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VEPSZE

A vepszék Oroszországban élnek, a Ladoga-tó délkeleti partvidéke, az
Onyega-tó délnyugati partja és a Fehér-tó (Beloje ozero) határolta területen.

A 2010-es népszámlálás szerint 5900-an vannak. 57%-uk a Karjalai Köz-
társaságban lakik, közel egynegyedük a Leningrádi területen, néhány százan
pedig a Vologdai területen. Számuk csökken, 1989-ben 12 500-an, 2002-ben
8200-an vallották magukat vepszének. Anyanyelvüket még 70%-uk használja.

A vepsze népnévnek nincs megnyugtató etimológiája. Korábban úgy vél-
ték, hogy összekapcsolható a norvéglapp væek′se és az inari lapp vepsi ’hal-
uszony’ szavakkal. Ennek jelentéstani magyarázata szerint a vepszék – ha-
sonlóan a lappokhoz és a vótokhoz – a ruhájukon hordott ék alakú szövetda-
rabbal jelezték együvé tartozásukat. A legújabb finn etimológiai szótár elveti
ezt a magyarázatot, és a skandináv forrásokban Vísinn, arab utazók leírásai-
ban (először Ahmad Ibn Fadlānnál) Visu alakban előforduló névvel veti
egybe a népnevet. Ez valamilyen északi tájat jelölhetett, ahova a prémkeres-
kedők az oroszországi folyók mentén feljutottak.1

A vepszéket általában az orosz Őskrónikában (Повесть временных лет,
Régmúlt idők krónikája)2 előforduló весь [vesz] népnévvel azonosítják.3

Meglehet, hogy ez ugyanaz a név, amely Jordanesnél is felbukkan, a gót Her-
manarik által leigázott népek egyikeként, Vasina alakban. A 11. századi dán
Saxo Grammaticusnál szerepel egy Visinnus, Brémai Ádámnál pedig egy
Wizzi alak, valószínűleg ezek is idekapcsolhatók.

A 10–12. században Весь népét a novgorodiak igázták le. Eredetileg a
mai lakóhelyüktől délebbre éltek, népességük egészen Vologdáig húzódott,
de a szlávok észak felé szorították őket. A vepszék később a Belozerszki,
majd a Moszkvai Fejedelemség alá tartoztak, aztán az egységes Orosz Biro-

                                               
1 GRÜNTHAL 1997: 108–112; KLIMA 2016: 182–202; SSA 3: 426.
2 Szerzőjéről, Nyesztor kijevi szerzetesről Nyesztor-krónikaként is ismeretes. 1113 körül

keletkezett, a Kijevi Rusz történetét beszéli el a 9. század közepétől 1110-ig. Az ere-
deti változat nem maradt fenn, legrégibb megőrződött példánya 1377-ből származik. A
krónika sok információt tartalmaz a korabeli finnugor népekről is, róluk az első emlí-
tés a 859-es évnél történik, s majd a 11. század közepén tűnnek el az évkönyvből (rész-
letesebben ld. KLIMA 2016: 230–259).

3 Mai orosz átírásban: „В Иафетовой же части сидят русские, чудь и всякие народы:
меря, мурома, весь, мордва, заволочская чудь, пермь, печера, ямь, зимгола, корсь,
летгола, ливы. [’Jáfet országában vannak az oroszok, a csúdok és mindenféle népek:
merják, muromák, veszek, mordvinok, a zavolocsjei csúdok, permiek, pecserák, ja-
mok, zimgolák, korszok, letgolok, lívek.’] (KLIMA 2016: 254).
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dalomba tagozódtak be. A vepszéket gyakran csúdoknak is nevezték, ez a
népnév az orosz Őskrónika Bevezetőjében4 és a 859-es év eseményeinek em-
lítésekor szerepel.5

A vepszékről sokáig semmilyen híradás nem volt olvasható, tudós körök-
ben kihalt, ill. eloroszosodott népnek tekintették, mígnem az 1820-as évek-
ben Andres Johan Sjögren fel nem fedezte őket. Egy részük a mai Karjalában
lakott, a többiek ettől délre és délkeletre. 1897-ben még 25 ezren voltak.

A vepszéknek sem korábban, sem a szovjet időkben nem volt önálló köz-
társaságuk / autonóm körzetük, s ma sincs. Az 1920-as években nemzetiségi
körzetet alakítottak ki, de ezt a sztálini időkben hamar felszámolták.

1931-ben latin betűs ábécét kaptak, közel két tucat tankönyvet és egy szó-
tárt adtak ki ebben az időszakban. 1937-ben elindult a vepsze nyelvű oktatás
is, de ez még ugyanabban az évben félbeszakadt, a tankönyveket megsemmi-
sítették.

A vepszék helyzete a II. világháború után sem lett sokkal jobb. A Karjalá-
ban élőket elismerték vepszéknek, de a Leningrádi és a Vologdai területen la-
kó, 16 évesnél idősebbeket oroszként regisztrálták.

A vepszék a reménytelenségnek ugyanazt a szomorú útját járták be, mint
sok más kisebbség: vegyesházasságok, városba költözés, eloroszosodás,
anyanyelvvesztés.

A szovjethatalom meggyengülése felébresztette a szunnyadó nemzeti ér-
zéseket. A nemzeti ébredés első jeleként 1987-től kulturális fesztiválokat ren-
deztek, 1988-tól választható nyelv lett a vepsze – legalábbis egy iskolában.
1989-ben megalakult a Vepsze Kulturális Egyesület. 1991-ben latin betűs
ábécéskönyv jelent meg a vepsze revitalizáció két jeles képviselője, Nyina
Zajceva és Maria Mullonen munkája eredményeként. 1994-ben Karjala 14
vepszék lakta községe általános iskoláinak első négy osztályában választható
tárgy lett a vepsze nyelv.

Nagyon sokat jelenthet a vepsze identitás megőrzésében, a nyelv tovább-
élésében – sőt, a modern irodalmi nyelv megteremtésében –, hogy a Helsinki
Bibliatársaság gondozásában, a Vepsze Kulturális Egyesület munkatársainak
segítségével megjelentek az evangéliumok, Nyina Zajceva fordításában a

                                               
4 Furcsamód a krónika bevezető része készült el utoljára, az 1110-es években.
5 A csúd népnevet a korai orosz források a balti finn népekre használták (a lívek kivéte-

lével). Később minden idegent ezzel a névvel jelöltek. A szó csuhari változata az oro-
szoknál a finnugorok gúnyneve. A zürjén és a lapp mondavilágban a csúdok ősi szel-
lemek. Észtország legnagyobb tava, a Peipusz-tó (Peipsi järv) másik neve Csúd-tó
(GRÜNTHAL 1997: 150–171).
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teljes Újszövetség (2006) és más szövegek (Márk 1992, János 1993, Lukács
1996, Máté 1998; Apostolok cselekedetei 1999; Gyerekbiblia 1996, Zsoltá-
rok könyve 2012, Példabeszédek könyve 2016).6

Némiképp biztató jel, hogy terjed a vepsze iskolai oktatás, szótárak, tan-
könyvek, ábécéskönyvek jelennek meg, s a petroszkoji egyetemen is lehet
vepszéül tanulni. A Karjalai Köztársaságban jelenik meg havonta a Kodima
[Szülőföld] c. újság, vepsze és orosz nyelvű tartalommal. Karjalában olykor
vepsze tévé- és rádióműsort is sugároznak.

A fiatal vepsze irodalom főleg verseket foglal magában. Az első vepsze
nyelvű regény 2002-ben jelent meg Kalarand [Halászpart] címmel, szerzője
a Pétervárott élő író és zenész, Igor Brodszkij.

Ugyanakkor a népesség (és a vepszéül tudók) rohamos csökkenésének va-
gyunk tanúi. A vepsze családok gyerekei legkésőbb iskolaérettségük idejére
már kétnyelvűek lesznek, így orosz (iskolai) környezetben nagyon hamar a
többségi nyelvre váltanak, anyanyelvük presztízse lecsökken, s végül elenyé-
szik.

A vepsze nyelvről7

A vepsze nyelvnek három főbb nyelvjáráscsoportja van: északi, középső
és déli. Az északi vepsze távolabb áll a másik kettőtől, de a dialektusok kö-
zötti különbségek kicsik. A hangrendszer a karjalaihoz áll legközelebb, de a
vepszében gyakori a hangzók rövidülése (ma ’föld, ország’ ~ fi. maa, sur
’nagy’ ~ fi. suuri, oť ’vett’ ~ fi. otti) és a tővégi magánhangzó eltűnése (koir
’kutya’ ~ fi. koira). A többi balti finn nyelvvel szemben a legfőbb különbség
az, hogy a vepszében nincs fokváltakozás (tegen ’tenni’ : tegeb ’teszek’). A
magánhangzó-harmónia csak részleges (päiv ’nap’ : päivha [illativus]).

Az igerendszer megegyezik a finnel és a karjalaival, de a vepsze ismeri a
visszaható ragozást. Az esetrendszerükben több a helyviszonyt kifejező rag.

A vepsze archaikus vonásaként megőrződött az egyes szám 3. személyű
igei személyrag (küzub ’kérdez’ ~ fi. kysyy) és az illativus h eleme (pöudho
’mezőre’ ~ fi. peltoon).

A vepszében sok a balti, germán és főleg az orosz jövevényszó.

                                               
6 A bibliafordításokról részletesebben: CSEPREGI 2005a: 23–26; KERESZTES 2008: 49–

64; KUBÍNYI 2019: 80.
7 GRÜNTHAL 2016: 27–29, 34–170 alapján.
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A vepsze nyelvről, kultúráról, történelemről

BERECZKI A. 2000b: 55–57; DÉCSY 1965: 51–57; GRÜNTHAL 2011: 267–
294; 2016; HAJDÚ 1981: 71–72; HÄMÄLÄINEN 1966: 81–101; HÄMÄLÄI-
NEN – ANDREJEV 1934; KEREZSI 2009: 231–235; NAGY J. 1999c: 1525–
1526; 2000c: 221–222; SAY 2019a; TAAGEPERA 2000: 127–131; ZAJCEVA
1981; 1993: 36–48; ZSIRAI 1937/1994: 430–434, 665.

Vepsze szótárak8

HÄMÄLÄINEN – ANDREJEV 1936; USZPENSZKIJ 1913; ZAJCEVA – MULLO-
NEN 1972, 1995, 2007.

                                               
8 Részletesebben ld. TÓTH 2014b: 172–174.


