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Szomorú tény, hogy az oroszországi finnugor népek egyre nehezebb demográfiai
helyzetben vannak. A népesség létszáma szinte mindenütt csökken, a férfiak
átlagéletkora az arktikus viszonyok között nem éri el a hatvan évet sem, az anyanyelv
használata visszaszorulóban van, az iskolák száma fogy, a nyelvi presztízs és a nyelv
megtartó ereje egyre halványul, a környezetszennyezés kiszorítja az északi őslakókat
lakóterületükről stb. E kérdéskört vitatták meg jeles finn tudósok a Finn Tudományos
Akadémia centenáriuma alkalmából tartott konferenciájukon, amely később könyv
formájában is megjelent.

A kötet három részre tagolódik. Az elsőben a szerzők áttekintést adnak a finnugor
népek demográfiai állapotáról és az oroszországi lakosság nyelvi helyzetéről. A
másodikban a finn nyelv fejlődési lehetőségeit és a finnugrisztika mai helyzetét veszik
górcső alá, a harmadikban pedig a finnugor népek kultúrájából villantanak fel
pillanatképeket. Ismertetőmben az első fejezetről szólok részletesen, mivel nagyon
fontosnak tartom a kisebb finnugor népek helyzetének bemutatását.

1.1. A kötet első tanulmányában (Venäjän valtakunnallinen ja suomalais-ugrilainen
väestökriisi, 11–37) a neves történész, SEPPO LALLUKKA elemzi a kedvezőtlen
demográfiai folyamatokat. Oroszország a XX. század elején Kína és India után a világ
harmadik legnépesebb állama volt, ezt a pozíciót a Szovjetunió is megőrizte. A mai
Orosz Föderáció a széthullott szovjet birodalom területének háromnegyedét (bár még
így is a világ legnagyobb országa), népességének pedig csak a felét teszi ki – ezzel a
világrangsorban a 9. helyre zuhant vissza. Ennek nemcsak a fejlődő államok
népességrobbanása az oka, hanem az oroszországi lélekszám-csökkenés is: az 1989-es
népszámlálás szerint Oroszország összlakossága 147 millió fő volt, 2002-re létszámuk 5
millió fővel csökkent (a 2000-es évek elején évente 6–800 000 fős volt a veszteség).

A 2002-es összeírás adata szerint Oroszországban 19 uráli nép él, összlétszámuk 2,8
millió fő (az összlakosság 1,9%-a). A korábbi népszámlálások tanulságai alapján
elmondható, hogy a finnugorság lélekszáma 1959 és 1989 között nem változott
számottevően, utána azonban súlyos krízishelyzet köszöntött be: 1989 és 2002 között
13,8%-kal (!) esett vissza a létszámuk (az összlakosság vesztesége 1,3% volt). A
legnagyobb oroszországi kisebbség, a tatárok száma ugyanakkor nem változott (1959-
hez képest pedig közel 40%-os a növekedésük).

A népességcsökkenés eltérő módon jelentkezik az egyes finnugor népeknél. A két
végletet a cseremiszek és a karjalaiak képviselik. Az előbbiek összlétszáma 1959-hez
képest 21%-kal nagyobb, utóbbiaké viszont 43%-ra esett vissza. Meglepő a vogulok,
osztjákok és nyenyecek népességnövekedése (1979 és 2002 között 37%). Ennek egyik fő

oka a gyermekek nagy száma: egy 1994-es felmérés szerint másfélszer annyi gyermek
születik e három nép családjaiba, mint az oroszoknál. A másik ok a pozitív
diszkrimináció, az őslakos népek az élet számos területén kisebb-nagyobb előnyökhöz
jutnak (nem utolsósorban a területükön található kőolajkészlet jóvoltából).

A három északi népet leszámítva a finnugorság létszáma egyértelműen csökken, a
veszteség az oroszországi fogyásnak tízszerese. Mi lehet ennek az oka? Ha megnézzük
az életkorok és a nemek szerinti megoszlást, azt tapasztaljuk, hogy a finnugor népesség



korfája nagymértékben eltér az oroszétól: az 55–60 évesek csoportja megdöbbentően
kicsi és viszonylag kevesen vannak a 30 alattiak is. Az egyes kisebb népek korfája még
torzabb: a vepszéké mintha egy feje tetejére állított piramis volna: finnugor
viszonylatban magas kort (70–75 év) érnek meg, viszont a gyerekek és a fiatalok szinte
teljesen hiányoznak. Ez jól mutatja, hogy ezt a népet a gyors kihalás fenyegeti. Ezzel
szemben a vogulok korfája szinte teljesen szabályos piramist képez, legnagyobb
halmazuk a 10–19 évesek csoportja.

A demográfia szomorú képének egyik legjelentősebb tényezője a születések és
halálozások kedvezőtlen aránya. Egy 1994-es felmérés szerint a 18–44 év közötti
finnugor asszonyok által szült gyermekek száma nagyobb, mint az oroszoké (mordvin
1619, votják 1742, orosz 1321), ám a halálozások száma elkeserítő képet mutat. A
Komi Köztársaság négy járásában 2004-ben végzett vizsgálatok szerint az ezer lakosra
jutó halálozások száma 17,3 és 21,1 között volt, míg az országos átlag csak 15,2. Az
izsmai és a kortkerosi járásban a férfiak átlagéletkora 50 év alatt marad! A votjákok
halálozási rátája 1,5–2-szerese az oroszokénak és a tatárokénak. Ennek egyik legfontosabb
oka a mértéktelen alkoholfogyasztás, ezt követi az öngyilkosság és a gyilkosság.

Összességében mindezen adatokból az világlik ki, hogy a születések és halálozások
aránya önmagában nem elég magyarázat a népesség ilyen mértékű csökkenésére, ennek
legnagyobb felelőse az asszimiláció. DMITRIJ BOGOJAVLENSZKIJ 2008-ban összevetette
a népszámlálások hivatalos adatait egy ún. becsült népességadattal (amelyet a
születések, halálozások és migrációk eredményeként kapott), s azt találta, hogy a két
adatsor között jelentős eltérés mutatkozik, amit csak az asszimilációval lehet
magyarázni. A mordvinok lélekszáma 2002-ben 834 400 fő volt, a „várt” létszámnak
viszont 967 ezernek kellett volna lenni, tehát az asszimiláció okozta veszteség 124 000
fő. A votjákoknál 75, a cseremiszeknél 57, a komi-zürjéneknél 27, a komi-permjákoknál
15 és a karjalaiaknál 5 ezer fő a „hiány”. Amennyiben ez a helyzet rövidesen nem
változik meg, a finnugor népek még kilátástalanabb helyzetbe fognak kerülni.

1.2. Az első rész második tanulmányát SIRKKA SAARINENtől olvashatjuk (Turvaako
kielilaki kielen aseman – suomalais-ugrilasten kielten uhanalaisuus, 38–46). A szerző
azzal a négy finnugor nyelvvel foglalkozik, amelyeket – viszonylag nagy létszámuk
miatt – ugyan nem sorolnak a veszélyeztetett nyelvek közé, helyzetük azonban távolról
sem mondható rózsásnak. Ezek a nyelvek: a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 845
ezer főt számláló mordvinok, a votjákok (637 000), a cseremiszek (605 000) és a
zürjének (293 000 komi-zürjén és 125 000 komi-permják). Habár ezek a népek javarészt
a róluk elnevezett köztársaságban élnek, s elvileg az ő nyelvük is hivatalos nyelv az
adott területen, a gyakorlatban ez vajmi keveset jelent, emiatt vált szükségessé a nyelv-
törvények megalkotása. Az első nyelvtörvényt a zürjének fogadták el (1992), őket a
cseremiszek (1995), majd a mordvinok (1998) és a votjákok (2001) követték.

SAARINEN írásában röviden ismerteti a négy nyelvtörvény legfőbb pontjait. A Komi
Köztársaság lakosságának csak 23%-a zürjén, s nekik is csak 70%-uk beszéli
anyanyelvét, ennek ellenére a nyelvtörvény elvileg garantálja, hogy minden hivatalos
ügyet zürjénül is intézhessenek. Ez nemcsak üres lózung, a dolog működik. Folyik a
hivatalnokok nyelvi képzése, sőt, tankönyvet is készítettek számukra. Mivel minden
hivatalos iratot, reklámot, nyilvános feliratot is kétnyelvűvé kell tenni, az utcakép
radikálisan átalakult Komiföldön. Más azonban a helyzet az iskolai oktatásban: a
felsőoktatásban csak a finnugor tanszéken lehet anyanyelven tanulni. Működik viszont
egy állami helyesírási bizottság, és fontosnak tartják a zürjén nyelv fejlesztését is: ennek
érdekében kiemelt figyelmet fordítanak az anyanyelvtanárok képzésére és a szak-



könyvek kiadására is. Összességében kedvező folyamatok indultak el, habár még
nagyon messze állnak attól, hogy komoly eredményekről számolhassanak be.

A cseremisz nyelvtörvény már nem ennyire egyértelmű, megfogalmazása tág teret
hagy a másféle értelmezésnek is, habár itt is működik nyelvi bizottság és itt is
kétnyelvűeknek kellene lenni a feliratoknak (amikor a 2005-ös finnugor kongresszuson
Joskar-Olában jártunk, ennek bizony vajmi kevés jelét láttuk…).

A mordvin nyelvtörvény nem írja elő a hivatalok kétnyelvűségét, csak a tolmácsok
biztosítását. Hasonlóan „rugalmas” a votják törvény is, de itt legalább a helyesírási-
terminológiai bizottság megkezdte működését.

Összességében: a hivatalos nyelv státuszának elérése szükséges, de nem elégséges a
nyelv fennmaradásáért folytatott szakadatlan küzdelemben. Az UNESCO által a nyelv
veszélyeztetettségére vonatkozóan megfogalmazott kritériumok alapján a következő
képet kaphatjuk oroszországi rokonaink nyelvi helyzetéről:

Az urbanizáció – paradox módon – rengeteget árt a nyelv jövőjének, a városi
lakosság ugyanis nem szívesen adja tovább anyanyelvét a következő generációnak
(ennek oka elsősorban az alacsony nyelvi presztízs, sokan úgy gondolják, hogy csak az
orosszal lehet boldogulni).

Az anyanyelvi oktatás helyzete rossznak mondható, az anyanyelvet szinte sehol nem
használják az oktatás nyelveként, csak az egyik oktatott tantárgy, de ez is csak az
általános iskola alsó tagozatában. Alig van anyanyelvi rádió- és tévéműsor, s az internet
is elsősorban orosz nyelvű oldalakat kínál. A könyvkiadás létezik, nemzetiségi
színházak működnek ugyan, de ez nem elegendő az áttöréshez. Hiányzik a populáris
kultúra, ami fiatalok tömegeit mozgósíthatná.

Az anyanyelv általában visszaszorul az otthon négy fala közé, ennek szomorú
eredményeképp nem újul meg a lexika, hiányoznak a szaknyelvek, nagyon alacsony a
nyelv presztízse. Ennek oka egyrészt a többi (elsősorban az orosz) népesség lenéző

viselkedése, másrészt az, hogy az anyanyelv nem képes ellátni alapvető kommunikációs
feladatát. Spirál ez, írja SAARINEN, s teljesen igaza van. Ördögi spirál, amiből nagyon
nehéz lesz kivergődni.

1.3. Az első egység zárótanulmánya ANNIKA PASANEN írása (Uralilaiset vähem-
mistökielet assimilaation ja revitalisaation ristipaineissa, 47–70). A világ mintegy 6000
nyelvének jelentős része esik az ún. veszélyeztetett nyelvek kategóriájába. Egyes
becslések szerint 50, mások szerint 90%-ra tehető azon nyelvek aránya, amelyeket a
következő száz évben a kihalás fenyeget. A mi nyelvcsaládunkban csak a három
államalkotó nyelv helyzete biztos.

Az utóbbi évtizedekben a kisebbségi nyelvek fontos kérdésévé vált a fordított
nyelvváltás, a revitalizáció. Ebben a szerencsés esetben a nyelvvesztés, az asszimiláció
lelassul és elkezdődik egy fordított folyamat: a többségi nyelv válik kisebbségivé. Az
egyén szintjén ez úgy jelentkezik, hogy a többséghez tartozó elkezdi tanulni a kisebbség
nyelvét, ill. feléleszti a gyermekkorában ismert, de már elfeledett nyelvet. Társadalmi
szinten: az iskolákban, a hivatalokban és a médiumokban elkezdik használni az addigi
elnyomott, háttérbe szorított nyelvet. Természetesen ez a folyamat nem vezet oda, hogy
a kisebbségi nyelv ismét a régi, valaha volt fényében fog tündökölni, hanem ez
voltaképpen a kisebbségi társadalom modernizálását, a közösség két- vagy soknyelvűvé
tételét jelenti.

Az UNESCO kilenc kritérium alapján határozza meg a veszélyeztetettség mértékét.
Cikke második fejezetében PASANEN bemutatja, hogyan értékeli a karjalai nyelv
helyzetét ezen kritériumok alapján: a nyelv átadása a következő nemzedékeknek: 2 és 3



között (ötfokú skálán, ahol az ötös biztonságot, az egyes nagyfokú veszélyt jelent); a
beszélők abszolút száma: nincs osztályzat, általánosságban a kis létszám veszélyt jelent;
a beszélők viszonylagos száma: 2 (arányuk a Karjalai Köztársaságban csak 9%); a
nyelvhasználat volumene: 2 és 3 között; a média helyzete: 2; nyelvoktatás, irodalom
helyzete: 3 és 4 között; nyelvpolitika, támogatottság: 3; a társadalom egyes tagjainak vi-
szonya anyanyelvéhez: 4; a nyelv dokumentálása: 3.

A nyelv átörökítésének megszakadása általában három generáció alatt megy végbe.
Üteme eltérő a városokban és a falvakban, s függ az iskolázottság mértékétől is. Az
uráli nyelvek között e tekintetben is nagy különbségek mutatkoznak: egy részük szépen
átörökítődik generációról generációra, más részük viszont már nem. PASANEN egy V
alakú ábrán vázolta fel nyelvcsaládunk tagjainak helyzetét. A V egyik szárán azok a
nyelvek foglalnak helyet, amelyekben az átörökítés soha nem szakadt meg, nagy
területen, sok és sokféle családban beszélik őket (nem csak egy terület néhány falvában
vagy például csak értelmiségi családokban stb.). Persze, ebben a csoportban is jelent-
kezik az asszimiláció, de ez nem olyan mértékű, hogy a gyermekek valamely
korcsoportja már csak a többségi nyelvet beszélné. A legjobb helyzetben PASANEN

értékelése szerint az északi lapp, a moksa, a mezei cseremisz és a votják van, őket
követik az erzák, a komi-permjákok, a zürjének és a tundrai nyenyecek, majd a hegyi
cseremiszek, luulei lappok, északi osztjákok és erdei nyenyecek; võruiak és a meänkieli
beszélői; kvének, keleti osztjákok, csángók és északi szölkupok. A V aljához közeledve
foglalnak helyet a vepszék, a szetuk, az északi vogulok és a nganaszanok, végül a
kildini lappok és a lűdök.

A V alsó részén azok a nyelvek helyezkednek el, ahol a nyelv átörökítése meg-
szakadt, azaz kisebbségi nyelven beszélő gyerekek már nincsenek, csak az idős
generáció élteti a nyelvet. A legveszélyeztetettebb nyelvek: turja, akkala, umei és pitei
lappok, vótok, inkeriek, lívek, jazvai zürjének, keleti vogulok, enyecek, közép- és déli
szölkupok.

A V másik felső ágán azon a nyelvek találhatóak, ahol működik a revitalizáció: az
átörökítés megszakadt, de utána, bizonyos szünet után újra kezdődött. Ide tartoznak a
karjalaiak, a kolta, déli és inari lappok.

Az egyik legfontosabb nyelvi jog az anyanyelven való tanulás joga. PASANEN

osztályozása szerint az uráli nyelvek e szempont alapján négy csoportba sorolhatók. Az
első csoport helyzete a legjobb, az általános iskola legtöbb tantárgyát anyanyelven lehet
tanulni: ide csak az északi lappot sorolta. A következő fok: néhány tantárgyat néhány
évig lehet anyanyelven tanulni (mordvin, votják, zürjén, cseremisz, inari, kolta, déli és
luulei lapp). A harmadik csoportban az anyanyelv csak tantárgy, a negyedikben még az
sem.

A tanulmány szerzője végül azokat a körülményeket veszi számba, amelyek révén
egy nyelv túlélési esélyei növekedhetnek. Ezek: a „nyelvmegőrzők lánca”
(kielensäilyttäjien ketju), a nyelvátadás elsőbbsége, a modern kultúra befogadása
anyanyelven és az önazonosságtudat fejlesztése. Az optimális „lánc” az otthon, az
óvoda, az általános és középiskola, a munkahely és a szabadidős és nyilvános
tevékenységek között feszül(ne). Fel kell ismerni, hogy a heti néhány nyelvóra nem
elég, a legbiztosabb módszer az otthoni nyelvátörökítés, de ez nem mehet végbe
anyanyelvoktatás és az ún. „nyelvi fészkek” nélkül. Ha a kisebbségiek elzárkóznak a
modern kultúra és a globalizáció elől, nincs sok esélyük a túlélésre. Az új befogadása
persze nem jelenti a régi értékek kidobását, ezeknek együtt, egymás mellett kell élniük
(ennek egyik megjelenési formája az etnofuturizmus). Az önazonosságtudat fejlesztése



voltaképpen azt jelenti, hogy a kisebbségieknek felelősséget kell vállalniuk a nyelv
sorsa iránt, ami rengeteg munkával jár.

2. A kötet második részében két tanulmányt olvashatunk a finn nyelv és a finn-
ugrisztika jövőjéről. Az elsőben JORMA LUUTONEN (Suomen kielen tulevaisuuden
problematiikka, 73–108) arra keresi a választ, hogy az információtechnika világméretű
fejlődése, az új kommunikációs eszközök létrejötte hogyan hat a nyelvre. Manapság
sokkal többet írunk és olvasunk, írja a szerző. Ez az első látásra meghökkentő állítás
mégis igaz, csak a szövegek fajtája változott meg, az internet második generációjának
köszönhetően. Nálunk is megszívlelendő lenne végre állítása, az anyanyelvi és irodalmi
oktatásnak fel kellene készíteni a fiatalokat a társadalom szöveg- és médiavilágában
való tájékozódásra. A mai fiatalok szövegalkotásához nem elég az irodalmi nyelv is-
merete, mást is kell adnunk.

LUUTONEN azt fejtegeti, vajon hogy is lehetne nevezni az internet-nemzedék által
használt (írott) nyelvet. David Crystal terminológiáját (Netspeak) finnesítve ez a
verkkokieli, ill. nettipuhe. A finn irodalmi nyelv nagymértékben különbözik a beszélt
nyelvtől. A fiatal nemzedék teljesen másképp használja a net-nyelvet, emiatt sokszor
nehézségeik támadnak a hagyományos irodalmi nyelv használata során.

Habár Finnországban is egyre általánosabb az angol nyelv dominanciája, amit csak
erősíteni fog az országba érkező, finnül nem tudó, ezért a kommunikáció során az
angolt használó népesség, de LUUTONEN szerint ez nem fenyegeti a beszélt finn nyelv
pozícióját. Ugyancsak erősödik az orosz szerepe, habár Finnországban még csak nagyon
kevesen tudnak/tanulnak oroszul. A szerző azt fejtegeti, hogy ha az orosz egy idő után
elkezd az angollal versengeni, s ezáltal meggyengíti az angol hegemóniját, ez előnyös
lesz a finn számára, mert semlegesíti egymást e két nyelv.

Mit hoz a jövő? Finnország egyre inkább egy többnyelvű országgá alakul át, és a
beszélt és írott nyelv kettőssége helyére a nyelvváltozatok sokszínűbb állapota fog
lépni. A beszélt finn szerepe a családokban és az ismerősök közötti kommunikációban
valószínűleg meg fog őrződni, de a technikai fejlődéssel az írott nyelv szerepe át fog
alakulni. Az irodalom meg fogja találni a neki megfelelő technikai formát. Az Internet
révén az angol szerepe egyre nő, de a finn identitást ez nem fogja veszélyeztetni –
reméli LUUTONEN.

A fejezet másik tanulmányában (Fennougristiikka globalisaation paineessa, 109–
126) JOHANNA LAAKSO azt vizsgálja, mit jelent a globalizáció a veszélyeztetett
nyelveknek. A XXI. században egyre több tényező fenyegeti a kis nyelveket, a
nemzetek fölötti politikai és gazdasági szervezetek és a nemzetek fölötti „gyilkos
nyelvek” (tappajakielet), mindenekelőtt az angol egyre több hatalmi eszközhöz jutnak.
A globalizáció eredményeképp a többségnek több pénze is van, ezáltal jobban jelen van
a kultúrában és a tömegtájékoztatásban is. Pozitív jelenség, hogy a nemzetállamok
szerepének gyengülése néhol a kisebbségek felbátorodásához vezet (elsősorban a
számik, ill. a kvének, a meänkieli beszélői vagy a võruk és a szetuk). A nemzetköziség
erősödésével a sokszínű nyelvtudás is felértékelődik.

A klasszikus finnugrisztika távolságot tartott a nemzetiségi politikától, az et-
nopolitika kérdéseivel nem foglalkozott, de a jelenkori tudományunk nem kerülheti meg
a veszélyeztetett nyelvek kérdését. Foglalkozunk kell az emberi jogok, a
környezetszennyezés és az etnofuturizmus kérdéseivel.



A globalizáció egyik eredménye az emberek szabad mozgása. A nyelveket tudó,
iskolázott fiatalok egyre nagyobb mértékben távoznak külföldre, s majd az idő fogja
megmutatni, esetükben is igaz-e a háromgenerációs nyelvvesztés, vagy a két- és
többnyelvűség presztízsének növekedésével inkább fennmarad (anya)nyelvük? A
finnugor nyelvtudománynak lassacskán foglalkoznia kell a népek vándorlásának nyelvi
jelenségeivel.

A finnugrisztikának a mai (tudományos) világban elfoglalt helyzetéről Laakso nem
fest túl rózsás képet. Tudományterületünk tudósai általában nem dolgoznak
csoportmunkában, hálózatszerűen, a kutatott témák nem állnak össze nagy projektekké.
Ezt a tudományágat Eurázsia kis részén művelik (és még valamicskét Észak-
Amerikában), a szédületes gazdasági fejlődést bemutató Ázsiában azonban egyáltalán
nem. Komoly probléma az is, hogy nagyon nagy a digitális szakadék az oroszországi
finnugor népek és a Nyugat között.

E megváltozott világban meg kell változnia a finnugor nyelvek és kultúrák
kutatásának is, elsősorban a nemzetközi nyelvtudományba kell beilleszkednie. Ennek
egyik lehetséges területe a kisebbségi és veszélyeztetett nyelvek kutatása, a másik
fontos együttműködési lehetőséget a nyelvtipológiai vizsgálatok jelenthetik.

3. A kötet harmadik részében PEKKA HAKAMIES tanulmányában (Suomalais-
ugrilaiset monikansallisessa imperiumissa, 129–148) az Orosz Birodalom finnugor
népeinek történetét tekinti át dióhéjban. Bemutatja a kazanyi kánság bukása (1552)
utáni helyzetet, szól az egyház szerepéről, az oroszosítási törekvésekről, a szibériai
népek XIX. századi helyzetéről (inorodci), az 1917-es események utáni korenizacija
jelenségéről, a harmincas évek terrorjáról, a szocializmus éveiről, majd a jelen
helyzetről.

ANNA LEENA SIIKALA és OLEG ULJAŠEV (Hantien monet maailmat – paikalliskult-
tuurit globaalistuvassa maailmassa, 149–170) azt vizsgálja, hogyan hat a globalizáció a
szibériai őslakos osztjákokra. Az 1994 és 2004 közötti tanulmányútjaikon azt kutatták,
hogyan keveredik a régi és az új, mennyiben őrződnek meg a régi hagyományok
(kultikus helyek, férfi és női terek és szerepek), mennyiben él tovább a szellemek
világa, egyáltalán: mennyire tud erős maradni a helyi kultúra a globalizációval szemben.

ILDIKÓ LEHTINEN a kisebbségi népek, főként a cseremiszek identitását vizsgálja
(Identiteettiä etsimässä, 171–187), szól a fesztiválok és a múzeumok szerepéről, a
falvak mindennapi életéről, HELENA MIETTINEN pedig az inkeriek életébe enged
bepillantást (Inkeriläisyyden kahdet kasvot, 188–199). A kettősség az inkeriek életének
meghatározó része: Oroszországban „finnek”, Finnországban „oroszok”. A szerző
vázolja az inkeriek rövid történetét az 1617 utáni betelepüléstől kezdve, szól az 1910-es
évekről, amikor 140 ezren voltak, de a határok lezárulta után bekövetkező
népességfogyás eredményeképp az 1980-as évek végére már csak 16 ezren maradtak,
ráadásul a Szovjetunió széthullása után Finnország nagyon sok inkerit csábított haza az
egykori anyaországukba. Mára – elsősorban az orosz nyelvű oktatásnak „köszönhetően”
(a finn nyelvű oktatást 1938-ban szüntették meg) – az inkeriek már alig beszélnek
finnül.
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