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INKERI FINN ÉS IZSÓR1

A magyar szakirodalom sokszor nem tesz különbséget e két nép és nyelv
között, holott két eltérő csoportról van szó, habár lakóterületük alapvetően
ugyanaz: a Finn-öböl déli partvidéke, a Ladoga-tó déli partszakasza, a Narva
folyó és Szentpétervár környéke (elsősorban Kingiszepp és Lomonoszov já-
rásokban élnek). Ez összesen mintegy 15 000 négyzetkilométernyi terület.

Az izsór önálló balti finn nyelv, a Néva bal oldali mellékfolyójának, az
Inkere (oroszul Izsora) vidékének, Inkeriföldnek (ismert svéd nevén Inger-
manlandnak) az őslakos népessége, amely a sok évszázados erőszakos oro-
szosítás eredményeképp ortodox vallású. Az izsórok a 2010-es népszámlálási
adatok szerint Oroszországban 266-an vannak, Észtországban pedig mintegy
ötvenen vallják magukat e néphez tartozónak. Az inkeriek (inkeri finnek) a
17. században Finnországból ideköltözött lutheránus vallású telepesek. Ők a
2010-es adatok szerint 440-en élnek Oroszországban.

Az izsór népnév először a Novgorodi első évkönyvben, az 1228-as évnél
bukkan fel.2 Az inkeri népnév valószínűleg az Inkere folyó nevére megy
vissza. Az Ingermanland elsvédesített alak. A folyónév szó belseji zárhangja
az oroszban hanghelyettesítéssel szabályosan vált ž-vé.3

Inkeriek és izsórok a Baltikumban

                                               
1 Izsór: finnül inkerikko, inkeroinen, észtül isuri, angolul Izhorans, németül Ischoren; in-

keri finn: finnül inkeriläinen, észtül inkeri soomlane, angolul Ingrian Finns, németül
ingermanländische Finnen.

2 „Ezután a visszamaradó izsórok rátaláltak a hämei menekülőkre, és sokukat megöl-
ték…” (KLIMA 2016: 282).

3 Más vélemények szerint egy Ingegerd nevű svéd hercegnő, I. Jaroszlav kijevi és nov-
gorodi fejedelem (979/986–1054) felesége nevét viseli, aki nászajándékul kapta a La-
doga-tó környéki területeket. A romantikus történet ellenére a személynévi eredet ke-
vésbé képzelhető el, mert a balti finn kultúrkörben nem volt szokás a vezetőkről, ural-
kodókról elnevezni egy-egy területet (BERECZKI G. 2000: 6; GRÜNTHAL 1997: 177–
182).
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Inkeri területére a vótok a 11. században, az izsórok a 13. században köl-
töztek be, utóbbiak első említése 1228-ból való. Az izsórokat a pähkinäsaari
béke (1323) vágta el a finn területek karjalai népességétől.

A szlávok ide már a 10. században megérkeztek, az izsórok többször is
harcoltak a novgorodiak oldalán. Amikor Moszkva megszerezte a térség fe-
letti uralmat, elkezdődött az orosz betelepülés.

Az orosz–svéd háború megpróbáltatásai elől menekülő első lutheránus
finnek erre a területre Savo, Viipuri és Käkisalmi térségéből érkeztek az
1610-es években. Amikor a sztolbovói béke (1617) értelmében Ingermanland
svéd kézre jutott, a lutheránus lakosság betelepülése felgyorsult (1641-ben
megalapították az inkeri püspökséget), ezzel együtt az ortodox vallású népes-
ség, az oroszok és izsórok kezdtek elmenekülni Oroszország belső(bb) terü-
leteire. A lakosságcsere főleg az 1656–58-as háború után vett új lendületet. A
század hetvenes éveire Észak- és Közép-Inkeri szinte teljesen elfinnesedett,
de Nyugat-Inkeriben megmaradt az ortodox többség. (1656-ban Ingerman-
land lakóinak 41%-a, 1695-ben már mintegy 75%-a finn volt, 63 ezer főből
48 ezer.) Az inkeri finn és az izsór lakosság az eltérő vallás miatt nem keve-
redett, az ortodox és a lutheránus népesség nem olvadt össze.

Pétervár 1703-as megalapítása után a terület kezdett eloroszosodni, de az
őslakos népesség még sokáig tartotta magát. 1732-ben az izsórok létszáma
14 ezer fő volt, a 20. század elejére 20 ezerre emelkedett, az 1926-os nép-
számláláson pedig már 26 ezren vallották magukat izsórnak. A szovjet ura-
lom kezdetén – mint a többi kisebbségnél is – nemzettudatuk megerősödött,
néhány faluban elkezdtek izsórt tanítani, könyveket adtak ki, s nekiláttak ki-
dolgozni az irodalmi nyelvet is. 1932-ben ábécét hoztak létre, két olvasó-
könyvet adtak ki, 1936-ban nyelvtant jelentettek meg. De aztán a sztálini ter-
ror mindent tönkretett, 1937-ben betiltották az anyanyelvi oktatást, a vezető
értelmiségieket kivégezték. Irodalmi nyelvük azóta sincs.

A 19. század közepén Szentpétervár környékén több mint 70 ezer inkeri
élt. A 20. század elejéig jó volt a helyzetük. 1926-ban létszámuk ma már fel-
foghatatlanul nagy, 115 ezer fő volt. Aztán jöttek a sorscsapások. 1929–1931
között 18 ezer embert kitelepítettek Karjalába, Kazahsztánba és Közép-
Ázsiába. 1941-ben Inkeriföld német megszállás alá került, 1943–44-ben eva-
kuálták a finn népességet (és a vótokat is) Finnországba, a statisztikák szerint
63 ezer inkeri került át a határ túloldalára. Az orosz megszállás alatti inkeri
területekről 20–30 000 kevésbé szerencsést Szibériába telepítettek ki. Lenin-
grád ostromában több ezer inkeri is meghalt. A világháború alatt mintegy 18
ezer inkeri finn Észtországba menekült. Létszámuk ott az 1970-es évekig
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megőrződött, utána azonban töredékére csökkent, ma mintegy nyolcezren
lehetnek.

A második világháború után a finnek – orosz nyomásra, máig nem szűnő
lelkifurdalást okozva – visszaadtak 55 ezer menekültet (az összes emigráns
87%-át) a Szovjetuniónak. Az ide-oda dobált bábként kezelt lakosságot Nov-
gorod, Kalinyin (Tver) és Jaroszlavl térségébe deportálták, olyan területekre,
ahol korábban soha nem lakott inkeri/izsór népesség. Csak az ötvenes évek-
ben térhettek haza, de ekkor már késő volt, az inkeri és az izsór népesség
csökkenése visszafordíthatatlanul felgyorsult.

A szovjet időkben a vallásgyakorlás tilos volt, ez az inkerieket különösen
súlyosan érintette, mert ők a vallásuk révén különültek el az ortodoxoktól.
Bezárták az inkeri iskolákat, megszüntették a lap- és könyvkiadást. Az „ered-
mény” nem is maradt el: az 1989-es cenzuson már csak 16 ezer inkeri finnt
és mindössze 890 izsórt számoltak meg. Az izsórok létszáma 2010-ben 266-
ra csökkent, közülük csak 126-an beszélték anyanyelvüket. A történelem vi-
haraiban elég volt száz év arra, hogy egy korábbi húszezer fős népesség mára
szinte nyomtalanul eltűnjön.

Az inkeri finnek sorsa a Szovjetunió bukása után kedvezőbben alakult.
1990 tavaszán az akkori finn köztársasági elnök, Mauno Koivisto bejelentet-
te, hogy Finnország megnyitja határait az inkeri finnek előtt (ebben nagy sze-
repet játszott a finnek II. világháborús dicstelen cselekedete). A be- vagy
visszatelepülőknek azt kellett dokumentálni, hogy ők maguk / egyik szülőjük /
legalább két nagyszülőjük finn volt. A repatriálási akció keretében több mint
húszezer fő költözött át, s ezzel gyakorlatilag eltűnt Ingermanland finn lakos-
sága.

Akik helyben maradtak, már a szovjet idők végén elkezdték kiépíteni kul-
turális szervezeteiket. 1988-ban megalakult az Inkeri Szövetség, újjáéledt az
inkeri egyház. Jelennek meg újságok, vannak inkeri honlapok. 1993 óta hely-
történeti múzeum is működik Inkeriföldön.

Az inkeriek – hasonlóan más balti finnekhez – dalaikban élnek. A legis-
mertebb, a több mint 400 verset és 30 ezernél is több verssort ismerő ének-
mondó Larin Paraske (1833–1904) volt.
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Az izsórok nyelve

Az izsór valaha négy-öt dialektusra oszlott. Mivel a lakosság szétszórtan,
orosz falvaktól körülvéve élt, az egyes nyelvjárások között viszonylag na-
gyok voltak a különbségek. Ma két nyelvjárás él, a fő dialektus a szojkinói, a
másikat Ala-Laukaa környékén beszélik.

Az izsór a karjalaihoz és a kelet-finnhez áll legközelebb. A mássalhangzó-
rendszerük ismeri a félzöngés zárhangokat (jelölésük: b, d, g) és a z-t. A szó-
végén gyakran állnak diftongusok (taloi ’ház’ ~ fi. talo). A szóvégi -k meg-
őrződött (en annak ’nem adok’ ~ fi. en anna), akárcsak a -h (veneh ’csónak’
~ fi. vene). Érdekes vonása az izsórnak az n kiesése: miä ~ fi. minä ’én’,
saoin ’mondtam’ ~ fi. sanoin. A fokváltakozás a karjalaihoz hasonlít.

Az ige- és névszórendszer alapvetően megegyezik a finnel, de a ragokban
néhol eltérés mutatkozik, pl. istumma ’ülünk’, istutta ’ültök’, istuut ’ülnek’
(~ fi. istumme, istutte, istuvat).
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Izsór és inkeri szótárak4
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4 Részletesebben ld. TÓTH 2014b: 165–168.


