
Adatok egy zűrjén nyelvjárás múltjáról és jelenéről 
(Az izsmai nyelvjárásterület egykor és ma) 

Az utóbbi egy-másfél évtized örvendetes módon és jelentős mértékben 
gyarapította ismereteinket a zűrjén nyelvjárásokról. Mint ahogy egykoron 
«CASTRÉN, ROGOV, G. SZ. LITKDST, WIEDEMANN és mások munkássága után 
WICHMANN és FOKOS kutatóútjai és jelentős terjedelmű, rendkívül becses 
•értékű anyagközlései mérföldekkel vitték előre a zűrjén nyelvi kutatásokat, 
úgy most is többet és mélyebben ismerhettünk meg északi rokonaink nyel
véből. 1951-ben jelent meg FOKOS Dávid újabb szöveggyűjteménye,1 majd 
1959-ben felbecsülhetetlen értékű szótára, a Syrjänisches Wörterbuch két 
testes kötete. Egyidejűleg V. I. L ITKIN publikációinak egész sora látott nap
világot az 1950-es évektől máig. Közülük most csak a legfontosabb dialektoló
giai munkákat emeljük ki, a zűrjén nyelvjárási chrestomathiát2 és a jazvai 
dialektus monográfiáját.3 Megjelent az új zűrjén nyelvésznemzedék igen becses 
nyelvjárási szótára,4 azonkívül két olyan nyelvtani összefoglalás, amely figyel
met szentel nyelvjárási kérdéseknek is.5 A sziktivkari zűrjén akadémiai kutató
intézet filológiai közlönyében6 is egyre-másra olvashatunk dialektológiai dol
gozatokat. A haladás tehát szemmel látható, annak ellenére, hogy jócskán 
maradt még törlesztésre váró adósság is, különösen a permják nyelvjárások 
terén. Az utóbbi években a magyar finnugrisztika iparkodott ebből is, abból is 
valamennyit törleszteni, újabb helyszíni anyaggyűjtés formájában.7 

Ma tehát nagyobb anyag áll rendelkezésünkre, s ezért árnyaltabban 
láthatunk legalább egyes zűrjén nyelvjárásokat, mint néhány évtizeddel 
korábban. Ennek okán szeretnénk szólni az alábbiakban az egyik olyan nyelv
járásról, amelyet korábban igen csekély mértékben ismertünk, amelyről 
viszonylag kevés feljegyzésünk, szöveg- és szóanyagunk volt: az izsmairól. 

1 Volksdichtung der Komi (Syrjänen). Gesammelt und herausgegeben von D. R. 
FOKOS-FUCHS. Budapest, 1951. 

2 .ÜHajieKTOJiorHHecKaii xpecTOMaraH no nepMCKHM ii3biKaM. MocKBa, 1955. Rövidí
tése: DialChrest. 

3 K0MH-fl3bBHHCKHH ÄHaJieKT. MocKBa, 1961. 
4 CpaBHHTejibHHH cjioBapb K0MH-3bipHHCKHx AHaneKTOB. CbiKTbiBKap, 1961. Rövi

dítése: SzrSzlKomi. 
5 COBpeMeHHblÍÍ KOMH H3bIK. CbiKTbiBKap, 1955 ; KOMH-nepMflUKHH H3bIK. KyÄbiMKap, 

1962. 
6 HcTOpHKO-̂ HJiOJiorH êcKHH cöopHHK KOMH (JjMHaJia AH CCCP. Rövidítése a to

vábbiakban: Iszt.-filSzb. 
7 Rédei Károly 1964-ben, Vászolyi Erik 1959 —60-ban végzett a Zürjénföldön 

nyelvjárási gyűjtést. 
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I. Az izsmai nyelvjárás eddigi kutatása 

A rendelkezésemre álló szakirodalom alapján, tudomásom szerint nyel
vészeti céllal CASTRÉN gyűjtött elsőnek izsmai zűrjén nyelvtani, szó- és szöveg
anyagot. A nagy finn tudós 1843-ban szamojéd kutatóútja során a Pecsora 
középső vagy alsó folyása mentén találkozott zürjénekkel, s nem mulasztotta 
el az adatgyűjtés kínálkozó lehetőségét. Az anyag egy részét 1844-ben közzé
tette.8 Anélkül, hogy a műből közelebbieket tudnánk meg a nyelvmesterek
ről, vagy hogy CASTRÉN nyelvföldrajzilag rögzítette volna a nyelvjárást, a 
feljegyzésekre jellemző hang- és alaktani sajátosságok minden kétséget kizá
róan izsmai vonásokat tükröznek. CASTRÉN hangjelölésében ma is pompásan 
eligazodunk, csupán az e hangok minőségét illetően vagyunk olykor tanács
talanok. Az ö betű kétségtelenül veláris § értékű (és jelen esetben csak első 
szótagban fordul elő). A palatális e (és esetleges variánsai) jelölésére CASTRÉN 
két betűt használ: ä és e. Nem-első szótagban csak ezek szerepelnek (i. m. 2),, 
kvalitásukat azonban nem ismerjük közelebbről (mai ismereteink alapján 
lehet e, e vagy e). Nem tudjuk, van-e minőségi különbség az ä és e között; 
a prosecutivus ragja -ad (o: -ed vagy -ed, vö. sziktivkari stb. -ed), a termina-
tivusé viszont -edzj (o: -edz vagy -edz, vö. sziktivkari stb. -edz; lásd i. m. 
22 — 23). 

CASTRÉN izsmai szövegeiből később AMINOFF te t t közzé mennyegzői 
siratóénekeket.9 A nem-első szótagbeli e hangok minősége itt is problematikus, 
mint erre AMINOFF is rámutat előszavában. 

1894-ben WICHMANN gyűjtött izsmai anyagot Helsinkiben, egy a cári 
hadseregben szolgáló zűrjén nemzetiségű katonától. A közlő Krasznoborszk 
falu szülötte volt (az Izsma folyó alsó folyása mentén, néhány kilométerrel a 
folyó torkolatától). A viszonylag csekély terjedelmű szöveganyagot (négy nép
mese és huszonöt találós kérdés) WICHMANN 1916-ban, zűrjén népköltészeti 
gyűjteményében10 te t te közzé (1 — 11. és 146 — 148.). A kötetben WICHMANN 
alsó-izsmainak jelzi az anyagot (később szótárában11 az izsmai adatokat 
csak I, tehát i z s m a i jelöléssel találjuk). 

1901 —1902-i zürjénföldi kutatóútja során WICHMANN ismét találkozott, 
ha futólag is, izsmai zürjénekkel. Erről ő maga így nyilatkozott: „Weiter sei 
erwähnt, dass ich zur zeit des wintermarkts in Ustsysolsk an ein paar abenden 
mit zwei Izma-syrjänen sprechen konnte, die vom mittleren lauf der Izma 
(syrj. iz-va) im gouvernement Archangel stammten. Ich beobachtete, dass: 
ihr dialekt mit der mundart übereinstimmte, den ich 1895 in Helsingfors 
mit hilfe eines syrjänischen Soldaten von der unteren Izma studierte" (JSFOu. 
XXI/3, 16; vö. WUot. VI). Ennek a megállapításnak különös érdekessége és 
fontossága az, hogy WICHMANN az alsó-izsmai és a közép-izsmai tájnyelv 
között legalábbis lényegesebb különbséget nem vett észre. 

UOTILA szöveggyűjteménye12 1938-ban szintén közölt valamelyes izsmai 
anyagot, amely azonban WICHMANNIIOZ képest nem jelent lényeges lépést 
előre. 

8 M. A. CASTRÉN: Elementa grammatices Syrjaenae. Helsingforsiae, 1844. 
9 Syrjäniläisiä häälauluja. Acta Soc. Scient. Fenn XI , 203 — 231. 
10 Syrjänische Volksdichtung. MSFOu. XXXVIII . Rövidítése a továbbiakban^ 

WichmVolksd. 
11 WICHMANN—UOTILA, Syrjänischer Wortschatz. Helsinki, 1942. Rövidítése a. 

továbbiakban: WTJOT. 
12 T. E. UOTILA, Syrjänische Chrestomathie, Helsinki, 1938. 
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Az 1930-as évektől kezdve a szovjet - zűrjén nyelvészek is kezdték 
anyanyelvük többi nyelvjárása között az izsmait is tanulmányozni, és szűkebb 
vagy tágabb méretekben tisztázták a dialektus számos hang-, alak- és mondat
tani jellemzőjét, valamint főbb szókészleti sajátosságait.13 A nyelvjárás leg
tömörebb vázlatát a DialChrest.-ban találjuk (34, 67 — 70). V. I. LITKIÜST e 
fontos művében a zűrjén nyelvjárások rendszerének összefüggésében hatá
rozza meg az izsmai dialektus nyelvföldrajzi elterjedtségét és legfontosabb 
hangtani, valamint alaktani jellemzőit. Három rövidke szövegmutatványt is 
találunk a DialChrest.-ban (i. m. 67 — 70) az alábbi falvakból: Izsma község 
(közép-izsmai nyelvjárás), Krasznoborszk (alsó-izsmai nyelvjárás; a szöveg a 
WichmVolksd.-ból származik) és Uszty-Uhta (felső-izsmai nyelvjárás). 

Magam 1959 — 60-ban iparkodtam többek között éppen izsmai szöveg
es szóanyagot gyűjteni. A jó szerencse révén sikerült az izsmai tájnyelv
terület négy különböző, egymástól ugyancsak távoli részéről származó nyelv
mesterrel megismerkednem, s jóvoltukból ma — egyelőre kéziratos formában — 
rendelkezésünkre áll újabb anyag a Kanyin-félszigetről, a Felső-Izsma mentéről, 
az Alsó-Ob egyik nagyközségéből (Mizi) és Narjan-Mar vidékéről. 

Az izsmai nyelvjárás máig is hagyományos elnevezését onnan kapta,. 
hogy eredetileg az Izsma folyó medencéjében megtelepedett zürjénség körében 
alakult ki. Később az izsmai zűrjének igen jelentős mértékben széthúzódtak 
erről a területről. Ma az izsmai nyelvjárás képviselőit az Izsma folyó meden
céjén kívül megtaláljuk a Kola- és a Kanyin-félszigeten (vö. NyK. LXVI, 19), a 
Nagyföldi és Kisföldi Tundrán, a Pecsora alsó és középső folyása, valamint 
az Üsza és Kolva folyó mentén, sőt az Urálon túl, az Ob alsó szakaszának 
egyes részein (nagyjából Berjozov és Szalehard között). Az Izsma mellékéről 
kirajzott csoportok nyelvjárásai között ma már kisebb eltérések figyelhetők 
meg. Ezért a nyelvföldrajzi és dialektológiai tények alapján szinkron szem
pontból a hagyományos i z s m a i n y e l v j á r á s elnevezés nem feltét
lenül pontos, szabatosabb lenne izsmai nyelv járásterületről vagy izsmai típusú 
nyelvjárásokról beszélni. Mivel azonban egyrészt diakron szempontok a hagyo
mányos elnevezés mellett szólnak, másrészt az egyes izsmai al-nyelvjárasok 
között jelentkező különbségek ma még jórészt csekélyek, nem látom célra
vezetőnek a kialakult terminológia megbolygatását. Magam izsmai nyelv
járásról szólván, ezt a megjelölést tágabb értelemben használom. Ezen a 
nyelv járásterületen belül elkülönítek alsó-, közép- és felső-izsmai,14 t o l a i , 
kanyini, tundrái, uszai és alsó-obi dialektust, amelyek viszont mind a szóban 
forgó nyelvjárásterület részei. 

II. Az izsmai zürjénség etnogenezise 

Az izsmai nyelvjárás jelenét és múltját kutatva természetszerűleg áll 
elénk a kérdés: mikor, hogyan és miért kerültek zűrjének az Izsma folyó 
vidékére, hogyan és mikor alakult ki ennek a sajátos tájszólást beszélő, 
anyagi és szellemi kultúrájában a zürjénség zömétől elütő népcsoportnak a 
jellegzetes etnikai arculata? 

13 DialChrest. 35,91; A. C. Cudopoe, HeKOTOpbie oco6eHHOCTH CHHTaKCH êcKoro CTpoíi 
ceBepHoro (nM<eMCKoro) AHajieicra KOMH ytsbiKa. JlHHrB. cöopHHK KOMH (Jmjinajia, Bbin. 2 \. 
CbiKTHBKap, 1952. — Néhány további, újabb tanulmányról az alábbiakban még lesz szó.. 

14 Itt az Izsma folyó alsó, középső, illetve felső szakasza értendő ! 
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A zürjénség történetét tárgyaló munkák tekintetében nem vagyunk 
•éppen elkényeztetve: e témakörről alapos, igényes összefoglaló mű tudo
másom szerint a mai napig nem jelent meg. A részletkérdések sorával foglal
kozik vagy érinti azokat számos szovjet történettudományi mű, melyeknek 
zöme számunkra nehezen érhető el, a levéltári és egyéb forrásanyag pedig 
csaknem hozzáférhetetlen. Az adott kérdést illetően két szakmunkát forgat
hatunk haszonnal. Az egyik a mai zűrjén autonóm köztársaság történelmé
nek vázlata,15 a másik pedig L. P . LASUK kiváló, korszerű és igényes monog
ráfiája a Pecsora medencéjének történelméről.16 

Megkíséreljük összegezni azt, amit forrásaink alapján az izsmai zürjén
ség kialakulásáról és sorsáról ma tudunk. 

Az oroszok — pontosabban a novgorodiak — már a XII. századtól kezdve, 
ha ugyan nem korábban, ismerték a zürjénség szállásterületeit. A kezdetben 
kereskedelmi jellegű érdeklődés a XIII . századtól fokozatosan hódító törek
véssé válik, először Novgorod, majd a XIV. század második felétől kezdődően a 
moszkvai fejedelemség részéről. Ennek útját egyengeti 1379-től a Dmitrij 
Donszkoj moszkvai fejedelem sugalmazására meginduló keresztény hittérítés is 
(Komilszt. 58). Az ekkori és későbbi orosz történeti kútfők, Epifanij Premud-
rij krónikájától17 kezdve az oklevelek során át a korábbinál is pontosabban 
feltérképezik a zűrjén nemzetségek és törzsek szállásterületeit. Pontosan, 
mert erre a hol békés, hol kevésbé békés eszközökkel élő terjeszkedésnek, 
hódításnak szüksége van (Komilszt. 46; LASUK 96). Az egyik jelentős zűrjének 
lakta vidék a Káma felső folyásának íve; ezt jelölik az orosz források Perm 
Velikaja néven. A többi zűrjén szállásterület egy ettől északnyugatra hajló 
karéjban helyezkedik el: a Sziszola folyó vonalán egészen a Vicsegdáig s onnét 
nyugatabbra, a Vicsegda alsó folyása, s északabbra, a Vim folyó mentén, 
valamint a Vaska és Mezeny folyók felföldjein (a Vicsegda—Vim—Vaska— 
Mezeny vidékét nevezik az orosz kútfők Perm Vicsegodszkajánsik). Ettől 
északabbra és keletre az egész XV. század folyamán nem találunk zürjeneket 
— így az Izsma folyó mellékén sem. A zűrjének mindössze ismerkednek ezek
kel a térségekkel, de nem a betelepedés szándékával: ott látjuk őket a vogulok 
ellen vezetett orosz csapatok soraiban csakúgy, mint békésebb vállalkozások
ban (például 1491-ben a Cilma folyóra indított, ezüstöt és rezet kutató expedí
cióban jelentős számú zűrjén férfi vett részt, vö. LASUK 69). Az északi végek
nek, a Pecsora alsó szakaszának úttörő telepesei a XVI. században oroszok. 
Két jelentős kirajzásról tudunk: az első 1500 körül Pusztozerszk erődjének 
megalapítása (a mai Narjan-Mar alatt), a másik Uszty-Cilma szïobodka18 létre
jötte 1544-ben a Pecsora jobb partján, a Cilma folyó torkolatával átellenben. 
Az alapító oroszok mellett azonban hamarosan mind a két északi telepen 
feltűnnek zűrjének is, akiknek beáramlása különösen az 1560 — 1570-es évek
től erősbödik (Komilszt. 78; LASUK 73—74). Az orosz oklevelek egészen a 
XVII. század legvégéig számontartják a pusztozerszki és uszty-cilmai zürjó-

15OiepKH no HCTopnn KOMH ACCP. CbiKTMBKap, 1955. Rövidítése a továbbiakban: 
Komilszt. 

16OiepK STHHHecKOH HCTopHH nenopCKoro Kpan. CbiKTbiBKap, 1958. Rövidítése a 
továbbiakban: LASUK. 17 >KnTHe CBHToro Ore^aHa eriHCKona üepMCKoro. C.-rieTep6yprb, 1897. 18 A szloboda vagy szlobodka különféle kedvezményeket, kiváltságokat nyert szabad 
parasztok települése. 
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neket, és nagy szerencsénkre arról a fontos körülményről is tájékoztatnak, 
hogy honnan verbuválódtak az északi végek kivándorlói. Ezekből a források
ból tudjuk, hogy elsősorban udorai (Vaska—-Mezeny vidéki), vimi, alsó-
vicsegdai s ezekhez képest elenyésző számú sziszolai zűrjén húzódott északra. 
Sorsuk aligha lehetett volna más, mint ami valóban lett: az elegyedés és végül a 
X V m . századra felszívódás Pusztozerszk és Uszty-Cilma orosz lakossága 
között. De egykori jelenlétüket többek között a pusztozerszki és uszty-cilmai 
orosz nyelvjárásokban hagyott nyelvi nyomok is igazolják: nem csupán jelen
tős zűrjén eredetű jövevényszóréteg, hanem zűrjén nyelvi hatások a helyi 
orosz dialektusok hangrendszerében, hangsúlyviszonyaiban stb. (LASUK 90). 

A zűrjének megjelenése a pusztozerszki és uszty-cilmai telepesek között 
témánk szempontjából több lényeges tanulsággal jár. Rávilágít arra, hogy a 
XVI. században, különösen annak második felében a zűrjének közül számosan 
kerekednek föl s hagyják oda évszázadok óta hagyományos lakó-, halász- és 
vadászterületüket. A vándorlás iránya egyértelműen a távoli és lakatlan 
északi végek felé mutat, s ez összefügg a népáramlás okaival (IV. Iván cár 
uralkodása a széleskörű reformok s a háborúskodások sorát hozza, melyek
nek következtében hallatlanul megnövekednek a parasztságot sújtó feudális 
terhek). Igen lényeges körülmény, hogy az elvándorló zűrjének zöme az 
Udora, Vim és az Alsó-Vicsegda mellékéről indul útnak. A népesség jelentős 
hányadának felkerekedése ezen vidékekről a jelzett időtől kezdve évtized
ről évtizedre mégismétlődően, újabb és újabb hullámokban folytatódik végig a 
XVII. század folyamán is (akkor már gyakran Szibéria lesz a cél, mint erre 
alább még visszatérünk). 

Mindez azért igen lényeges számunkra, mert ugyanezen tényezők mun
kálják az izsmai zürjénség kialakulását is. 

Az Izsma folyót és medencéjét a gyakran távoli vidékekre elbarangoló 
zűrjén vadászok és halászok, az Urálon inneni és túli vogulokhoz el-ellátogató 
zűrjén segédcsapatok, hadi népek régóta ismerhették. A folyó mentén semmi
féle népesség nem telepedett meg, legfeljebb olykor-olykor húzódhattak erre
felé nomád tundrái jurák-szamojédok. Ezt a vidéket érintetlenül hagyta a 
XVI. századi orosz kolonizáció is: az; uszty-cilmai szlobodka határterülete 
nagyjából éppen az Izsma folyó torkolatát érintve húzódott a Pecsora mentén. 
Kívül esett ez a táj a zűrjén végeken is, egészen addig, amíg meg nem indult a 
föntebb vázolt elvándorlás. Az Udora, Vim és Alsó-Vicsegda elköltözői a XVI. 
század első felében s részben később is Pusztozerszkbe és Uszty-Cilmába tar
tanak, ahol oroszokkal vegyesen telepednek meg. A század második felé
ben azonban, amikor a népmozgás még nagyobb hullámokat vet, megjelen
nek és otthont alapítanak az első zűrjének az Izsma partján is. Lábukat a 
folyó alsó szakaszán, jól kiválasztott helyen vetik meg, tisztes távolságra az 
uszty-cilmai határtól. Ekként születik meg Izsma falva a hasonnevű folyó 
partján. Az alapítás évét egyes források 1567-re, mások 1572-re teszik, L. P . 
LASUK pedig az 1575—1585 közötti évtizedre.19 Uszty-Cilmához hasonlóan 

J z s m a falva is szlobodka lett, tehát különféle kedvezményekkel, kiváltsá-

19 Vö. Komilszt. 77; LASUK 97 — 99. — Ebben és hasonló kérdések megítélésében 
egy szovjet történész előnyösebb helyzetben van, mint egy magyar nyelvész. L. P . LASTJK 
érvelése Izsma megalapítását illetően igen meggyőző. Egy rendelkezésemre álló újabb 
adat azonban mégis elgondolkodtat. A vimi—vicsegdai krónika, amely a XIV. szazad 
végétől a XVII. század elejéig sok fontos adatot közöl a zürjénségről, 1575-ben már tud 
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gokkal felruházott szabad paraszti település. Többek között ez is magyarázza 
lakosságának viszonylag gyors gyarapodását. Az úttörő telepesek legfeljebb 
néhány tucat portát népesíthettek be, ezeknek száma azonban a XVII. század 
során fokozatosan gyarapodott, és az izsmai szloboda jogait 1627-ben és 1649-
ben cári oklevelek erősítik meg. Pedig két tényező is hatott a lélekszám 
növekedése ellenében. Az egyik a fokozatos szettelepüles Izsma falvából s 
újabb tanyák, apróbb-nagyobb falucskák alapítása, kezdetben a folyón lefelé, 
északnak, egészen a Pecsoráig, majd a folyó mentén fölfelé, déli irányban, 
az Izsma középső és felső folyásának vidékeire. Másodszor pedig a XVII. 
század elejétől már Szibériába ta r t a kitelepülök, menekülők áramlása: tovább
folyik a Vim és Udora vidékéről, belekapcsolódik Pusztozerszk és Usz.ty-
Cilma orosz—zűrjén keverék-lakosságának népfölöslege, 1638-ban pedig már 
Izsma falvából is jeleznek Szibériába vándorlókat az oklevelek. 

Mi űzött el hosszú évtizedeken át száz meg száz magánost és családot a-
szülőföldjéről? Hiszen Szibéria akkor korántsem a földi paradicsom: zordon 
klímája mellett a hősi kétségbeeséssel küzdő vogulok, osztjákok, szamojé
dek, tatárok egyre-másra ismétlődő fölkelései közvetlen életveszedelmet 
jelentettek orosz és zűrjén jövevénynek egyaránt. 

Pusztozerszk, Uszty-Cilma és Izsma kivándorlói elsősorban a kenyér
hiány miatt fogtak vándorbotot (a gyenge talajviszonyok és éghajlati adott
ságok miatt földművelésük kezdetleges szinten rekedt meg és kevés gabonát 
adott, a délebbről importált szem pedig rendkívül drága volt), bár i t t is tudunk 
a kozákok túlkapásairól s egyéb, erőszakos okokról. Ám a szlobodkák lakosait 
mégis csak a cári menlevelek védték meg sok mindentől abban az időben, â  
Vim és Vicsegda zürjénjeit azonban nem. Hogy pedig mi űzi-kergeti el az 
utóbbi vidék népét, arra vonatkozólag lássunk néhány szűkszavú adatot a 
föntebb említett vicsegdai—vimi krónikából (Iszt.-filSzb. i. h.). 1587: Fjodor' 
nagyherceg ötven vicsegdai és vimi férfit parancsol el kozáknak Tobolszkba, 
családostul [a teljesítendő határőrszolgálat akkor és ott állandó és közvetlen 
életveszedelemmel fenyegetett !]. A falujukbéliek viszont tartoztak a szeren
csétlen ágyútöltelékeket felszerelni és ellátni [ez az otthonmaradóknak jelen
te t t nehezen elviselhető tehertöbbletet]. 1593: Fjodor nagyherceg vicsegdai 
és vimi zürjéneket parancsol Pelimbe és Berjozovba közmunkára. [Az élet
veszedelemről szóltunk már. Az otthoniak viszont nehezen nélkülözhették a 
férfi munkaerőt, amelynek amúgy sem voltak bővében.] Ugyanakkor újabb 
hatvan katonát kell kiállítani és felszerelve Szibériába indítani. 1601: orosz 
és vimi zűrjén férfiakat hurcolnak Mangazéjába „osztrogi sztroityi i goroda 
krepityi" — tehát erődépítésre, sáncmunkálatokra. A felkelt szamojédok 
Mangazéjában ezeket az utolsó emberig lemészárolták. Ugyanakkor három, 
évig (1601 — 1603) irtóztató éhínség és éhhalál tizedeli meg Oroszország és a 
Zürjénföld lakosságát. Számos zűrjének azon éhségben szertebújdosának — 
szól a krónika. 1606-tól 1611-ig, amikor lángokban állt egész Oroszország, a 

az izsmai szlobodka létezéséről, sőt beszámol Izsma jogi státusának rendezéséről is.. 
Ha ez az adat hitelt érdemlő, akkor a falut mégis csak 1575 előtt vagy legkésőbb azon 
évben alapították. Kérdés, hogyan értékelhető a krónika jelen közlése. Ezt eldönteni 
egyéb hiteles történeti kútfők hiánya miatt mi nem tudjuk. Szerencsére a problematikus
időpont pontosabb megállapítása végtére is nem túlságosan jelentős részletkérdés r; 
a források évszámközlései eltérnek ugyan, de abban megegyeznek, hogy a falu valamikor 
1567 és 1585 között keletkezett. Vö. még Iszt.-filSzb. IV, 257 — 271. 
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krónika minden évben újabb és újabb zűrjén csapatok állításáról és Moszkvába 
indításáról számol be. Az éhínség évei után ezzel újólag megtizedelték a 
Vicsegda, Udora, Vim, Sziszola és Felső-Káma népét. 

íme, mindössze néhány adat egy szűkszavú krónikából. A hétköz
napok valósága pedig százszorta kíméletlenebb lehetett. Ezek a tények magya
rázzák egyrészt az izsmai szloboctka és környéke lakosságának gyors növeke
dését (a szabad paraszti települések kiváltságai számos csapástól óvták a 
lakosokat), másrészt a szibériai kirajzásokat: sokan inkább vállaltak kocká
zatot, veszélyt, hogy az orosz birodalom akkori perifériájára húzódva, a szibé
riai tajga rengetegében meglapulva legalább egy ideig és viszonylag nyugod
tabban élhessenek. (Ugyanebben az időben menekül és rejtőzik el az Urál 
európai oldalának áthatolhatatlan erdőségeiben, a Jazva folyó völgyében a 
felső-kámai zűrjének egy csoportja is, a mai keleti-permják, jazvai diaszpóra 
elődei). 

Két fontos történésnek is vagyunk tehát a tanúi. Az egyik az izsmai 
zürjénség kialakulása: a XVI. század utolsó harmadában megjelenő és falvat 
alapító telepesek száma egyre nő, s apránként falvaik szertehúzódnak az 
.Izsma folyó medencéjében. A másik fontos tény az, hogy a zürjénség — és 
ezen belül most már az izsmai zürjénség is — a XVII. század elejétől kezdve 
szüntelen adott telepeseket Nyugat-Szibériának, Berjozov—Obdorszk vonalá
tól egészen a Jeniszej torkolatáig, Mangazéjáig. És ha ezek jelentős része föl 
is szívódott az oroszok vagy más népesség sűrűjében, nagyjából eddig az 
időhatárig vihetjük vissza a nyugat-szibériai zűrjén falvak, etnikai szige
tecskék kialakulásának kezdetét. 

Az Izsma menti telepesek kezdetben is, később is elsősorban a Vim, a 
Felső-Mezeny és Felső-Vaska mellékéről érkező zűrjének. Számukat később 
nem túlságosan jelentős mennyiségű orosz bevándorló gyarapítja (ezeknek 
java lassanként elzürjénesedett), majd még később, a XVXH. századtól kezdve 
valamelyes jurák-szamojéd elem (LASUK 106 —107). Ezt az etnogenetikai 
képet támogatják a történeti kútfők csakúgy, mint a régészet, a néprajz és 
az antropológia vallomásai (a nyelvi tanulságokról alább részletesen szólunk). 

A XVIII. századtól kezdve az izsmai zürjénség benépesíti a Pecsora 
középső szakaszát, az Usza és Kolva folyók mentét, majd elsajátítva a jurá
koktól a rénszarvastartást, kilép a Nagyföldi Tundrára is, eljut nyugat felé a 
Kola-félszigetig, északon Narjan-Marig, keleten pedig a Jamal-félszigetig és 
az Obig. 

III. Az izsmai nyelvjárás kialakulása 

Izsmai nyelvjárásról nyilván azt követően beszélhetünk, miután az 
izsmai zűrjén etnikum kialakult, földrajzilag és apránként nyelvileg is eltávo
lodva a többi zűrjén népcsoporttól. A föntebb vázolt etnogenetikai képet a 
nyelvi anyag is támogatja; a nyelvjárási adatok diakron vizsgálatának tanul
ságai egybehangzanak a történeti és egyéb eredményekkel. 

Az izsmai tájnyelv a XVI. század végétől kezdve formálódik ki egyrészt 
{és nagyobbrészt) a vimi nyelvjárás, illetve nyelvjárások, másrészt az udorai 
(felső-mezenyi és felső-vaskai) és alsó-vicsegdai dialektusok alapján. Ezeknek a 
nyelvjárásoknak egyes jellemzői megmaradtak és tovább éltek, formálódtak 
és kiegyenlítődtek az izsmaiban. Hozzájuk járultak később az immár kiala-
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kuló vagy kialakult izsmai tájnyelvet érő orosz és jurák-szamojéd nyelvi, 
nyelvjárási hatások (az Ob mentén csekélyebb, főleg a lexikára szorítkozó obi
ugor, közelebbről osztják kapcsolatokkal is számolnunk kell).20 

Vizsgáljunk meg — a teljesség igénye nélkül — néhány e tekintetben 
bizonyító értékű, fontos hangtani és szótani jelenséget.21 

1. A zűrjén nyelvjárások megítélésének egyik közismert és igen fontos 
kritériuma mind leíró, mind történeti szempontból az ózürjén nem-szótagkezdő 
l fonéma viselkedése. Az izsmaiban az / ebben a fonetikai helyzetben a követ
kező képet nyújtja: 

a) veláris magánhangzó után az l eltűnt, az előtte álló magánhangzó 
megnyúlt: ve 'Pferd' < vei (de: velen 'mit Pferd').22 Az -al- hangkapcsolat 
fejleménye -ő- : sulöni 'stehen' < sulalni. 

b) Palatális magánhangzó után l > i változás következett be, általában a 
megelőző vokális nyúlása nélkül: zei 'sehr' < zel; pii 'Wolke' < pil (vö, 
Drevn. 141). 

c) A maitni 'schmieren, salben' ige és származékai kivételesen szintén 
-al- > -ai- fejlődést mutatnak. 

d) az l a kérdéses helyzetben megmarad az -oll-, -il-, -Ml- igekópzők-
ben, az -il- (-ül-) hangkapcsolat esetén más morfémákban is: pirollini 'hin
eingehen', vetlillini 'gehen', puktilni 'stellen, legen, setzen'; illáin 'draussen', 
illae 'nach draussen'. 

e) Egyes esetekben — különösen veláris magánhangzó és szótagvégi 
mássalhangzó között — az -l- a megelőző magánhangzó megnyúlása nélkül 
tűn t el: iskotni 'hinabgleiten' < iskoltni. 

Ugyanez a hangfejlődési tendencia játszódott le a v i m i nyelv
járásban is (SzrSzlKomi 458; FokosWb. 19), egyúttal ugyanazokat a konzer
vatív tendenciákat, eltéréseket figyelhetjük meg. Az / > 0 ~ i hangváltozás 
tehát a Vim vidékéről terjedt á t az Izsma folyó mellékére. 

Mikor? 
FOKOS Dávid arra a meggyőző következtetésre jutot t kutatásaibanT 

hogy a vicsegdai, udorai és vimi—izsmai l > v, illetve l > 0 *•*-> i tendencia a 
XVII. században zajlott le (NyK. LV, 49). Föntebb sorakoztatott adataink, 
megítélésem szerint, összhangban állnak FOKOS megállapításával. Az első tele
pesek — túlnyomórészt a Vim mellékéről — 1570 körül jelennek meg az Izsma 
folyó völgyében' és alapítják meg Izsma falvát. Számukat pontosan nem 
ismerjük, de minden valószínűség szerint maximálisan néhány tucat portára 
gondolhatunk. Magától értetődő, hogy izsmai nyelvjárás ekkor még nincs, a 
jövevények annak a vidéknek a tájszólását beszélik, ahonnan útnak eredtek: 
legtöbbjük a Vim menti tájnyelveket, kisebb részük a felső-mezenyit, a felső
vaskait és végül az alsó-vicsegdait. Az izsmai telepesek száma a XVI. század 

20 FOKOS: KSZ. XVII, 229; Nyr. LIX, 82; Syrjänisches Wörterbuch I, 19 (rövi
dítése a továbbiakban. FokosWb.); LASUK 105; B. M. JlumKUH, p̂eBHenepMCKHÍí H3biK, 
MocKBa, 1952., 96, 121. (rövidítése a továbbiakban: Drevn.). 

21 Jelen esetben két ok miatt szorítkozunk hangtani és szótani ismérvek áttekin
tésére. Egyrészt azért, mert témánk szempontjából ezeket tartjuk a leglényegesebbeknek. 
Másrészt alak- és mondattani összevetésekhez kevés anyag áll rendelkezésünkre. Egy-két 
morfológiai és szintaktikai részletkérdést láss LASTJK 105, SZIDOBOV i. h. 

22 Az adatok, ha forrásukat külön nem tüntetem föl, a SzrSzlKomi-ból valók. 
Az orosz betűs adatokat a nyomdai munka megkönnyítése céljából írtam át a nemzetközi 
finnugor hangjelölés szerint. 
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utolsó és a XVII. század első évtizedeiben fokozatosan gyarapodik. Leg
többjük változatlanul a Vim folyó menti falvakból érkezik. Az évtizedek során 
az Izsmára került zűrjén nyelvjárások — Izsma falvában és környékén, föld
rajzilag is körülhatároltan, elszigetelten — lassanként keverednek, s kölcsön
hatásukból kezd alakulni egy új tájnyelvtípus, a születő izsmai, amelyet 
ugyanakkor újabb és újabb vimi hatások érnek. Ez utóbbi nyelvi, nyelvjárási 
komponens túltengése magyarázza az l > 0 <~ i tendencia érvényesülését 
Izsma éppen kialakulóban levő dialektusában, szemben az udorai és alsó-
vicsegdai táj nyelvterületen ugyanakkor kialakuló és ható l > v tendenciával. 
Megalapozottnak tartjuk tehát azt a következtetést, hogy az l > 0 ~ i ten
dencia góca a Vim mentének nyelvjárása volt. A tendencia megindulása alig
hanem a XVI. század utolsó évtizedeire tehető, lefolyása pedig — a vimi és 
az újszülött izsmai dialektus területén nagyjából egyidejűleg — a XVII . 
századra (vö. Drevn. 121). 

2. A zűrjén nyelvjárások differenciálásának egy másik elfogadott krité
riuma a szótagvégi -id-, -it- mássalhangzó-kapcsolat megléte vagy helyette a 
-d'-, -f- képviselete. Az izsmaiban e tekintetben ingadozást, keveredést figyel
hetünk meg: dod 'Schlitten5, had 'Weide', ellenben kvait csechs', sait cRute,, 
Stange'. Ugyanez a helyzet a vimiben is, az udorai és alsó-vicsegdai nyelv
járásokban pedig következetes a -id-, -it- alakok előfordulása: dóid, baid, , 
kvait, sait. A jelenség eredője ebben az esetben is a Vim felé mutat , ugyan
akkor számolhatunk a vimi és az alsó-vicsegdai—udorai alakok keveredésé
vel is az izsmai nyelvjárásban. 

3. Az izsmai dz és té fonéma a többi zűrjén nyelvjárás ugyanezen mással
hangzóihoz viszonyítva igen erős palatalizált, egyes izsmai nyelvjárásokban 
pedig dz > d, t's > f fejlődés következett be: dzodzeg > dodeg, t'seri > féri. 
Hasonló tendenciákat figyelhetünk meg az udorai nyelvjárás egyes területein.25 

Az adatok azonban szűkösek annak tisztázásához, hogy mikorra tehető e, 
jelenség megindulása a jelzett nyelvjárásokban, s ennek okán nem tudjuk,, 
van-e ebben a vonatkozásban genetikus összefüggés az izsmai és udorai hang
fejlődés között, vagy csupán nyelvjárási belső fejlődésről van szó. 

4. Az izsmai vokalizmusra jellemző, hogy veláris § csak első szótagban 
fordul elő, az első szótagnál hátrébb helyette e (<"£> e *•*•* e) szerepel. 

A vimi nyelvjárásban ma ezt a jelenséget nem figyelhetjük meg, ellen
ben az udoraiban és az alsó-vicsegdaiban igen. V. I. L ITKIN szerint az udorai-
ban palatális mássalhangzó előtt, az alsó-vicsegdaiban palatáhs mássalhangzó 
után következik be az e > e (~ e) fejlődés.24 WICHMAISTN szerint az alsó-
vicsegdaiban nem-első szótagban általában e áll az e helyén.25 

Az izsmai nem-első szótagos e (~ e ~ e) ma mindenesetre az udorai 
és alsó-vicsegdai nyelvjárás hasonló magánhangzójával részben vagy egészben 
egyező képet mutat . Ez a jelenség már egyes ózürjén nyelvemlékekben is 
felbukkan.26 V. I. L I T K I N a szóbanforgó nem-első szótagos magánhangzókat 

2 3 L A S U K 105, 187; SzrSzlKomi 456; DialChrest. 34; VÁSZOLYI: NyK. LXVI, 26; 
lásd még alább az alsó-obi és a Narjan-Mar alatti nyelvjárás konszonantizmusának 
jellemzését. 

24 DialChrest. 31, 33; SzrSzlKomi 459. 
26 JSFOu. XXI/3, 20; vö. FokosWb. 16; FOKOS: NyK. LVII, 317. Megjegyzendőnek 

tartjuk, hogy a felső-vicsegdai nyelvjárásban, amely a XVII. század elejétől fogva for
málódik elsősorban az alsó-vicsegdai, másrészt az udorai és vimi nyelvjárások alapján» 
nem-első szótagban az e helyett szintén mindenütt e hangot találunk. 

26 Drevn. 103 — 104, 113, 116. 



16 VÁSZOLYI ERIK 

•egy feltett ózürjén veláris nyílt redukált magánhangzóra vezeti vissza, s ezzel 
magyarázza mind a vimi e, mind az alsó-vicsegdai—udorai e <^ e és az izsmai e 
képviseletet.27 Ezen túlmenően az izsmai nyelvjárás alakulása során a XVI. 
század végétől kezdve nyilván kiegyenlítődéssel is számolhatunk. Minden
esetre a fenti jelenség eredője is feltehetőleg az alsó-vicsegdai és udorai tá j -
nyelvterületre megy vissza. 

A hangtani tanulságokon kívül figyelemre méltó az izsmai szókincs 
vallomása is. Találunk ugyanis benne egy olyan réteget, amely ugyancsak 
az izsmai tájnyelv föntebb vázolt eredetét bizonyítja. 

1. Az izsmai tájszavak egy része megtalálható az alsó-vicsegdai, udorai 
és vimi nyelvjárásban, másutt nem. Például: pii 'Wolke' (SzrSzlKomi:) I 
Vm ~ yró AV Ud; (FokosWb.:) pli, pl Vm ^ piv Ud; (WUot.:) pl 1 ~ piv 
Ud ( ~ fi. pilvi; vö. Drevn. 121) | él 'Sturm, scharfer Wind' (SzrSzlKomi:) I 
Vm rJ éiv AV Ud (vö. Drevn. 119, 144; FokosWb. II, 954A) stb. Ide sorol
hatók olyan szavak is, amelyek a jelzett nyelvjárásokon kívül előfordulnak 
ugyan más dialektusban, de alkalmasint ugyancsak az előbbiekből ós a XVI. 
század után kerültek más tájnyelv szókincsébe: a felső-vicsegdai az alsó-
vicsegdai, esetleg udorai vagy vimi nyelvjárásból örökölt ilyen szavakat, a 
pecsoraiba pedig már az izsmaiból kerülhettek át- (vö. LASUK 111 —119). 
Például: doza 'ziemlich, ganz' (SzrSzlKomi:) I Vm AV Ud FV Pec; (FokosWb.:) 
AV Pr; (WUot.:) I FV | kin 'Polarfuchs' (SzrSzlKomi:) I Vm AV Ud Pec; 
i(FokosWb.:) V Ud; (WUot.:) I Ud | vijer 'junger Auerhahn' (SzrSzlKomi:) I AV 
FV ~ vijer Vm Ud Peö; (FokosWb.:) FV Pr; (WUot.:) I Ud. 

2. Egyes izsmai tájszavak ugyancsak megtalálhatók az alsó-vicsegdai, 
vimi és udorai szókészletben, ezeken kívül pedig a déli (inyvai) és a keleti 
(jazvai) permják dialektusokban, tehát az előbbiektől földrajzilag távoli, 
időben pedig rég elszakadt peremnyelvjárásokban. Például: pim rheiss, warm' 
(SzrSzlKomi:) I Vm AV Ud; (FokosWb.:) V Ud; (WUot.:) I Vin Ud P;28 (Litkin-
Jazv.29 168:) pem 'idem' | top 'pünktlich, ganz usw.' (SzrSzlKomi:) I Vm AV 
Ud; (WUot.:) I Ud P (vö. Kuzn. 340). 

3. Egyes izsmai szavak ugyanolyan jelentéssel, illetve hangalakban for
dulnak elő a vimi, udorai és alsó-vicsegdai szókészletben is; más nyelvjárá
sokban (pl. luzai, sziszolai stb.) szintén megtalálhatók, de szemantikai vagy 
fonetikai eltéréssel. Például: karni 'machen, tun ' I Vm Ud AV ««-> kérni 'idem' 
Le Sz stb. | kud'z 'wie' I Vm Ud AV <& kidz 'idem' Le Sz stb. | mozgini 'gefal
len, passen' I ~ mozdini 'idem' Vm Ud ~ mezdini 'schmecken' Sz. 

4. Megtalálhatók az izsmai szókészletben a zűrjén nyelv egyes karéi— 
vepsze jövevényszavai is (például: ágas 'Egge'; kozaïï Ud ~ kozov, koziv AV 
'Spinnrocken'; lod 'Teller'; sabri 'Heuschober'; solanteg usw. 'Salzfass'.) 
Ez a jövevényszóréteg zömmel csak a nyugati—északnyugati ózürjén nyelv
járásokban rakódott le és maradt meg (luzai—letkai, alsó-vicsegdai, udorai 
és vimi) és a XVI. századnál lényegesen korábban.30 Az izsmaiba tehát e szavak 

"Drevn. 93, 121. 
28 Vö. TI. C. Ky3Heqoe—A. M. Cnopoea, PyccKO—KOMH-nepivwuKöH cjioBapb (KyflHM-

Kap, 1946) 62. Rövidítése a továbbiakban: Kuzn. 
29 B. M. JlbimtcuH, KoMH-H3bBHHCKHÍí AHaneKT. MocKBa, 1961. Vö. még. FOKOS: FUF 

XVI. 75. 
so Vö. TOIVONEN: Vir. XXXII I , 63; LAKÓ: UngJb. XV, 318; V. I . LITKIN: UAJb. 

XXXI , 164; BenccKO-KapejibCKHe 3aHMCTB0BaHHH B K0Mn-3bípíiHCKHX fluaJieKTax. AKaA. 
B. B. BHHorpaAOBy K LX (MocKBa, 1956), 179-89. 
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nem kerülhettek másképpen, mint az i t t számba vehető alsó-vicsegdai, udorai 
és vimi nyelvjárás közvetítésével. 

Összegezve: az izsmai nyelvjárási hangállomány és szókészlet egyes 
jelenségei, a számbavehető nyelvi adatok egybehangzanak más forrástudo-
mányok etnogenetikai tanulságaival, és igazolják az izsmai zürjénség és nyelv
járásának föntebb vázolt eredetét.31 

IV. Ujabb adatok az izsmai nyelvjárásterületről 

A nyelvjárás kutatásáról föntebb szólván láthattuk, hogy nem túlsá
gosan nagy mennyiségű izsmai szóanyag és még kevesebb szöveglejegyzés áll 
rendelkezésünkre, elsősorban a WichmVolksd.-ban, részben a DialChrest.-ban. 
Ez a tény, te t te és teszi kívánatossá újabb anyag gyűjtését és közzétételét. 
1959 —1960-ban a Zürjénföldön járván sikerült az izsmai nyelvjárás terület 
több pontjáról is feljegyeznem szövegeket, szavakat és nyelvtani adalékokat. 
A gyűjtés révén megismert dialektusok mind izsmai típusúak, ugyanakkor 
egyes nyelvi vonásaik kisebb vagy nagyobb mértékben elkülönítik őket egy
mástól a tájnyelvterület egészén belül. 

Az etnikailag is sajátos, néprajzilag és nyelvileg egyként igen érdekes 
kanyini zürjénségről és izsmai eredetű tájnyelvéről beszámoltunk már (NyK. 
LXVI, 17 — 34), célszerűnek látván azt a kérdést külön tárgyalni. E dolgozat 
keretében még három, eddig számunkra ismeretlen izsmai nyelvjárást muta
tunk be. 

A) A felső-izsmai nyelvjárás 

1959 decemberében Sziktivkarban ismerkedtem meg az ott tanuló 
Jevgenyij Alekszandrovics Igusev húszesztendős, másodéves főiskolai hall
gatóval. A kedves, tehetséges és készséges fiatalember Pozsnya falu szülötte 
(Komi ASZSZK, uhtai járás). A falucska az Izsma felső folyása vidékén 
található, az Izsma partján, Szosznogorszktól mintegy 15 — 20 kilométerrel 
délkeletre. A színzürjén település negyvenegynéhány portából áll. Lakói az 
izsmai nyelvjárást beszélik. Megjegyzendő, hogy Pozsnya falva az izsmai 
táj nyelvterület legdélibb határállomása: tőle délre Izvaü' falu az Izsma forrás
vidékén már a felső-vicsegdai nyelvjáráshoz tartozik. Egy-két az izsmaitól 
eltérő, ám a felső-vicsegdaira jellemző vonást megfigyelhetünk J . Igusev 
beszédében is. Nyelvmesterem megboldogult édesapja pozsnyai volt, édes
anyja ellenben a Felső-Vicsegda mentéről, Sztorozsevszk vidékéről származott 
föl, csakúgy, mint Pozsnya, Édes és más felső-izsmai falvak lakosságának 
egy része. 

Igusev jól tudott oroszul is, de nyelvjárását jól megőrizte. Sziktivkar
ban csupán jó egy esztendeje tanult akkoriban, a téli és nyári szünidőt otthon 
töl töt te falun, és akármennyire iparkodott Sziktivkarban az ottani (ha úgy 
tetszik, az irodalmi) zür jennel felcserélni táj szólását, szerencsémre ez akkor 
még nem sikerült neki. Kitűnő, közlékeny és türelmes munkatársra leltem 
benne. Jelenleg már tanár, Kedva falvában, a Közép-Izsma mentén. 

Az általa képviselt nyelvjárást — nyelvföldrajzi tényezők figyelembe
vételével — f e l s ő - i z s m a inak nevezem. 

31 Az izsmai tájnyelvet ért későbbi orosz és jurák-szamojéd hatásokkal e helyütt 
íiem kívánok foglalkozni. E kérdéshez lásd LASTJK 106—107 és R É D E I : NyK. LXIV, 71. 

Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1 
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A n y e l v j á r á s r ö v i d j e l l e m z é s e 

1. A hangsúly az első szótagra esik, eredeti zűrjén szavakban csakúgy,, 
mint orosz jövevényszavakban, beleértve a legújabb orosz szókölcsönzése
ket is (kolhoz, internat). Szóösszetételekben, névutós szerkezetekben a har
madik szótag (az utótag első szótagja) mellékhangsúlyt kaphat (mwked-di:rji) -

2. A nem-szótagkezdő l hang eltűnt, maga után vonva a megelőző-
magánhangzó megnyúlását (ki, klnas). Ebben az esetben az eredeti l előtt 
álló magánhangzó veláris (a, o, u, e, i). Az -il-, -ül-, -MII- igeképzőben azonban 
az eredeti l archaikusán megmaradt (addzilni, volillini). Sőt az -il- (-ül-) 
hangkapcsolat más szavakban, más morfémákban is megőrizte az eredeti l 
hangot: illae 'ki, kifelé', illáin 'kint'. Ezekben az esetekben azonban az il 
hangkapcsolat nem áll abszolút szóvégen (mert viszont ki, ti < kii, til). 

A közzürjén -dl- igeképző fejleménye: -ö- : tidöni, sulöni. 
Amennyiben az eredeti l hangot palatális magánhangzó előzte meg,. 

I > i hangváltozás történt, a megelőző magánhangzó azonban nem nyúlt 
meg, hanem diftongust alkotott az utána következő -«-vei: zei, veit. Egy esetben 
veláris magánhangzó -f- l helyzetben is l > i fejlődés történt: ez a maitni ige 
és származékai. 

Egy-két kivételes esetben a szótag végéről eltűnt eredeti l előtt nem 
megnyúlt, hosszú, hanem eredeti rövid magánhangzót találunk: med-asi, 
med-asinas (de vö. asl és asilas !), pos-ju (de illativusa pos-jule, vö. AV pos-jiv? 
pos-jile FokosWb. II , 820B és vö. pos-jü I WUot. 213B). 

Az orosz jövevényszavak egy részében — nyilvánvalóan a későbbi, 
újabb keletű átvételekben — a nem-szótagkezdő l hang megmarad (kolhoz„ 
kanikul, telk, val). 

3. A ts és dz fonéma ebben a nyelvjárásban sokkal erősebben palatali-
zált, mint például a vicsegdai nyelvjárásokban. 

4. A felső-izsmai nyelvjárás konszonantizmusában előfordul az /, h és ts 
fonéma. Más, nem izsmai nyelvjárások ezen mássalhangzókat egyáltalán nem 
vagy alig ismerik. Az izsmai nyelvjárásokban is szinte kizárólag orosz jövevény
szavakban, legalábbis orosz jövevényszavak révén és nem túlságosan régóta,, 
főleg a fiatalabb nemzedékek nyelvében kezdenek meghonosodni ezek a han
gok; korábban az izsmai nyelvjárásokban is, legalábbis a felső-izsmaiban, 
akár a többi zűrjén nyelvjárásban, az orosz jövevényszavakban / > p, x > & 
és ts >ts hanghelyettesítés következett be. Ma a h, f és ts, úgylehet, kezd 
meggyökerezni (kolhoz, vozduh, utsit'einitsa, neft'; de staruka, lapka, soper < 
orosz cmapyxa, Aaetca, o: AacßKa, mocßep, bár egyes orosz jövevényszavakban 
nyilvánvalóan még a legutóbbi évtizedekben is zürjénes hangcsere követ
kezett be (soper!). 

5. Alkalmilag, kombinatorikus variánsokként megfelelő fonetikai hely
zetben előfordulnak zöngétlen médiák (moid-kljas o: moiD—kljas, og ted 
o: oQ^Jed). 

6. A regresszív asszimiláció általánosan megfigyelhető jelenség ebben a 
nyelvjárásban is (idse da rudzegse o: itse da rud'zekse; disdzik o: dizdzik ; 
oz set D: os^set). Előfordul olykor mássalhangzó-kiesés is (bostni o : bosni; 
dzendedistni o : dzendedisni; bordtem o: bortem). 

7. A felső-izsmai nyelvjárás vokalizmusának egyik jellemzője, akárcsak 
más izsmai nyelvjárásokban, az e fonéma hiánya nem-első szótagban. Az első' 
szótagnál hátrább helyette e áll. Szóösszetételek esetében azonban az u tó tag 
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első szótagjában előfordulhat e: muzik-red, baba-red (ezzel szemben: paskgm, 
ami arra mutat , hogy ez a hajdani szóösszetétel ma már elhomályosult). 

8. A felső-izsmai nyelvjárás kétféle magánhangzókvantitást ismer: rövid 
és hosszú magánhangzót. Emfatikus nyúlás következtében egyszer-kétszer 
hallottam nyelvmesteremtől félhosszú magánhangzót (tèdsa, néz da veïàdn). 
A hosszú magánhangzók keletkezésének egyik útja a rövid (veláris) magán
hangzó -f- l > hosszú (veláris) magánhangzó (kölni > kŐni). Az o fenémák 
terheltségét növeli az al > o hangfejlődés is (tidalni > tidöni). Hosszú magán
hangzó keletkezhetik azonban magánhangzóösszeolvadás útján is, ez a jelenség 
nem ritka a felső-izsmai nyelvjárásban (etlalisni < etlaalisni ; veTän <. 
vel'aeji). 

9. Kombinatorikus variánsként előfordulnak e nyelvjárásban redukált 
magánhangzók is, az utolsó szótag (szuffixális morféma) elnagyolt ejtése 
esetén, hangsúlytalan helyzetben (mestad < mestae; etlain < etlain). A reduk
ció olykor az egyik oka lehet a magánhangzó-összeolvadásnak s ennek révén 
hosszú magánhangzók keletkezésének (etiklain r^ etïklaîn ^ etïklân). 

10. Egyes esetekben más zűrjén nyelvjárások * (i) hangjával szemben a 
felső-izsmaiban (és általában az izsmai nyelvjárás-területen) u áll (kudz, 
jandzum, vö. vicsegdai stb. kidé, jandzim). Általános ez a jelenség az -um, 
-num birtokos személyragban vagy névmási személyragban (más nyelvjárá
sokban -im, -nim) : menüm, stavnurti, mesnum. Ezekben az esetekben nyil
ván számolnunk lehet és kell a ragvégi -m labializáló hatásával. 

11. Vannak a felső-izsmai nyelvjárásnak sajátos morfológiai jellemzői is, 
amelyek azonban többnyire meglelhetők az egész izsmai nyelvjárásterületen. 
Ilyenek például a tagadó ige ig, in, iz alakjai a kijelentő mód múlt idejében 
és a felszólító módban, a határozói igenév -ig- képzője stb. De például az izsmai 
nyelvjárásokra általában jellemző a kijelentő mód többes szám harmadik 
személyében a -nis igerag használata, a felső-izsmaiban pedig e helyett -ni 
ragot találunk, akárcsak például a vicsegdai nyelvjárásokban (rebiteni, 
veraleni). 

12. Bizonyos lexikai sajátosságok ugyancsak az izsmai nyelvjárás
területhez kapcsolják a felső-izsmait, elválasztva ezzel a zűrjén nyelvjárások 
zömétől (rebitni, karni, eni, ton, top, sabri, meset's). Egyes tájszavak leginkább a 
vimi és udorai, kisebb részben az alsó-vicsegdai nyelvjárások felé mutatnak. 
Orosz jövevényszó a felső-izsmai nyelvjárásban is jócskán van. Hiányzik 
azonban belőle — természetesen — a jurák-szamojéd jövevényszavaknak, a 
rénszarvastenyósztés és az ezzel összefonódott életmód terminológiájának az a 
jelentős lexikai rétege, amely olyan jellegzetes az alsó-izsmai, kanyini, tund
rái stb. izsmai nyelvjárásokra, amelyeknek képviselői elválaszthatatlanok a 
tundrától és a réntenyésztéstől. 

S z ö v e g m u t a t v á n y o k 
velali tai . . . 

1. turun puktaninsan gortedznum véli ilin munni. med kuz tuise dzendedisni, 
me kufsi juasni olema kőid nin baba-redlis, kodked etlain munim, kudz silen 
olemis arkmis. 

— ul'uk, muzikte^jne rad'eitlin, in? 
— oi-jo, in nin sorúit, kut&em^ne nin radeitlem, piuke! éed ponmié 

sesdziken kazit'tsilis mikulaje, a sessa kudz-ke mii-ke velali tai^ze a. 

2* 
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— kudz^jne sidz verminnid öni? nel'ubei mortidked ved gaztem. 
— a mii sessa karán? he tai kudz sure, sidz i öni! 
— ,™í'LM? ' vinen al'i mii setisni veres sajad? 
— a peëïi nin vinen. ker dórin sek rebitim. olim tom jez barakin. buste 

iz i gaztem ve ni. stavnum et-koides velim da. et-pir rebeta estigas loktis me doram 
nina, kodkeß, etlain rebitim, da i vistale: 

— voli ton ritnas mi barakanum, gazeUsiëtam! 
2. mii me, muni gorte, vezsi, sojisti, da i péti ninajas dore, sen véli kue-

tsem-ke tedtem muzik-red, pizan sajas pukalç. mukedis stavis tedsaes, mijan 
derevnaises. mené vinen kufsisni puksedni pizan sajas tedtemis dore,, me piksa, 
og med, a mené vinen toileni si dore, kudz-ke — vinen — puksedisni ort't'sen. 
sessa stavis puksalisni, da i kufsisni vina juklini. me gorza: og kut's juni! 
no ninajas i staven \sektiseni: ne-unase juistan^ze ved! loi juisni. bidsen gaz-
malistisni. menüm toze jurám muniëtis. sessa vinen bostisni mentsum kies da 
etlaalisni muzik-redis kiked. ki-kutem tai nin tája loi! — kvat'it't'éi me. kik 
vezö-lun misti kömas kelisasni. no sonid jurnam ig jona i pe$saliiïsi ta pom-
laé. kelis^ke, i med kelis! 

3. — mikulajen mené ëueni — pel'am sepkedis muzik-redis. — a kudz 
tenad nimid? 

— kole^Jce zei, menam nime ul'uk. 
— a, ul'a, ulana! bur, bur nim! 
si ja neëta na medis mii-ke vistöni, no men sessa dis loi sen pukönise, da 

kufsi munni. mikulajid i menüm vistale^: 
— me tene kólleda. 
— oz ko. mené lika pedrugae- vit't'sise nin. 
i mi l'ikaked munim. med-asilas aslum zei jandzum véli, mii gaza juren 

tedtem mortked ki-kutem loi. no mii sessa karán? kei kor da veres sajad kömas^ze 
petni a. kik vezö-lun misti kelisasim. a sessa komis ver kerkae kani. velema^Jke 
mikulajid verasis. etnasisli gaztem ver kerkaas önise, da si jen i loktema getrasnise. 
no i gaztem^_ze véli Önise velötegid! dzik ni-kod abu, geger ver. muzike mistem. 
afsum dumaita: kula tatsem olemsis. sed ponmis naverne bur dzik tais urezejis. 
zabií, kiini—vini-se mikulajid zei mast'er, zver—petkate pir vajé. a sessa 
tsel'adjas loisni. nez da vel'aen velali. eni tai top ninem ólam. kei i sornittem, no 
top sidz i kole. mii sessa karán? oz^Jke kaziïïsi, perais tai kole, a Önite ved kole. 
abu ved bidenli bur stsasse . . . 

baba-red dir kezle t'sëmis. tidale, kut'sis kaztilni assis olemse. mem toze 
iz vë okota éornitni voßze. 

Hát megszoktam . . . 

1. A szénakaszálótól hazáig messzi volt menni. Hogy a hosszú u ta t 
megkurtítsam, elkezdtem kérdezgetni egy már nem fiatalforma asszonytól, 
akivel együtt mentünk, [hogy] hogyan alakult az élete. 

— Uljana, hát a férjedet szeretted[-e], nem[-e]? 
— Aj-jaj, ne beszélj már, ugyan már milyen szerelem, fiacskám ! 

A fekete kutyánál is visszataszítóbbnak látszott Mikulajom, aztán meg vala
hogy mégis megszoktam hát. 

— Hogyan tudtatok így élni? Hisz a nem szeretett emberrel öröm
telen [élni]. 
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— Hát aztán mit teszel? Ahogy esik, úgy puffan! 
— No hát, erővel vagy hogy adtak férjhez? 
— Majdhogynem erővel. A fakitermelésen dolgoztunk akkor. A fiata

lok barakkjában voltunk. Nem is volt éppenséggel unalmas. Mind egyformák 
voltunk. Egyszer a munka befejeztekor odajön hozzám Nyina, akivel együtt 
dolgoztam, és azt mondja: 

— Gyere el ma este a mi barakkunkba, szórakozunk egy kicsit ! 
2. Hát én hazamentem, átöltöztem, ettem egy kicsit, és oszt elmen

tem Nyináékhoz. Ott volt valamilyen ismeretlen férfi, az asztalnál ül. A töb
biek mind ismerősök, a mi falunkbéliek. Engem kezdenek erővel odaültetni 
az asztalhoz az ismeretlen mellé. En ellenkezem, nem akarok, azonban erővel 
odatolnak őmelléje. Valahogyan — erővel — egymás mellé ültettek. Aztán 
mind leültek és elkezdtek pálinkázni. En kiabálok: nem fogok inni ! Nyináék 
azonban és mindannyian erőltetik: dehogynem iszol egy keveset ! I t t am 
valamit. Mindannyian mulatozgattak. Nekem is a fejembe ment egy kicsit. 
Aztán erővel megfogták a kezem és egybetették a férfi kezével. No ez már 
kézfogó lett — kaptam észbe. Két hét múlva meg kell esküdni. De forró fejjel 
nem is igen bánkódtam emiatt. Ha esküvő, hadd legyen esküvő ! 

3. — Engem Mikulájnak hívnak — suttogta a fülembe a férfi. — Há t 
mi a te neved? 

— Ha nagyon kell, az én nevem Uljana. 
— 0, Ulja, Uljana ! Szép, szép név ! 
Akart még valamit mondani, de nekem aztán nem volt kedvem ott 

ülni és fölkerekedtem. Mikulaj meg azt mondja nekem: 
— Elkísérlek. 
— Nem kell. Engem vár már Lika barátnőm. 
És Likával elmentünk. Másnap reggel nagyon szégyelltem magam, hogy 

mámoros fővel eljegyeztem magam [tkp. kézfogó lett] egy ismeretlen emberrel. 
De mit csinálsz aztán? Há t valamikor amúgyis férjhez kell menni. Két hét 
múlva megesküdtünk. Aztán meg egy vadászlakba kellett menni. Mert Mikulaj 
vadász volt. Egyedül lakni egy erdei házban unalmas, ezért is jött el meg
nősülni. Hát bizony szomorú is volt szokatlanul élni [ott] ! Sehol egy lélek 
[tkp. egyáltalán senki nincs], köröskörül az erdő. A férjem csúnya. Azt gon
dolom: elpusztulok az ilyen élettől. A fekete kutya is jobb tán ennél a madár
ijesztőnél. Vadászni, lőni Mikulaj valóban nagy (on) mester, vadat—madarat 
mindig fog. Aztán meg gyerekeink lettek. Szépen lassan megszoktam. Lám 
most már egészen tűrhetően élünk. Bár szűkszavúan, de úgy is kell. Aztán 
mit csinálsz? Az idő bizony múlik észrevétlen [tkp. ha nem látszik (is)], élni 
meg kell. Nincs mindenkinek jó szerencséje . . . 

A nő egy időre elhallgatott. ~Úgy látszik, az életére kezdett visszagon
dolni. Nekem sem volt kedvem tovább beszélgetni. 

Jegyzetek 

1. med kuz tujse o: meD^kusJtuise \dzend§disni<dzendedistni \ kodked o: kotked \ etlain 
o: eUaín<~^etlán | kudz silen o: kut'é^sjlen | uluk<,OTOSz YJUOK, az YjibflHa női név becé
ző a lakja | in nin o: in^jhin \ sed ponmis sesdziken o: seD^jponmiê^éezdziken \ kudz-ke o: 
kuíé-ke | nelubei<iorosz HcnioöbiH | mortidked o: mortitked | gaztem o: gastem\loe o: Zoa j 
kudzéureo: kuís^éure \ker dórin: zűrjén szólás; szószerint 'a ge rendáná l ' é r t e lme sze r in t : 
a faki termelésen (dolgozni) ,azaz fausz ta táson vagy e rdőgazdaságban | barak<Corosz 6apaK | 
úina<C_OTOSz HHHa | kodked o: kotked\ da i o: da^J,. 
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2. vezéi o: veséi | tedtem o: tettem, en fa t ikus nyú lá s sa l | tedsaes o: tètsadé, emfa t ikus 
nyúlássa l | vina < orosz BHHO | og kut'é o: ok^Jcuíé | juistni > jujéni | bidsen o: bitsen | 
§tlaalisni o: etlälisni \ kvadtíéirti < orosz XBaTHTbCfl | fcjjfc vezö-lun miéti kömas keliéaéni: 
a zűrjén szokás szerint a kézfogó u t á n egy vagy k é t h é t m ú l v a t a r t j á k meg az esküvőt ; 
v ö . BELITZEB, 30432 | sonid juren: i ta losán, k a p a t o s a n | med kelié o: meD^Jcelis. 

3. kud'z tenad o: kuíé^jbenad \ oz kö o: os^Jcö \ lika < orosz ÜHKa, a TjiHKepbH nő i 
n é v becéző a lakja | pedruga < orosz no,npyra | ver kerka: erdei ház, vadász lak | éed ponmis 
o: éeD^ponmis \ naveme < orosz HaßepHO | urezej, < orosz nyelvjárás i ypcoKaíí 'csúf, vissza
tasz í tó ember ' | zabil < orosz 3a6biJib | maéier < orosz MacTep | zver < orosz 3Bepb | fiez 
da veïaen o: nez da velàdn ~ velän, emfa t ikus n y ú l á s | ninem ólam: az orosz HJraero 
>KHBëw szerkezet calque-ja | kei < orosz xOTb | éÜaése < orosz CMacTbe | aséis o: aééis | 
okota < orosz oxoTa. 

sujevernei primetajas 

1. sondi let't'éem berin gizte sirni oz poz — nevestaid miétem éuras. 
2. paékemte paétalem berin kizte vilisad oz poz vurni: ét'éaééete, tsets vuran. 
3. tűje petém berin mii-ke ^_kg vuneßean, in kos ber — neét'éaéée loe. 
4. kerkate stroiitem beras oz poz dzudzdedisni — kod-ke kulas. 
5. éed kanoké tuite vucdzas, neét'éaéée loe ; kole Suïga pel'-pom vomeyiid kujimis 

éelisni. 
6. munigad^Jce dzemdan sul'ga koknad, neét'éaéée; a veékid koknad^ke, 

ét'éaéée. 
7. tui vilinkké vot't'éa voas baba-red — neétsasse; muzik-red^Jce — ét'éaéée. 
8. vot't'éa voas^Jce kus vedrajasa baba-red — neétsasse loe. 
9. voiíéa^Jke ort't'éen lokteni kik mort i na kosti^ke petan, ét'éaééenisse boétan. 

a vetejdan^Jce kik ort't'éa munié mortes da na kosti petan — étféaéée te éetan 
nali. 

10. veékid ki-pidesid^ke lüde, tedsakeß kömas viß'zaaeni. 
11. kok-pidesid\_ke ludd'zas, kod-ke tedsa kulas. 
12. pats lomtiéigen^Jce egiris d%ocd%as téet't'éas, geé voas. 
13. kodli-ke jem pisalan, kole setni sunisse gerddzöteg, a to kulem beranid on 

addziélg. 
14. kulem mortlié^Jce ozirlunse boétan, ét'éaéée oz^jze pet, tol'ko éekiddzika kulan. 
15. kod oligas sketes jona mu/éite, si ja éekida kule. 
16. kodor-lazdorlan t'éuzemnas pukalemen kan miéée, si-ladoréan i geé voas. 
17. t'éai sukis^ke stekanad vor se, geé voas. 
18. vundiéeminad^ke kud'zalan, edde burdas. 
19. t'éikisjas^ke üti lebaleni, zeras. 
20. pon l'ibe kanoké turun éojeni, zeras_2g. 
21. sonid aréa voijase téardale^Jce, a oz gimö, bur urozai loe. 
22. vezlen mis-vlsa ker liis petkedle, kutsem loe gozemis ; jugid^ke liis — mi/éa 

loe povodd'ais. pemid^Jce — miétem povoddais log. 
23. kulié mort add'zile aslas kerka doréis baidegjases, na je uresjasis silen. 
24. dzidzjas^ke jona tiskaéeni da t'éirzeni, zeras. 
25. éektaa^ke jiis amas süte, l'okeé loeni keliéjas; ber janset't'éalasni. 
26. tënas^Jce una limjis, gozemnas bur loe urozai. teliseké zei ke dzid, gozemis 

zei zar. 

32 B. H. EeMii}ep, O^epKH 3THorpa(j)HH HapoflOB KOMH. MocKBa, 1958. 
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27. ritnas sondi leUsaninis ^Jke sestem — med-asilas loe sondia lun. kimera^Jce, 
— bukis lun loe. 

28. Icerka veit doras ̂ ke limjis idzida eset'tse, loe bur urozai. 
29. ju kuza pizen munigen piz beras^Jke kol'e tui (piz tui) — ne-dir misti zeras. 
30. itskisigen^Jce kosaad jona kut'sise turunsis sedis (turun sitis) — zeras. 
.31. ul turun te^ke sabrie t'éëtan, tënas vermas sot't'éini portïtïéejmisla. 

Babonás előjelek 

1. Napnyugta után nem szabad levágni a körmödet — csúnya menyasszo
nyod lesz. 

2 . A ruha felöltése után nem szabad reá gombot varrni: egyúttal a szeren
csédet is reávarrod. 

3. Ha útrakelés után valamit elfelejtesz, ne fordulj vissza — szerencsétlenség 
lesz. 

4. A házat a felépítés után nem szabad magosítani — valaki meghal. 
5. Ha fekete macska halad át az útadón, szerencsétlenség lesz; háromszor 

által kell köpni a bal válladon. 
6. Ha menetközben megbotlasz a bal lábaddal, szerencsétlenség; ha a jobb 

lábaddal — szerencse. 
7. Ha az úton fehérnép jön szembe — szerencsétlenség; ha férfinép — 

szerencse. 
8. Ha egy asszony jön szembe üres vödrökkel — szerencsétlenség lesz. 
9. Ha szembe jön [veled] két ember egymás mellett és közöttük haladsz át 

— elviszed a szerencséjüket. Ha meg utóiérsz két egymás mellett menő 
embert és közöttük mész el — te viszel [tkp. adsz] nekik szerencsét. 

10. Ha viszket a jobb tenyered, ismerősnek kell köszönni. 
11. Ha viszketni kezd a talpad, valaki ismerős meghal. 
12. Ha a kemence befűlése közben parázs pat tan a padlóra, vendég érkezik. 
13. Ha valakinek tű t fűzöl be, csomózatlanul kell átadni a cérnát, mert 

különben a halálotok után nem látod viszont. 
14. Ha halott embertől elveszed a vagyonát, nem köszönt be a szerencse, 

csak nehezebben halsz meg. 
15. Aki igen gyötri életében a jószágot, az nehezen hal meg. 
16. Amilyen irányba a pofájával ülve mosakszik a macska, abból az irányból 

vendég érkezik. 
17. Ha teaüledék játszik a poharadban, vendég érkezik. 
18. Ha a vágott seb helyére reávizelsz, gyorsan begyógyul. 
19. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, esni fog. 
20. Ha a kutya vagy macska füvet eszik, ugyancsak esni fog. 
21. Ha meleg őszi éjszakákon villámlik, de nem dörög, jó termés lesz. 
.22. A vei háta csontja megmutatja, hogy milyen lesz a nyár; ha világos a 

csont — szép lesz az idő. Ha sötét — csúnya idő lesz. 
23. [Ha] a haldokló ember a háza mellett fogolymadarakat lát, azok az ő 

szellemei. 
24. Ha a madarak nagyon verekednek és csiripolnak, esni fog. 
25. Ha ősszel nehezen áll be a jég, rosszak lesznek a házasságok; [ilyenkor] 

széjjelválnak egymástól. 
26. Ha télen sok a hó, nyáron jó lesz a termés. Ha a tél nagyon hideg, a nyár 

nagyon forró. 
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27. H a este a nap lenyugvásának helye tiszta — másnap derült [tkp. napos] 
nap lesz. Ha felhős — borús nap lesz. 

28. Ha a háztető szélén a hó magosán akad meg, jó termés lesz. 
29. Ha folyón haladsz csónakkal [és] a csónak mögött a csónak nyoma meg

marad — hamarosan eső lesz. 
30. Ha kaszálás közben a kaszára nagyon ragad a fű nedve, esni fog. 
31. Ha friss füvet raksz boglyába, télre kiéghet, úgy, hogy tönkremegy. 

Jegyzetek 

4. dzudzdediSni < dzudzdedistni 
5. áelisnj < éélistni 

22. vei : CBHfl3t>, erdei vadkacsafajta, vö. DAL ' IV, 151B 
23. üres: vö. NyK. LXII, 103 — 104. 
29. piz tui (o: pisjtui): cjieß OT JIOAKH, CBeTJiaH nojioca nocjie JIOAKH. 
31. A lekaszált füvet ugyanis előbb ki kell szárítani és csak azután rakni boglyába. 

a szénát, mert különben „kiég". 

B) Az alsó-obi nyelvjárás 

1959 karácsonyán ismertem meg Igusev egyik kollégáját, egy szintén 
másodéves főiskolai hallgatót, Jurij Geraszimovics Rocsevet. Az ugyancsak 
izsmai tájnyelven beszélő fiatalember nem az európai Zürjenföldön, hanem 
Szibériában, az Ob alsó folyása mentén fekvő Mizi (oroszul Muzsi) falvában 
született (tyumenyi terület, suriskari járás). 

Muzsi nagy település, járási székhely a Kis-Ob partján, mintegy 190 
kilométerrel északra Berjozovtól és körülbelül ugyanilyen távolságban délre 
Szalehardtól. Megközelítőleg ötezer lakosa között vannak oroszok, osztjákok, 
elzürjénesedett jurák-szamojédok és vagy ezernéhányszáz zűrjén (1959-ben 
341 portát népesítettek be).33 Az utóbbiak csekélyke földműveléssel, főleg 
rénszarvas-tenyésztéssel, időszaki halászattal, továbbá vadászattal foglal
koznak. Elődeik az Izsma vidékéről az 1840-es évektől kezdve és 1930-ig 
bezárólag telepedtek át ebbe az eredetileg osztják faluba (vö. R É D E I : JNTyK-
L X m , 21; Iszt.-filSzb. i. h.; LASUK 130 — 132). 

J . Rocsev szülei zűrjének. Édesapja az első világháború után vándorolt' 
Muzsiba az Izsma folyó menti Gam faluból (Izsma falvától körülbelül tíz 
kilométerrel délre). Édesanyja tősgyökeres helybéli lakos; J . Rocsev úgy 
tudja, hogy a családi szájhagyomány szerint anyja ősei az első zűrjén beván
dorlók között érkeztek az Izsma vidékéről Muzsiba a múlt század derekán.. 

Nyelvmesterem regrutakoráig szülőfalujában élt és iskolázott, majd 
katonaidejének letöltése után beiratkozott a sziktivkari pedagógiai főiskolára. 
Anyanyelvén kívül jól tudott oroszul és valamicskét osztjákul. Siheder korá
ban sokat forgolódott halászok és vadászok között, így az erdei és vízi mes
terség számos fortélyát ismerte. Szíves, értelmes közlő volt és derék ember.. 
Azóta tudományos kutató Sziktivkarban. 

Az általa beszélt, izsmai típusú nyelvjárásnak számos sajátos vonása van. 
Ezért célszerűnek lát tam megkülönböztetni mind a felső-, közép- és alsó-
izsmaitól, mind a kanyinitól, és — ideiglenesen — a l s ó-o b i zűrjén nyelv
járásnak nevezem. 

33 Vö. T. I . ZSILINA—N. A. KOLEGOVA, Iszt.-füSzb. VI, 152-154. 
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A n y e l v j á r á s r ö v i d j e l l e m z é s e 

1. A hangsúly általában az első szótagra esik. Et től a szabályszerűségtől 
rendszerint csak egyes orosz jövevényszavak esetében figyelhetünk meg 
eltérést (zapre't, seTo'tka). Ilyen esetekben is többnyire ingadozik a nyelv
használat, a beszélő egyszer oroszos hangsúllyal ejti ki a szót, másszor a nem 
első szótagra eső hangsúlyt is zürjénesen az első szótagra helyezi (fufaika ~ 
fufai'ka, kolhoz r-> kolho-z, art'el' ^ art'e-l'). Az ilyen orosz jövevényszavakat 
nyilván újabb átvételeknek kell tekintenünk; régebbi orosz szókölcsönzé
sekben a hangsúlyt kivétel nélkül az első szótagon hallottam, akkor is, amikor 
az orosz eredeti hangsúlya nem az első szótagra esett (staruha, berdanka). 

Szóösszetételekben, összetapadt névutós szerkezetekben a harmadik 
szótag (az utótag első szótagja) mellékhangsúlyt kaphat (mwked-di:rji). 

2. A nem-szótagkezdő l hang az alsó-obi nyelvjárásban is úgy viselke
dik, mint az izsmai tájnyelvterületen általában. Veláris magánhangzó 
után (a, o, u, e, i) a nem-szótagkezdő l eltűnt, az előtte álló veláris magán
hangzó pedig megnyúlt (vë, vénás, Óni). Az -il-, -ill-, -lill- igeképzőben azon
ban az l archaikusán megőrződik: koít'tsil, oz kosmii, oz kipet't'silnis. Úgy lát
szik, az il hangkapcsolat más morfómák esetében is hajlamos megőrizni az l 
fonémát, eredeti zűrjén szóban is (illáin, illae), jövevényszóban is (kepil). 

Egy-két adat arra mutat, hogy elvétve más hangkapcsolatokban is 
megőrződik az l eredeti zűrjén szóban. A. kÖni 'kelleni3 igében például az l 
szabályszerűen viselkedik: kole 'kell', de oz kÖ (nem kell'. Ellenben érdekes 
az ige alábbi alakpárja: iz kÖ 'nem kellett ' (kijelentő mód múlt idő egyes 
szám harmadik személy), de: (medum) iz kol 'hogy ne kelljen' (tagadó impera
tivus egyes szám harmadik személy). Ugyanakkor más igék ugyanezen fone
tikai helyzetben másként viselkednek, például iz tidö 'nem látszott ' és (medum) 
iz tidö 'hogy ne lássók'. 

Egyes esetekben a veláris magánhangzó után állt l eltűnt ugyan, a meg
előző magánhangzó azonban nem nyúlt meg: asinas, iskotni. 

Ha a nem-szótagkezdő l előtt palatális magánhangzó állt (e, i), l ~> i 
fejlődés következett be, a megelőző e vagy i megnyúlása nélkül (zei, veit). 
Egy esetben veláris magánhangzó -f- l esetében is l > i hangváltozás történt: 
ez a maitni ige és származékai. 

Az orosz és obi-ugor (elsősorban osztják) jövevényszavak zömében a 
nem-szótagkezdő l veláris magánhangzó után is megmarad (stvel, telk, kolhoz ; 
masienol, nellolbi, vetlolbi, nar-hul). Ezek a jövevényszavak nyilván ' akkor 
kerültek az alsó-obi nyelvjárásba (és általában az izsmai nyelvjárásokba), 
amikor az / > 0 ^ i tendencia már erejét vesztette és lejátszódott. . 

3. A ts és d'z fonéma az izsmai nyelvjárásokban általában különbözik 
más (például vicsegdai, sziszolai) nyelvjárások ts és dz fonémáitól. Az izsmai 
táj nyelvterületen vagy legalábbis igen erősen palatalizált e két mássalhangzó, 
vagy éppen ts >£', dz > d hangváltozás következett be. Az alsó-obi nyelv
járás, nyelvmesterem beszéde e tekintetben sajátos képet mutat . A ts fonéma 
megmaradt, csupán sokkal erősebben palatalizált, mint más, nem izsmai nyelv
járásokban (rut'é, t'sel'ad). A dz fonéma helyén azonban d áll: dol'a, sid, d'odeg,, 
videdni.u 

3«Vö. Iszt.-filSzb. VI, 156. 
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4. Az /, ts, h és % fonémák a zűrjén nyelvjárások zömének konszonan-
tizmusában nem honosak, vagy csak igen elvétve. Az izsmai tájnyelvterület 
nyelvjárásaiban azonban — nyilván jövevényszavak révén — kezdenek meg
honosodni. Az alsó-obi nyelvjárás is ismeri mind a négy jövevény mással
hangzót. Az / csak orosz jövevényszavakban fordul elő (féder, ofoií, fufaika, 
lafka), a ts csakúgy (tsarevna, spetsial'nei), a h és % pedig az oroszon kívül 
jurák-szamojéd és osztják szókölcsönzésben (staruha, pastuh, hvaíitni ; yplam, 
nar-yul, %ort). A h és % hang használata tekintetében láthatóan ingadozik a 
nyelvérzék. Az orosz jövevényszók x fonémája helyett az alsó-obiban általá
ban h áll, az osztják, illetve szamojéd % hangok helyében %, de a két mással
hangzó gyakran váltakozik egyugyanazon szóban, legyen az akár orosz, akár 
osztják, akár szamojéd kölcsönzés (kolhoz <~ kol%oz, nar-%ul ~ nar-hul, %olam 
<~^ holam). Megfigyelésem és az adatok mennyiségi eloszlása alapján alkalma
sint a h hang az, amelyik már gyökeret eresztett az alsó-obi nyelvjárásban 
(akárcsak más imzsai nyelvjárásokban), a % pedig ritkább és idegenebb, 
amelyet igyekszik a nyelvérzék kiküszöbölni, és ezért helyette h-t ejtenek. 

5. Megfelelő mondatfonetikai helyzetben alkalmilag, kombinatorikus 
variánsokként ebben a nyelvjárásban is előfordulnak zöngétlen médiák: 
ponmid ke o: ponmiD^Jce; poraiig-tir o: pojalia-tir. 

6. Alkalmi fonetikai társulásként az alsó-obi nyelvjárásban is általáno
san előfordul a regresszív asszimiláció (viz ku o: vis^Jcu ; lidse o: litse; bidtsama 

. c : bü't'éama). 
7. Megfigyelhető a nyelvjárásban a mássalhangzókiesés jelensége is: 

vuristni > vuriSni ; boétnis ~>bosnis. Ezzel ellentétesen két magánhangzó 
között (közelebbről o vagy a és i között) inetimologikus i hiátustöltő hang 
jelentkezik egyes esetekben: voii 'ich kam' (<. voi), kaiim 'wir stiegen auf, 
wir gingen a u f (<. kaim). 

8. Az alsó-obi nyelvjárás vokalizmusára is jellemző — más izsmai nyelv
járásokéval együtt — az e fonéma megléte az első szótagban, ellenben hiánya a 
nem-első szótagokban. Az első szótagnál hátrébb az e helyett e vokálist találunk: 
tedenis, mune, vaen. 

9. Az alsó-obi nyelvjárás is, más izsmai nyelvjárásokkal egyezően, két
féle magánhangzókvantitást ismer. Az eredeti rövid magánhangzók mellett 
két úton keletkezhetnek hosszú magánhangzók. Az egyik mód a rövid (veláris) 
magánhangzó -j- l > hosszú (veláris) magánhangzó (vë, ti, köni). Másrészt 
hosszú magánhangzók keletkezhetnek fakultatív variánsként két rövid vokális 
összeolvadása révén is: lő < loe, vömás < voemaes, vel'dn < vel'aen, etldlenis < 
etlaalenis. Ilyenkor vagy két egynemű magánhangzó olvad össze eggyé és 
nyúlik meg (mint a legutóbbi példa esetében), vagy a második magánhangzó 
eltűnik s ezt követi a megelőzőnek a megnyúlása. 

Emfatikus nyúlás következtében olykor keletkezhetnek félhosszú ma
gánhangzók is. Például: jajis esetrilen tsèg 'a tokhal húsa kövér' — mondotta 
egyszer nyelvmesterem, olyan jóleső élvezettel nyújtva meg az utolsó szó 
magánhangzóját, mintha a finom hal húsát ízlelné. 

Az iz 'Stein' szót és ragozott alakjait, valamint származékait nyelv
mesterem következetesen félhosszú tőmagánhangzóval ejtette: iz, íztem, 
izjasis. Ezekben az esetekben nem emfatikus nyúlásról volt szó. Sajnos, nem 
volt módomban ellenőrizni és meggyőződni róla, hogy a nyelvjárásra jel
lemző, szociális érvényű hangtani jelenségről van-e szó, vagy csupán nyelv
mesterem egyéni ejtés változatáról, tehát parole-jelenségről. Mindenesetre 
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íigyelemre méltó, hogy WICHMANN alsó-izsmai szövegeiben gyakori a fél
hosszú magánhangzó (többek között az Iz 'Stein' szóban is), holott a félhosszú
ság az esetek nagy részében nyilván nem magyarázható emfatikus nyúlással 
(lásd WichmVolksd. 1 — 11, 146—148). 

10. Alkalmi, kombinatorikus variánsokként előfordulnak az alsó-obi 
nyelvjárásban is redukált magánhangzók. A redukció oka a szótag hangsúly
talansága és az ezt kísérő elnagyolt, mormolt ejtés. Redukált magánhangzót 
csak szóvégi toldalékmorfémában hallottam: kerkad < kerkae, kerkaín < 
kerkain. 

Két magánhangzó találkozásakor hasonló helyzetben néha három arti
kulációs változat is előadódott ugyanazon szóban: 

a) lassabb beszédtempó, világos, tiszta hangképzés esetén mindkét 
magánhangzó tökéletesen képzett: loe; 

b) gyorsabb beszédtempóval, elnagyoltabb hangképzéssel a két magán
hangzó közül a második redukálódik: hd, avagy 

c) a két magánhangzó összeolvad, pontosabban a második eltűnik és 
ezzel megnyújtja az előtte állót: lő. 

11. Ritkább hangtani jellemzője a nyelvjárásnak, hogy egyes szavak
ban és morfémákban más nyelvjárások i hangjával szemben u áll (vagy 
egészen elvétve éppen fordítva): kudz, menüm, mesum, mekedum, mi doranum, 
pul'ajasnum, medum, ezzel szemben turin. Az -um, -num hangkapcsolatban 
nyilván számolnunk kell az -m labializáló hatásával. 

12. Az alsó-obi nyelvjárás néhány morfológiai sajátossága általában 
jellemző az izsmai táj nyelvterület más nyelvjárásaira is. Ilyenek például a 
többes szám harmadik személy -nis igeragja (a vicsegdai, sziszolai stb. nyelv
járásokban általában -ni), a tagadó ige ig, in, iz alakjai (eg, en, ez helyett) a 
kijelentő mód múlt idejében és a felszólító módban, az -ig- határozói igenév
képző stb. 

13. Számos lexikai sajátosság teszi jellegzetessé az alsó-obi nyelvjárás 
szókészletét mind más zűrjén tájnyelvterületekhez képest, mind pedig az 
izsmai nyelvjárások rendszerén belül. Hangtani és alaktani sajátságain kívül a 
jellegzetes izsmai tájszavak jelentős rétege is az alsó-obi zűrjének hajdani 
izsmai eredetére mutat (sir 'kötőszíj a sílécen', vosjini, tuts, pomlas, kutsni, 
hámi, medorni, let's, eni, rebeta, kepil stb.). Ezeken kívül azonban jellemzőek 
más, sajátosan helyi tájszavak, egy érdekes halász-vadász terminológia, hogy 
ne mondjam, szakmai zsargon kialakulása (például: grimvartni, bazedni, 
pl'astoni, sarkvartni, varka stb.). Az orosz jövevényszavak rétege ebben a 
nyelvjárásban is igen jelentős és széles körű; ezen belül azonban külön figye
lemre méltók,az orosz halász-vadász terminológia elemei (például: mantsik, 
pistunka, maiapulka, berdanka; zakiduska, befseva, pristan, kruk, plaskot, 
dusegubka stb.). A nyelvjárásra jellemző osztják és részben jurák-szamojéd 
jőve vény szóréteg is főleg a halászat, vadászat s az ezzel összefonódott élet
mód folyománya (masienol, nellólbi, vetlolbi, nukivai, nar-hul, yolam, saduku, 
tebek stb.). 
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S z ö v e g m u t a t v á n y o k 

beza kijem pomlas 

beza, kud i baidik i keié, vezlale gense. gozemin sia viz kua, telin jecd%id„ 
gozemin sia ni-kodli oz kö, a telin silié kuse donaa bostenis. sek si je i kijenis, 
med-bur Mini sijg vil lim u,sem berin. ohotnik mune jage kapkanjasen i kor se 
silis kok-tuijasse. kok-tuijasis silen bura tet'tsenis svez Hm vilin, sir kok-tui
jasis etéa idziddzikes, no ni vile zei pohoditenis. addas nije ohotnik i mune 
kok-tuijas kuzais. mwked-di :rji kômilas lun-bid munni bezais beréan, ki/sedr 

bezais oz pir kaitas. sen ohotnik puktalas kait gegeras kapkanjasse i mune 
medlae. asinas, kor bezais sot't'éas, sia pete kaitèis i surç kutsem-ke kapkané. 
kimin-ke lun misti ohotnik loktas setïse i bostas kinmem zverse. a kerkaas sldas 
sije, kul'as kuse i esidas kostini kepil vile sujemen. 

A hermelinvadászatról 

A hermelin, miként a fogoly és a nyúl is, vedlik [tkp. változtatja a. 
szőrét]. Nyáron sárga bundájú [tkp. bőrű], télen fehér. Nyáron senkinek 
nem kell, de télen drágán veszik a gereznáját. Akkor vadásznak rá. A leg
jobb friss [tkp. új] hóhullás után vadászni. A vadász az erdőbe megy csapdái
val és kutatja a hermelin nyomait. A lábnyomai jól kivehetők a friss havon. 
Az egér nyomainál kicsit nagyobbak, de igen hasonlítanak azokra. A vadász 
észreveszi ezeket és a nyomok mentén halad. Néha egész nap menni kell a 
hermelin után, ameddig a hermelin be nem búvik a lyukába. Ott a vadász, 
lerakja a lyuk körül a csapdáit és megy máshová. Reggel, amikor a hermelin 
pihen, kijön a lyukjából és beleesik valamelyik csapdába. Néhány nap múlva a, 
vadász arra jön és elviszi a megfagyott vadat. Otthon [tkp. a házában] kiol
vasztja, lenyúzza a gereznáját és szárítófára feszítve fölakasztja száradni. 

Jegyzetek * 

viz kua o: vis^kua \ oz kö o: os^kö | donaa > doná | kapkan < orosz KanKaH |' 
svez < orosz CBOK(HH) \izdziddzikeé o: icdziddlikes \ pohoditni < orosz noxo^HTb | oz pir 
o: os^pir | medlae ~ medlad ~ media \ kaitéis o: kaiUéis \ zver < orosz 3Bepfc>. 

urasem pomlas 

1. urse mijan kijenis ker-vedïtiéjas. nia una vetlenis keren idïid jag-
jased i kijenis sek, kor vot't'sa volilenis urjas. mizisa ohotnikjas nije oz kiinis, 
sijen mii kunis nilen dontem (sat' das dore) i ni bersan kole una vetlÔni bur 
ponmen. urse med-vod kazalas pon i ütemen ziredas silan. sek ohotnik sûtedas 
kerjasse, domas nije, a/sis iampaasas, bostas ordas pisèalse i mune kiisini. 
urse kijenis d'oia kaïibera piésalen. patronas puktenis d'cl'a zarad i kik—kuiim 
dreb tus, medum abu ruzistini urislis kuse. med-ber vojase ohotnikjas pel'zuit'tsenis 
undzikse melkokal'iberkaen. ïokdzika^Jce lijan, sia karas toko kik ruz. kik ruzsç 
ne-dir vuristni i kuis bur lô i genis don. 

bur ohotnij'sei pon vetedas urse i kufsas ütni. uris tsapasas pu jilas i 
setisan ku/sas videdni ütis ponmis vile, bur pon karg pir sid, mii uris oz add'i 
kijet't'sis ohotnikse. ponmis gegertas puse i sûtas sid, medum uris veli muskunas 
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•ohotnik dore, ota ïampa vilas ohotnik nez matissas pu diné, sag das illae, i setisan 
spakoineja metit't'sas sinmas. med-bur lijemis liddise sek, kor pul'ais suras élik 
sinmas, a mededis pete. seésa sije sid^jze kostenis i zdaitenis puskontorae, kudi 
beza kuse. 

2. uris mijan abu una. nia olenis katidindzik i si jen spetsialnei urasisjas 
abueé. kiisenis toko muked ker-vid'isjas, kodlen vijim bur pon i kod l'ubite urasni. 
ker-vidisjaslen vijim una pon, no nia ortsalenis pastuhöni; toko ne-kiminlen 
vijimeé setsem ponjas, kodjas veledejnaes dol'asan ütni ur vile, ver tujed let't'si-
gen l'ibe kaigeyi ponmis vojede dad beras i isale vozduhse. kud toko addas urse, 
sid i ziredas si vile, mwked-di :rji ohotnik oz med sütlini i kolas ponse — bidt'éa-
mais ved ölile, gaskç sia termáée kerkaas, gaske mede edd'edzik vuzöni ker-jaise 
l'ibe ker-kuse, sessa juistni (juteg kutsem ölem ker-vidisli? ) — a ponmis dir na 
utas uris vile, kit'sed oz denzi. ker-vidié nin voas, vuzasas i estas juistni, a 
ponmis toko na voas pojalig-tir. 

A mókusvadászatról 

1. A mókust minálunk a rénszarvaspásztorok fogják. Ok sokat járnak a 
rénnyájjal a nagy erdőkben és akkor fogják, amikor eléjük kerülnek a mókusok. 
A muzsi vadászok nem vadásznak rájuk, mivelhogy a gereznája olcsó (tíz 
rubel körül) és sokat kell utánuk járkálni jó kutyával. A mókust legelébb a 
kutya veszi észre és ugatva veti magát a mókus felé. Akkor a vadász meg
állítja a rénszarvasokat, megköti őket, ő maga felköti a sítalpakat, magához 
veszi fegyverét és megy vadászni egyet. A mókusra kiskaliberű puskával 
vadásznak. A patronba kicsi töltést és két-három sörétszemet tesznek, nehogy 
kilyuggassák a mókusbőrt. Az utóbbi években a vadászok többnyire kis
kaliberű puskát használnak. Ha rosszabbul lőssz, csak két lyukat csinál. Két 
lyukat bevarrni nem ta r t sokáig, a gerezna jó lesz és a szőrme ép. 

A jó vadászkutya utóiéri a mókust és elkezd ugatni. A mókus fölszalad a 
fa tetejére és onnan kezd bámulni az ugató kutyára. A jó kutya mindig úgy 
csinálja, hogy a mókus nem veszi észre az odalopakodó vadászt. A kutya 
megkerüli a fát és úgy áll meg, hogy a mókus háttal legyen a vadász felé. 
A vadász széles sítalpán lassan közelít a fához, tíz lépés távolra és onnan 
nyugodtan céloz a szemébe. Az [tkp. akkor] számít a legjobb lövésnek, ami
kor a golyó bemegy az egyik szemén, a másikon meg kijön. Aztán ugyan
úgy szárítják és beadják a prémfelvásárló irodának, mint a hermelin bőrét is. 

2. Minálunk nem sok a mókus, délebbre vannak azok, és ezért külön 
mókus vadászok nincsenek. Csak egyes rénszarvaspásztorok vadászgatják, 
akiknek van jó kutyájuk és aki szeret mókusra vadászni. A rénszarvas
pásztoroknak sok a kutyájuk, de azok pásztorkodni segítenek; csak némelyik
nek vannak olyan kutyái, amelyeket kicsiny koruktól mókus vadászatra [tkp. 
mókusra ugatni] tanítottak be. Az *erdei úton [lefelé] jövet vagy [fölfelé] 
menet a kutya lohol a szán után és szaglássza a levegőt. Ahogy csak észreveszi a 
mókust, máris arra rohan [tkp. ráveti magát] . Néha a vadász nem akar meg
állni és otthagyja a kutyát — hiszen mindenfelé előfordul, esetleg igyekszik 
hazafelé, esetleg [minél] hamarább el akarja adni a rénszarvashúst vagy a 
rénszarvasbőrt, aztán inni egyet (ivás nélkül milyen [is lenne] a rénszarvas
pásztornak az élete?) — a kutya meg sokáig ugat még a mókusra, amíg 
meg nem unja. A rénszarvaspásztor már megérkezik, eladja [az áruját] ós 

ideje van inni egyet, a kutya meg még csak [akkor] jön nagy lihegve. 
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Jegyzetek 

1. oz kiinis o: os^kiinis \ sat: a v a g y sait; az összeg a rube l 1959-i árfolyama, 
szerint é r t endő | das dore o: daz^dore \ patron <L orosz naTpOH | zarad < orosz 3apflÄ | 
dreh < orosz Apoôb | pelzuiUèini < orosz nOJib30BaTbCfl | melkokaliberka < orosz MeJlKO-
KaJin6epKa ] lokdzika o: logdzika \ ruzse o: ruêée | vuristni o: vuriëni \ ohotniféei < orosz 
oxOTHHm-iH I matissas o: matiééas \ illae ~ illa9 ~ illä \ spakojneja < orosz cnOKOÍÍHO | 
liddiée : az orosz CHHTaeTCH szó calque-ja | zdaitini < orosz cßaTb | puëkontora < orosz. 
nyiuKOHTOpa, á l lami prémfelvásár ló ki rendel tség. 

2. spe(tsialnei < orosz cnenHaJibHHH | abueé o: abudè \ ker-vidié: a v a g y ker-
veditié | lubitni < orosz JiioÖHTb | veledemaeé ^ veledemadé^veledemaé \ bidtéamais o: bit'í-
éamais | juistni o: juiéni \ pojalig-tir o: pojaliG-tir. 

c) A tundrái nyelvjárás 

1959-ben Leningrádban ismerkedtem meg zűrjén főiskolai hallgatók
kal, akik a Nyenyec, illetve a Jamal-Nyenyec Nemzetiségi Körzetből érkeze 
tek a Herzen pedagógiai főiskolára. Közöttük volt kitűnő kanyini nyelv
mesterem, M. Viucsejszkaja. Rajta kívül egy alkalommal sikerült valamelyes 
szöveget lejegyeznem a húszesztendős Ligyija Szmetanyinától, akit azonban 
megbeszélésünk ellenére többé nem tudtam előkeríteni. 

L. Szmetanyina %arp faluban született és nőtt fel, Narjan-Mar a la t t 
mintegy negyven kilométerrel délre. A település tundrái zűrjén réntenyésztők 
anyafalva. Nyelvjárásuk izsmai típusú. Egy-két oldalnyi szöveg alapján egy 
dialektusról beszélni szinte merészség. Annyi azonban kiderül még ily kevés 
feljegyzésből is, hogy a tájnyelv leglényegesebb vonásaiban közel áll a kanyi-
nihoz. Ilyen sajátosságai: 

1. a nem-szótagkezdő l viselkedése: tebjőni — tebjale; zei. 
2. A dz > d és t's > í ' változás: videdni, féri. 
3. Az e fonéma megléte első szótagban s helyette e vagy e variáns a nem

első szótagokban: beké, ole, velede, liddenis. 
4. Más sajátosságai (az első szótagos hangsúly, az ige jelen idő kijelentő; 

mód többes szám harmadik személyű -nis igerag, a kétféle: rövid és hosszú 
magánhangzókvantitás stb.) általában jellemzők az izsmai táj nyelvterületre.. 

A nyelvjárástípust — megkülönböztetésül a föntebb vázoltaktól — 
t u n d r a inak nevezem. 

S z ö v e g m u t a t v á n y 

me ola severin, pejsera bekin, dereunain. dereunae sulale tundra vilin, 
mort dereunanum una. mijan ker kolhoz, ker kolhozin una, stavis kvait stad. 
bid stadin sulale kik—kuiim t'om. t'omjasin eni zei bura olenis. 

tulisin kerajas verzenis more beké.arin ber more bekis verzenis komi asdSdr 
laz-dore. august mesats vilin provoditenis ker lun. si lunas ölile zei gaza. voilenis 
kerjasen, kod edde{dzik. siblalenis t'erjas, kod iledzik. nesta siblalenis tinzeijas> 
kod eddeßzik kutas ker. tinzejis kijema ker kuis. pastuhis tinzeise tebjale ki 
vilas i si-berin sibite kerjas vile, mime^ze kute suredis ker. 

bid stadin vele peredviznei krasnei t'om. krasnei t'omjin pir 01% una mort, 
seteji klzenis radia, videdenis kina, liddenis gazetjas, zurnaljas, knigajas. tomjas-
stavitenis konsertjas, vorsenis. krasnei t'omjin vijim veledis, sia velede perisjas i 
veledt'itemjas. 
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mijan kolhozanum vijim zve'rafe:rma. zve'rafe:rmainbidte,nis una rutjas. 
rutjasis H'etkajasin id%id jer pitskin. ni je verdenis térien, jajén, mir-pomen. 
nesta na kolhozanum videnis mesjas, vëjas, kijenis téri, kutasnis bidtini kerka 
utkajas. 

* 

Én északon lakom, a Pecsora mentén, egy faluban. A falum a tundrán álL 
A falunkban sok ember van. A miénk rénszarvastenyésztő kolhoz. A kolhoz
ban sok a rénszarvas, összesen hat nyáj. Mindegyik nyájjal van [tkp. mind
egyik nyájban áll] két-három sátor. A sátrakban most igen jól élnek. 

Tavasszal a rénszarvasnyájak a tenger mellékére vándorolnak. Ősszel a 
tenger mellől visszaköltöznek a Komi ASZSZK felé. Augusztus hónapban tar t 
ják meg a rénszarvas-napot. Azon a napon igen vidáman vannak. Versenyez
nek a rénszarvasokkal, [hogy] ki [tud] gyorsabban [hajtani]. Fejszéket dob
nak, [hogy] ki [tud] messzebbre. Vetnek még pányvát is, hogy ki fogja meg 
hamarább a rénszarvast. A pányva rénbőrből van fonva. A pásztor a pány
vát gyűrűbe tekeri a markában és azután veti a rénszarvasokra. Nyomban 
meg is fogja a szarvánál fogva a rént. 

Minden nyájban van egy szállítható ,,vörös sátor". A „vörös sátorban" 
mindig sok ember van. Rádiót hallgatnak, filmet néznek ott, újságokat, 
folyóiratokat, könyveket olvasnak. A sátorban hangversenyeket rendeznek, 
játszanak. A „vörös sátorban" van egy tanító, az oktatja az öregeket és az 
írástudatlanokat. 

A kolhozunkban van prémesállattenyésztő farm. A farmon sok sarki
rókát tenyésztenek. A rókák ketrecekben vannak egy nagy kerítésen belüL 
Hallal, hússal, földiszederrel etetik őket. Tenyésztenek még a kolhozunkban 
teheneket, lovakat, halásznak, fognak házikacsát tenyészteni. 

Jegyzetek 

ker lun : több napig tartó, vásárral összekötött ünnepség. Egyik kiemelkedő 
eseménye a férfiak vetélkedése, afféle északi sportverseny. Ennek keretében hajtóver-
senyt bonyolítanak le (a lóverseny vagy ügető északi megfelelője), fejszét hajítanak,, 
a pányvadobásban vetélkednek és egymás mellé helyezett szánokon kell helyből át
ugrálni (olyan, mint nálunk a gátugrás vagy akadályverseny). | komi asasor < orosz. 
KOMH ACCP | tiniéi < jurák-szamojéd, vö. NyK. LXIV, 86 | peredviznei krasnei tom < 
orosz nepe,a,BH>KHbiH KpaCHbift nym, afféle mozgó kultúrház; vezetője rendszerint tanító,. 
aki elsősorban népművelési és oktatómunkát végez, többnyire a nyájjal vándorló fel
nőttek körében (az iskolásgyerekek zömmel az anyafaluban folytatják tanulmányaikat 
a tanév során) ] veledt'item o: velett'item \ bidtenis, bidtini c: bittenis, bittini. 
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