
ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 
Lönnbohm 0. A. F., Adalék a keleti-finn tájbeszédek ismeretéhez: 

Jááski, Kirvu s részben Rautjárvi és Ruokolahti egyházmegyék 
nyelvéről (Suomi, XIII. köt. Helsingfors 1879.). 

A finnek újabb időben szorgalmasabban kezdik gyűjteni az 
egyes vidékek tájnyelvi sajátságait és a Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura évkönyvében, a Suomi-b&ia több derék dolgozat jelent meg, 
egyes dialektusok kimerítő vagy legalább is főbb vonásaikban jel
lemző ismertetését adván. Ilyenek nevezetesen: 1. J. A. Hahns-
son: Muotoopillinen selitys Eurajoen, Lapin, Rauman, Pyhán-
maan, Laitilan, ja Uudenkirkon pitájien kielestá (II. Jakso, 6 — 9 
osa); 2. E. Almberg : Isojoen kielimurteesta (8 osa); 3. A. Ge-
netz: Kertomus Suojárven pitájáástá ja matkustamisestani siellá 
v. 1867. (8 osa); 4. J. R. Aspelin: Tavoista ja kieli-murteesta 
Ylivetelin pitájássá (8 osa); 5. T. G. Aminoff: Tutkimus Etelá-
Pohjanmaan kielimurteesta (9 osa); 6. P. Salonius: Kielimur-
teista Kiskon, Karjalohjan, Lohjan, Vihdin ja Nurmijárven pitá-
jissá (10 osa); 7. 0. Grotenfelt: Pohjois-Hámeen kielimurteesta 
(12 osa) és végre 8. O. A. F. Lönnbohm: Jáásken, Kirvun ja osit-
tain Rautjárven ja Ruokolahden pitájien Kielimurteesta (13 osa). 

Ezen utóbbi dolgozat alapján imitt keleti Finnország *) 
nyelvének néhány érdekes dialektikus sajátságát akarjuk meg
ismertetni. 

x) Az említett pitájá-k a viborgi kormányzóságban vannak. — A rövi
dítések magyarázata : A. — Antrean pitájá ; J. L. — Jüáski, Laitila falu ; 
K. — Kirvu ; Bj.= Rautjárvi; Bj. N. — Eautjárviben Niskala falu ; BU. = 
Euokolaks határa. 
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9 8 ISMEETETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

H a n g t a n . 

Tudvalevő dolog, hogy az a hang, melyet mi d betűvel 
jelölünk, nincs meg a finn népnyelvben; ezt a hangot és betűt 
használja ugyan a finn irodalmi nyelv, sőt a svéd nyelv által 
befolyásolt művelt osztály nagy része d-nek is ejti, de a nép úgy 
sehol sem ejti. Nagyon valószínű, hogy a finn nyelvben is meg
volt hajdanában a d hang, de ez idő múltával olyasféle hanggá 
gyengült, mint a milyennek sebes ejtéskor a pedig szóban a d 
hangzik, azaz r-hez közeledő hanggá, a melyet Finnország egy 
részében csakugyan tisztán r-nek is ejtenek; más részében meg 
Z-nek hangzik, de az ország legnagyobb részében meg egészen 
kiveszett a d hang; így pl. írják: en tiedii, és mondják: en tiedd, 
vagy en tiera, vagy en tieid, vagy en tied. 

Az említett pitájá-k beleesnek abba a határba, melyen belül 
a d hang nem létezik, tehát ott sem r-nek, sem Z-nek nem ejtik. 

Az / hang, mely az irodalmi finnségben nincs meg, de 
némely dialektusban kölcsönvett szavakban (pl. flikka, leány; 
frouva, asszony) előfordul, — itt nem található; helyette a szó 
elején v, nagy ritkán p is használatos, pl. porpanattu =! svéd 
förbannad, átkozott; a szó belsejében hv áll / és ff helyett, 
pl. kohvi, az orosz ko$e, kávé szóból. 

A diphthongusokban is van eltérés; az i-vel végződőkről 
nincs ugyan semmi megjegyezni valónk, de a következők: uo, yö, 
ie, eu, ey, melyek az irodalmi nyelvben csak az első szótagban 
fordulnak elő mint diphthongusok, a többiekben pedig külön 
hangokként ejtődnek, itt előfordulhatnak akármely szótagban, 
pl. sannuo, ir. sanoa, mondani [K.] Sőt Ej.-, Rll.- és K.-ban elő
fordul két olyan diphthongus is, melyek az irodalmi nyelvben 
éppen nincsenek meg, nevezetesen: ao és eo, pl. paoss menekvés
ben ; keoss rakásban. — Ezenkívül találni oa és ed diphthongu-
sokat is, általában az irodalmi nyelv ati-ja és ad-je helyén, péld. 
oamu = aamu reggel; ped = pad fej. 

Egészen eltér ezen dialektus az irodalmi nyelvtől abban, 
hogy triphthongusokat is használ, nevezetesen a következőket: 

uoi, pl. nuoi = nőin úgy; juoiss =joessa, a folyóban; 
yöi, pl. ty'ói == työni munkám; -
oai, pl. moai == maani földem; 
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eiii, pl. pecii = pááni fejem; 
iei. pl. tiei = tieni utam. 
A szó végéről ezen dialektus szívesen el szokta vetni a rövid 

vokálisokat, de még nem rendszeresen; a mondat végén és vers
ben rendesen megmaradnak a szóvégi vokálisok. A mi a köze
lebbi adatokat illeti: 

a és a elesik általában a ragok végéről, ha nem következik 
rá aspiratio, pl. 1. némelykor egytagú szavak partitivusából és 
általában a partitivusból, ha a í előtt h, l, n, s, t áll, így süt = 
siita abból; hant = hanta őt; miest = miestá embert; ykskol-
matt = yksikolmatta huszonegy; 2. az inessivusból, pl. Viipu-
riss Viborgban; 3. elativusból, pl. kovast keményből; 4. adessi-
vusból, pl. kirkoll templomnál; 5. ablativusból, pl. kirkolt tem
plomtól; 6. essivusból, pl. koton otthon; 7.az úgyn. excessivusból 
(1. alább), pl. kotont =z kotonta; 8. egyes partikulákból, pl. vaikk, 
ámbár; ett, jött hogy; mutt de; kautt által stb. — Megjegy
zendő, hogy ha a többesszámi partitivusból egészen kiesett a t, és 
a többesi i a partitivus a-jával ja-\& egyesülne, az a egészen 
elesik, hacsak birtokosrag nem követi, pl. talloi = tolója házak. — 
Némelykor aspirátiós a is kiesik, pl. ann olla = anna olla hagyd 
lenni, hagyd békében. 

o és ö elesik: rendszerint csak a -ko, -kö kérdő szócska 
végéről, pl. jok sie maiit = joko siná menet, már te mégy ? 

u és y elesik: a participium praeteriti passivi képzőjéből, 
ámbár a teljes alakokat is használják, pl. pistett — pistetty szúrt. 
— Néha elesik még az M-végű igék praeteritumának egyesszámi 
3. személyéből, miután megelőzőleg már az -i elkopott, péld. 
amp = ampui lőtt (lőve); koat = kaatui elesett (elesek). 

e elesik: rendesen az allativus ragjából, pl. toll ennek; 
rannal parthoz. Továbbá a -ne (nen) végű egyes számi nominati-
vusokból, pl. snomalain finn (e h. -lainen); tóin másik (e h. 
toinen). 

i elvész : a nominativusban, habár néha két mássalhangzó 
áll is előtte, pl. loh lazacz; vek szán; lum hó. Továbbá a -sti 
végű igehatározókból, pl. kovast keményen. — Mindig elvész a 
praeteritum egyesszámi harmadik személyének végéről, pl. valvo 
virrasztott (virraszta); anto, adott (ada); hasonlóképen conditio-
nalisban, pl. veié, vinne; antas adna. 

7* 

1 
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Szó közepén ritkán vész el hangzó egyéb esetekben, mint 
az irodalmi nyelvben; de mégis említendő azon eset, mikor -se 
végű tő többesi nominativusából kiesik az e, pl. hevost lovak 
(e h. hevosét); és az u, y elveszése a -nut, -nyt nomen verbale 
képzőből, j)\.~ oppint tanult; saant kapott; tiennt tudott; naht 
(=ndhnyt), látott. 

De azután az is előfordul, hogy ezen megrövidült alakokhoz 
egy u, y járul, pl. tehty (=tehnyt) tet t ; ndhty (=ndhnyt) látott; 
tarvinntu ( = tarvimiut) szükségelt. 

Más esetekben is előfordul, hogy egy hangzót hozzátolda
nak a szóhoz, s ezen bővebb alak néha a szó eredetibb alakjának 
tekinthető; pl. oni = on kylld, on varmaan (van bizonya : niini = 
niin úgy; ndini — ndin így; '-— az igék első személyében: 
saini = sain kaptam (kapék); vieni = vien viszek. 

A hangzók változásánál több nevezetes eltérést lehet észre
venni az irodalmi nyelvtől. 

Tudjuk, hogy ha no diphthongusra i következik, az irodalmi 
nyelvben új diphthongus: oi keletkezik, de itt az uo egészen meg
marad s az i-vel triphthongust képez a tuo (az) mutató névmás 
többes-számában, pl. naoiss azokban. 

Az első személyi birokosrtag, mely itt -i alakban fordul elő, 
szintén nem idéz elő semmi változást a diphthongusokban és a 
hosszú hangzókban, pl. työi = ty'óni munkám; padi — pddni 
fejem. 

Az úgyn. összevont tövű szavak végéről ezen rag előtt elvész 
az egyik hangzó, pl. vierai = vieraani, vendégem. 

A többes számi -i előtt a tő a-ja vagy d-je a többtagú sza
vak végéről mindig elesik, pl. haraviss = haravoissa gereblyékben. 

Az e mind a nevekben, mind az igékben i-re változik a vagy 
d előtt, pl. valkia ==" valkea tűz; pehmid = pehmed puha; koskia 
és koskea érinteni. — Ej.-ben az így támadt ia, iá már összevo
nódott ii-vó, pl. koskii = koskea; ruppiin = rupean kezdek. — 
Szintén ii-vé változik az ia, ia az egyes és többes-számi partiti-
vusban, pl. miehii = miehid férfiak. 

Az ie mindig w-vé vonódik össze a többes szám genitivusá-
ban, pl. miehii = miehien férfiaké; pahempii == pahempien rosz-
szabbaké. '--•". 

Mikor az irodalmi nyelvben a praesens egyes-számi 3. sze-
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mélye ee-re végződik, ezen diatektusban oo-t vagy öö-t találunk, 
pl. tekköö = tekee tesz; lukkoo = lukee olvas. , 

A hol az irodalmi nyelvben a partitivusi -a, -o-végű tőhöz 
járul, itt az így keletkezett oa helyén uu-t találunk, pl. kottuu = 
kotoa hazulról; ulkuu = ulkoa kivűlről; másutt meg oo-t, péld. 
peltoo = peltoa szántóföldet; hienoo = hienoa finomat. Az infini-
tiyusban oa helyén szintén uu-t oo-t találunk, de néhol uo-t is 
(K.-ban és Rj.-ban). 

Az ua szintén uu-vá vonódik össze a partitivusban és infini-
tivusban; K.-ban wo-vá is változik ; — hasonlóképen az yd-—yy-vé, 
és öci—öö-vé. 

Néha az ?(o, yd és ie is összevonódik mi, yy és n-vé, péld. 
syyvvd = syödci enni; juuvva = juoda inni. 

K.-ban és Ej.-ban az aa és ad — oa és ed-vé lesz, mint Kar
jaiában és Savóban, pl. oamu = aamu reggel; vedrd — vddrd 
hamis; -r-> azonban ez sohasem történik az illativusban. 

Az á'e-ből Jááskiben némelykor ad lesz, ha a két hangzó 
k, t vagy n kiesése folytán került egymás mellé, \A.,,mddss —, 
mdessd dombban; kddss = kddessd kézben; mddt — menet v. mdnet 
mégy. 

A frequentativ -l képző előtt álló e mindig i-vé változik, ha 
előtte a, d, o, ö, u vagy y áll, pl. kokkoiloo.= kokoeUe v. kokoilee 
gyűjtöget. 

A legnevezetesebb hangzó-váltakozások a következők : 
d — e, pl. mdnen = ménen megyek; kdsy — kesy szelid. 
i — a, pl. kitkera — kaikéra keserűi 
e — i, pl. kyntell'= kynttild gyertya. : • • ' . . 
ö — e, pl. pöldstyy — peldstyy megijed. 
u — i, pl. kipuna — kipind szikra. 
a — i, pl. sisdlisko ~s.: sisilisko gyík. 
a — o, pl. lapia = lapio kapa. 
i — o, pl. pulii = pullo palaczk, 

„ i — y, pl. lyhti = lyhty lámpa; hdvitö = hdvytön szemtelen. 
o — e, pl. viimo = viime utolsó. 
y — i, pl. lampymd = lampimd meleg. 
u — p, pl. kirjuttaa = kirjo(i)ttaa írni. 
Néha rövid hangzót mondanak hosszú vagy diphthongus 

helyett: 
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a — aa, pl. maViskuu = maaliskau márczius. 
á — ad, pl. kdrme = káárme kigyó. 
u— uú, pl. sunta = suunta irány. 

Es megfordítva: 
uo — o, pl. juohtuu = johtuu jut. 
yö — y, pl. ryöhtyy = ryhtyy belefog. 
M á s s a l h a n g z ó k . — Szó elején soha sem fordul elő két 

mássalhangzó, mint némely dialektusban. De a szó közepén 
mégis találni oly konsonans-csoportokat, melyek az irodalmi 
nyelvben vagy más dialektusokban szokatlanok; nevezetesen: 

ki, pl. kakla (gúnyolásra használják). 
kr, pl. kokra = kaura zab. 
tr, pl. atra — aura eke; putro = puuro kása. 
pl, pl. naplii ugrál. 
pr, pl. kopra = koura marék. 
ts, pl. hitsi = hitto ördög. Külömben az irodalmi nyelv 

te-jének itt ss felel meg, pl. messá = metsa erdő; kassoo = 
katsoo néz. 

rl, pl. paperloi papirosok. 
nj, pl. minjd — minid meny. 
Szó végén állhat majdnem valamennyi mássalhangzó, neve

zetesen a rendeseken kivűl: 
h: loh lazacz | k: rek szán; suntak vasárnap | m : lum hó; 

nim név | p : papp pap | v : talv tél; ov ajtó stb. 
A következő hangok: l, n, r, s, t palatizálódnak, ha i követ

kezik utánuk, és nem előzi meg őket mássalhangzó, pl. tul'= túli 
tűz: maii = meni mene; ved = vési víz. 

A mi a mássalhangzók gyengülését illeti, az általában úgy 
történik, mint az irodalmi nyelvben; de megjegyzendő, hogy 
azon szótagok, melyeknek végéről egy mássalhangzó elveszett, 
mindazonáltal zárt számba mennek, pl. uko = ukon öregé; ko-
vemmi = kovemmin keményebben. Ellenkezőleg: nem gyengül a 
mássalhangzó, ha az essivus vagy excessivus ragja teszi a szó
tagot zárttá, pl. pappin = pappina papul; kotont = (kotonta 
kotona-ta). 

Sajátságos tünemény a mássalhangzók megnyújtása. Minden 
mássalhangzó meghosszabbodik, a szó belsejében, szótag elején, 
ha előtte rövid, hangsúlyos vokális áll, utána pedig hosszú vagy 
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diphthongus, pl. rahhaa — rahaa pénzt; sijjaa — sijaa helyes; 
makkaa = makaa fekszik stb. 

A többi mássalhangzó-változásról meg kell jegyezni, hogy; 
l, r, s nem assimilálódik a rája következő w-nel, ha e esett 

ki közülök és hosszú vokális következik rájuk, pl. pesneet = pesseet 
mostak. — Ha a gyengülés folytán nn jő létre, ez megrövidül, 
pl. parana — parannan gyógyítok ; emdndlt = emdnnáltd háziasz-
szonytól. — t sohasem marad meg a többtagú szavak partitivu-
sában, mint néha az irodalmi nyelvben és más dialektusokban. 

Mássalhangzók elveszése: 
n: ndht = ndhnyt látott; teht = tehnyt tett; umero = numero 

szám. 
I: oon, oot, ootta, ei oo = ölen vagyok, ölet vagy, ölette vagy

tok, ei ole nincs. 
n: miu = minun enyém; siu = sinun tiéd. A szó végéről az 

n rendesen elvész hosszú hangzó után, néha az igék első szemé
lyéből, az instructivus- és adverbiumokból is. 

Váltakozások. Szó elején: 
h—A;: hipene—kipene (kipind) szikra, kevéske. 
/ — r: loju — roju heverés. 
p — k: pohmelo — kohmelo mámor. 
Szó közepén : l — r : torppaV = torppari zsellér ; kulkku = 

kurkku torok j m — s : tylmd = tylsd tompa J m — v : rosmo = 
rosvo rabló | p — v: kepid•'— keved könnyű. 

A l a k t a n . 

Névszók. 
A sajátszerű s z ó k é p z ő k közül megjegyzendők a követ

kezők : 
1... -nta, pl. juonta ivás, sybntd evés. 
2. -nki, -nko, pl. kulunki költség, aavinko (= aavikko) tisztás 

(az erdőben), nyilt víz. 
3. -kki, pl. mdnekki költség. 
4. -oo, pl. hautoo-maa temető. 
5. -ookse, pl. vastoos felelet, takoos jótállás (írod. vastaus, 

takaus). 
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6. -okse, pl. vahvistos erősítés, kirjutos írás. 
7. -kko, pl. askelikko = askelikas nyomok (askelikko-tie = 

gyalogút, ösvény). 
8. -likas, pl. puhelikas — puhelias beszédes. 
9. -liakas, pl. puheliakas u. a. 
A comparatióról megemlítendő, hogy a jááskii dialektus 

használja ugyan mind a comparativust, mind a superlativust, de 
az utóbbit nagyon ritkán. — Még megjegyzendők a következő 
eltérő fokozások: hyvci j ó : comp. hyvemp (de paremp is), sup. 
paras ; pitká hosszú : comp. pittemp, sup. piti; lyhyt rövid: comp. 
lyhvemp, lyhveemp, lyhviemp (K.) és lyhemp ; superl. lyhvi. . 

A superlativust, mint mondtuk, nagyon ritkán használják 
és leginkább csak az -a és -ea végű kéttagú szavaktól képezve, 
mint makkéi legédesebb, vanhi legvénebb. (Az n elveszéséről már 
fönnebb szóltunk.) De sokkal szokásosabbak a nyugati dialektu
sokban is használatos superlativusok, melyek úgy alakúinak, hogy 
a comparativus elé kaikkei v. kaikkii erősítő szó (v. ö. mendtől) 
járul, pl. kaikkei matalamp legalacsonyabb; kaikkii vákevámp 
legerősebb. Ezt az erősítő szót néha igazi superlativus előtt is 
találni, pl. kaikkei vanhi legöregebb. Ej.- és K.-ban úgy is képezik 
a superlativust, hogy a kaikkii szót a positivus elé teszik, péld. 
kaikkii kallis legdrágább, kaikii vakévá legerősebb. 

A n ó . v r a g o z á s r ó l a következőket jegyezhetjük föl. 
Az irodalmi nyelvben használatos többesi képzőkön kivűl előfor
dul itt még egy harmadik: -loi is, pl. taloloi házak; piilöi fogak. 

A casusragok a következők: 

Egyes-szám. 
Nom. — — — 

-. acc. és gen. -n vagy semmi. 
part. -ta, -a, -ja. 
iness. -ss, -ssa. 

BJ:;v ;!; . elat, :,: ' -sí, -Sta. 
illat. -he, -se, hosszú hangzó + he, vagy semmi. 
adess. -II, -lla. . 
ablat. -It, -Ita. 
állat. -I, -le. 
ess. -n, -na, -nna. 
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excess. -nt, -nta *). 
transl. -ks, -kse. 
prolat. — nincs, 
abess. -ta\ -tta. 
instr. —semmi, ritkán ni'. 

Többes-szám. 
Nom. -t. - ,r 

gen. -te(n), -ihe, -je, -ii, 
vagy semmi. 

ei, -loihe, -loi. 

part. •ita, -ja, -ii, -i. -loi, -lója. 
iness. •iss, -issa. -lois, loissa. " 
elat. -ist, ista. •loist, -loista. 
illat. -ihe, -i, -ise. -loihe, -loi. 
adess. •ill, -illa. -loill, -loilla. 
abl. -ilt, -ilta. -loilt, -loilta. 
állat. -il, -ile. -loil, -loile. 
ess. -in, -ina, -innak -lóin, -loinna. 
exc. -int, -inta. -loint, -hinta. 
transl. -iks, -ikse. -loiks, -loikse. 
prolat. -isse, -ihte, -ite. nincs. 
abess. -ita', -itta. -loitd', -loitta. 
comit. -ine. -loine\ 
instr. -i, -in, -ni\ nincs. 

- Egyes-sz. Többes-
Nom. pad fej pddt 
gen. és acc . pad, pddn (K.) g. pdihe, acc. pddt 
part. pddtd, pddt (ritkán) pditd, pdit 
iness. paas pdiss 
elat. pddst pdist 
illat. padhd pdihe 
adess. pddll pdill 
ablat. padit pdilt 

x) Az excessivust Ahlqvist említette föl legelőször a viborgi és inger-
manlandi népnyelvből. A -nta rag a -na (ess.) és -ta (abl., part.) összeté
teléből származott, és jelentése valamiből kijövetel. 
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állat. pácil(e) pdil(e) 
ess. pádn, pddnd (Ej.) pdin 
exc. pddnt(d) pdint 
transl. pddks pdiks 
abess. pddtd',pddttd(R}.K.) pditd, pdittd 
instr. pad pdi 

prolat. pdisse 
comit. pdine. 

Nom. paljas puszta paljaat 
acc. paljaa paljaat 
gen. paljaa paljaihc 
part. paljasta — 
iness. paljaas paljaiss 
elat. paljaast paljaist 
illat. paljaase 

paljaahe 
paljaa (K.) 

paljai(hi) 

adess. paljaall paljaill 
ablat. paljaalt paljailt 
állat. paaljaal(e) paljail(e) 
ess. paljaan(na) paljain(nay 

exc. paljaant paljaint 
transl. paljaaks paljaiks 
abess. paljaata' páljaita' 

paljaatta páljaitta 
comit. — paljaine 
instr. — paljai. 

Nom. jalka láb 
acc. jala(n) 
gen. jala(n) 
part. jalkaa 

jalkoa 
mess. jalass 
elat. jalast 

jalat 
jalat 
jalkoi(he) 
jalkoi 

jaloss, jaloss (?) 
jalost (?) 
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illat. jalkaa 
jalkaahe 

adess. jalall 
ablat. jalalt 
állat. jalal(e) 
ess. jalkan(na) 
exc. jalkant 
transl. jalaks 
abess. jalata' 

jalatta 
instr. jala 
comit. — 

Nom. talo ház 
acc. talon 
gen. talo(n) 
part. talloo, talloi (Ej. N.) 
iness. taloss 
elat. talost 
illat. talloo 

talloohe (I. L.) 
adess. taloll 
abl. tahit 
állat, talol(e) 
ess. talon(na) 
exc. talont 
transl. taloks 
abess. talota* 

talotta (K. Ej.) 
comit.. — 

Nom. nim név 
acc. nime(n) 
gen. nime(n) 
part. nimmii 
iness. nimmess 

jalkoi 
jalkoihe 
jaloll 
jalolt 
jalol(e) 
jalkoinn(a), jalkonn(a) 
jalkont 
jaloks 
jalota' 
jalotta 
jaloi 
jalkone-, jalkone- (?). 

talot 
talot 
talloi, taloloi 
talloi, taloloi 
taloloiss 
taloloist 
talloi(he) 
taloloi(he) 
taloloill 
taloloilt 
taloloil(e) 
taloloin(na) 
taloloint 
taloloiks 
taloloita 
taloloitta 
taloné-, táloloine-. 

nimet 
nimet 
nimmii, nimilöi(he) 
nimmii, nimilöi 
nimiss, nimilöiss 
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elet. nimest 
illat. nimee 

nimmeehe 
adess. nimell 
abl. nimelt 
all. nimel(e) 
ess. nimen(na) 

exc. niment 
transl. ?iimeks 
abess. nimeté* 

nimettá • 
comit. — 

Nom. lyhyt rövid 
acc. lyhve(n) 
gen. lyhve(n) 
part. lyhytta • 
mess. lyhvess 
elat. lyhvest 

ül. lyhvee 
lyhveehe 

adess. lyhvell 
ablat. lyhvelt 
all. lyhvel(e) 
ess. lyhven(na) 
exc. lyhvent 
transl. lyhveks 
abess. lyvetcC 

lyhvettá 

Nom. hevone ló 
acc. hevose(n) 
gen. hevose(n) 
part. hevost 
iness. hevosess 

stb. 

nimist, nimilöist 
nimmii, nimilöi (he) 
nimmiihe 
nimill, nimilöill 
ilimiit, nimilöilt 
nimil, nimilöil 
nimin(ná) 
nimilöin(ná) 
nimint, nimilöint 
nimiks, nimilöiks 
nimita', nimilöitá' 
nimittd, nimilöittá 
nimilöine-

lyhvet 
lyhvet 
lyhvii 

lyhviss 
lyhvist 
lyhvii 
lyhviihe 
lyhvill 
lyhvilt 
lyhvil(e) 
lyhvin(na) 
lyhvint 
lyhviki 
ly hinta' 
lyhvittá 
lyhvine-

hevos(e)t 
hevos(e)t 
hevosii 

hevosiss 
stb. 
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Nom. penm penm pennit 
acc. penni(n) pennit 
gen. penni(n) pennilöihe 
part. pennii pennilöi, pennilöisii 
iness. penniss pennilöiss 

stb. stb. 

A s z á m n e v e k r ő l a következőket jegyezhetjük meg: 
Használják az ykskolmatt, kaksneljdtt (huszonegy, harmincz-

kettő) stb.-féle alakokat is, de gyakoribbak a kakskymment yks, 
kolmekymment kaks-iéle alakok. 

A sorszámokat elsőtől tizedikig, valamint a sata száz és 
tuhat ezer szavaktól úgy képezik, mint az irodalmi nyelvben, 
csakhogy ezeknek is némileg eltérő az alakjuk: ensimdine első, 
toine második, kolmais harmadik, neljdis negyedik, viijjeis ötödik, 
kuuvveis hatodik, seissemdis hetedik, kaheksais nyolczadik, yhek-
sdis., kilenczedik, kymmendis tizedik. A többieket következőleg 
képezik : 1. 11—19-ig vagy úgy mint az irodalmi nyelvben, vagy 
pedig a második szó után teszik a képzőt, péld. kakstoistais, 
viistoistais (= kahdestoista 12-ik, viidestoista 15-ik). — 2. a teljes 
tízeseknél -is járul a tizeshez, pl. kakskymmendis 20-ik, viiskym-
mendis 50-ik (=kahdeskymmenesi viideskymmenes). — 3. a tízesek 
közt lévők kétfólekópen keletkeznek: vagy úgy, hogy a képző a 
partitivusban levő számnévhez járul, pl. ykskolmaitais 21-ik 
(= ykdéükolmatta), vagy pedig mindegyikhez ilyenformán: kuuv
veis kymmendis kuuvveis ( = 66-ik). 

N é v m á s o k . A személynévmások a következők: mie én, 
sie te, had (hed) ő; myö mi, työ ti, hyö ők. Ragozásuk a követ
kező : 

Egyes- sz. Többes-sz. 
Nom. sie had Nom. työ hyö 
gen. acc siu hdne(n) gen. tei, teijje 

teijjd(n) 
hói (he) 
hói, höijjd(n) 

acc. tejjat höijjdt, hyö 
part. sinnuu hanta part. teitd höitd 
iness. siuss hdness iness. teiss höiss 
elat. siust hanest elat. teist höist 
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illat. sinnuu hánnee illat. teihe höihe 
teihi (?) 

adess. siull hánell adess. teill höill 
abl. siult hánelt ablat. teilt höilt 
all. siul(e) hánel(e) állat. teil(e) höil(e) 
ess. siun hánen ess. tein(ná) hőin (na) 
exc. siunt hánent exc. teint höint 
transl. siuks 

(sieks) 
háneks transl. teiks höiks 

(työks) 

A birtokos személyragok a következők: 
Egyes-sz. Többes-sz. 

1. szem. -i, -in, -n -na, -ne 
2. » -is, -s, -s -(e)na, -(e)ne 
3. » -se, -(e), -(e)se -se, -(e), -(ejse. 

A mutató névmások ezek: tcia, tea, ritkán tárná ez; taa, toa, 
tuo az; se az; többes-számban: náá, naa, noa, ne. Eagozásuk 
kevéssé tér el az irodalmi nyelvtől. 

A relativ névmások: miká mi, joka, kuka, ken ki. Eago
zásuk : 

Egy.-sz. nom. miká, kuka, ken. 
» gen. acc. mingá(n), kunga(n), kenne(n). 
» part. mitá, kuta, ketá. 
» iness. miss, kuss, késs stb. 

Több.-sz. nom. mitká, katica, ketká stb. 
A joka névmás ragozása olyan, mint a miká-é, de többes

száma és egyes-számi genitivusa (jonga) nem használatos. 
A kérdő névmások a következők: kuka ki, miká mi, ken ki, 

kump(i) melyik, kumpane melyik ? Ezekhez gyakran egy s-t csa
tolnak erősítésül; pl. kennes tuo on ? kié az ? — Ezeken kivül van 
még egy különös kérdő adjektivum: mittus v. mittys (Ej.), mely
nek mittune mellékalakja is van. 

A határozatlan névmások közül a következőket használják: 
1. jokkuu = joku valami, valaki, valamely; kiki, akárki i s ; 
% jomp(i), igen ritka; 3.jomp(i) kump(i) valamelyik; k.jokkii = 
jokin valaki, valami, valamely; 5. miká csak valami, valaki is ; 
használatos tagadó mondatban, gyakran úgy, mint a mikáán szó 
az irodalmi nyelvben; 6. mikii = mikin akárki, -mi; 7. kuka 
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valaki; 8. kukkii = kukin minden, mindenki; 9. kump(i) ; 
10. kumpane melyik a kettő közül, nagyon közönséges; 11. ken 
valaki, használatos tagadó mondatban, kérdésekben és úgy, mint 
az irodalmi nyelvben joku; lQ.joka mindenik; 13. jokkaine u. a.; 
14. moni néhány, sokan; 15. monjas [ r i tka]u. a.; 16. monjahta 
ugyanaz; 17. muu más; 18. muutama néhány; 19. molemmat, 
mindkettő; 20. kaikk(i) mind; 21. sama ugyanaz; 22. usia v. 
ussii sokan, többen ; 23. usiamp és ussiimp u. a., ritkább mint az 
irodalmi nyelvben; 24. yks =z sama, eras egy; 25. toine más ; 
26. erás egy (ritka). 

I géh. 

A különösebb i g e k é p z ő k közül fölemlítjük a követ
kezőket : 

-koi, pl. teipakoip (teipaa könnyű léptekkel jár). 
-loi, pl. kulkkaloip (? talán = ténfereg). 
-sse, pl. havasié = havaitsee észrevesz. 
Az alanymutató s z e m é l y r a g o k ezek: 

Egyes-sz. Többes-sz. 
1. szem. -(n), -ni' -mmee, -me 
2. » -t, -', -s -tta, -tto 
3. » -p, -pi, -pi1 -t, -vat. 

A módokra és időkre nézve megjegyzendő : 
Az indicativus imperfectumának képzője -si a többtagú 

igékben, ha t. i. a praesens és imperfectum külömben egyenlő 
volna, pl. haravoisiit gereblyéltek (-lének). 

A futurumot tulla (jönni) és olla (lenni) igével írják körül, 
tehát ép úgy, mint az irodalmi nyelvben. Ettől eltórőleg olőfor-
dúlnak efféle futurumi alakok i s : mie oisin saapa (mind olisin 
saava) kapni fognék; olin saapa kapandó valék; ölet ollut saapa 
kapandó voltál vala; liennee ollut saapa kapandó lett legyen. 

Az imperativus a passivumban nem fordul elő. 
Eagozási példák: 

I n d i c . p r a e * s e n s 
saa kapok soa(n) (K. Ej.) ota(n) veszek 
saat soat otat 
saap(i) soap(i) ottaa 

k 
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saahaa x) soaha1) otetaal) 
saatta soatto otatta, -tto (Ej. N.) 
saavat soavat 

P r a e t e r i t u m . 

ottaat. 

sai(n) oti(n) 
sait otit 
sai ott(i) 
saatii1) otettiix) 
saitta otítta, -tto (Ej. N.) 
saivat, sait (K.) ottiit, ottivat 

C o n c e s s i v u s . 
saane(n), soane(n) (K.) ottane(n) 
saanet ottanet 
saanoo ottanoo 
saatanee otettanee 
saanetta, -tto (Ej- N.) ottanetta, -tto (Ej. N.) 
saanoot ottanoot 

C o n d i t i o n a l i s . 
saisi(n) ottasi(n) 
saisit ottasit 
sais ottas 
saatas otettas 
saisitta, •tto ottasitta, -tto (Ej. N.) 
saisiit ottasiit 

I m p e r a t i v u s és o p t a t i v u s . 
saa', saas (Eli.) : ota' 
saakoo ' ottakoo 
saaha (myö) — 
saakaa ottakaa 
saakoot ottakoot .. 

1) A többes-számi első személy rendes alakja helyett legtöbbnyire 
az impersonalis (úgyn. passiv) alak használatos, úgy mint az orosz karjalai 
dialektnsban is, csakhogy ez utóbbiban az impersonalis alak a többe si 
3. személyre is vonatkozik. 
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N o m i n a v e r b á l i a. 
saapa, ottava. 
saatava, otettava. 
saant (plur. nom. saaneet), ottant. 
saatu, otettu. 
saaha : saahakse-, ottaa, ottoa: ottaakse-, ottoakse-

saahess ottais 
saahe ottai 

saama: saama(n) ottama(n) 
saamass ottamass 
saama st ottamast 
saamaa ottamaa 
saamall ottamall 
saamalt ottamalt 
saamal(e) Mtámale 
saamata\ ottamata1 

v. saamatta v. ottamatta. 
saamine, ottamine ; part. saamist, ottamist. 
saamofijsilla-, ottamoisilla-, -Ita, -lle. 

P a s s i v u m : 

Ind. praes. saahaa, otetaa. 
Praeteritum saatii, otettii. 
Concessivus saatanee, otettanee. 
Conditionalis saatas, otettas. 
Optativus saatakoo, otettakoo. 

A r e f l e x i v igék képzője ezen dialektusban -i és -itu, 
melyek közül az első szótagzárást és mássalhangzógyengülést 
eszközöl. A mi ragozásukat illeti, megemlítendő a -kse képző, 
mely a praesens egyes-sz. 3. személyben fordul elő, pl. lasseikse 
= laskeksen ;• heitciikse. Ragozási példák: 

I n d i o. 

lassei(-n), heitiiin 
lasseit, heitait 
lasseip, heitciij) v. 

lasseikse, heitáikse 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI. 

p r a e s e n s . 
lasseitaa, heitaijjaa 
laseitta, (-tto), heitáittá, (-tt'ó) 
lasseivat, heitáivát 

8 
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P r a e t e r i t u m . 
lasseisi(n), heitdisi(n) lasseitii, heitditii 
lasseisit, heitáisit lasseisitta (-tto), heitáisittá (-ttö) 
lasseis, heitdisii lasseisiit, heitdisiit. 

C o n c e s s i v u s . 
lasseine(n), heitdine(n) lasseitanee, he'tditdnee 
lasseinet, heitdinet lasseinetta, (-tto), heitdinettd 
lasseinoo, heitdinöö. (-ttö) 

lasseinoot, heitdinööt. 
C o n d i t i o n a l i s . 

lasseisisin, heitdisisi(n) lasseitas, heitditds 
lasseisisit, heitdisisit lasseisisitta, (-tto), heitdisisittd 
lasseisis, heitdisis (-ttö) 

lasseisisiit, heitdisisiit. 
I m p e r a t . ós o p t a t . 

lassei, heitdi1 lasseikaa, heitdikdd 
lasseikoo, heitdiköö lasseikoot, heitdikööt. 

N o m i n a v e r b á l i a. 
lasstiva, heitdivd lasseijjess, heitdijjess 
lasseitava, heitditdvd lasseijje, heitdijje 
lasseint, heitdint lasseima, heitdima (ss, -st stb.) 
lasseittu, heitditty lasseimine, heitdimine 
lasseijja, heitdijja (-kse) lasseimisilla- (-Ita, -lle), heitdi-

möisilld- (-Ita, -lle). 
P a s s i v u m : 

Indic. praesens. lasseijjaa, heitdijjdd. 
Praeteritum lasseitii, heitditii. 
Concessivus lasseitanee, heitditdnee. 
Conditionalis lasseitasii, heitditdsii. 
Optativus lasseitakoo, heitditdköö. 
A t a g a d ó ige alakjai a következők: en, et, ei; ei myö 

(=emme), ettd v. ettö, ei ne v. ei hyó. 

Aclverbiinnoh. 
Az adverbiumképzök közül megemlítjük a következőket : 
-st, pl. ihmeest csodálatosan, pirust ördögien; — luultavist 

valószínűleg. 
-stelle, pl. monistelle gyakran. 



LÖNNBOHM: K.-FINN TAJBESZÉDEK ISMERETÉHEZ. 115 

-ti, pl. yhdti folyvást; huoleti gond nélkül stb.; de: áánetá 
és nem áaneti szótlanul, mint az irodalmi nyelvben. 

-llo, pl. millo = miliőin mikor, sillo = silloin akkor. 
-no, pl. taano = taannoin múltkor, muino= muinoin hajdan. 
-si, pl. sekasi == sekasin vegyest. 
-sn, pl. jalkasii = jalkasin gyalog, takasii = takaisin vissza. 
-ítai, pl. runottai = runon mukaan vers szerint. 
-tukse, pl. rinnatukse = rinnatusten egymás mellett. 
-Mm, pl. pádlekkdi egymás fölött. 

Praepositióh és postpositiók. l) 
(ala) : all, alt, ala', alasse, alakse | (es?^): iell, ielt, iel(e), 

ettee, enne \ (jálki): jálell, jálelt, jdlkee \ kané | kautt \ keralla, péld. 
miu kerallai velem | (keski): keskess, keskest, keskee, kese | (kohta) • 
kohall, kohalt, kohal(e), kohtaa, koht \ (liki, likkee): lik, likkeell, lik-
keelt, likkeel(e) \ (luo): luon, luont, luo\ luokse \ (Idpi): lap, lavite1, 
Idvitte | (muka,) : mukaja- (part. sing.), muvass, mukkaa \ (myö) : 
my'óte, m,yös \ (pitkd) : pitki \ (pcrá) : peráss, perdst, perüd \ (puoli): 
puoll, puolt, puolest, puolell \ (pád) : pádll, padit, pddle, pááss, 
pddst, pdáhd, pdisse, pddlisse, pái \ (seka): seass, seast, sekkaa I 
(sivu): sivasse \ (toka) : takan, takant, taisse, taa\ taakse \ táhe = 
tdhden | (vasta): vastass, vastaa, vaste \ (vieri): vieres, vierest, 
vieree \ (vdli): váliss, válist, vállii j (yli): yV, ylisse, ylite11 \ 
ympár. 

CoTbjunctiók. 
Ezekről a következőket lehet megjegyezni: 
ja (és) használatos úgy is, mint az irodalmi nyelvben myös 

(szintén), pl. mie tule ja — miná tulen myös én szintén eljövök 
-kii = -kin, némely szónál csak -i, pl. siellái — siellákin, jonnai = 
jonakin \ -ha,, há = -han, -hán | kans = myös \ aivastee = ainoas-
taan \ ta i— tai = joko — taikka | kai = kuin ; ko, ku = kun | seka, 
némelykor = mutta \ mutt = mutta \ arvollee = kuitenkin \ ett = 
ettá ; jött =jotta. . t 

x) Kern tartottam szükségesnek lefordítani ezen névutókat, valamint 
a kötőszókat sem, mert alakjuk nem tér el annyira az irodalmi alaktól, 
hogy könnyen föl ne lehetne ismerai. Fordításukat mindenki megtalál
hatja Budenz nyelvtanában. 

8* 
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N y e l v m u t a t v á n y o k . 

(Jááskestá). Kerra(n) ajo kuningas maatietá myöte, tilt tuva 
ettee, avas ikkuna(n) ja ajo hevose(n) páá ikkunast sissaá. Sitt kysy 
had ikkunast: „onks tááll ketá t" Yks poika vastas uuni(n) padit: 
„on puol miest ja puol hevost". Kuningas kysy taas pojalt: „miss 
siu issdis on ?" — „Lintui ampumass, kuolleet messáá heittdd ja 
elávát kottii tuop". — „No, miss áitis on?" „Áit niita leipiileipoo, 
joita manna vuonna syötii". — „Missápás sisáreis on tu — „Had on 
niita itkui itkemass, mitd manna vuonna nauro". Kuningas sano süt 
pojal: „siu pittdd tulla selittámmáá vastooksiais, mutt ei pia tulla 
vaate padi eikd Urna vaatteit(a), ei tietd myöte eikd tiepuolta, ei he-
vose(n) kans eikd Urna hevosetta." 

Sit puki poika issecsepddleverkot, káipuki(n) selkáája ajo ojjaa 
myöte kuninkaa hovvii. Kuningas kysy sitt hánelt: „mitenká sie sen 
selitdt, ett tuvass ol puol miest ja puol hevost íu Poika vastas: „niihd 
siell ol, mie oli(n) puol miest ja kuninkaa hevone, miká ikkunast 

Jiasso, ol puol'hevost." — „No mitenkás sie sen selitdt, ko sannoit, 
ett issdis on lintui ampumass, kuolleet heittdd messáá ja elávát kottii 
tuop ?" — ,,Miu issái ol táitd (táilöi) kampaamass, kuolleet játti 
messáá, elávát toi kottii." — „No mitenkás siu áitis niitá leipii leipo, 
joita mánná vuonna syötii?" — „Áit leipo velkaleipii, mitká 
mánn(á) vuonn(a) lainattii, ko ol huuno vuoé." — „No mites siu 
sisáreis niitá itkui itki, mitá mánn(á) vuonn(a) nauro?" — Poika 
vastas: „háá ol lapse(n) vuoteess." 

Egyszer a király az országúton lovagolt; egy kunyhó elé ért, 
kinyitotta az ablakot és az ablakon behajtotta a ló fejét. Azután 
kérdezte az ablakon át : «van-e itt valaki?» Egy fiú felelte a kály
háról: «van egy fél ember meg egy fél ló.» A király megint kér
dezte a fiútól: «hol van az apád?»> — «Madárlőni van, a döglötte
ket az erdőben hagyja s az élőket haza hozza.* — «No, hol az anyád?» 
— «Az anyám azokat a kenyereket dagasztja, melyeket tavai meg
ettek. » — «Hát a testvéred hol van?» — «0 azokat a sírásokat 
sírja, melyeket tavai nevetett.» A király aztán mondta a fiúnak: 
«neked el kell jönnöd megmagyarázni feleleteidet, de nem kell jön
nöd sem ruhában, sem ruha nélkül, sem az úton, sem az útfélen, 
se lóval, se ló nélkül.» 
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Aztán a fiú hálókat öltött magára, kecskebak hátára ült és 
árokban lovagolt a király udvarába. A király azután kérdezte tőle: 
«hogy magyarázod te azt, hogy a szobában (kunyhóban) fél ember 
és fél ló volt?B A fiú feleié: «hiszen úgy volt ott, én voltam a 
fél-ember, és a király lova, mely az ablakon nézett be, volt a fél 
ló.» — <«No hogy magyarázod azt, mikor mondtad, hogy az apád 
madárlőni van, a döglötteket az erdőben hagyja, az élőket haza 
hozza?» — «Az apám tetveket fésült, a döglötteket az erdőben 
hagyta, az élőket haza hozta.» — «No hogyan dagasztotta az 
anyád azokat a kenyereket, melyeket megettek tavai ?» — «Az 
anyám adósságkenyereket dagasztott, melyeket a múlt évben 
kölcsönvettünk, mikor rossz esztendő volt.» — «No, hogy sírta a 
testvéred azokat a sírásokat, melyeket tavai nevetett ?» — A fiú 
feleié: «0 gyerek-ágyban volt.•> 

II. 

(Laitilan kyldstd.) Köyhd mies mari kerra(n) riitamiehe kans 
oikeutee. Köyhd mies kai jala,ja rirsut ja evds-sakk olall,mutt herra 
ajo karrill. Matkall sano köyhd mies: „ottakaa kdrriheend miu evds-
sdkki ja virsui", Herra ott ne kárrihee ja ajo ielt kestikievarrii. 
Köyhd mies tul kirkol(e) ja ko ndk, ett kirko(n) övet olliit auki(i), 
mari had kirkkoo. Siell kysy papp: „minne serikas mies joutu?" 
Köyhd mies sano : „kestikievarrii". ,,Ei se joutunt kestikievarrii, se 
mari helvettii", sano papp(i). — „Voi porpanattu, süt se vei miu 
evdskonti(n) ja kenkdi helvettii". 

A szegény ember egyszer a bírósághoz ment a pörösfelével, 
A szegény ember gyalog ment, a saruk és az eleséges táska a vállán, 
de az úr kocsin hajtott. Az úton monda a szegény ember: «vegyé
tek a kocsitokra az én eleséges táskámat és saruimat.» Az úr a 
kocsijára vette azokat és előre hajtott a kestikievariba (ló-váltó 
állomás). A szegény ember a templomhoz ért és mikor látta, hogy 
a templom ajtai nyitva vannak, bement a templomba. Ott kérdezte 
a pap : «hova jutott az a gazdag ember ?»A szegény ember monda: 
«a kestikievariba*. «Nem a kestikievariba jutott, hanem a pokolba 
mert,» monda a pap. — «Jaj az átkozott, akkor az én eleséges 
táskámat és czipőimet is a pokolba vitte.» 
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III. 
(Laitilan kylástá.) Karhu ja jalopeura sattuit yhtee messáss. 

Karhu sano jalopeural(e) : „meijjá ei huoli pelátá mittáá, mutt pit-
tááhá miestd pelátá". Jalopeura sano : „ei meijjd(n) huoli miestá-
kád pelütá. Ldhetddpds maa(n)tiel(e) /"• Süt hyö mdnniit kahe kese. 
Vanha piika tul' höi(he) vastahee. Jalopeura kysy : „tááks se on se 
mies?" Karhu vastas: „ei; taá onmiehe(n) vaimo". Süt tul paime-
poika vastaa. Jalopeura sano taas: „onks taá se mies." Karhu vas
tas: „ei; taá on miehe taim". Sit tul' vanha sotamies. Jalopeura 
kysy taas : „onks tdd se mies ?" Karhu sano: „on". Ko jalopeura 
sen kuul', mán hdn miestá koht. Miehell ol pyssy ja miekka. Háá 
amp silmile sitá jalopeuraa. Sit ott mieka tnpest ja alko hakata kor-
vile. Süt hyo láksiit karkuu messááhe pois, salloohe. Süt jalopeura 
sano karhule : „pittádhá miest(á) pelátá: ensi sylk silmile, ja sit ko 
ott p(iru) veisse tupest, alko hakata korvile,jot korvat sápájiit." 

A medve és az oroszlán összetalálkoztak az erdőben. 
A med^e monda az oroszlánnak: «nekünk nem szükség félnünk 
semmitől, hanem az embertől félnünk kell.» Az oroszlán monda: 
«nem kell nekünk az embertől sem félnünk. Induljunk csak az 
országútra!)) Aztán elmentek kettesben. Vén leány jött velük 
szembe: «ez-e az az ember?»> A medve feleié: «nem; ez az ember
nek a felesége.)) Aztán pásztorgyerek jött szembe. Az oroszlán 
megint monda: «ez-e az az ember?» A medve feleié: «nem; ez az 
embernek csirája.» Aztán egy vén katona jött. Az oroszlán 
megint kérdezé: «ez-e az az ember?» A medve monda: «ez.» 
Mikor az oroszlán ezt meghallotta, feléje ment az embernek. 
Az embernek volt puskája és kardja. Szembe lőtte az oroszlánt. 
Aztán kihúzta a kardot a hüvelyből és elkezdte vagdalni a füleit. 
Azután megfutottak az erdőbe, rengetegbe. Arra az oroszlán 
monda a medvének: «félni kell bizony az embertől: először a 
szemembe köpött, s azután mikor kivette az (ördög)kést a hüvelyből, 
vagdosni kezdte a füleimet, úgy hogy a füleim megrepedeztek.)) 

IV. 

Hölmöláiset mdnniit hakkamaa myllyhirsii. Ko hyö saivat 
hirret hakannee, kantoit hyö ne olallaa alamdkkii joi rannale; sül se 
jok ol'jyrká(n) máá all. Mutt yks hirs pciáé vieremdá ja tul vieremdll 
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allaa. Hyö táss arvelüt, jött náimpá nád paremmi saahaakii allaa ja 
kantoit kaikk ylláá jállee ja vierettiit. 

A hölmöláiekx) malomgerendát mentek vágni. Mikor levág
ták a fát, levitték a dombról a folyó partjára; mert az a folyó me
redek domb alatt volt. Hanem egy gerenda nekiindult a gurulásnak 
és legurult. Most ők elgondolták, hogy hiszen így jobban is lehet 
ezeket lejuttatni, s mind fölvitték újra s lehengergették. 

V. 
(Rautjárveltá Korpijdrven kylasta). Muino ol kaks vanhaa 

piikaa. Hyö káivát valamaa tinnaa uuvve(n) joulu(n) aamuu vaste 
yöll. Hyö ko saivat tina(n) sulaks, túl Hittolaine tuppaa. Se ol nii 
kauhia pitká mies. Hyö ei ois sitci muite tunteneet, miká mies se ol, 
mutt hall ol toine jalka kui ihmise jalka ja toine jalka ko lehmá(n) 
jalka. Se kysy süt höilt: „mita työ tiettd?" Hyö vastasiit: „myö 
valetaa tinnaa silmaheena". Had sano: „valakaa miu silmdhei ja". 
Hyö ko saivat tina(n) sulaks sanoivat: „kallistas peás!"— Hyö 
koasiivat sitd kuumaa tinnaa háne(n) silmáheese. Had juoks 
voivottai: ,,ihte tei ihtellei, ihte tei ihtellei". 

Yolt hajdanában két vén leány. Azok ónt (ezint) kezidtek 
olvasztani új karácsony reggelére virradó éjjel. Mikor az ónt 
megolvasztották, bejött az ördög a kunyhóba. Olyan rettenetes 
hosszú ember volt. Ők nem ismerték volna különben, hanem 
az egyik lába olyan volt mint az emberi láb, s a másik mint a 
tehén lába. 0 azután kérdezé tőlük: «mit csináltok ti?» Ok fele
lék: «mi ónt olvasztunk a szemünkbe." 0 monda: «olvaszszatok 
az én szemembe is.» Azok, mikor megolvasztották az ónt, mon
dák: «hajtsd le a fejedet!» — Beleöntötték azt a forró ónt a sze
mébe. 0 elszaladt jajgatva: «magam tettem magamnak, magam 
tettem magamnak!» 

D E . SZINNYEI J Ó Z S E F . 

x) Hölmölá mesebeli falu, melynek lakosairól sok efféle adomákat 
beszélnek. 


