
A VEPSZ NYELVRŐL. 
Az összes finnséget nyelvre nézve két fődialektusra szokták 

osztani: a k a r j a 1 a i-ra meg a h á m é i-re (finnül: karjalainen és 
hamaldineii). Az utóbbihoz a nyugoti (délnyugoti) Finnország 
nyelvén kivűl tartoznak még : a v ó t (vatjalainen) nyelv Ingerman-
landban, az é s z t (virolainen) nyelv Észtországban, a l í v (liivi-
lainen) nyelv Kurlandnak éjszaki partján néhány faluban, meg a 
Eigai öböl keleti partján Salis mellett, — és a v e p s z (vepsd-
lainen) nyelv az Onega-tó délnyugati mellékén, Petroszkoj városá
tól délre, a soksa-i, soltjárv-i stb. egyházközségekben ; továbbá : 
délibbre az Ojat-folyó mellett a Bjelozero felé, és végre éjszakabbra 
Pvhájárvi egyházközségben az Olonecz és Petroszkoj közti országút 
mentében, Mundjár v-ben Petroszkrjtól éjszakra, Viidana-ban Su-
nunsuu-ban, Kaskana-ban, Metsuoiniemi-ben, Priásá-ben, Járven-
taguinen-ben, a Kendjárv nyugati falvában, Tiudie-ban és a Páll-
járv partvidéki falvaiban. 

Az onegai vepsz nyelvet Ahlqvist ismertette : Anteckningar i 
Nord-Tschudiskan. Helsingfors, 1859; az ojatit Lönnrot: Om det 
Nord-Tschudiska spráket. Helsingfors, 1853 ; az éjszakit Genetz : 
Vepsdn pohjoiset efujoukot. (Kieletdr 1872. IV. és V. füzet.) Az ál
taluk közlött nyelvtani vázlatok és szövegek alapján fogom a vepsz 
dialektust a következőkben ismertetni. 

H a n g t a n i tekintetben a vepsz nyelv legfeltűnőbben tér el 
a finn irodalmi nyelvtől abban, hogy hogy a h a n g z ó - i l l e s z 
k e d é s teljesen hiányzik belőle, mint a következő példák mutat
ják : paivaks : finn paivaksi napra, nappá | söda: f. syöda enni | 
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küzuiba: í.kysyivdt kérdezték | pidab: f. pitdd kell | tanná: f. tdnne 
ide | ndgob: f. ndkee lát | kdvnb: f. kdy jár | eldda: f. éíoa élni | 
hüva f. /i?/ra jó J sötan: f. syötdn etetek | mdnob : f. mence megy, 
— stb. Pyhájárvi-ben azonban Genetz följegyzése szerint a hangzó
illeszkedés majdnem teljes épségében van meg; csupán az l előtt 
álló magas hangzó lesz némelykor mélyhangúvá, pl. kiiU'al: f. kyl-
Idltd eléggé. 

Mint a felhozott példákból látható, a hangzó-illeszkedés nem
csak annyiban romlott meg, hogy magashangú szótőhöz mélyhangú 
ragok és képzők járulnak, (pl. eld-da), hanem az is előfordul, hogy 
a szótő első tagjában magas hangzó van, a másodikban pedig 
mély. Ez — Lönnrot szerint (30. 1.) — leginkább akkor látszik 
előfordulni, mikor az első szótag hangzóját közvetetlentil több 
mássalhangzó követi. Azonban, teszi hozzá Lönnrot, ily esetekben 
a mély hangzók nem hangzanak egész tisztán, hanem úgy, hogy 
az a, o, u kissé a, ö, y felé hajlik, még pedig néha annyira, hogy 
az ember nem tudja, a magas vagy a mély hanghoz áll-e közelebb 
az a középhang. A hangzó-illeszkedés megromlása, illetőleg a 
magas hangzóknak átmenete mélyekbe egyébiránt könnyen meg
magyarázható és érthető. Az a és a hangok legközelebb állanak 
egymáshoz a hangsorban és hazánk egyes vidékein is, mint pl. 
Dunán túl, oly nagyon nyiltan ejtik az d (e)-t, hogy majdnem 
ti-nak (rövid á) hangzik. Éppen így van a finn nyelvben is, és így 
semmi különös sincs abban, hogy az d sok esetben valóban átment 
a ba. Az o és ö közt közvetítő hang az e (észt írásmód szerint o), 
mely legsűrűbben az észt nyelvben fordul elő, de a vót-ban és a 
vepsz-ben is található; pl. vót: oli: f. oli vala | ant&i: í. antoi 
ada | vetab : f. ottaa vesz || vepsz vei (a szintén előforduló voi mel
lett) : f. voi -hat | tahtoi (és tahtoi): f. tahtoi akara | mfiletein: f. 
mieletöin esztelen, stb. Végre hogy az u és ü között is van termé
szetes átmenet, azt mutatja pl. a svéd nyelv, melynek u-val jelölt 
hangja az u és ü között áll. 

Egyébiránt a hangzó-illeszkedés hiánya, illetőleg fogyat
kozása nemcsak a vepsz nyelvnek jellemző sajátsága. A hangzó
illeszkedés a finn dialektusok közül csak a szuomiban, az orosz-
karjalaiban és a dorpati észtben van meg épen; a vepszen kivűl 
hiányzik a lívben, vótban és a revali észtben is. 

De nemcsak abban nyilvánul a vepsz nyelv előszeretete a 
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mélyhangúság iránt, hogy a magashangú szavak képzőinek és rag
jainak magas hangzóját szívesen cseréli föl mélylyel, hanem abban 
is, hogy sokszor a szónak tőhangzóját is mélyre változtatja. Ez Ge-
netz szerint leginkább akkor történik, mikor a szó oly mással
hangzóval kezdődik, mely palatalizálcdhatik ; ilyenkor a magas
hangú tőhangzó helyébe mélyhangú lép, és a kezdő mássalhangzó 
palatalizálódik pl. iav£: f. taysi tele | úd: f. tállá ezzel. 

Másik jellemző sajátsága a vepsz nyelvnek, hogy a r ö v i d 
ön h a n g z ó k a t kedveli és a finn irodalmi nyelv hosszú hangzói 
helyett sokszor rövideket ejt,1) pl. sadihe: f. saatiin kaptak | mai: 
f. maalla földön | pále : f. pádlle fölé | pá : f. pad fej | su : f. suu \ 
jánud: f. jáányt maradt. Úgy szintén diphthongus helyén is sok
szor áll az onegai és ojati nyelvben rövid önhangzó, pl. rosteh: f. 
ruoste rozsda | söb : f. syö eszik | joda: f. juoda inni | homenn f. 
huomenna holnap | mehet; f. mieheltd férfitól | völ: f. vielá még | 
sötad : f. syötdt etetsz | kolen: f. kuolen meghalok | nor: f. nuora 
zsinór. 

Ebben a vepsz nyelv egyezik az észttel, mely szintén szereti 
a rövid önhangzókat, pl. rikkal: f. rikkaalla gazdagnak | kinni: f. 
kiinni erősen tartva (fest) | rohi : f. ruoho fű. A finnországi tájnyel
vek némelyikében szintén váltakoznak rövid önhangzók hosszúk
kal; így pl. déli Pohjanmaaban: tytyá megelégedni (irod. tyytyá) \ 
pyhkid törülni (pyykkid) \ kdrmes kigyó (kdárme). 

Megemlíthetjük itt egyúttal még azt is,' hopy más dialektu
sok meg a vepsz nyelvvel ellenkezőleg inkább a nyújtást kedvelik, 
és hosszan ejtik azon önhangzókat, melyeket a finn irodalmi nyelv 
röviden ejt. így pl. a lív nyelvben; pitkaa: f. pitkd hosszú | 
pfituuks: f. petos csalás, árulás | laaiska: f. laiska lusta \jaalga f.. 

1) «A hosszít önhangzóknak, valamint az ie, uo, yö diphthongusok• 
nak, mely utóbbiak rendesen átmennek ee, oo, öö-he, a vepszben oly hatá
rozatlan hosszúságuk van, hogy n y i l t s z ó t a g b a n inkább röviden, mint. 
hosszan h a n g z a n a k ; . . . de ha a szótag zárttá lesz, akkor a hosszúság tisz
tábban hangzik.)) L ö n n r o t (31. 1.) Véleményünk szerint azomban a 
hosszúságra vagy rövidségre nézve semmi szabályt sem lehet felállítani, 
legfeljebb annyit mondhatni, hogy önhangzó-rövidülés l e g i n k á b b nyilt 
szótagokban fordul elő ; mert bizony elég eset van arra is, hogy zárt szótag
beli önhangzó megrövidült, másrészt meg, hogy nyilt szótagban is meg
maradt a hosszú önhangzó. 
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jalka láb; — vagy az isojoki-i dialektusban (Finnországban) : aak-
kuna: f. akkuna ablak j kukkoo: f. kukko kakas, stb. 

Visszatérvén a diphthongusok rövidülésére, újra ismételjük, 
hogy ez az onegai és ojat-melléki vepsz nyelv sajátsága, mert az 
éjszaki vepsz ellenkezőleg kedveli és megőrzi a diphthongusokat, 
sőt pl. Viidanaban a finn aa, cici helyett no, ie-t ejtenek, pl. muoil-
mas: f. maailmassa világon \ piel: f. paállci fölött; ós másutt is 
akadnak egyes ilyen esetek. 

További sajátsága a vepsz nyelvnek (de csak a délibbnek) az, 
hogy diphthongus helyett néha h o s s z ú ö n h a n g z ó t ejt, pl. 
moodot: f. muodot alakok | noor: f. nuori fiatal | hoomniine : f. 
huomeinen holnapi. Ez azonban nem történik oly általánosan, mint 
pl. az észt nyelvben, hol az ie, uo, yö diphthongusokat közönsége
sen ee, oo, öö-nek ejtik, mint: mees: f. mies ember | noor: f. nuori 
fiatal | öö: f. yö éj. Szintígy van a vótban is, pl. mees: f. mies \ 
tee: f. tie út j oono : f. huono rossz j sööttdci: f. syöttdd etetni | möö : 
f. myöten mentében. Ilyesmi a finnországi dialektusokban is talál
ható; így pl. az isojoki-i dialektusban ai, ei,1) oi, ui, yi, ai, öi he
lyett aa, ee, oo, uu, yy, ad, öö-t ejtenek (csak az első szótagban 
marad meg a diphthongus), pl. havaatten: havaitsen észreveszek ; 
taloos: taloissa házakban, stb., hasonlóképen déli Pohjanmaaban 
(kivált kölcsön vett szavakban), pl. vooro-kausi: f. vuoro-kausi nap 
(24 óra) | köökki: f. kyökki konyha j nööri: f. nyöri zsinór, stb. 
Éppen az ellenkezőt találjuk a karjalai dialektusban, mely inkább 
a diphthongusokat szereti, és aa, ad helyett oa, ed (öd)-t ejt, pl. 
oaldo: f. aalto hullám J oarreh: f. aarre kincs | edni: f. adni hang. 

A s z ó v é g i r ö v i d ö n h a n g z ó k (a, d, i, o) mint a leg
több dialektusban, úgy a vepszben is a legtöbb esetben elkoptak 
már, pl. uks : f. uksi ajtó | vald: f. valta hatalom | silm : f. silmd 
szem | vil: f. villa gyapjú | tdiis : í. tdysi tele | suur: f. suuri nagy | 
vei: f. véli testvér | tühj: f. tyhjd üres, szegény | vanh : f. vanha 
öreg | ak: f. akka asszony | ndlg: f. ndlkd éhség | aiv: f. aivo agy | 
MTV : f. arvo becs, érték. 

Most térjünk át a m á s s a l h a n g z ó k r a . 
A háméi dialektusokról általában meg lehet jegyezni, hogy 

*) A vepszben az ei néha «y-be megy át, pl. lijb v. leib : f. leipii 
kenyér | tijle v. teile: í. teille nektek. 
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bennük a m á s s a l h a n g z ó - g y e n g ü l é s vagy teljesen hiány
zik, vagy pedig nem fejlődött ki annyira, mint a nyugati-finnben és 
különösen a karjalaiban; pl. vót: nahgatta : f. nahatta bőr nélkül; 
lív (itt mássalhangzó-gyengülés alig is fordul elő): jaalgad : f. ja-
lat lábak; észt izandal: f. isdnndlla gazdánál | abiks: f. avuksi 
segítségül, stb. Külömben még magában a finn irodalmi nyelvben 
is lehet némi ingadozást észrevenni, legalább a k gyengülésénél, 
mert ez néha h után gyengűletlenűl marad ; pl. tuhka hamu : gen. 
tuhan (tuhvan) és tuhkan \ vihko füzet: g. vihon és vihkon | lahko 
osztály, párt : g. lahkon | nahka bőr: g. nahan és nahkan (Agrico-
lánál: tuhgan, lahgosta). 

Az onegai és ojat-meliéki vepszben a m á s s a l h a n g z ó 
g y e n g ü l é s majdnem teljesen hiányzik, mint a következő néhány 
példa világosan mutatja: andad: f. annat adsz | enambaks f. enem-
mdksi többre, többé | ambun: f. ammun lövök | ühten: f. yhden 
egynek | tahtod: f. tahdot \ ei ndgu: f. ei ndy nem látszik | ligaks : 
f. liiaksi túlságosan J velgad, völgad: f. velat adósságok | Ingen : f. 
luen olvasok | tegen : f. te'en teszek | poigale : f. pojalle fiúnak, stb. 

Azomban némi nyoma mégis van a mássalhangzó-gyengü
lésnek, mert néhány példa van rá, hogy a tt szótagzárás következ
tében t-vé rövidül, pl. nom. hűlhet fürdő (tő: külbetti) illat, kiilbet-
tihe, de iness. külbetis és acc. kidbetin. — Az éjszaki vepszben a 
kk, pp, tt, tts hangzó után k, p, t, ts-xé gyengül oly szótagzárásnál, 
melyet nem a rag -/i-ja, a többesi, praeteritumi, conditionalisi i, 
vagy az -ise, -oi. -aida képzőbeli i eszközöl, pl. rikko- eltörni: fá
kon | loppu vég: lopni | bohatta gazdag: bohatal \ inettsd erdő: 
metsds, metsas. 

Föltűnő sajátsága a vepsz nyelvnek továbbá az is, hogy a 
szóközépi kemény explosivák (k, t, p) helyett igen gyakran lágya
kat (g, d, b) ejt, pl. oiged: f. oikea igazi | maged: f. makea édes | 
jogehe: í.jokeen folyóba | pagenemai: f« pakettemmé menekülünk | 
lazged: f. lasket bocsátasz ||féi<£.' f. teitd titeket | andad : f. annat 
adsz | pidab: f. pitdd kell || leib: f. leipa kenyér | abu: apu segít
ség, stb. Megtaláljuk ezt a sajátságot az észtben is, mint: tege-
ma : f. tekemddn tenni (illat.) | tiib r f. siipi szárny j pada: f. pata 
fazék. 

A p a l a t a l i z á l t h a n g o k , melyek a finn irodalmi nyelv
ben nem találhatók, elég sűrűn előfordulnak a vepsz-ben, még pedig 
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a következők: d', t', l', n, pl. teid'e: f. teiddn tiétek | t'dhta : f. tdhden 
miatt, -ért | rídhtais: f. ndhtdisiin láttatnék | ol'e: f. ole légy stb. 

Ezen palatalizált hangok valószínűleg az orosz nyelv befolyása 
alatt keletkeztek, mely igen nagy hajlandósággal bír a palataiizá-
lásra. A vepsz-ben leginkább magashangú önhangzót (kivált i, 
e, d-t) megelőző mássalhangzók palatalizálódnak. Azomban magá
ban a vepszben is észre lehet venni ingadozásokat és eltéréseket: 
az Onega melléki vepszek' sokkal inkább kedvelik a palatalizált 
mássalhangzókat, mint az Ojat-mellékiek, s az ottani d', t, ?í-nek 
az utóbbiaknál sokszor palatalizálatlan d, l, n felel meg, pl. Onega-
mellékén: teid'e, ol'e, mdne (i. teiddn, ole, mene) — Ojat mellékén: 
teiden, ole, mdne. — Némelykor, kivált szókezdő mássalhangzók
nál annak következtében áll be jésítés, hogy az utánuk következő 
ie diphthongus első része nagyon röviden hangzik, pl. mtéhed : f. 
miehet | m-files : f. mielessá | k{elenikad : f. kieliniekat | üt ab : f. tie-
tdd WjJidsta: i.pddstd (karj.pe«stá). (A szókezdő vepsz «-ről 1. bő
vebben: Budenz, Über die Verzweigung d. ugr. Spr. 14. 1.) 

A d' hang az éjszaki vepszben nem mindig a d-nek palatalizá-
lódása, hanem sokszor a j-neh erösbülése folytán is állt elő, még 
pedig a szó elején és belsejében egyaránt, pl. d'dlgimai végre: 
v. ö. f. jdlke | d'itoste: f. juosten futva | hard: f. harja sörény. (V. ö. 
a magyarban : jönni — gyünni \ járni — gyámi \jó -—• gyógyul.) Az 
onega-melléki vepszben is gyenge d előhanggal ejtik a j-t, pl. 
djdrv: f. jarui tó, de ez a hang-árnyalat Ahlqvist szerint nem ér
demli meg a külön megjelölést. 

Ezenkívül a finn írod. nyelvben elő nem forduló hangok 
közül található még a vepsz-ben : / , z, s, c pl. raffan, rahfan : f. 
rahvaan népnek || kdzi: f. kosi kéz | kazvab: f. kasvaa nő | azia: 
f. asia dolog, ügy || mise hogy | ndhtais (1. fent.) || kiéer, kacér: f. 
kitkera, katkera keserű. 

Az s egész rendszeresen változik á-vé, ha elölte i vagy egy i-
végű diphth ngus áll (mise,taivhaliises, sinahohois, hvaalitais, ki-
tetais, j^agisen, t'edaisj ; ez esetben a ts, ks szintén ti, ks-re változik 
(itseis, peiteitsi, pühitaiks, siks.) Ezen változás rendszerességót leg
jobban lehet észlelni az inessivusnál és a translativusnál, melyek
nek ragja -s és -ks, a többes számban azonban (megelőző i befo
lyása alatt -s és -ks: sing. inas, maks (f. maassa, maaksij, plur. 
mais, maiké (f. maissá, maiksi). 
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A szóvégi n szeret elkopni, bár nem oly általánosan, mint az 
észtben, pl. mezjaine : f. mehildinen méh j meid'e : f. meidan miénk | 
peitoliine : f. peitollinen födött, elrejtett. A vótban szintén sokszor 
elvész a szóvégi n, de pótló nyújtást hagy maga után, mint: mi-
nuu: f. minim enyém | uhsee: f. uksen ajtót | nimee : f. nimen ne
vet | meeliee: f. miehen embert, férfit. 

Lönnrot (32. 1.) és Ahlqvist (73.) még egy sajátságos hang
változást emlitenek, mely mind az Onega-, mind az Ojat-melléki 
dialektusban előfordul. T. i. ha az l közvetetlenűl az első szótag 
önhangzója után áll, s egy másik mássalhangzó követi, akkor ?;-nek 
hangzik, pl. sildane hid :\ sivdane | solni csomó: sovm | sulg toll: 
suvg. Ha a megelőző önhangzó a vagy e, akkor ez átmegy o ö-be: 
valgtus fehérség : vovgtus \ peld szántóföld : p'óvd. 

Nagyon általános az onegai és ojat-melléki vepszben a szó 
összevonása is, mely abban áll, hogy ha a szó képzők vagy ragok 
által meghosszabbodik, a tő véghangzója kiesik, ha csak az így 
összekerült mássalhangókat ki lehet ejteni, pl. kalHis drága : gen. 
kalhen \ isiim ülök : istta (v. istuda) ülni \joutsen hattyú : g. jous-
nen J kainol hónalj: g. kainton \ kudam holdvilág; g. kuudman \ 
kyynd'el köny: g. kyyndlen \ kásken parancsolok: inf. kdstta v. 
kaskta \ paimen pásztor: g. paimnen | tahktan köszörülök: e h. 
tahkadan \ armas hedves : g. armhan \ kurdié süket: g. kurdhen | 
lühteh lék: g. Idhtken. Az északi vepszben ilyen összerántások nem 
fordulnak elő, csak egy-két szóban, pl. santalt: f. sanotaan mond
ják (Viidana), mille: f. min(u)lle nekem (Sununsuu). 

Most áttérvén a n é v s z ó r a , lássuk legelőször is a s z ó k é p 
z é s t . A vepsz nyelv különösen kedveli a d i m i n u t i v u m ó 
k a t, s ezek képzésére leggyakrabban alkalmazza az <.ude, nom. 
<ud (finn <ue, ye, n. <.ut, yt) képzőt: südaimiide (n. <.ud) : f. 
sydame szív | poignde: f. poika fiú | kivude : f. kivé kő | koorude f. 
koore héj \jcirvude : f. jdrve tó | kaskude : f. kaske irtásföld. 

Ezenkívül igen szokott diminutiv képző még az <ise, éjsz. 
vepsz <cize, ise) nom. < m e (f. <:ise, n. inén): akaise; f. akka 
asszony | hargaise: f. harká ökör. — Továbbá egy másik diminu
tiv képzővel összetéve : -koise, -kaise (n. -koine, -kaine) : kidakoise : 
í. kyld falu | norikaise: f. nuorukaise ifjú. 
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Ritkább dimin. képző az -i, melynek a nyugati finnben már 
csak némi nyoma van meg: reboi (éjsz. rebuoi): f. repo róka | ku
kái : f. kukko kakas. 

A f. -hise, -Hise nom. poss. képzőnek i-je a délibb vepszben 
meg van nyújtva: -hise, -llise fa. -hine, -ülne): vigahise: f. vikaise 
hibás | edellUe: f. edellise előbbi j peitolise: f. peitollise titkos. 

A -hse képző első tekintetre a -kse diminutiv képző változa
tának, s így az -ise eredetibb alakjának volna tartható; azomban az 
s egy megvolt i-re enged következtetni (]. fent) s így valószínű, 
hogy a -hse képző -hise-h'ól ( = f. -hise) vonódott össze a már leírt 
módon: humalahse (n. -hne): f. humaJaise részeg | jumalahse : f. 
jumalise istenes | kibedahse: f. kipeá beteg. 

A nomen abstractum képzője a délibb vepszben <.use (nom. 
<.us), az éjszakiban <.ude, üde (nom. <m, üs) (f. <.ute, yte v. 
<aute, <L.yyte, nom. <us, ys, uus, yys) : siivuse: f. syvyyte mély
ség | selgtuse (*selgeduse) : f. selkeyte világosság | leveduse: f. le-
veyte szélesség | marguse : f. márkyyte nedvesség. Ejsz.: hüvüde: 
(n. hüvüsj : f. hyvyyte jóság | pidude (n. pidus): f. pituute hossza
ság. — Ajaloduse «fráckhet, arczátlanság» szó valószínűleg a -da 
képzős melléknevek analógiájára készült, jalo-tói. — Előfordul, 
úgy látszik, a délibb vepszben is az <.ude alak (mely kétségkívül 
eredetibb, mint az <.use), csak az a baj, hogy az <.ude alakra 
nem találtam több példát egynél: hüvude = i. hyvyyte jóság (Ahl-
qvistnak Murteiskirja-jában ; de ugyanő az AntecknÍ7igar-hanhüvuse 
alakban hozza föl a «jóság» szót). 

Az éjszaki vepszben használatos még : -ttsu, pl. hebottsu kan-
cza: hebo ló | gurbatisu púpos-hátú: gurba púp. 

A de v e r b á l i s névszóképzések közt legfontosabbak a -da 
és a -ge képzős n o m e n v e r b a 1 é k, melyek a megfelelő finn sza
vaknak teljesebb alakjait tüntetik föl. 

-da: korgeda (n. korged): f. korkea magas | valgeda: f. valkea 
fehér | sagcda ;• f. sakea sűrű | lageda: f. lakea sík. 

-ge, eredetibb alakja a f. -he nomen actionis képzőnek: si-
dege (n. sideh) : f. sitehe, sitee (n. side') kötelék | puhege: f. puhehe, 
puhee (n. puhe^ beszéd. 

Egy kölcsönvett képzője is van a vepsz nyelvnek: az orosz UHUT, < 
(-nik), mely névszókhoz járul: liha-nika (n. -nik) mészáros | kala-
niku (n. -nik) halász | kfilenika (n. -nik) fecsegő | abunika (n. -nik) 
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segéd || Éjsz. vepsz -úikka, -nikkd fnom. -nikk) : meténikka vadász | 
páivnikka napszámos. — V. ö. finn -niekka. , ; 

N é v r a g o z á s . 

A c a s u s - r a g o k következők: 

Nom. — ; tb. -d (t) : f. -t. 
Acc. -n: f. -n; tb. -d (t) : f. -t. 
Gen. -n: f. -n: tb. (Onega mellékén) -ide; (Ojat mell.) -idén; 

(éjsz. vepsz) -in, -idén. 
Instr. -n (csak adverbiumokon fordul elő, pl. éjsz. üksin egye

dül | d'alguoin gyalog.,) 
Ess. -nn; éjsz. -na, -na, -n : f. -na, na. 
Part. -d (t), -da, -da: f. -ta, -ta; -a, -a. 
Transl. -ks; tb. rendesen -ki: f. -ksi (-kse). 
Comit. (a délibb vepszben nem fordul elő; az éjszakiból is csak 

egy példát hozfölGenetz: kaikkineh: f. kaikkineen min
denestül.) 

Abess. -ta; az éjsz. vepszben suffixum előtt -tta, -ttd: f. -tta, -ttd. 
Prolat. -tsi (csak adverbiumokon és postpositiókon fordul elő, pl. 

siritsi, éjsz. tsarattsi: f. sivutse mellett el.): f. -tse. 
Iness. -s, -s : f. -ssa, -ssd. 
Elat. -s, -s: f. -sta, -std, 
Illat, -he,-ha,-hu; éjsz. -h, -i, -u, -ze vagy pótló nyújtás: f. 

-sen, -h-n, -'-n. 
Adess. -I; éjsz. -II (suffixum előtt -lla): f. -lla, -lld. 
Ablat. -I; éjsz. -II (suffixum előtt -lla): f. -Ita, -Itd. 
Állat, -le, -l; éjsz. néha -lle is : f. -lle. 

A mi az inessivus és elativus egyformaságát illeti, megem
lítjük, hogy a vót dialectusban st helyett sok esetben ss-t ejtenek, 
pl. vassaa: f. vastaan ellen | kidlass: f. kullasta aranyból. Való
színű tehát, hogy a vepsz elativusi rag is így származott a teljes 
alakból: -sta, -st, -ss, -s. Az éjszaki vepszben még elő is tűnik az 
-ss alak, mikor a seóhoz suffixum járul: itsessdh: f. itsestddn ma
gából. — Megjegyezhetjük mellesleg még azt is, hogy az elativus 
és inessivus ragja a suojárvi-i dialektusban is egyforma, t. i. -s, -z, 
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ritkábban : -ssa.1) S ugyanott egyezik az ablativus ragja is az ades-
sivuséval (vagy allativuséval), mint a vepszben, csakhogy Suojár-
viben még a teljesebb alakot találjuk ; suolla : f. suolta ; suollen : 
f. suoltani. 

Hogy az elativust és ablativust megkülömböztessék a hason
alakú inessivustól és adessivustól, a vepszben sokszor a pai v. pai 
(ójsz. v. piei, piai) névutót adják az előbbiekhez, pl. mas-pai föld
ből | pul-pai fától. — Az illativushoz is járul gyakran egy névutó : 
sai (éjsz. suoe), mely azonban semmi értelem-módosulást nem esz
közöl. Az előbbit Lönnrot a f. pain-vel, az utóbbit pedig a f. saakka-
val egyezteti. 

A többes-számi genitivusban mindig az -ite (vepsz -ide) kép
zős tő használtatik, és az -ide soha sem gyengül -Ve (-je)-vé mint 
a finnben, sem pedig -itte-yé nem erősbödik; vepsz sildedé: í. sü
tőjén | kalőid'e: f. kalojen. 

E a g o z á s i p é l d á k (az onegai dialektusból: 
S i n g . P l u r . 

1. Tő: ma mad, ma' de, mai. 
Nom. ma föld mad 
Acc. man mad 
Gen. mán maidé (ojati: maidén) 
Instr. — — 
Ess. mann mainn 
Part. mad maid 
Transl. maks maiké 
Comit. — — 
Abess. mata maita 
Prolat. » — 
Iness. mas mais 
Elat. mas maié • 

*) Éppen ellenkezőleg, elativusi alakja van az inessivusnak a csere
miszben, pl. Jcudoéto, -éta (eredb. -éno, -éna helyett) otthon ; olaéte, -éta város
ban. Van erre eset a mordvinban is: onsne és onsto álomban; éista, ciste 
napon. (V. ö. m. disznó ós disztú.) Az ójsz. lappban szintén -st az iness. 
ragja, rníg a déli lapp az eredetibb -sne alakot tünteti föl. Az sn — st vál
tozás a török (jakut, kirgiz) nyelvekben is gyakori. 
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Illat. maha x) 
Adess. mai 
Ablat. mai 
Állat. málé 

2. Tő: sulga 
Nom. sulg toll 
Acc. sulgan 
Gen. sulgan 
Ess. sulgann 
Part. sulg ad 
Transl . sulgaks 
Abess. sulgata 
Iness. sulg a s 
Elat. sulgas 
Illat. sulgha 
Adess. sulgal 
Ablat. sulgal 
Állat. sulgale 

3. Tő: kala 
Nom. kala hal 
Acc. kalan 
Gen. kalan 
Ess. kalanii 
Part. kalad 
Transl . kalaks 
Abess. kalata 
Iness. kalas 
Elat. kalas 
Illat. kala)h a 
Adess. halai 
Ablat. halai 
Állat. kalale 

maihe 
mail 
mail 
mailé 

sulg ad, sulgid'e, sídgi. 

sídgad 
sulgid'e 
sulginn 
sulgid 
sulgiks 
sulgita 
sulgis 
sulgis 
sídgihe 
sulgil 
sulgil 
sulgile 

kalad, kaloide, kaloi. 
kalad 
kalad 
kaloide 
kahinn 
kaleid 
halóiké 
kal&ita 
kaleis 
kalöii 
kahihe 
kaleil 
kaloil 
kaleile. 

x) Illat, alakok az éjsz. vepszböl: muah : f. maahan földbe | pilvee : 
f. pilveen felhőbe | láhtegei : f. lahteesen forrásba | Miau ; f. kylaan faluba; 
pattéaJiaze : f. patsaasen szoborba. 
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4. Tő: valgeda, korgeda 

Nom. valged világos 
korged magas 

Acc. valgtan, korttan 
Gen. valgtan, korttan 
Ess. valgtann, korttann 
Part. valgtad, korttad 
Transl. valgtaks, korttaks 
Abess. valgtata, korttata 
IQ6SS } 

FI ni " í vatytas> korttas 

Illat. valgtaha, korttaha 

. , , , ' VtY/ií/íaZ, korttal 

Állat, valgtale, korttale 

5. Tő: lindu 
Nom. Und madár 
Acc. lindun 
Gen. lindun 
Ess. lindunn 

0. Tő : láhtege 
Nom. lahteh lék 
Acc. lahtken 
Gen. lahtken 
Ess. láhtkenn 

7. Tő: armaha 
Nom. armas kedves 
Acc. armhan 
Gen. armhan 
Ess. armhann 

valgtad, valgtide, valgti; korttad, 
korttide, kortti. 

valgtad 
korttad 
valgtad, korttad 
valgtide, korttide 
valgtinn, korttinn 
valgtid, korttid 
valgtiks, karttiks 
ralgtita, kortita 

valgtis, korttis 

valgtihe, korttihe 

valgtil, korttil 

valgtile, korttile. 

lindud, lindid'e, lindi 
lindud 
lindud 
lindid'e l) 
lindinn stb., 

láhtked, láhtkid'e, láhtki. 
lahtked 
láhtked 
láhtkid'e 
lahtkinn stb. 

armhad, armhide, armhi. 
armhad 
armhad 
armhide 
armhinn stb. 

*) A tövégi u az onegai vepszben a rákövetkező t-vel hosszú i-vé olvad 
össze; az ojatiban megmarad. 
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A c o m p a r a t i v u s képzője -mba (nom. -mb). A superla
tivus úgy képeztetik, mint az oroszban, t. i. a sami (or. caMwfi) szó 
tétetik a positivus elé, pl. sami kuiv legszárazabb; ámbár úgy lát
szik, hogy az -imba képzős superlativus sem egészen ismeretlen, 
legalább az ojat-melléki vepszeknél, pl. tobjin (tő: tobjimba legna
gyobb. Az éjszakiaknál -ima képzőjű superlativusok fordulnak elő, 
pl. nuorimale: f. nuorimmalle a legifjabbnak. Az -ima kétségkivűl 
eredetibb -imma, és továbbá -imba-ből való. 

A s z e m é l y - n é v m á s o k a délibb vepszben: mina én, 
sina te, han ő ; mb mi, tö ti, hö ők. Ragozásuk: 

S i n g . 
Nom. mina, sina, han 
Acc. mintán, sinuis, haneze 
Gen. minuin, sinuis, haneze 
Ess. minunain, sinunais, hdnenaze 
Part. minddin, sindáis, hdndaze. 
Transl. minuksein, sinukseis, hdnekseze. 
Abess. minutain, sinutais, hanetaze. 
Iness. ) , .. 

yminusam, sinusais, hanesaze. 
Elat. í 
Illat, minuhuin, sinuhuis, hdneheze. 

' ymilain (minain), silais, hdnelaze. 
Ablat, í K y 

Állat, miiéin (minein), sileis, hdneleze. 
P l u r . 

Nom. mö, tö, hö. 
Acc. meidemoi, teidetei, heideze. 
Gen. meidemoi, teidetei, heideze. 
Ess. meinamoi, teinatei, heinaze. 
Part. meidamoi, teidatei, heidaze. 
Transl. meiksemoi, teiksetei, heikseze. 
Abess. meitamoi, teitatei, heitaze. 
Iness. ) •, . . •, , • 7 •, 

ymeisamoi, teisatei, heisazc. 
Elat. 3 
Illat, meihemoi, teihetei, heiheze. 

'rmeilamoi, teilatei, heilaze. Ablat. í 
Állat, meilamoi, teiletei, heileze. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI. ^ 
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A délibb vepszben tehát a személy-névmások casus-alakjai-
hoz mindig hozzájárul az illető személynek megfelelő suffixum. 
Az éjszaki vepszben ez csak némely esetben történik; így pl. 
Pyhájárviben következő a személy-névmások ragozása : l ) 

S i n g . 
Nom. mind, siná, hűin. 
Acc. Gen. minun, sinun, hánen. 
Part. mÍ7ind, sinud v. sinudais 

hánt v. hándáh v. Iiántiáh. 
Iness. Elat. — — hánes 
Adess. Ablat, minul v. minullain, sinul, hánel v. hánelláh. 
Állat. minidé v. minulleiú, sinule v. sinulleis, 

liánele v. hánelleh. 

P l u r . 
Nom. miiö, t'üö, huó 
Acc. Gen. meiden 2) 
Part. meid 
Adess. Ablat. meil v. meill 
Állat. meile. 

Sununsuu-ban és Mundjárvben megint másféle a személy-
névmások ragozása: 

S i n g . 
Nom. mina, sina, hán-
Gen. Acc. minun, sinun, Jidnen. 
Part. mindai, sindai, hdnddi 
Iness. Elat. minus, sinus, hánes. 
Illat. minim, sinuu, hdnee. 
Adess. Ablat. millai, sillai, hállái. 
Állat. miilei, sillei, hállei. 
Translat. minuks, sinuks, hüneks 
Abess. minuttai, sinuttai, hánettdi. 

*) A paradigma nem teljes, inert Genetz caak nagyon rövid ideig tar
tózkodott a vepszek közt, s így nem észlelhetett minden alakot. 

B) £üo és hüö ragozása egészen olyan, mint a müö-é. 
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P l u r . -
Nom. müö, t'iiö, hüö Illat. meihe 
Gen. Acc. meid'en stb. Adess. Ablat. meill 
Part. meid Állat. meile. 
Iness. Elat. meis 

A b i r t o k o s megjelölése a birtokon nem történik a vepsz 
nyelvben,1) valamint nem történik a lívben s az észtben sem. 
A birtokos suffixumok meg vannak ugyan, de ezek csak a személy
is areflexiv névmás casus-alakjaihoz járulnak, mint a paradigmák 
mutatják. Ez előfordul dialectice a finnben is, sőt elvétve az 
irodalomban is találkozhatunk ilyen alakokkal, mint minuani 
engem, minulleni nekem. A mordvinban pedig ez egész rendesen 
történik mint pl. monde-n tőlem | tonde-t tőled | sonde-nza tőle. 

A mi a vepsz nyelvnek ezen sajátságát illeti, hogy t. i. a 
birtokost nem teszi ki személyraggal a birtokon, hanem csak 
jelzővel jelöli (kazi sinun kezed | ittseh poigale v. omale jwi-
(jale fiának) : megjegyezhetjük azt, hogy a birtokragozás már a 
finnben is kezd némileg «romlásnak indulni», bár még csak 
nagyon csekély mértékben (v. ö. az efféléket: teiddrt islinta a 
ti gazdátok; meidan maassa a mi országunkban stb.) — Az 
orosz ka'rjalai dialektusban még használatban vannak ugyan a 
birtokosragok, de már sokkal gyérebben, mint a finnben, sőt majd
nem éppennem használtatnak, ha a főnévi birtokszónak jelzője 
személy-névmás genitivusban, pl. miun toatto az én atyám; siun 
kod'i a te otthonod. 

A r e f 1 e x i v - n é v m á s itse rendesen ragoztatik, és ép úgy 
mint a személy névmások sokszor személyragokkal áll. 

A m u t a t ó-n é v m á s o k a következők: se (éjsz. se) az | sese 
v. scso ugyanaz | netse ez | mugoi, nutgoitt'e ( tő: mugoitse) olyan | 
ningeine (tő: ningei.se) olyan, amolyan. Ezek közül mugoitt'e és 
ningeine a többi névszók módjára ragoztatik; a se és netse rago
zása pedig a következő: 

S i n g . P l u r . 
Nom. se, netse ned, nened 
Acc. sen, netsen ned, tiened 

x) Csak az éjsz. vepszben van ennek nyoma néhány adverbiummá 
merevült szóban: jarilleh vissza: f. jaljilleen | enctizellai előbbi állapotá
ban : f. entisellaiin \ keskenah : maguk közt: f. JcesJcenansa. 

28* 



424 FINN DIALEKTUSOK. 

Gen. sen, netsen nid'e, nenid'e 
Ess. sin, netsin nin, nénin 
Part. sida, úetsida nid, nénid 
Transl. siks, líetsiks niks, néniké 
Abess. sita, netsita nita, nenita 
Iness. j 
Elat. \ 

' sis, siid l) nis, úenis 

Illat. sihe, úetsihe nihe, nenihe 
Adess. sil, netsil nil, nenil 
Ablat. sil, netsil nil, nenil 
Állat. sile, úetsile nile, nenile. 

A k é r d ő és v o n a t k o z ó n é v m á s o k ezek: kudama 
(nom. kudam) mely, ki | mitse (nom. mitíe) milyen | kéne (nom. 
ken) ki | mi mi. Eagozásuk szabályszerű. 

H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : erdse (nom. erás) egy má
sik | koje-kene (nom. k.-ken) valaki | koje-mi valami J kenni akárki | 
mini akármi | ni-kene (nom. ni-ken) senki | ni-mi semmi | kaikutse 
(nom. kaikut(e) mindegyik, mindenféle. 

A s z á m n e v e k r ő l csak annyi a megjegyezni valónk, hogy 
a sorszámnevek a délibb vepszben teljesebb alakot tüntetnek föl, 
mint a finn irodalmi nyelvben, pl. kolmans: f. kolmas (tő : kol-
mante) harmadik | viidens : f. viides (tÖ : viidente) ötödik | kuudens : 
f. kuudes (tő: kuudente) hatodik stb. Az ójsz. vepszben e számve-
vek nominativusa -is, -s, vagy i-re végződik, pl. kolmais, kolmas, 
kohnaz harmadik. 

I g e . 

Az i g é k k é p z é s e több sajátságot mutat föl. 
Leggyakoribb igeképző az inchoativ és conativ értelmű -skande, 

-ékande, éjsz. vepsz -skande, -skade (-sk + nd) : kanda- hordani: 
handaskande- hordani kezdeni | elei- élni; eláskande- élni kezdeni | 
jokse- futni; jokseskande- futni kezdeni | tule- jönni: tuleskande-
jönni kezdeni v. akarni. 

r) Az elativusi alak: siid használatos inessivusi értelemben is. V. ö. 
a fentebbi jegyzetet. 
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Ugyanezen elemekből áll a -skende képző, mely Lönnrot 
szerint «valami határozatlanságot ad az alapge fogalmának)) : 
ambu- lőni: ambuskende- \ nouse- emelkedni: nouseskende-. 

C a u s a t i v képzőkben gazdagabb a vepsz nyelv, mint a finn. 
A rendes -ta (= f. -tta) képzőn kivűl van még: 

1. -soita, -seita, éjsz. vepsz; -zoita-: alensoita-: f. alenta-
leszállítani | tühjenseitá-: f. tyhjentá- üríteni | levenseita-: f. leventa-
szélesíteni, terjeszteni. 

2. -skoita: kehuskoita-: f. kiehutta- fölforralni. Ugyanez 
szerepel mint vmivé tevést jelentő denominativ igeképző is : ma-
dala alacsony : madalskoita- alacsonynyá tenni. 

3. -toita, teita : koletoita-: f. kuoletta- megölni | pöl'gastoita-: 
pelastyttá- megijeszteni | sclgitoita-: f. selittá- világosítani | vju-
toita-: f. uitta- úsztatni. • 

A vepsz <.aida-, aida- képzőben megtaláljuk a finn <"ja, 
ajá képző teljesebb alakját: kargaida- tánczolni: f. karkaja-, kar-
kaa- j lükaida-, liikáida- tolni, taszítani: f. lykkáa-. 

A ragozásban megtaláljuk az optativuson kivül a finn nyelv 
minden mód- és időalakját. Ezeken kivűl van a vepsz igéknek még 
egy külön módalakjuk a lehetőség kifejezésére, melyet Lönnrot 
m o d u s e v e n t i v u s-nak nevez, mely azonban nem nagyon gya
kori; legalább Genetz az éjsz. vepszben éppen nem találta. Kép
zője : -neiéi, tehát a concessivus és conditionalis képzőjének ösz-
szetétele; pl. andneisin «talán adhatnék*). Sajátságos alakok továbbá 
az ilyenek: mönuiéin eladtam volna | t'ehnuisin megfizettem volna | 
katsnuisin láttam volna; éjsz. vepszben: noznuizia emelkedtem 
volna | maksanuiz'in fizettem volna. Ezek a conditionalis praeteri-
tum-alakjai, melyek a finn irodalmi nyelvben nem találhatók. 

Az indicativus praeteritumának jegye, mint a finnben is : i, 
de ez az egyes-szám 3. személyében sokszor elmarad, pl. vargast: 
f. varasti lopa | kadot: f. kadotti elveszte | lend: f. lensi röpüle | 
láks : f. láksi indula. •— De : jdi: f. jái marada | túli: f. túli jőve | 
söti: f. syötti etete | polti: f. poltti égete, stb. 

Személyragok : 
Sing. 1. -n; 2. -d ; 3. -b; éjsz. vepsz -v, -u, -ii ..» 
Plur. 1. -m, -mei, -mai, éjsz. -mme ; 2. -d, -tei, éjsz. tte ; 3. -ba ; 
azomban a többes-számi harmadik személy helyett rendesen a 
személytelen (határozatlan többesi alanyra mutató) alak használ-
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tátik, mint a karjalai dialektusban, pl. andaba és andtas adnak 
ondóiba és andtihe adának. 

R a g o z á s i p é l d á k . 

A) Határozott alanyszemélyes igeragozás. (Activum.) 

a) az Ojat-vidéki vepszben. 
1. Igető : anda- adni. p 

Indicativus: 
Frassens. 

S. 1. andan 
2. andad 
3. and ab 

Pl. 1. andamai 
2. andatei 
3. andaba v. and

tas. 

Indicativus: 
Praeteritum. 

S. 1. andoin 
2. andoid 
3. andoi 

Pl. 1. andoimai 
2. andoitei 
3. andoibav.and

tihe 

Concessivus. 

S. 1. atidanen 
2. andaned 
3. andanob *) 

Pl. 1. andnemai 
2. andnetei 
3. andneba vagy 

andtanes 

Conditionalis: 
Prassens. 

S. 1. anda isin 2) 
2. andai sid 
3. andais 

Pl. 1. andai simái 
2. andai üt ei 
3. andaisiba v. 
andtais 

S. 2. ftőda 
3. andkaha 

Pl. 1. andkamai, andkam 

Conditionalis: 
Prateritum. 

8. 1. andnuisin 
2. andnuisid 
3. andnuis 

Pl. 1. andnuisimai 
2. andnusitei 
3. andnuisiba 

Eventivus: 

S. 1. andneisin 
2. andneisid 
3. andneis 

Pl. 1. andneisimai 
2. andneisitei 
3. andneisiba v. 

andtaneis 
Imperativus: 

Pl. 2. andkatei(-ze), andkad 
3. andkaha, andtakaha. 

*) A rövid <? az utolsó szótagban, kivált -», -6 és -u^t^ előtt gyakran 
o-ra (ó'-re) változik, pl. hdnon, tulon (= hanen, tulen), peznöu (= pesnee). 

2) Lönnrotnál a conditionalisban és eventivusban mindenütt -isi van; 
minthogy azonban — mint már fónnebb megjegyeztem — az i után álló * 
rendesen s-nek hangzik, s az Ahlqvist által kiadott szövegekben a conditio
nalis ós eventivus alakok -m-vel vannak, én is így írtam az egész rago
záson át. 
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2. Igetö: salbada- (csonka tök: sálba- és salpta-) zárni. 

Pl. 

Indicativus: 
Praesens. 

1. salptan 
2. salptad 
3. salptab 
1. salptamai 
2. salptatei 
3. salptaba v. 

salbatas. 

Pl. 

Indicativus: 
Praeteritum. 

S. 1. salpsin (e h. 
salptin) 

2. salpsid 
3. salbais x) 

Pl. 1. salpsimai 
2. salpsitei 
3. salpsiba v. saí-

batihe 

Concessivus: 

S. 1. salbanen 
2. salbaned 
3. salbanob 

Pl. 1. salbanemai 
2. salbanetei 
3. salbaneba, sál

ba tané s. 

Conditionalis: Praesens. 
S. 1. salptaisin Pl. 1. salptaisimai 

2. salptaisid 2. salptaisitei 
3. salptais 3. salptaisiba, v. 

Conditionalis: Pr^eteritum. 
S. 1. salbanuisin stb. 

Eventivus 
1. salbaneisin 
2. salbaneisid 
3. salbaneié 
1. salbaneisimai 
2. salbaneiiitei 
3. salbaneisiba, salbataneis 

S. 2. 
Imperativus. 

salpta 
3. salbakkaha (e. h. salbad-

kaha) 
Pl. 1. salbakkamai v. salbakkam 

2. salbakkatei(ze), salbakkad 
3. salbakkaha, salbatakaha. 

S. 

3. Igető : íeí/e- tenni. 
Indicativus : 

Praesens. 
1 . fe^rew 
2. íepéd 
3. ííí/o6 

S. 

Indicativus, 
Praeteritum. 
1. íg#m 
2. íe#id 
3 . íí?gi 

Concessivus. 

1. t'ehnen 
2. &/z?i<?í£ 

3. tehnob 

l) E h. *salbasi (''''salbati). Ez épen olyan változás, mint mikor a 
2. sz. birtokos rag -si változik -is-re (-?s-re); v. ö. fentebb. 
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Pl 1. tegemai Pl. 1. tegimai Pl. 1. t'ehnemai 
2. tegetei 2. tegitei 2. t'ehnetei 
3. tegeba, fehtas 3. tegiba, t'ehtihe 3. iehneba, t'ehta-

nes. 
Conditionalis. Conditionalis. 

Praesens. Prasteritum. Imperativus. 

s. 1. tegeisin S. 1. t'ehnuisin S. 2. rife 
2. tegeiéid 2. fehnuisid stb. 3. t'ehkaha 
3. tegeis Pl. 1. tehkamai, t'eh-

Pl 1. tegeisimai Eventivus. kam 
2. tegeisitei Pl. 1. t'ehneisin 2. fehkatei, teh-
3. tegeisiba, íeh~ 2. t'ehneisid stb. kad 

tais 3. t'ehkaha, t'ehta-
kaha. 

b) az éjszaki vepszben (Sununsuu). 
Tő: anda-, peze • (pese-J, salbada-. 

Indicativus. Pnesens. 

s. 1. andan ^02£f t salbadan 
2. andad í><?2ed salbadad 
3. andau ^<?2Öu salbada u 

Pl 1. andamme pezemme salbadamme 
2. andatte pezette salbadatte 
3. anttau. pestdu 

Praeteritum. 

salbatau. 

s. 1. anditoin pefm salbafui 
2. anduoid j?eiií/ sálbazid 
3. anduoi jj^i'i sálba z 

Pl 1. anduoimme pe&imme salbazimme 
2. anduoitte pezitte sálba zitte 
3 . ant't'ii pestsii salbait'ii 

t Cuncessivus. 

s. 1. andanen 7>t^/íí?/i salba(da)nnen l) 
2. andaned j>e£/ttfd salba(da)nned 
3. andanou pCSWÖtí sálba (da)nnou 

x) Az « a harmadik szótagra eső mellékhangsúly hatása alatt lesz 
hosszúvá. 
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Pl. 1. andane nme 
2. andanette 
3. anttanou 

S. 1. andaizin 
2. andaiSid 
3. andaiz 

Pl. 1. andaizimme 
2. andaiéitte 
3. anttais 

S. 2. anda 
2. ankkai 

Pl. 1. ankka müö 
2. ankkatte 
3. ankkai (ank-

kat) 

pez nemmé 
peznette 
pestanöu 

Conditionalis. 
peiiizin *) 
pegiiéid 
peZiiZ 
peziiMimme 
peziizitte 
pestáis 

Imperativus. 

p esküi 
peskám müö 
peskafte 
anda pestáu, peskdi 

sálba (da)nnemme 
sálba (da)nnette 
salbatannou 

salbadaizin 
salbadaizid 
salbadaiz 
salbadaizimme 
salbadailitte 
salbatais 

salbada 
sálbakkai 

salbakkatte 
anda salbatau. 

B) H a t á r o z a t l a n t ö b b e s i a l a n y r a mutató igera
gozás ( P a s s i v u m i m p e r s o n a l e ) . 

a) az Ojat-vidéki vepszben. 
Ind. praes. andtas, salbatas, t'ehtas 
Ind. prset. andtihe (anthe), salbatihe, t'ehtiJte 
Concess. andtanes, salbatanes, t'ehtanes 
Condit. andtais, salbatais, íehtais 
Event. andtaneis, salbataneis, tehtaneis 
Imperat. andtakaha, salbatakaha, t'ehtakaha 

b) az éjszaki vepszben. 
Ind. prass. anttau, pestdu, salbatau2) 
Ind. praet. aniüi, pestsii, salbat't'ii 
Concees. anttanou, pestanöu, salbatannou. 

1) A praeteritumi -i előtt elvész a tő vég e-je; a conditionalisi i előtt 
azonban i-re változik. 

2) Ezen alakok Mundjárvben és Sununsuuban használatosak. Pyhá-
járviben nem u, i járul a passiv tőhöz, hanem -h; tehát ezek az alakok 
közelebb állnak a finn irodalmi nyelv alakjaihoz. 
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Condit. anttais, pestais, salbatais 
Imperat. ankkai, anda pestdu, anda salbatau 

C) E e f l e x i v i g e r a g o z á s . 

A reflexiv igeragozás a vepsz nyelvben sokkal teljesebb, mint 
a finn irodalmi nyelvben : 

a) az Ojat-vidéki vepszben. 

Indicativus: Praesens. 

salptamoi 
salptatoi 
salptase 
salptamoisei 
salptatoisei 
salptasesei, salbata-

sesei 

S 1. andamoi 
2. andatoi 
3. andase 

Pl. 1. andamoisei 
2. andatoi se i 
3. andasesei, 

andtasesei 

tegemoi 
tegetoi 
tegese 
tegemoisei 
tegetoisei 
tegesesei, tehtasesei 

S. 1. andoimoi 
2. andoitoi 
3. andoihe 

Pl. 1. andoimoisei 
2. andoitoisei 
3. andoihesei 

andtihesei 

S. 1. andnemoi 
2. andnetoi 
3. andnese 

Pl. 1. andnemoisei 
2. andnetoisei 
3. andnes(es)ei 

andtanesei 

1. andaisimoi 
1. andaisitoi 
3. andaisihe 

Indicativus: Prseteritum. 
salpsimoi 
salpsitoi 
salpsihe 
salpsimoisei 
salpsitoisei 
salpsihesei, salbati-

hesei 

ConcesBivus. 
salbanemoi 
scdbanetoi 
salbanese 
salbanemoisei 
salbanetoisei 
salbanesesel, salbata-

nesei 

Conditionalis. 

salptaisimoi 
salptaisitoi 
salptaisilie 

tegimoi 
tegitoi 
tegihe 
tegimoi sei 
tegitoisei 
tegihesei, t'ehtihesei 

t'ehnemoi 
t'ehnetoi 
iehnese 
t'ehnemoisei 
iehnetoisei 
tehnesesei, t'ehtanesei 

tegeisimoi 
tegeisitoi 
tegeisihe 
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Pl. 1. andaisimoisei salptaisimoisei teg'eisimoisei 

2. andaisitoisei salptaisitoisei tegeisitoisei 
3. andaisihesei salptaisihesei, sálba- tegeisihesei, t'ehtaisi-

andtaisihesei taisihesei hesei. 

Eventivus. 

s. 1. andneiéimoi salbaneisimoi t'ehneisimoi 
2. andneisitoi sálban eisitoi tehneisitoi 
3. andneisihe salbaneisihe t'ehneisihe 

Pl. 1. andneisimoisei sálban eisimoisei t'ehn eisimoisei 
2. andneisitoisei salbaneisitoisei íehneisitoisei 
3. andneisihesei sálban eisihesei, sal- t'ehneisihesei, t'eliia 

andtaneisihesei bataneisihesei neisihesei. 

Imperativus. 

s. 2. andte salbate (salptate ?) tegete (t'ehte) 
3. andkahase salbakkahase t'ehkahase 

Pl. 1. andkamoisei salbakkamoisei tehkamoisei 
2. andkatoisei salbakkatoisei t'ehkatoisei 
3. andkahasei salbakkahasei, sálba- t'ehkahasei, t'ehtaka 

andtakahasei takahasei haséi 

b) az éjszaki vepszben. 

(Pyhájürvi:) 
Indicativus. Indicativus. 

Prsesens. Praeteritum. 

s. 1. salbadamos S. 1. salbazimos 
2. salbadatos 2. salbazitos 
3. éalbaheze 3. sálbaziheze 

Pl, 1. salbadamokseh Pl. 1. salbaéimokseh 
2. salbadatokseh 2. sálbazitokse 
3. salbataheze 3. salbaidheze. 

Concessivus Conditionalis: 

s. 1. salbannemos S. 1. salbadaizimos 
2. salbannetos 2. salbadai£itos 
3. salbanneheze 3. salbadaizih(eze) 

Pl. 1. salbannemokseh Pl. 1. salbadaizimokseh 
2. salbannetokseh 2. salbadaizitokseh 
3. salbatanveheze 3. salbataiiiheze 
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S. 2. salbate 
3. salbakkaheze 

Imperativus. 
Pl. 2. salbakatokseh 

3. salbatakkaheze 

(Viiuana:) 
Prreteritum : S. 1. sobiimos öltözém 

2. sobiittos 
3. sobiih(e) v. sobiize 

Pl. 1. sobiimmakseh 
2. sobiittakseh 
3. sobiihoz. 

(Sununsuu:) 
Mundjárvben és Sununsuuban részint egy -•ze' képzős reflexív 

igető van használatban. 
Indicativus. 

Praesens. 
s. 1. pez ezen salbadazen 

2. pezezed salbadazed 
3. pezezöu solbadazou 

Pl 1. pezezemme salbadazemme 
2. pezezette salbadazette 
3. pezezettáu salbadazettaa 

Praeteritum. 

s. 1. peziime v. pez"iimo(i) salbaziime v. salbaz"áma(i) 
2. petitté salbaziite 
3. peziilie salbaziihe 

Pl. 1. peziimmeheze sálbaziimmeheze, -iaderiV?»<??*e 
2. peé'úüeheze sálba ziitteheze, salbadaziitte 
3. pezezet't'ii salbadazet't'ii 

Concessivus. 

s. 1. pezezennen salbadazennen 
2. pezezenned salbadazenned 
3. pezezennöu, salbadazennow 

Pl. 1. pezezennemme sálba dazennemme 
2. pezezennette salbadazennette. 
3. pezezetlanöa salbadazettanoik 
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Pl 

Conditionalis. 

S. \. pezeéiizin salbadaiziime v. -mo(i) 
2. pezeziizid salbadaiz'iite 
3. pezeziiz' salbadaizii£ 
1. pezeziiz'imme salbadaiZimmeheze 
2. pezeéiizitte salbadai£itteheze 
3. pezezettáis salbadazettais 

Imperativus. 

S. 2, pezeze salbadaze 
3. pezezekkái sálba dazekkai 

Pl. 2. pezezekkát(te) salbadazekkat(te) 
3. anda pezezettdu anda salbadazettau. 

A l a n y r a - m u t a t á s n é l k ü l v a l ó i g e a l o k o k . Azin-
finitivus képzője -ía, -da, melynek -t, -d-je soha sem esik ki, se 
nem assimilálódik, mint a finnben; pl. seista: f. seisoa (*seiso-da) 
állani | olda : f. olla lenni | mánta: f. mennél menni | sanoda: f. sa-
noa mondani. || Ejsz. vepsz: antta: f. antaa : adni | lahtta : f. lökted 
indulni | löütd (a t gyengülésével a véghehezet által való szótagza-
rás következtében, e h. löütta, eredb. löüta-dá) : f. l'óytdd találni. 

Az éjszaki vepszből Genetz még ilyen különös infinitivus-
alakokat hoz föl: ostai venni | ottai venni (elvenni) | láhttai in
dulni. Ezek annyiban érdekesek, hogy vég i-jük (illetőleg J-jük: -aj, 
-áj) a -da (-ta)-féle infmitusnak elkopott lativ casusragját (juoda 
e h. juoda'' és továbbá juodakse), mely már csak végliehezetképen 
lappang, meghallható alakban is tartotta fenn. Szintigy áll di-
phthongus-végi i előző h helyett pl. ezekben: ankkai adjon (e h. 
andkai ebből: anda-kah[an]=zf. antakaan, -kahan), peskái mosson 
(ebből: pezekdhidn] = f. peskddn, -káhán) ; endizellai előbbi álla
potában (e h. endi£ellah[an\ = f. entiselládn, -lldhdn). 

A participinm praes. aet. képzője: -b, -ba: eldba ,• f. elavd 
élő | andab: f. antava adó. A participiumprast. act.: -nu, -nd, -nt : 
andnu: f. antanut \ sanond: f. sanonut \ kandand: f. kantártat \ 
leent: f. lienyt (ollut). — A part. prasfc. pass.: -dud, -tud: kuuldud, 
kundeltud: f. kaultu hallott. — Ezek közül a part. praes. act. kép
zője -b, -ba eredetibb alakot tüntet föl, mint a finn. Megvan ez az 
alak a livben is, pl. imb: f. imevá, szopó | talb: f. tuleva jövő. 
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Az észtben, vótban szintén -v van, mint a szuomiban. Azomban a 
szuomiban is vannak nyomai az eredetibb alaknak, pl. kdypá kelő, 
suopa kivánó. 

Átnézete a verbum infinitum alakjainak. 
I. Partieipiumok. 

1. Part. praes. act. andab, salptab, tegeb 
2. « « pass. andtab, salbattab, iehtab 
3. Part. praet. act. andnu (andant), salbanu, t'ehnu 

[éjsz. andanu, peznü, salbannu] 
4. Part. prass. pass. andtud, sabatud, telitud 

[éjsz. anttu, pestii, salbattu] 

II. Gerundiumok. 
1. Nomen actionis: -ta, -da, -te 

Translat. andta, salbata, t'ehta 
[éjsz. antta, pestd, salbata.] 

(pass.) antaa, salbattaa, t'elitaa 
Instruct. andten, salbaten, (eliten 
Iness. andtes, salbates, t'ehtes 

(pass.) atlétáié, salbatais, t'ehtais 
2. Nomen actionis : -ma. 

Abess. andmata, salptamata, tegemata 
[éjsz. andamatta(i), pezemdttd(i), salbadammatta(i)] 

Iness. és elat. andmas, salptamas, tegemas 
[éjsz. andamas, pezemds, salbadammas] 
Illat, andmaha, salptamaha, tegemaha 
[éjsz. andamaa, pezemad, salbadammaa] 

Abess. és abl. andmal, salptamal, tegemal. 

A t a g a d ó i g é n e k a vepszben teljes, bár a finntől némi
leg eltérő ragozása van.1) 

*) Teljes negatív ragozás van a lívben és vótban is; a revali észtben a 
negativ ige határozóvá merevült, és minden személyben ei alakban fordul elő. 
Finnországban némely vidéken már szintén igehatározóvá merevült a tagadó 
ige. így pl. a kisko-i tájszólásban minden személyben ei; déli Pohjanmaaban 
az egyes-számban ragoztatik a tagadó ige, de a többesben nem ; Lappajárviben 
sokszor az egyes-számban is ragozatlan, stb. Agricolánál is többször találni 
ragozatlanvil a tagadó szót, pl. ei te voi palvella = ette v. p. nem tudtok szol
gálni. 
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S. 1. én 
2. ed 
3. ei 

Pl. 1. emai, ójsz. emme 

2. etei, 

3. eba, 

ette 

Cl. 

Imperativus. 
S. 2. ala éjsz. ela 

3. algha 
Pl. 1. tti^fam v. 

algamai 
2. algád, algaUi 

algei v. algeid 
3. algha 

elgai 

elgam 

elgat 

elgai 

A tagadó igéhez járuló föige aznnban nem mindig oly alak
ban áll, mint a finn irodalmi nyelvben. Az indicativus praesensé-
nek egyes-számában a föige a töalakban áll, de a többes-számban 
-koi járul hozzá: 

Sing. 1. en 
2. ed 
3. ei 

Plur. 1. emai 
2. etei 
3. eba 

anda, salpta, tege. 

andkoi (ankoi), salbakoi, t'ehkoi. 

A praeteritum egyes-száma rendes; a többes-számban azon
ban nem a part. praet. act., hanem part. praet. pass. járul a 
tagadó igéhez : 
Sing. 1. en 

2. ed 
3. ei 

andnu (andant), salbanu, t'ehnu. 

Plur. 1. emai 
2. etei 
3. eba 

andtud, salbatud, t'ehtud. 

A concessivus egyes-száma szintén rendes; a többesben -koi 
járul a concessivusi tőhöz : 

S. í.en 
andne, salbane, iehne. ±cd 

3. ei 

Pl. 1. emai 
2. etei 
3. eba 

andnekoi, salbanekoi, i'ehnekoi. 
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A conditionalis egyes-száma rendes; a többesben a pass. 
impersonale conditionalis-tője használtatik : 

S. 1. en 
andais, salptais, tegeis. 

andtais, salbatais, t'ehtais. 

%ed 
3. ei 

Pl. 1. emai 
2. etei 
3. eba 

Hasonlóképpen van az eventivusban i s : 
S. 1. en 

2. ed andneis, salbaneis, t'ehneis. 
3. ei 

Pl. 1. emai 
2. etei 
3. eba 

andtaneis, salbataneis, t'ehtaneis. 

Legkülönösebb a tiltó mód, melynek csak egyes-számi máso
dik személye rendes; a harmadikban a főige nem az optativusi 
mód-tőalakban áll, mert ilyen nincs a vepszben, hanem az impe-
rativusi harmadik személyben; a többes-számi első személy szin
tén vagy az imperativusi alakban áll, személyragozva, vagy pedig 
-koi járul a csonka igetőhöz, mint a praesens többes-számában ; a 
második személyben szintén -koi járul az igetőhöz; a harmadik 
személy pedig azonos az egyes-számi 3. személylyel: 

Sing. 2. ala anda, salpta, tege. 
3. algha andkaha, salbakaha, t'ehkaha. 

Pl. 1. algám andkam, salbakam, t'ehkam. 
algamai andkci (ankoi), salbakoi, t'ehkoi. 

2. algád (algatei), andkoi (ankoi), salbakoi, t'ehkoi. 
3. algha andkaha, salbakaha, t'ehkaha. 

algha andtakaha, salbatakaha, t'ehtakaha. 

A vepszben van t a g a d ó r e f l e x í v r a g o z á s is, milyen 
a finn irodalmi nyelvben nincs. Mintája ez : 

Praesens. 
S. 1. en 

2. ed andt'e, salbate, iehte. 
3. ei 
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Pl. 1. emai 
2. etei 
3. eba 

S. 1. en 
2. ed 

3. ei 

Pl. 1. emai 
2. etei 
3. e&a 

andkoisei, salbakoisei, t'ehkoisei. 

Praeteritum: 

andnuse, salbanuse, t'ehnnse. 

andnusei, salbaniisei, iehnusei. 

Concessívus. 

andnese, salbanese, t'ehnese. 

andnekoisei, salbanekoisei, tehnekoisei. 

S. 1. en 
2. ed 

3. ei 

Pl. 1. emai 
2. efei 
5. eba 

Az éjszaki vepszben (Sununsuu): 
Ind. praesens. 

S. 1. en 
2. ed anda, peze, salbada 

3. ei 

Pl. 1. emme 
2. eííe 

3. ei antta, pesta, salbata. 
Ind. praeteritum. 

S. 1. en 
2. ed 
3. ei 

Pl. 1. emme 
2. érte 
3. ei anttu, pestit, salbattu. 

Imperativus. 
S. 2. eZa anda, pese, salbada 

3. eZ#ai 

ankkoi, pesköi, salbakkoi 

andanu, yeznü, salbannu 

Pl. 1. elgam 
2. eZ^aí 
3. elgai 

ankkoi, pesköi, salbakkoi. 

NYELVTUD. B K. XVI. 
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Tagadó reflexív igealakok Pyhájárviből: en salbate, emme 
salbadahese, hüö ei salbatahese \ en salbannuhese, hüö ei salbattu-
hese | algdtte salbakatokseh. 

Sununsuuból: 
S. 1. en 

pezeze, salbadaze. 

pezezekkö(í), salbadazekko(i) 

pezezennü, salbadazennu 

2. ed 
3. ei 

Pl. 1. emme 
2. ette 
3. ei pezezettd, salbadazetta. 

Praeteritum. 
S. 1. en 

%ed 
3. ei 

Pl. 1. emme 
± ette 
3. ei pezezettii, salbadazettu. 

Concessivus. 
S. 1. en 

±ed 
3. ei 

Pl. 1. emme 
2. ette 
3. ei pezezettdne, salbadazettane. 

Conditionalis. 
S. 1. en 

2. ed 
3. ei 

Pl. 1. emme 
2. ette 
3. ei pezezettdis, salbadazettais. 

pezezenne, salbadazenne 

pezeziiz, salbadaz'iiz 

Az a d v e r b i u m o k jobbára megfelelnek a finn adverbiu-
moknak. Különösebb figyelmet érdemelnek: t'dga, tagol itt, és 
siga, sigal ott: f. tddlld (= tdgdl-nd) és sielld Y.sidlld (= sigal-nd). 
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Továbbá; tagali, sigali és kugali, melyek megfelelnek a Kaleva
lában előforduló tcikali ezen utón, ez által | sikáli azon utón, az ál
tal, annyi | mikáli mezen, mennyi — alakoknak. (L. ezekről NyK. 
XVI, 303. 1.) Az éjsz. vepszben van tuoga amott alak is. 

A c o n j u n c t i ó k legnagyobb részt az oroszból vannak 
kölcsönözve : i és: or. 11 | libo—libo vagy—vagy : or. jmöo—.;IM6Q | 
ni — ni sem — sem: or. HH — HPI | jestli ha : or. ecjin | odnako de, 
azomban: o;iHaKO | hot, hósa, hos habár: XOTJI, XOTL | ibo mert: HÖO. 

N Y E L V M U T A T V Á N Y O K . l ) 

A) Ojat-vidékiek. 

1. 
Mezjáine i lambas. 

,,Omik keskes sivatoil ken mugoi, ken enamban meid hüvitais 
sindüis?" küzui mezjáine ristitul. — Muga, sanui netse. ,,A ken?" 
— Lambas ; sida med mise vil hanen minein iwoiidimatoin, a sinun 
mezi minein sen maged. 

Finnül: M e h i l á i n e n j a l a m m a s . 
«Onko eláimien joukossa ketáán senlaista, joka enemmán 

meitá tekisi sinulle hyváá?» kysyi mehiláinen ristityltii (miehelta). 
— Niin, sanoi tárna. — «Mutta kuka?» — L a m m a s ; sentáhden 
ettá hanen villansa on minulle válttámátöin, mutta sinun metesi 
minulle vaan makea. 

2. 
Káks véljed i vilu 

Üks oli vei bohat, toine tiihj. Bohatal oli ai rugiét seme-
tad i kaiked előd küllal, no tühjaisel vellel enambad ei leend, kut 

x) E nyelvmutatványok Lönnrot, Ahlqvist és Genetz közléseiből vannak 
átvéve és híven közölve; mindössze csak néhány szembetűnő sajtóhibát kellett 
bennük kijavítani. A darabok egy részéhez magyar, másik részéhez irodalmi 
finn fordítást adtam, hogy így kétféle finn nyelvnek külömbözése is szembe
tűnjék; az utóbbit szintén Lönnrottól, Ahlqvisttől és Genetztől vettem át, csak 
itt-ott némely csekély változtatást tevén rajta, melyet az ereleti textus meg
engedett. 

29* 
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ühten aidan südaimes vdhaine rugist semetud. Túli vilu i netsen vd-
haisen rugihen külmi. Tühjaisel vellel érdiét radod ei le, kut etsta 
vilu, kudam külmdt hdnen rugihen. Ei dijad hdn kdvund, i túli hdil, 
löüs mugoman poénen külbetin, i mdni hdn südaimehe sinna külbet-
tihe. N'etsis külbetis oli vanh akaine, kudam küsui hdnel, mida hdn 
kdvui. N'etse musik pagis : ,,milain oli vdhaine rugist semetud, a túli 
vilu i milain sen rugihen kaikén külmi, i mina nügüide etsin netsen 
vilun i tahton küsuda, mintdhte hdn netsen tegi, milain rugihen kül
mdt". Akaine pagis hdnele : „minun poigad vilud nened oma, kuda-
mad kaikén ottas, a nügüide heidaze ei le kodis, i kons hö tuldas ko-
dihe, hö i sinddis ottas, jestli sina popadined mas • a sina nouse 
pdtsile, siga void eldda." Musik libui pátsile i vilu túli kodihe. Siid 
vanh ak sanui itseze poigale : „sina minuin poig ! mida gorál m^hel 
külmdtid rugihen, kudamal muitei jo vdha oli1!" Poig sanob: ,,mina 
etsin erdisid, a lopul raadi hot sen otta." Siid sanui biednii m-fis vi
lule : „anda miiéin hot vdhaine tagaze, mii mina voin eldda, muite 
ndlgha ierdvas kolen • ei le milain ni-mida sömist." Vilu sanui: 
„mö tahtomai antta netsile m^ehele, mii hdn voib eldda." Hö muga 
anttihe hdnele leiban ked havadan, i pagistihe : „kons sina rubendad 
sömha, siid sano: havad avaidate ! i sileis linob siid dovolno sömist, 
i kons lopid söndan, siid sano : havad salptate ! i sömne mdnob ha-
vadaha tagaze, i havadan su salptaze". Musik blahodari vilule netsis 
liüvudes i laks kodihe. Hdn kdvui vdhaisen, i tegihe hdnele ndlg, i 
hdn sanui: havad avaidate! i sil tsaasul havad avaisihe, i hdnele 
tegihe dovolno sömist. Kons söndan musik lopi, sanui most: havad 
salptate ! i sömsed most mdnthe tagaze havadaha, i havad salpsihe. 
Siid túli kotihe, eli hatken i tegi muga, kut vilu nevoi. 

Kons hdn kuverdan aigan eli itseze naisan ked, kut hdneleze 
vilu nevoi, se hdnen bohat vei radiitseskans netsida havadad itseleze 
i tahteli ostta. Andoi siid havadas nuusiíale vellele sada hebod, sada 
lehmdd, sada hdrgad, sada lambast, i muga hdn netsen havadan osti. 
I se tegihe nuusnii vei kerdal uhtei bohat; a mi hdnele nenis siva-
tois, kui hdnel ei le heindd, i sent'dhte hdnel sivatad kaik koltihe 
ndlgha, i most han jdi mugomaks gorahiseks, mitt'e edel oli. Most hd
nele uuz ráad, Idhtta etsmaha vilud i saamha tost havadad. Meni 
musik, löüs vilun i sanob hdnele : „milain most ei le ni mida", i pa-
gisi hdn vilule, kut hdnele oli tehtud. Vilu sanui hdnele: „kut sina 
mugoitt'e m^letoin olit! Nügüide sina ühtüitíe gorahine, mitt'e edel 
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olit". I most jdlgmdigi netse vilu andoi kanele toisen havadan, ká
dam edeliist oli dijad comemb. Han blahodari vilule i laks hüvan 
m{elen ked, i dumaib: m'óst netse havad, ?nitt'e edeliine oli. Kuverdan 
han astui i most sahoti han söda i pagisi: havad avaidatel Kut han 
sanni nened sanad, muga avaisihe, i laks havadas-pdi kaks musikad, 
i heilaze palikad kddes, i otettihe netsen m{ehen, i löskattihe palikoil, 
i l'ötihe hdnda uhteijalos. Han siid-se goras völ voi sanan sanoda : 
havad salptate! i most nened musikad mentihe tagaze havadaha, i 
havad salpsihe. I han pagisob : varasta váhaine, mina netsen hava
dan vajehtan most vellen ked. I se túli mfis havadan ked kodihe, i 
itseze hánen vei bohat dogadi, mise kanéi most havad edeliist dijad 
comemb, i han uhteijalos salaiskans vellen ked havadil vajehtta, i 
biednii vei hdndaze ei otkasind ; hö havadil vajehtettihe. Bohat vei 
otti netsen havadan i kutsai itseze kaigen sugun i heimon i bohatid 
kuptsid loungile. I tultihe, k^erdtihezei kaik hdnen rodnad i kuptsad 
bohatad, i kons kaik ativod kfirdsihezei, sanui han: havad avaidate '. 
Havad avaisihe, i havadas-pdi Idkstihe kaks ?nusikad, i palikad hei
laze kddes, i hö löskattihe ativoid jíalikoiden ked uhteijalos, i itstaze 
isandad völ jalombah, mise di ativoid, pagettihe pertis-pdi saapkata 
irdale ijokstihe kodihe. Tuskas jdlgmdigi itse isand sanui havadale : 
havad salptate ! i musikad palikoiden ked mdnthe tagaze havadaha, 
i havad salpsihe. I lopul ativod völ lötihe isandan, mise han heidaze 
maniti. I nitgüide tegihe netse bohat vei mugoitt'e gofahine, mitt'e edel 
oli toine vei gofahine. Hdnel oli uhtei coma havad, a han kons tah
iéit síid havadas mujada, Idkstihe havadas-pdi kaks m^st i palikoil 
löskattihe hdndaze ; no nuusnii vei eli sen toisen havadan ked, kuni 
han hengis. 

K a k s i v e l j e a j a p a k k a n e n . 

Yksi véli oli rikas, toinen köybá. Eikkaalla oli paljon ruista 
kylvetty ja kaikkea tavaraa kylláltá, mutta köyhállá veljellá ei 
ollut enempáá, kuin yhden aidan sisállá vaháisen ruista kylvetty. 
Túli vilu (pakkanen) ja tárnán vaháisen rukiin kylmi. Köyhállá 
veljellá muuta työta ei ole, kuin etsiá pakkanen, joka kylmási 
hánen rukiinsa. Ei hán paljoa kaynyt, niin túli hán, löysi moko-
man pienen saunan, ja hán meni sisáán sinne saunaan. Siiná sau-
nassa oli vanha akka, joka kysyi háneltá, mitá hán kávi. Se mies 
pakisi: «minulla oli vaháisen ruista kylvetty, mutta pakkanen 
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tuli ja kylmi minulle kaikén sen rukiin, ja miná nyt etsin sitá 
pakkasta ja tahdon kysyá, minkátáhden hán sen teki, minulle 
rukiin kylmási.a Akka pakisi (sanoi) hánelle: «minun poikani ne 
pakkaset óvat, jotka kaikén ottavat, mutta nyt heitá ei ole ko-
dissa, ja koska he tulevat kotiin, he sinutkin ottavat, jos siná 
tavattaneen maassa; mutta nouse siná uunille, siellá voit eláá.» 

Mies meni uunille ja pakkanen tuli kotiin. Sitten vanha 
akka sanoi pojallensa: «siná poikani! mitá köyháltá mieheltá kyl-
má6Ít rukiin, jolla muutenkin jo váhá oli ?» Poika sanoo : miná 
etsin muita, mutta lopulla piti vaikka sekin ottaa.» Sitten sanoi 
köyhá mies pakkaselle: «anna minulle váháinenkáán takaisin, 
millá miná voin eláá, muuten miná pián nálkáán kuolen; ei ole 
minulla mitáán syömistá.» Pakkanen sanoi: «metahdomme antaa 
tálle miehelle (t. i. jotakin), millá hán voi eláá.» He myös antoivat 
hánelle leiván kanssa sákin ja pakisivat (puhuivat): «koska siná 
rupeet syömáán, sitten sano: sákki auki! ja sinulle tulee sitten 
kyllin syömistá, ja koska lopetat syönnin, sitten sano : sákki kiinni! 
ja syöminen menee sákkiin takaisin, ja sákin suu sulkeutuu.» 
Mies kiitti pakkasta tástá hyvyydestá ja láksi kotiin. Hán kávi 
váháisen, ja tuli hánelle nálká, ja hán sanoi: sákki auki! ja sillá 
hetkellá sákki avoihe, ja hánelle tuli kyllin syömistá. Koska mies 
lopetti syönnin, sanoi taas: sákki kiinni! ja syömiset menivát 
taas sákkiin takaisin, ja sákki sulkeutui. Sitten tuli kotiin, eli 
kauan ja teki niin, kuin pakkanen neuvoi. 

Kun hán jonkun ajan eli naisensa (vaimonsa) kanssa, kuten 
hánelle pakkanen neuvoi, niin hánen rikas veljensá rupesi halua-
maan sitá sákkiá itsellensá ja tahteli ostaa. Antoi siitá sákistá köy-
hálle veljelle sata hevosta, sata lehmáá, sata hárkáá, sata lam-
masta, ja niin hán sen sákin osti. Ja niin köyhá véli tuli kerralla 
hyvin rikkaaksi; mutta mitá hánelle náistá eláimistá, kun hánellá 
ei ole heináá, sentahden háneltá eláimet kaikki kuolivat nálkáán, 
ja taas hán jái mokomaksi vaivaiseksi, millainen ennen oli. Taas 
hánelle uusi työ, láhteá etsimáán pakkasta, ja saamaan toista 
sákkiá. Meni mies, löysi pakkasen ja sanoo hánelle: «minulla taas 
ei ole mitáán», ja pakisi (puhui) hán pakkaselle, kuten hánelle oli 
tehty. Pakkanen sanoi hánelle: «kuinka siná senlainen mieletöin 
olit! Nyt siná yhtáhyvin vaivainen, millainen ennen olit». Ja taas 
viimein se pakkanen antoi hánelle toisen sákin, joka oli edellistá 
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paljoa souiempi. Hán kiitti pakkasta, ja láksi hyvállá mielellá, ja 
arvelee: taas tárna sákki, millainen edellinen oli. Jonkun (ajan) 
hán astui ja taas halusi hán syödá ja pakisi: sákki auki! Kuin 
hán sanoi námat sanat, niin avoihe, ja láksi sákistá kaksi miestá, 
ja heillá paalikat kádessá, ja ottivat sen miehen, ja alkoivat lyödá 
paalikoilla, ja löivát hántá hyvin kovasti. Siinápá tuskassa hán 
vielá voi sanan sanoa: sákki kiinni! ja taas ne miehet menivát 
takaisin sákkiin, ja sákki sulkeutui. Ja hán pakisee: «odota váhái-
sen, miná tárnán sákin vaihetan taas véljen kanssa». Ja niin túli 
mies sákkineen kotiin, ja hánen rikas veljensá huomasi, ettá há-
nellá taas sákki edellistá paljoa somempi, ja hán sangen kovasti 
alkoi halata véljen kanssa sákkejá vaihtaa, ja köyhá véli hántá ei 
estellyt; he vaihtoivat sákkejá. [Eikas véli otti sen sákin ja kutsui 
kaikén sukunsa ja heimonsa ja rikkaita kauppiaita páivállisille. 
Ja tulivat, keráytyivát kaikki hánen sukulaisensa ja rikkaat kaup-
piaat, ja kun kaikki sukulaiset keráytyivát, sanoi hán: sákki auki! 
Sákki avoihe, ja sákistá láksi kaksi miestá, ja paalikat heillá ká
dessá, ja he alkoi lyödá vieraita paalikoilla sangen kovasti, ja itse 
isántáá vielá kovemmin, ettá paljon vieraita pakeni pirtistá lakitta 
ulos ja juoksivat kotia. Tuskassa viimein itse isántá sanoi sákille : 
sákki kiinni! ja miehet paalikoineen menivát takaisin sákkiin, ja 
sákki sulkeutui. Ja lopulla vieraat vielá löivát isántáá, ettá hán 
heitá narrasi. Ja nyt túli tástá rikkaasta veljestá mokoma vaivai-
nen, kuin ennen oli toinen véli vaivainen. Hánellá oli sangen 
soma sákki, mutta kun hán tahteli siitá sákistá maistaa, láksi 
sákistá kaksi miestá ja alkoivat lyödá hántá paalikoilla; mutta 
köyhá véli eli sen toisen sákin kanssa, niin kauan kuin oli 
hengissá. 

3. 
Kasi i hiired. 

D'erevnas oli kasi uhtei suur, kudam kaikid hiirid söb ; kus 
löütab, siid i tabadab i söb. I ilened hiired, kudamad lopud játihe, 
kieraisihezei kaik ühthe sijaha i ussovetitihe, mi netsile kasile iehta ; 
i kaikis tobjin hiir se dumai i pagisob : „K-firakkamai mö kaikin den-
goid, ostkamai kellőn i sidokamai netsile kasile kaglaha; kons hcin 
tideskandob kellőn ked, mvgamö kulistamai i kaik pagenemai". D'en-
gad hő keratihe i kellőn ostetihe, a ken heis netsen sidoskandob kasile 
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kellőn kaglaha ? Üksin eba rohtkoi, i hot kaikin mantas, hán netse 
kasi heida söb. Kellőd ei rohtitud ni-ken mánta sidomaha. Hiiril 
d'engad mdntihe uhtei; kel muitei jcii; edelpdi ei dumaitud, mise heis 
sidojid ei le. Mitt'e tahtod ráad, jestli edelpdi ed dumai, kavub kut 
hiiril kellőn sidond. 

A m a c s k a és az e g e r e k . 
A faluban volt egy igen nagy macska, mely megesz minden 

egeret; a hol találja, ott megfogja és megeszi. És azon egerek, 
melyek végűi maradtak, mind egy helybe gyűltek és tanácskoztak, 
mit [kellene] ennek a macskának tenni; és a legeslegnagyobb egér 
az [úgy] vélekedék és szól: «gyűjtsünk mi mindnyájan pénzt, 
vegyünk csöngetyüt és kössük ennek a macskának a nyakába; mi
kor jönni kezd ( = j . fog) a csöngetyűvel, úgy mi meghalljuk és 
mind elmenekülünk)). A pénzt ők összegyűjtötték és a csöngetyüt 
megvették; de melyikük fogja ezt a csöngetyüt a macskának a 
nyakába kötni ? Egyedül nem merik, és habár valamennyien men
nek, ez a macska megeszi őket. Senki sem mert elmenni a csön
getyüt felkötni. Az egerektől a pénz ment nagyon ( = az egerek
nek odaveszett v. kárba veszett sok pénzük); a csÖngetyű csak 
megmaradt; előre nem gondolták meg, hogy köztük nincsenek 
[csöngetyű-] felkötők. Bármely dolog, ha előre meg nem gondolod, 
úgy jár, mint az egereknek a csöngetyű felkötése. 

B) O n e g a - v i d é k i e k . 

4. 
Kukőin-karangaine. 

„Sanu mileilí, küzii kadag kukein-karangaisel, ,,miks sina 
muga tuskav öled siritsi-mdnijan mféhen sobihe ? Mida sina taht&id 
sdta heis? Mihe hó sileis hiivad?" — Ni mihe, sanii kukein-karan-
gaine ; a mina muga en tahtoi rastta heid m^kel, tahtoin vaise rebi-
tada heid. 

O r j a n - r uo s k a . 
«Sano minullet*, kysyi kataja orjan-ruoskalta, «miksi sina 

niin kárkás ölet ohitse-meneván ihmisen vaatteisin? Mitá sina 
tahdot tehdá heistá ? Minin he sinulle hyvát ?» — Ei mihinkáán, 
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sanoi orjan-ruoska; mutta miná niin en tahdokaan temmata heitá 
mieheltá, tahdon vaan repiá heitá. 

5. 
0 r l. 

Küzutihe orlal: min t'dhte sötad sina itseis poigid muga kort-
tas? Orl sanii: „rohtitaisik hö, kazvdud, Idhetaze pdivdn-no, kutab 
mina heid sötaisin alalial mai?" 

K o k ko. 
Kysyttiin kokolta: minkátáhden syötát siná poikiasi niin 

korkeassa? Kokko sanoi: «uskaltaisivatko he kasvaneina láhes-
tyá páiván ( = auringon) luokse, jos miná heitá syöttáisin alhaalla 
maassa?» 

6. 
Lambas i jumalan-lindiine. 

Jumalan-lindiine istiihe lambhan pdle, mise rastta hdnel vd-
haisen villád itseze pezaks. Lambas savodi verdusiine hüptasinna i 
tanná. „Kut! mite sina milei ühtel muga skuup?" sanii jumalan-
lindiine. „Paimnele sina lazged otta itsesais kaikén nahkha-sai vil
lan, a milei otkasidpitsukaises klakiises. Miksmuganetsensddad?ci 

— N'etsen sddan siks, sanii lambas, ed malta milai minun i'illad 
muga kebjds otta kut paimen. 

L a m m a s j a p á á s k y i n e n . 

Pááskyinen istuihen lampaan páálle, ettá temmata ( = tem-
mataksensa) háneltá váhán villaa pesáksensá ( = pesáánsá varten). 
Lammas alkoi suuttuneena hyppiá sinne ja tánne. «Kuinka? 
miksi siná ölet minulle ykdelle niin saita?» sanoi pááskyinen. 
«Paimenelle siná sallit ottaa itseltási kaikén villan nahkaan asti, 
mutta minulta kiellát pikkuisen tukkosen. Miksi niin támán 
teet?» — Támán teen siksi, sanoi lammas, [ettá siná] et osaa mi
nulta villaani niin keveásti ottaa kuin paimen. 

Az éjszaki vepszbol 

7. 
Pahalaizen vdvü. 

(Pyhdjdrvi.) Oli mufikke keüh, poig oli hdnel. Muut kdüdáh 
besodah, hdin ei kdvü: sobad e' ole, huiged on mandd. Ldht'i elot 
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snamah ; dorogal astuv i duumaittsou: hot, sanou, metts otaií minim 
elaiganf Tulou hdnel-lo l) starikke, sanou: ota minun tikár mutsu-
oiks, minu andan, sind briha hilvá. — Minid előd ei ole, e' ole mii 
naida. — Mind andan sinul előd, mi tahto pidágáh. Anduoi sl'iápdn 
tdüden kuldad da hobjad, kdski sobad ostai hürüd; ku ostanct sobad, 
süt k'úlüh üde omah ; mind tuon, sanou, sinule nevestan. — Hilvd, 
tulen. — Sobad oét'i háin, túli kod'ih tuatal-lo, sanou tnatalleh : vot 
mind nain, tuodah minule nevest. — Nai, sanou,poige. 

Háin i mám kiilüh ehtál. Istuu kidüs sigal puoleh üöh-sai üksin 
i tuti hdnel-lo neveste netse, troikal ajuoi, tuohuste tuoi i kai. Istut't'ih 
pagisfih, kuni kukuoi ei laulan, siid neveste láht'i idres, sanuoi: lmo
méi tiden; i sulhaine lahti kod'ih, sanuoi tuatalleh: idén ol'i coma. 
Tuatt sanou : ei ole se put'iU'hie : mdne kávü papil-lo, pappi mida 
sanou sinide. Háin i rndúi papil-lo, papile sanou : nain mind, bua-
t'uske. — Késs naid ? En t'iedd, kugalaine ; starikke puutui rastaa 
dorogal, sen tütár on. Venttse huomei rodíh meil, voivgo venttsaidak-
seh t — Voiv, tolko ei ole hüvdUine; mind sinun nevvon. Háin i 
nevvuoi: ku tulnou sinul-lo, pane riste kaglah, i mind tulen sih 
sinul-lo. N'eveste túli, háin i ristan kaglah páni. Vie viinad juod'ih 
áj ülen ; sulhaine ei juo : ku suuh mieles panou, itse curattsi valau; 
a neveste se humaldui üijál. Pappi vuottaujo tagaveráil,- ku kufawi 
lauluoi, i pappi kidüh tid'i, sluuZimah rube&i; láhttdá ei vuoi neveste: 
hebot kadot'iih. Pappi sluuzii i heid ot't'i kddes, reddtt'i kod'ih; ne-
vestále kaskbii piUiittddá, neveste se ei pühitláde. Pappi kdski kaza-
kuoile pattsahaze sidoda, pletin ottada, liiödá. Lüö&'ih hánt ülen dijel 
kai vereh-suai. Süt pühittiheze kuuz úedálid; süt pappi venttsaii 
heid, rubeít'ih elámáh ülen bohattali. 

N'eveste ol'i pahalaizel vargastettu kupsantütdr; kai ihastui, 
ku piázi idres, pappi hánes kaikén pahan ku hidd'i. 

Az ö r d ö g v e j e . 
Volt egy szegény ember, s volt neki [egy] fia. Mások járnak 

társaságba, ő nem jár : nincs ruha, szógyen menni. Elindult 
vagyont szerezni; az úton lép és gondolja: «vajha» mondja, «az 
erdő elvenné az én életidőmet!» Jön hozzá egy öreg ember, 
mondja: «vedd az én lányomat menyasszonyul; én odaadom, te 

*) Assimilálva ebből: hiinen-lo. — L. alább tuatal-lo, papil-lo stb. 
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jó ifjú [vagy]».— «Nekem nincs vagyonom, nincs mivel meg 
nősülnöm.)) — «En adok neked vagyont, akármi kelljen.» Adott 
egy kalapot tele aranynyal és ezüsttel, meghagyta, hogy jó ruhá
kat vegyen; «ha veszel ruhákat, aztán jöjj a fürdőházadba, én 
elhozom», mondja, «nekeda menyasszonyt)). — «Jó, oda megyek.*) 
— A ruhákat ő megvette, haza jött az at3'jához, mondja atyjának : 
«lám, megnősülök, hoznak nekem menyasszonyt)). — «Nősülj», 
mondja, «fiam». 

El is ment este a fürdőházba. Ott a fürdőházban éjfélig ül 
egyedül, és hozzá eljött az a menyasszony; hármasfogaton hajtott, 
gyertyát hozott és mindent. Ültek, beszélgettek, míg a kakas nem 
szólt; aztán a menyasszony elment, monda: «holnap eljövök» ; és 
a vőlegény haza ment, monda atyjának: «nagyon csinos volt». Az 
atya mondja: «nem jó fajta az ; menj el a paphoz, a pap mit 
mond neked. El is ment a paphoz, a papnak mondja: «meg
nősülök, atyuska». — «Honnan nősülsz?)) — «Nem tudom, hova 
való; egy öreg ember találkozott velem az úton, annak a leánya. 
Holnap lesz nálunk az esküvő, meg lehet-e esküdni?)) — «Meg, 
csak [a menyasszonyod] nem jó-fajta; én adok neked tanácsot." 
Adott is tanácsot: «mikor hozzád jön, tégy [neki] keresztet a 
nyakába, ón is odajövök hozzád». A menyasszony eljött, s ő a 
keresztet a nyakába tette. Még pálinkát ittak nagyon sokat; a 
vőlegény nem iszik : mikor úgy látszik (tkp. vélemény szerint) a 
száj[á]ba teszi, csakis félre önti; de a menyasszony az nagyon 
lerészegedett. A pap már vár a hátulsó ajtónál; mikor a kakas 
szólt, a pap is a fürdőházba jött, kezdett szolgálni (isteni tisztele
tet tartani); elmenni nem tud a menyasszony: a lovak eltűntek. 
A pap istenitiszteletet tartott és kézen fogta őket, haza vezette; a 
menyasszonynak parancsolja, hogy böjtöljön, [de] a menyasszony 
az nem böjtöl. A pap a szolgáknak megparancsolja, hogy karóhoz 
kössék, korbácsot fogjanak, üssék. Nagyon megverték őt: egészen 
vérig. Azután hat hétig böjtölt; aztán a pap megeskette őket, 
kezdtek élni nagyon gazdagon. 

A menyasszony egy ördög által ellopott kalmárleány volt; 
egészen megörült, hogy kiszabadult, minthogy a pap belőle min
den rosszat kiűzött. 
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8. 

Iivan durakk ( T u h k i m u s - I i v a n a . ) 

(Viidana.) Ende mufikk laihe elilákillidnad ; kállai olikolme 
poigad: eizimaine poig oli Ganroi, toine Darál, kolmaz Iivan. Gau-
roi oli havin mielev, keskimiline sinna i tanná káviiu, a kolmaz, Iivan, 
oli kaikkineh durakk. SiemmeUih hilö nizud; siid ken liennou suoi 
heiden peldoh káviimáh i niZud niittámah. I£a páni heid karavuli-
mah niZud, enzimaiss üön Gauroin. Se laht'i kod'is-piei, silmdd rist'ii, 
izal blahosloviih, máúi toizen kod'in rindale da seinüd vasta üön ma
ga zi, ei ni kanna mdnnii. Huondeksel izale sanuu: kai, sanuu, oli 
havin, ci ken s'dönü meidcn nizuloid. 

Paine jrroidii, ii'ó tuti. Toi&ele poigale, Danilale, tul'i monda 
karavalali toiZeks üöks. Silmdd rist'ii i laht'i karavulah ; marii toizen 
kod'in hcinetukkuh, siga magáz üön. Huondeksel tul'i, sanuu: ei keda 
tulnud, ni ken ei süönü, vihmui üön. 

Ennen mies laiha eli láhellá kaupunkia; hánellá oli kolme 
poikaa: ensimmáinen poika oli Kauro (Gábor), toinen Taneli, 
kolmas Iivana. Kauro oli liyvin mielevá, keskimmáinen sinne ja 
tanne káypi, mutta kolmas, Iivana, oli kaikkinensa Tuhkimus 
(hölmö). Kylvivát be nisua; sitté joku sai [ = rupesi] heidán pel-
toonsa káymáán ja nisua niittámáán. Isá páni beidát vabtimaan 
nisua, ensimmáisená yöná Kauron. Se láksi kotoa, silmánsá risti, 
isáltá siunasibe (= siunautti itsensá), meni toisen talon viereen, 
ja seináá vasten yön makasi, ei minnekáán mennyt. Huomenek-
sella isálle sanoo: kaikki, sanoo, oli hyvin, ei kukaan syönyt mei-
dán nisujamme. 

Páivá kului, yö túli. Toisen pojan, Tanelin túli menná vab-
tiin toiseksi yöksi. Silmánsá risti ja láksi vahtiin; meni toisen 
talon heinátukkuun, siellá makasi yön. Huomeneksella túli, sanoo : 
ei ketáán tullut, ei kukaan syönyt, vettá satoi [kokoj yön. 

Páive proidxi, üö tul'i. Piddü mdndd jo Iivanal karavulah ,• 
hain, durakke, pátsil magadau, ei ni duumai mdndd. Izarubezi kás-
kema.1i da vélted. Hain ot't'i kroman leibád da sobiih, siide süöb da 
pajattau; astub peldoh, kattsou taivahah da tieht'ed lugou taivahal. 
Kattsou lábi kindahas peldoh, nági hebon peldod süömás, mugoman, 
miitutte muoilmas e' ole. Hard' on kaikki hddaizis hienois koltsis 
kierittu da hánde. Ilebole sanuu : en maltta mina sinun-ke suuttida, 
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kieral istummos selgáh. Háin puutui tagaperin istumah selgdh. Hebo 
hüvin lujin lahti peldos-piei hüppümdh, hdnddi kandelemmah met-
suoid mií'ó, magid müö, suoid müö; durakke itse ei prostoi, lujin 
püzüi hdndds. Heborubeépagizemahrist'ikanzankielel, sanui: malt-
toid, durakke, istuda millai selgas, vai ala hdtked pida mindai ; ro-

. dm sille kolme varzad: kaksi rod'in, miittomid muoilmal e' olnud, 
kolmanden rodin kahten gurban-ke, arssinan pitkad korvat. Net 
kaksi varzad suod müöda, kolmatte, sida gurbattsud, ei pida müödd 
ni mis dengois, ni kuldas, ni hobedas, ni mis kallehis kivis. Tulou 
durakke kod'ih, kolot't'iu kolttsah, kai kroule sevel'i. Velled, iza kirót
tak hdnddi: mida muga lujas stutsid? Middsina nágid siga ?• Hdin 
sanui : túli, sanui, kehno, silmdd kai kaMl, se zaved'ii hdnddi nizud 
niittamah; mina sanuin: mina suuttida en maltta, kieral istummos 
sille selgáh. Se mindai kandel'i üön kaikén selgas, hibjan kai murenzi 
luihe-suoe. Iza da velled suod'ih nogramah durakkan paginoid, du
rakke sihe magatta uinué, magáz pdivdn ehtah-suoe da üön. 

Páivá kului, yö túli. Jo pitáá Iivanan menná vahtiin; hán, 
Tuhkimus, makaa kiukaalla, ei arvelekaan menná. Isá rupesi kás-
kemáán ja veljet. Hán otti palán leipáá ja pukihe, sitten syö ja lau-
lelee; astuu peltoon, katsoo taivaasen ja táhdet lukee taivaalla. 
Katsoo lápi kintaasta [ = kintaan lápitse] peltoon, náki hevosen 
peltoa syömássá [ —syövánl, semmoisen, jommoista mailmassa ei 
ole. Harja on kaikki [ = kokonaan] kultaisista hienoista renkaista 
kááritty ja hántá. Hevoselle sanoo : en osaa miná sinun kanssasi 
leikkiá laskea, kerralla istaudun selkáán. Hán puuttui takaperin 
istumaan selkáán. Hevonen hyvin kovaan láksi pellosta laukkaa-
maan, hántá kantelemaan metsiá myöten, mákiá myöten, soita 
myöten; Tuhkimus itse ei [ole] typerá, lujasti pysyi hánnássá. 
Hevoneo rupesi puhumaan ristityn ihmisen kielellá, sanoi: osasit, 
Tuhkimus, istua minulla selássá, vaan álá kauan pida minua; 
saan sinulle kolme varsaa, kaksi saan, mimmoisia maailmassa ei 
[ole] ollut; kolmannen saan kahden kyssán kanssa, arssinaa pitkát 
korvat. Ne kaksi varsaa saat myydá; kolmatta, sitá kyssáselkáistá, 
ei pida myydá mistáán rahoista, ei kullasta, eiká hopeasta, eiká 
mistáán kalliista kivistá. Tulee Tuhkimus kotiin, kolkuttaa öven 
renkaasen [ = renkaalla], oikein katto tárisi. Veljet, isá toruvat 
hántá: miksi niin kovasti kolkutat ? Mitá siná náit siellá ? Hán 
sanoi: túli, sanoi, paholainen, silmát kuin kissalla, se rupesi hán-
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nállá nisua niittámáán; miná sanoin: miná leikkiá laskea en 
osaa, kerralla istaudun sinulle selkáán. Se minua kanteli koko 
yön selássá, ruumiin kokonaan sarki luihin asti. — Isá ja veljet 
saivat [ = rupesivat] náuramaan Tuhkimuksen puheita; Tuhkimus 
siihen maata uinosi, makasi páiván ehtoosen asti ja yön. 

Toss pdivdn nouzi, oít'i burakkon kdzivardele, Idht'i mettsah, 
metsas tuti peldoh. Kattsou: seizuu konussi peldos, hcinen hebo siid 
konussis, kudamal hdin ajoi. Jo on rod'inu kolme varzad : kaksi on 
kuldaiíed-harjad, kuldaiz'ed-handad, kolmaz on kahten gurban-ke, 
arssinan pitkin korvin-ke. Se hebottsu sanuu: ala minud süötd 
prostoil kagral, ni rugehel, süötd minud nizul; ala minud d'uota dar
uivedel, juota minud valgedal medel; ala hdtked pida kiini, piesta 
vatt'ale ! Dnrakk rubel muga i ruodamah : nizid süöttamdh dai medel 
juottamah, da vállal piestí. 

Durakk kdvüu joga paivdd konussih, heboloil-luo, vélted kats-
tah, sanutah : ei meiden durakk ilmai kavü peldoh. Mdndih d'álgeh 
durakkale i nahtah heboloid mugomid, kudamid muoilmal ei ndhtü. 
Keskenah pagisiah velled : varagstamm muó durakkal hebod, hebod 
müömme • d'engoin-ke, t'iedad, hiivin eldinme, d'uomme da süömme 
Tuldah kod'ih, santah izale : meiden durakk mugomad hebod suoi, 
miittomid muol e"1 olnud ; kdske meile vargastada. I2a kdski, hiu')sobii-
hoz, silmdd rist'iü'ih, Hal blahosloviihoz i tul'd'ili peldoh, hebod otetíih i 
Uihtedíh ajamah lidnah heboloil. 

Toisena páiváná nousi, otti vasún kásivarrelle, láksi met-
sáán, metsástá túli peltoon. Katsoo: seisoo talli pellossa, siinátal-
lissa hánen hevosensa, jolla hán ajoi. Jo on saanut kolme varsaa: 
kaksi on kulta-harjaiset, kulta-hántáiset, kolrnas on kahden kyssán 
kanssa,. arssinaa pitkien korvien kanssa. Se tamina sanoo: alá 
minua syötá halvalla kauralla, áláká rukiilla, syötá minua nisulla; 
alá minua juota járvi-vedellá, juota minua valkealla medella; alá 
kauan pidá kiinni, páástá irti! Tuhkimus rupesi niin tekemáánkin: 
nisulla syöttámáán ja medella juottamaan, ja irti páásti. 

Tuhkimus káy joka páivá talliin, hevosten luokse ; veljet kat-
sovat, sanovat: ei meidán Tuhkimus suotta káy peltoon. Menivát 
jálkeen Tuhkimukselle ja nákevát hevosia semmoisia, joita maail-
malla ei [ole] náhty. Keskenánsá puhuvat veljet: varasta[kaa]m-
me Tuhkimukselta hevoset, hevoset myy[káá]mme; rahojen 
kanssa, tiedát, hyvin elámme, juomme ja syömme. Tulevat kotiin, 
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sanovat isálle : meidán Tuhkimus sellaiset hevoset sai, jommoisia 
maalla ei [ole] ollut; anna meidán varastaa. Isá antoi luvan, he 
pukeutuivat, silmánsá ristivát, isáltá siunauttivat itsensá ja tulivat 
peltoon, ottivat hevoset ja láksivát ajamaan kaupunkiin hevosilla. 

Tulou durakkpeldoh, kattsou : koríaiéi seizuu endizelleh, a kahte 
hebod ni kuss e' olnu, üksi vai gurbahebo arssinan korvin-ke dalgois 
punozéh durakkan. A voi-voi 1 durakk sanui, ken minun hebod var-
gasü, sille sil ilmal lobi sildas vajoda ! Se gurbahebo sanui hdnele : 
ala ni kénen piel pida, omad vetted vied'ih hebod. — Kuibo müö heid 
suomme kádeh f — t'ervah müö heid suomme, nouze vai mille selgáh, 
lujin piizii selgiis. Hebo lahii hüppümáh hüvin lujas miigid müö, kan-
gahid, t'eravah tabaé vélted. Vetted sanutah: prosti meid, müö sinun 
hebod vargastimme. Hiiö sobittah ühteh dorogah, ajtah lidnah, tiddah 
heborinkkale. Herrat, kuptsad, muud rahvas ndhtah, sanutah gorod-
nittsinale: mugoizid heboid ni ken ei nahnüd muoilman piel. Gorod-
nittsin sanuu: ei pida ni kellé müödá, kuni mina tsarih en sanu. 
Gorodnittsin tsarih sanuu: hebod on müödátad, ilmal ei mugomid 
ole. Tsari ajav t'eravah hebolois ümbdr, rahvas ajetah iereh. Tsari 
küzüu: kénen hebod ? Durakk sanuu: hebod minun, durakkan, da 
izande mina. Tsari küzüu : aijig maksetah ? Durakk sanuu : kolme-
viitte suopkad hobedad. Tsari ostav, andav kolme-viitte suopkad ho-
bedad heille. Viedah hebod tsarih, ei voida tsarin konuhad ni ked 
vatdivoita heboloid. Suov tsari kuttsumah livanad konuhaks, durak-
kad sida. Durakk andaud'engad vettile, sanuu: ei mille miks dengad 
pida, mina dián tsarih kazakaks, rubedau ruskedis ptaidois kdvelem-
mah, kui ruohto-vois kurudelemah. 

Tulee Tuhkimus peltoon, katsoo: talli seisoo entiselláán, 
mutta kahta hevosta ei missáán ollut, ainoastaan kyssáhevonen 
nrssinan [pituistenl korvien kanssa jaloissa pyörii Tuhkimuksen. 
Ah, voi-voi! Tuhkimus sanoi: ken minun hevoseni varasti, se 
táltá ilmalta sillan lápitse vaipukoon! Se kyssáhevonen sanoi 
hánelle: álá ketáán arvele, ómat veljesi veivát hevoset. — Kuinpa 
me heidát saamme káteen? — Pián me heidát saamme, nouse 
vaan minulle selkáán, vahvastí pysy selássá. — Hevonen láksi 
nelistámáán sangen kovasti mákiá myöten, kankaita, pián tapasi 
veljet. Veljet sanovat: anna anteeksi meille, me sinun hevosesi 
varastimmé. — He sopivat yhteen tiehen [ = matkaan], ajavat 
kaupunkiin, tulevat hevos-torille. Virkamiehet, kauppiaat, muu 
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kansa nákevát, sanovat kaupungin-pállikölle : semmoisia hevosia 
ei kenkáán [ole] náhnyfc maailman páállá. — Kaupungin-páál-
likkö sanoo: ei pidá kellekáán myydá, ennenkuin miná keisariin 
[ = keisarilaan] sanon [ = ilmoitan]. Kaupungin-páállikkö keisariin 
sanoo: hevoset on myytávát, maailmassa ei mokomia ole. — Kei
sari ajaa sukkelaan hevosten ympári, rahvas ajetaan pois. Keisari 
kysyy: kénen hevoset ? — Tuhkimus sanoo: hevoset minun, Tuhki-
muksen, ja isántá miná. — Keisari kysyy: paljonko maksavat ? — 
Tuhkimus sanoo: kolmeviittá [ = viisitoista] lakkia [ = lakillista] 
hopeaa. — Keisari ostaa, antaa kolmeviittá lakkia hopeaa heille. 
Vievát hevoset keisariin, eivát voi keisarin talli-rengit ketkáán 
hallita hevosia. Saapi keisari kutsumaan Iivanata tallirengiksi, 
Tuhkimusta sitá. Tuhkimus antaa ráhat veljille[nsá], sanoo: ei 
minulle miksikáán ole rahaa tarvis, miná jáán keisarilaan ren-
giksi, rupeen punaisissa paidoissa kávelemáán, kuin rahkavoissa 
herkkuilemaan. 
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