos orosz 
is az au hangot ew-nak szereti ejteni, mint a' Márk fordítója, 's hogy 
a' fordító, mikor nem av-ot, hanem világosan, mintegy láthatólag 
au-t akar írni, avu-t ír. A' tavit tehát nyilván csak tau, mi külöm-
ben onnan is kivehető, mert az u a' ragok előtt soha sem található; 
pedig mikor tavnane-t, neki, ír, a' tavitnane nagyon helyén volna, 
ha tavü két tagú találna lenni. Tavü tehát csak tau; de így tavnane 
és taunane is azonos. Én bátran a' tavü-t csak tau-nsJs. írom, a' táv
ot pedig meghagyom. 

Hogy a' v-t az orosz író u helyett teszi gyakran, bizonyítja 
írása is, mert Tay-t is ír, mint az aul szót hol aB^, hol aBHJi-nak 
írja. Ez az BLI írás is u helyett azt bizonyítja nekem, hogy a' B 
ilyenkor nem v, hanem u. Alább még hihetőbbé válik ez. Lásd 9. 

3. Az o-ra nézve ezeken kívül, a' miket a' IX. köt. 107. lap
ján 2) alatt olvasunk, a' Márk evangéliumi nyelve még néhány 
esetben teszen a helyett o-t, p. o. os lyuk, as helyett; vojlm, mert, 
vajlen h. Állandó még is a' soj hang, szó, suj helyett; p. o. Mr. 1, 2. 
ketam amk sujmtapím, küldöm hirdetőmet, 's a' 3. soj laüpriil hangja 
a' szólónak. 

Az u és a hangokrul nincs egyéb észrevételem annál, mit az 
idézett 107. lapon 4) alatt meg itt 2 alatt elmondtam. 

4. Az e több megjegyzést érdemel. Általában, úgy hiszem, 
az utóhangu e széles, tehát tulajdonképen a, a' melly azután a' ra
gok előtt a-vá változik, p. o. Jioca, hocat, morcé (morca) morcát • 
Jiocanel, morcanel. Az orosz írás a' széles e-t nem tudja megkülöm-
böztetni a' közép e-tül, mint nem a' magyar: de a' közép e-t leg-
többnyire H-vel fejezi ki, mit én V-vel írok, 's ez uralkodik itt mind 
képzőkben, mind ragokban. P. o. holís, elimholis, Máténál holes, 
elemholes ; hottl (sőt hotol is) hotel helyett; meriím, meriin: amott 
ménem, ménen; mensím, mensín, menís e' helyett: mensem, mensen, 
menés; latijpntl e' helyett: latepnel stb. De a' Márki kézirat felváltva 
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az e-t is használja, 's van ekmholes, az eltmholís mellett; az t (w) 
azonban gyakoribb az e-nél. Én erre nézve a' kéziratot követem, 
mert ez által ismerjük meg legjobban a' közép e-t. Már az éjszaki 
nyelvű szövegek kiadásában úgy jártam el, Hogy a' melly e hang 
az o} u, i vei váltakozik, azt nem írtam a-vei, hanem e-vel, mert az 
nyilván középhangu e. Innen találni a' Márk evangéliumban hotol, 
hotil és hotel, 's az éjszaki nyelvben minimgve, minengve, miningve 
menni. Általában észre lehet venni, hogy a' vogulbán, osztjákban 
sok rokon (u, i) hang az í-be (I>I), mint nálunk az c-be olvad, melly 
azután közép hanguságát is, Írásunk tökéletetlensége miatt, elveszti. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy a' parancsoló mód c-)ét a' Márk 
irása is megtartja; kvalen menj ki {kval'in kimegyen), hitelen menj 
be (tutel'in bemegyen). 

Jóllehet a' magánhangzók egyezése a; vogul nyelvben már 
nem (vagy még nem) látszik meg, — vesd össze a' IX. köt. 106. 
lapján a' 82. alatti észrevételeket: mégis kérdés támadhat, az az i 
(M), melly a' közép e-t képviseli, al- vagy fel-hangu volna-e az em
lített egyezésben ? Én hajlandó vagyok hinni, hogy itt az felhangu 
természetű. 

5. Az előbbinél fogva is tehát két i van a' Márk kéziratában 
a' közép e-s % (H) és a' valóságos (n). A' Márk orosz írású szövege 
sokszor felcseréli, mert az ige jelen idejének egyes számú harma
dik személyét is (lati, keti) bi-vel írja, jóllehet azt határozott II, az
az t-nek látom. Megfordítva, a' mit másutt mindig i vagy i (hi)-vel 
találunk, az itt e-vel is van írva, p. o. lel lélek, lil vagy lil helyett. 

6. Az iker magánhangzók mind u-sak, vagy i-sek, p. o. aul} 

au, ríoul, sóul, svj vagy soj. Az t-seket magyarosan írjuk, mert ai, 
ni, ei kéttaguak. Az orosz írás az ikerhangzónak w-jára, i-jére a' 
rövidség jelét (u, í) teszi, így: TaBy, cofl (tau, soj); 's már evvel is 
azt bizonyítja, hogy TaBy csak tau, nem tavu. Az orosz írás talán a' 
coö-féle szókban is az o és i közzé j-t tenne, mint az u elibe v (B) 
teszen, ha az irás megengedné. Egyébiránt az au ikerhang itt gyak
rabban előfordul, mint Mátéban, p. o. kau (Kay) kav helyett, kő 
sau bokor. Az aul szó gyakran avíl (ÜBUA) alakban van írva, a' mit 
én hajlandó vagyok csak av'l-nék vagy emunak olvasni, Az au ajtó 
szó av és avű. 

Az ou hang leírásában is ugyanazt látjuk, mert van noul és 
novil test, hús; sóul vagy sovíl, sőt §ul is gyolcs. 
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7. A' torokhangok: k, h, g. A Máté evangéliumban Wiede-
mannt követvén ch-t írtam. Ezt itt elhagyom, és egyszerű h-t irok, 
minden megkülömböztetö jel nélkül, mint az éjszaki szövegekben. 
Okom erre, mert csak egy torokhangú h van, mellyet az orosz 
írás x-vel kénytelen kifejezni, s mellyet a' finnben és magyarban 
is erősebben ejtünk, majdnem úgy, mint a' német ch-t. Annál in
kább gondolom, hogy h-t irhatok, mert belhangban el is vész,p. o. 
pojr'ihs, az éjszaki nyelvben pojris, a' tiht itt is csak tit = étet. — 
A' Márk evangéliumi irása a' belhangban a' A-t, g-t néha felcseréli, 
igy : nahke és nugke maga; císhemes és cisgemes kiáltott. Ez utóbbi, 
hogy az orosz irás szerint ch—g is, hasonlóképen az egyszerű h mel
lett szól. Egyébiránt irási jegyeik nagyon külömbözök lévén, arrul 
soha nem lehet kétség, hogy mellyik hangot akarta mindenik eset
ben az iró kifejezni. Okulván az orosz kéziratbul azt látom, hogy 
kvosg'in és kvosJiin vagy hosg'in és hosh'in egyaránt helyesek, a' mit 
az előtt megkétlettem, v. ö. IX. köt. Függel. 200 lapján. 

Az előhangban sőt & belhangban is viszontag a' k és h válta
koznak p. o. kuVt és huVt hagy; jekv és jehv szökdös, tánczol; paks 
és pahs álmélkodik. 

8. A' nyelvhangok, jelesen a' c, s váltakoznak. 
Az aS (dolog) szó a' Márki Írásban sokszor ac, a' Satigin-for-
ditásban as". E hangváltozásra jeles példák: s'uk IX. szótár 211. 
meg cukv anya; éoritahv ugyanott, meg coritahv rágalmazni; aéeti-
tahv IX. szótár, 207. és acintahv reményleni, kivánni. — Különben 
az s-s (c) változás tanúságos a' magyarban is, a' hol (lát) látj-hv\ 
lesz láss, tanítj-hul taníts, hajdan és ma is helyenként tanih. 

A t hang gyakran kettőztetve van, a' hol nyilván nincs reá ok. 
Igy sokszor találni ezt: láttam} lati'im latam, latim helyett. — Vi
szontag az utóhangban rendesen egy t áll, a' hol a' szóisméret U-t 
kivan, p.o. hot a' ki, hott a' hol; tit ez, títt ebben, tat az, tatt ott, ezek 
mindenkor csak igy vannak írva hot a' ki és a' hol; tit ez és ebben, 
tat az és ott. 

Az l kettőzését, úgy látszik, az orosz kiejtés nem szereti,azért van 
talán, hogy mindig no-lov = 8, onto-lov = 9 áll nol-lov, ontol-lov he
lyett. Az is lehetséges, hogy a' vogul közkiejtés nem hallatja a' 
kettős Z-et, mint a' magyar közkiejtés nem hallatja a' kettős r-et, 
'B azért igy ejti p. o. az orr, arra szókat oV, az o'rát ütötte meg (az 
orrát ü. m.), a'ra ment (arra ment). 
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9. Egyéb hangváltózásokbul említhetők az X és j meg az infini-
tivus uh, ah, uhv} ahv. L' és j váltakoznak, s csak az egybesonlítás 
mondhatja meg, mellyik az eredetibb p. o. ul (uV) és uj vad; kuV 
és kuj fekszik, hál; talán hoj is a' hol-tvl származik, tehát lenne 
hoVt betegen fekszik, hoV és hold betegség, láz. 

Az igének infinitivusa nagyon vegyesen van irva. Sokszor ta
lálunk csak ft-t v nélkül, p. o. punuh tenni, funuhv helyett, aluh 
ölni, aluhv h. uttuh ültetni, uttuhv h. Másszor meg menuhvü is van 
menuhv h. — Az u a' v után ilyenkor az éjszaki minungve alakbul 
fejthető meg: mégis elhagyhatónak tartom, mert a' menuhvti alak 
mellett gyakoriabb a' menuh alak. En tehát miudég menuhv-et írok. 
Az u egyébiránt egyebütt is a' v után következik, p. o. juvit be, 
haza, juv h. tuvü bémegyen tuv h. menovü megyünk, menov helyett, 
mi nyilván mutatja, hogy az u jelentés nélküli seva. Hogy a' v u 
helyett is van, világos, igy ríolout = 8-dik és nolovt. 

10. A' Márk evangéliumának orosz irása többi közt egy je
les tanúságot szolgáltat nekünk, mert a' szók hangsúlyát mindenkor 
kiteszi, 's az kivétel nélkül a' szók első tagjára esik. Eddig elé azt 
csak Reguly szóbeli értesítésébül tndtam: most a' jelen fordítás is 
ugyanazt tanítja. Erre nézve a' magyar és vogul nyelv között csak 
az a' külőmbség van, a' melly a' nyelv alakulásábul foly. Mi az el, 
ki féle szókat már összeolvasztjuk az igékkel, és azt mondjuk: el
megyünk ; kimegyünk; a' vogul még ma is ele meni (elemegyen) 
kvane meni (kivé megyén): nálunk tehát azok összókká *) (compó-
sita) lettek már, azért egy hangsúly alá esők; a' vogulban még két 
külön szók, azért mindenik szó a' maga külön hangsúlyával bir. 

8 z ó -1 a n. 
Tárgyszók. 

11. Felsorolom részint az új, részint a'más alakban előforduló 
tárgy-szókat vagy főneveket, a' melly ékkel a' Márk evangéliuma 
a' szótárt bővíti. Első helyre teszem az eredetieket, azután követ
köztetem a' származottakat. 

Tehát az eredeti új vagy más alakú tárgyszók ezek : 

*) A' composiíutn kifejezést összetétel szóval fordítjuk, Brassai az esetlen 
szerkezeit szót használja, Kresznerics ösz-szónak nevezi. 


