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Pusztay János könyve látlelet a XXI. század Oroszországának kisebbségi létben
tengődő uráli népeiről, eredeti életformájuk lassú eltűnéséről, életterük beszűküléséről,
létszámuk csökkenéséről, anyanyelvük sorvadásáról. A szerző a kívülálló tudós
szenvtelenségével – ugyanakkor mély átérzéssel – tárja elénk a kíméletlen diagnózist.
Nem kendőzi el a valóságot, nem esik a „rokonainkról csak szépet és jót” csapdájába,
hanem az okokat tárgyilagosan elemezve mutatja be, hogyan és miért jutott a kihalás
szélére jó néhány uráli nyelv. Az okok között természetesen vannak jól ismert külső,
objektív tényezők is (orosz elnyomás, vegyes házasságok hatása stb.), de egyúttal
kíméletlenül előszámlálja azokat a jelenségeket is, amelyekről e népek többé-kevésbé
maguk tehetnek: etnikai nihilizmus, passzivitás, beletörődés, alkoholizmus,
öngyilkosságok, egészségtelen testi-lelki életvitel. A könyv vége felé azért felcsillantja a
szebb jövő ígéretét: ha az utolsó fejezet programpontjai (vagy legalább azok egy része)
megvalósulna, sokkal optimistábban láthatnánk hányatott sorsú nyelvrokonaink
következő évtizedeit.

Pusztay János az oroszországi uráli népek nyelvpolitikai kérdéseinek egyik
legjelentősebb szakértője, konferenciák előadója és szervezője. Évek óta fáradhatatlanul
járja Szibériát és a Volga-vidéket, figyel és anyagot gyűjt. Szakértője az Európa
Tanácsnak, nemrég az észt Katrin Saks euroképviselővel együtt nyújtott be jelentést e
témában. E könyve a Finnugor Népek IV. Világkongresszusán (Tallinn, 2004) tartott,
finnugor körökben nagy érdeklődést kiváltó plenáris előadásának átdolgozott, kibővített
változata.

Az első fejezet (A kisebbségi kérdés folklorizálása: a politikai/közigazgatási
keretrendszer és annak tervezett átalakítása) elején a szerző áttekinti, hogy az egyes
uráli népek a róluk elnevezett közigazgatási egységek lakosságának hány százalékát
teszik ki. Az áttekintés adatgazdag, Pusztay igyekezett összegyűjteni az egyes népekről
hozzáférhető/létező forrásokat. Ebből adódóan azonban a táblázatok kissé heterogének,
a mordvinokról az első adatok a XVIII. századból valók, a marikról, komikról és
udmurtokról a XX. század 20-as éveiből közli az első adatokat, az obi-ugorokról az
1950-es, a nyenyecekről az 1970-es évekből bukkannak fel számok, míg a karjalaiak
első adatai az 1989-es népszámláláshoz köthetők. Az természetes, hogy a különféle
források nem adnak egységes képet, de talán egy áttekintő táblázatot érdemes lett volna
közreadni, legalább a legfrissebb (2002-es) adatok alapján. Eszerint a legjobb hely-
zetben a komi-permjákok voltak (a körzet lakosságának 59%-át ők adták), őket a marik
(42,9), mordvinok (31,9), udmurtok (31) és komik (25,2) követték. Aggasztó a
karjalaiak helyzete (9,2), s reménytelennek tűnnek a hantik (1,2) és manysik (0,7)
kilátásai. A nyenyecek közül a legjobb helyzetben a Dolgan-Nyenyec Autonóm Körzet
lakói vannak (7,7), őket a jamalföldiek (5,2) követik, míg az Arhangelszk megyében
élők csak 0,6%-át teszik ki az ottani népességnek. Persze – s ezt talán többször,
erősebben lehetett volna hangsúlyozni a kötetben – ezek az adatok viszonylagosak,
hiszen sem a régi, sem a mai népszámlálási adatok nem tükrözik pontosan az etnikai ho-
vatartozást (felülről irányított, az elvárt adatokat eredményező összeírások, a vegyes há-



zasságok gyerekeinek hovatartozási bizonytalansága, az ún. „megélhetési kisebbségek”
kérdése stb.).

Aggasztó képet fest a jövőről Pusztay a közigazgatási rendszer átalakítása kapcsán: a
legutóbbi javaslat mindössze hét területre osztaná Oroszországot, ami azzal járna, hogy
a szovjet időkben létrehozott, az etnikumok létezését többé-kevésbé mégiscsak elismerő

nemzeti köztársaságok, autonóm területek, körzetek stb. megszüntetésével az egyes
kisebbségek eddigi nyelvi-politikai jogai is elenyésznének. Ennek első jelét már
tapasztalhatjuk: 2005-ben a Komi-Permják Autonóm Körzetet beolvasztották az ún.
Permi tájba (jó lenne a táj helyett valami más terminust találni a kraj magyarítására!),
ezáltal az eddig viszonylagos egységben élő permjákok helyzete meggyengülni látszik.
Még elgondolni is rossz, milyen helyzet állna elő, ha a Komi Köztársaság Arhangelszk,
Vologda és Kirov megyékkel kerülne egybe, a volgai finnugor és törökségi
köztársaságok egy fortyogó Volga-vidéki masszába olvadnának bele, a Hanti-Manysi
AK pedig a Tyumenyi táj része lenne (16., 20. oldal). Az oroszok gondolatmenete
szerint a tituláris köztársaságokban élő oroszok hátrányos helyzetben vannak az ősla-
kossággal szemben, ezt pedig orvosolni kell (22. oldal).

E fejezet negyedik alpontjában Pusztay az oroszosítás történetét és jellemvonásait
foglalja össze röviden, a lenini nemzetiségi politikától, a múlt század húszas éveinek
viszonylagos jó helyzetétől kezdve a harmincas évek szörnyű eseményein (mari
föderalisták, SzOFIN-ügy) át a mai helyzetig. Ez az áttekintés kicsit vázlatosra
sikeredett, a mordvinok elmúlt 300 évének elnyomástörténete minden bizonnyal többet
érdemelne 26 sornál, s az udmurtok ügyét sem érdemes tíz sorban elintézni (persze,
ezek a kérdések később még többször előkerülnek).

A könyv második fejezete (Úton a megsemmisülés felé: a demográfiai helyzet) véle-
ményem szerintem inkább nyitófejezet lehetett volna. Sőt, megkockáztatom, az első két
fejezetet kicsit szigorúbb szerkesztési elvekkel, kicsit határozottabb rostálással akár
egybe is lehetett volna olvasztani – ezt maga a szerző is érzi, hiszen például az
udmurtok kapcsán egész egyszerűen visszautal az 1.1.6. pontra (53. oldal).

A fejezet elején Pusztay jól érzékelteti, milyen reménytelen a szovjet/orosz
nemzetiségi politikában bármiféle logikus rendet keresni. A nemzetiségek száma (és
persze státusa) időről-időre az éppen aktuális politikai igények szerint változott: 1926-
ban 190 etnikai közösségről beszéltek, ez 1939-re 62-re csökkent, de 1959-ben
visszakapaszkodott száz fölé. 1994-ben 143 nemzetiségről (etnikai közösségről) tudtak
hivatalosan, 2002-ben viszont 374 etnonima szerepelt a népszámlálási adatokban
(bármit is jelentsen itt ez a kifejezés). Természetesen ezek az adatok is viszonylagosak,
s a hatalom kénye-kedve szerint variálhatók-értelmezhetők: a jól ismert
mordvin/erza/moksa fel- és megoszlás mellett a 2002-es adatokban a beszermjánok ön-
álló etnikumként szerepelnek, a vótok két, a vepszék három (vepsze, csuhar, csud)
néven is felbukkannak stb. (44. oldal).

Pusztay könyvének e fejezetében (45. oldal) teszi közzé az uráli népek
lélekszámának táblázatba foglalt adatait (megismétlem: ezt talán korábban is meg
lehetett volna tenni), s áttekinti a változásokat 1926-tól napjainkig. Az adatsorokból
számos tanulság olvasható ki. A legutóbbi összeírás (1989) óta az oroszországi uráliak
összlétszáma 3,122 millióról 2 693 000-re esett vissza, ez 13,7%-os csökkenés
(számomra mindig furcsán fest, ha egy népszámlálási adatsort nem kerekítve adunk
közre; annak esélye, hogy a manysik valóban – és ebben a pillanatban is – 11 432-en
vannak, nem túl sok; a kerekítés hangsúlyozná az ilyesféle adatok tájékoztató jellegét).



Ez még annak fényében is baj, hogy tudjuk, az Orosz Föderáció összlakossága is
jelentősen csökkent (145,2 millióról 143,4-re) (44. oldal). A legnagyobb veszteséget a
nganaszanok (35%), a vepszék (33%), a karjalaiak (26%) és a mordvinok (21%)
könyvelhetik el. (Jó lett volna itt legalább utalni az anyanyelvhasználattal foglalkozó 4.
fejezetre, hiszen a puszta létszámadatoknál lényegesebbek, vajon hányan – és melyik
korosztály – beszéli még az anyanyelvét.) Örvendetes viszont a manysik (38%), hantik
(30%) és nyenyecek (21%) létszámgyarapodása – még akkor is, ha élünk a gyanúperrel,
itt nem feltétlenül arról van szó, hogy hirtelen ennyivel több manysi stb. született...

Bármennyire is viszonylagosak ezek az adatok, 1926-tól napjainkig bizonyos
tendenciák mégis világosan kirajzolódnak: a mordvinok létszáma az elmúlt hét census
során állandóan csökkent (1,335 millióról „indulva” ma már csak 843 ezren vannak, ez
37%-os visszaesés 76 év alatt!); szintén elkeserítő a karjalaiak helyzete (248 000 > 93
000); s szinte már csak múlt időben lehet beszélni az izsórokról (17 000 > 300). A
másik oldal pozitív tendenciái: a nyenyecek (18 > 41 ezer), a manysik (5800 > 11 400),
és a szölkupok (1600 > 4200) létszámának gyarapodása.

Pusztay eljátszik a gondolattal, mi lenne 2093-ban, ha a az elmúlt két népszámlálás
(1989 és 2002) között megfigyelt tendenciák állandósulnának (46. oldal). Ötletnek jó,
de egy ilyen igényes könyvben táblázatszerűen közreadni kissé komolytalannak tűnik.
Az már valóban a futurológia tárgykörébe tartozik, hogy száz év múlva tényleg több
hanti lesz-e, mint mordvin, több manysi fog-e élni, mint komi, létezni fog-e még akkor
néhány vepsze és nganaszan stb. Amit viszont feltétlenül ki kell olvasnunk az
adatokból: ha a népességfogyás ilyen ütemben folytatódik, száz év múlva a jelenlegi 2,6
milliós (oroszországi) uráli népesség valóban 1,5 millióra csökkenhet. Sőt...

A fejezet második részében a szerző az egyes finnugor népek demográfiai helyzetét
mutatja be részletesen. Ezt az egységet feleslegesnek tartom: részben szólt már róla az
első fejezetben, másrészt pedig sokszor csak az összefoglaló táblázat adatait ismétli
meg. Megismétlem: talán célszerű lett volna az első két fejezetet egybegyúrni!

A kötet harmadik fejezete (Etnikai környezetszennyezés: az ökológiai helyzet hatása)
borúlátó képet mutat az uráli népek jövőjéről. Borúlátó a kép, de sajnos, megalapozottan
az. Pusztay a két volgai és a két permi köztársaság halálozási adatait elemezve arra a
következtetésre jut, hogy az őslakos népek fogyásának egyik legfőbb oka életmódjuk: a
rossz fizikai állapotuk és a katasztrofális pszichikai kondíciójuk együttesen oda vezet,
hogy pl. a komi férfiak 56%-a 60 éves kora előtt eltávozik az élők sorából, ill. „a
munkaképes korú férfiak több mint fele alkoholmérgezésben, gyilkosságtól vagy
öngyilkosságban hal meg” (58. oldal). A mordvinok öngyilkossági rátája néhány éve
34,7 volt, míg az oroszországi összmutató „csak” 18,5. Megdöbbentő adatok.

Pusztay részletesen szól a magas halandóság legfőbb okairól (a reménytelen
élethelyzetből adódó depresszió, az ezt kísérő alkoholizmus, az eredeti élettér
zsugorodása), de itt talán még részletesebben taglalhatta volt a szibériai népeket sújtó
környezetszennyezési gondokat.

E fejezettel egy szerkezeti gondom van: véleményem szerint nem itt van a helye,
ugyanis a demográfiai helyzettel foglalkozó második fejezetet inkább a hozzá
szorosabban kötődő anyanyelvhasználati egységnek kellene követni.

A kötet egyik legfontosabb fejezete éppen ez, az anyanyelvvel foglalkozó egység
(Identitáshordozó vagy nyűg? – az anyanyelv). A szerző körüljárja az anyanyelv és
nemzetiség összefüggésének kérdését. A statisztikai adatok látszatra kedvezőek: a marik
háromnegyede, a komik 80%-a, az udmurtok 72%-a tartja a nyelvet a legfőbb



identitáshordozónak (sajnos, itt a mordvinokról nem olvashatunk adatokat, pedig az
árulkodó lenne...). A nyelvelhalás taglalása (71–73. oldal) kissé elnagyoltnak tűnik, e
fontos kérdés érdemelhetett volna kicsit nagyobb figyelmet is.

Lehangoló azonban az egyes demográfiai csoportok anyanyelvhasználatának
adatsora. A 14 év alattiak közül a karjalaiaknak mindössze 11%-a vállalta anyanyelvét,
a komi 18–34 éveseknél ez az arány 14%. Ez az alfejezet rendkívül adatgazdag, ám itt is
heterogén adatsorok kerülnek egymás mellé. Jó lett volna, ha összefoglaló táblázattal és
értékeléssel zárta volna e részt a szerző.

Az oroszországi statisztikai adatok viszonylagosságát jól mutatja az
anyanyelvtudással kapcsolatos adatsor (93. oldal): a körülmények ismeretében eléggé
meglepőnek tűnik, hogy a mordvinok közel 73%-a beszéli anyanyelvét. E tekintetben
nem olyan rossz az uráliak helyzete: tíz nép adatai 50–70% között mozognak, csak a
hantik (47,3%), kolai lappok (39,5%), szölkupok (38,6%) és manysik (24%) maradnak
e lélektani határ alatt. Pusztay ismét futurológiai fejtegetésekbe bocsátkozik, de itt a
korábbinál is jobban kiviláglik a helyzet képtelensége: ha a mai tendenciákat
extrapolálnánk 2093-ra, akkor azt kapnánk, hogy egyrészt minden mordvin és (a
korábban közreadott hasonló szellemiségű táblázat szerint majdnem kihaló) karjalai
beszélné anyanyelvét, tőlük alig maradnának le a permjákok és komik, másrészt viszont
teljesen elvesztené nyelvét az egyébként óriásira duzzadó hanti és manysi népesség (94.
oldal).

Úgy érzem, Pusztay ebben a fejezetben néhány lehetőséget kihasználatlanul hagyott,
részletesebben is szólhatott volna olyan, általa csak épphogy felvillantott problémákról,
mint az aktív kétnyelvűség és a csoportos félnyelvűség.

A mű talán leginkább adatgazdag, legjobban kidolgozott része az ötödik fejezet
(Nyelvével hal a nemzet: nyelvi jogok, kisebbségi emberi jogok). Pusztay e területen
otthonosan mozog, biztosan idézi a különböző dokumentumokat, keretegyezményeket.

A Fishman-féle skálát (98. oldal) korábban, a karjalai nyelv kapcsán is bemutatja,
elég lett volna egyszer közreadni; esetleg ezt vezérfonálként használva lehetett volna
bemutatni az egyes nyelvek jogi státusát. Pusztay részletesen ábrázolja a finnugor
köztársaságok küzdelmét az államnyelvi státus eléréséért: a két volgai nyelv esetében az
1920-as évektől napjainkig, míg a permiek esetében az elmúlt 15 esztendő történéseit
tekinti át. A barcelonai nyilatkozat megvalósulását (ill. meg nem valósulását) nem
kellett volna külön részben taglalni, hanem be lehetett volna építeni az egyes nyelveket
áttekintő egységbe.

A 6. fejezet az anyanyelvhasználattal szorosan összefüggő kérdésről, az iskoláról
szól (talán egy fejezettel előrébb is kerülhetett volna). Általános jelenség, hogy az
anyanyelvi oktatás csak az általános iskola alapszintjén folyik, s ahogy halad előre a
diák, úgy kerül előtérbe az orosz nyelv. A helyzet már-már feloldhatatlanul paradox:
minél tanultabb valaki, annál inkább kötődik az orosz nyelvhez, s annál kevésbé fogja
anyanyelvét használni mondjuk a jogi, orvosi vagy éppen fizikai ismeretanyag
megtanulására-átadására. Ezáltal az anyanyelv használati köre erősen beszűkül, s
másodrendűvé válik. Ezen a helyzeten kicsit enyhít, de az ideálistól még így is távol áll,
hogy a felsőfokú képzésben legalább az ún. nemzeti tárgyakat lehet anyanyelven
tanulni. Nem valószínű, hogy az ún. nemzetiségi iskolák létrehozása gyökeresen javíta-
na a helyzeten...
Pusztay részletesen elemzi az iskolai oktatás helyzetét, bemutatja a különböző
szociológiai vizsgálatokat, felméréseket. Rendkívül adatgazdag áttekintése kitér az
anyanyelvi oktatásban résztvevők létszámára, az egyetemi tanszékek helyzetére és a



tankönyvkiadásra is. Konkluzióként élhetünk egyik megállapításával: „Kevés a modern
szemléletű nyelvkönyv és egyéb oktatási segédeszköz...” (130. oldal). Itt talán hivat-
kozhatott volna Bátori István 1980-ban megjelent művére is (Russen und Finnougrier.
Kontakt der Völker und Kontakt der Sprachen. Veröffentlichungen der Societas Uralo-
Altaica. Band 13. Otto Harrassowitz, Wiesbaden).

Statisztikai adatai világosan mutatják, hogy nagy mértékben csökken az iskolák és a
tanulók száma: a mordvin diákok létszáma az elmúlt öt évben ezer fővel lett kevesebb
(133. oldal), s hasonló a visszaesés a marik körében is (139. oldal)

A 7. fejezet címe (Patyomkin falu – a kultúra) önmagáért beszél. A szerző rendkívül
részletesen tárja elénk az egyes köztársaságok kulturális életének számadatait – és ami
mögöttük van. Ha pusztán a számokat nézzük, azt hihetnénk, hogy (majdnem) minden
rendben van: vannak színházak, működik a könyvkiadás, sugároz a helyi tévé és rádió.
Azonban ha Pusztay segítségével a száraz adatok mögé kukkantunk, teljesen más kép
rajzolódik ki. Karjalában azt sem lehet eldönteni, van-e karjalai nyelvű színjátszás,
Komiföldön 2002-re gyakorlatilag megszűnt a komi nyelvű színházi élet, a
mordvinoknál egyedül a Torama a „húzónév”, Joskar-Olában eloroszosítják a Sketan
Színházat és akkor még nem is szóltunk az orosz esztrád mindent magába szippantó
hatásáról...

A könyvkiadásról közölt adatokat nézegetve meglepő információkra bukkanhatunk.
Mordvinföldön a negyvenes években évente több mint száz könyvet adtak ki, mára ez a
szám tizenöt-húszra zuhant vissza; a udmurtoknál az utóbbi években az átlagszám
mindössze 16,5 és így tovább...

Pusztay adatait összegezve: a vizsgálatba bevont népek (mari, udmurt, komi,
mordvin, karjalai, nyenyec, hanti és manysi) népek nyelvén jelenleg 53 különböző
folyóirat/újság jelenik meg, összesen 102 600 példányban. Ez azt jelenti, hogy minden
25 000 „urálira” jut egy példány! A legtöbb újság Mariföldön és Udmurtiában lát
napvilágot (15 és 10), a legkevesebbel a nyenyeceknek (3) és az obi-ugoroknak (2) kell
beérniük. Külön kutatást érdemel az újságok nyelvezete (vö. Sipos Mária cikkét a hanti
újságírásról a Folia Uralica Debreceniensia 13. számában).

A 8. fejezet (A többség kegyelemkenyerén? – a diaszpóra) még tovább árnyalja-
feketíti az eddig sem túl rózsás képet az uráli népek jelenéről és jövőjéről. Köztudott,
hogy legrosszabb helyzetben a mordvinok vannak, hiszen csak mintegy harmaduk él a
róluk elnevezett köztársaságban. Pusztay adatai alapján őket a marik követik (51,7%).
Jobb a karjalaiak (70,3) és az udmurtok (72,3) helyzete, s e szempontból egész jól
állnak a komik (87,4).

Pusztay megállapítása szerint (179. oldal) „a diaszpórában élő kisebbségek
nemzeti/etnikai öntudata gyakran erősebb a saját köztársaságban élőkénél”. Ezt a
népesség fogyásának számadatai is mutatják: 1970 és 2002 között az egyes finnugor
népek létszáma „otthon és idegenben” egyező ütemben csökkent, azaz a diaszpórában
élők fogyása nem gyorsult fel a mostoha nyelvi-politikai körülmények ellenére sem.

Talán ebben a fejezetben sikerült az adatokat a legjobban „homogenizálni”, az
ugyanazon évekből származó, ugyanazon elvek szerint elrendezett adatsorokat így
lényegesen könnyebb összevetni. (Ugyanakkor a 184. oldalon a marik adatai
feleslegesek, a következő oldalon ugyanazon számok szépen táblázatba vannak foglal-
va.) Külön „csemege” a baskíriai helyzet részletes bemutatása.

A 9. fejezet (Újjáélesztés a klinikai halálból – a nyelvi tervezés) kulcsmotívuma: a
nyelv fennmaradásának legfőbb záloga az élet minden területén használható



nyelvváltozat megteremtése. E téren az oroszországi finnugorok igencsak rossz
helyzetben vannak: ezek a nyelvek családi-hétköznapi funkciójukat betöltik ugyan, de
sem a szépirodalom (tágabban a kultúra), főként pedig a közigazgatás és a tudomány
területén nem tud versenyre kelni az orosszal. Így ezeknek a nyelveknek a presztízse
gyors ütemben csökken, ami oda vezet, hogy a fiatalabb generáció nem szívesen
tanulja-alkalmazza apái, nagyapái „csökkentett használati értékű” nyelvét. De még ha
használná is, lehetőségei korlátozottak, hiszen egyrészt az iskolai oktatásban sem kap
elegendő teret az etnikumok nyelve, másrészt pedig megfelelő szakterminológia híján
nehéz feladatnak tűnik a komi, mordvin stb. nyelvű jogi vagy éppen orvosi könyvek
használata.

A szaknyelvek megteremtésének igénye 1990 óta erősödni látszik – a XX. század ki-
sebbségi létéről sok mindent elárul például a mordvin nyelvtervezés „történelme”, a kér-
déssel foglalkozó nyelvészeti konferenciák időpontjai: 1933, 1934, 1938, majd
tudományos ülésszak 1952-ben, ezt követően pedig 1993-ban... (226–228. oldal). Mos-
tanában, ha lassan csordogálva is, de napvilágot látnak a különböző szakterületek
kifejezéstárai; a feladat nagyságát jól szemlélteti, hogy Matti Erelt számításai szerint a
kilencvenes években a tudatos nyelvtervezés egyik kiemelkedően teljesítő helyén,
Észtországban mintegy 160 terminológiai szótár és szójegyzék jelent meg (220. oldal).
Pusztay sorra veszi a nyelv gazdagításának különféle eljárásait: új szavak alkotását
szóképzéssel és összetétellel, régi szavak felelevenítését, nyelvjárási szavak beemelését,
tükörfordításokat, közszavak terminologizációját, jelentésbővülést – mindezeket
bőséges nyelvi adatokkal illusztrálva. Külön szól a bibliafordítások szükségességéről is.

A problémát ugyanakkor helyesen látja: a nyelvészek és egyéb szaktudósok munkája
önmagában vajmi keveset ér, ha ezek az új terminusok nem rögzülnek, nem épülnek be
a beszélők szókincsébe. Ez pedig nehéz feladat, objektív és szubjektív szempontból
egyaránt. Objektívnek a tankönyvek, a szakkönyvek, a nem orosz nyelvű tudományos
fórumok stb. hiányát tekinthetjük (képzeljünk el egy orvosi konferenciát manysiul...),
szubjektívnek pedig a kisebbségi beszélők elszántságának (patetikusabban szólva:
nyelvi elkötelezettségének), a purista nyelvszemlélet terjedésének csekély mértékét.
Jómagam is ismerek olyan mordvin nyelvészt, aki gyermekeivel oroszul társalog... (Vö.
még ehhez Pusztay elemzését: az udmurt bölcsészek 78%-a nyilatkozott negatívan az új
terminológiáról, 207. oldal). A tudományos szaknyelvnél is rosszabb állapotban van a
közigazgatás, a politikum nyelve: az orosz dominanciája ott még egyértelműbb, még
nyomasztóbb.

A helyzetet mindemellett a belső megosztottság is nehezíti: a nyelvi pluralizmusra
való törekvés az „oszd meg és uralkodj” elvvel „elegyedve” a finnugor népek esetében
sajátos jelenséget produkál. Hiába deklarálják a különféle (főként persze nyugati)
tudósok az „egy nemzet – egy nyelv” elvet, ez a gyakorlatban alig-alig érvényesül. A
legszomorúbb talán a mordvinok jól ismert megosztottsága: hiába látnak időről-időre
napvilágot a különféle elemzések az erza és a moksa összetartozásáról, hiába a mintegy
80%-os lexikai egyezés, ha maguknak a mordvinoknak (főleg az erzáknak) az
ellenállásán minden ilyen kezdeményezés megbukik. Ahogy Pusztay saját bőrén is
tapasztalta, az erzák véleménye szerint „az egységes nyelv az erza etnosz
megszüntetését hozza magával” (202. oldal). Az orosz funkcionáriusok közben meg
röhögnek a markukba. Nem sokkal jobb a mari és a karjalai helyzet sem, a „semmit nem
szabad elsietni” (200. oldal) régi szép szovjet elve a mai napig él és virul... (Ehhez egy
megjegyzés, a Mari Tudományos Kutatóintézet 196–197. oldalakon közreadott felmé-



rése a Mariföldön uralkodó hihetetlen toleranciáról, a más nyelvet beszélők mélységes
megbecsüléséről, az idegenek szeretetéről talán megért volna egy rövid kommentárt...)

E fejezet szerkesztése kapcsán is teszek egy megjegyzést: a 9.2.2. pontot (206–217,
de különösen az egyes nyelvekről közölteket, a 210. oldaltól kezdve) talán érdemes lett
volna beolvasztani az előző és az ezt követő alfejezetbe.

A 10. fejezet (Euthanázia vagy... – a finnugor népek jövőjének feltételei) a tudós
vívódása. Pusztay egyrészt közreadja a kíméletlen tényeket (a politika célja, etnikai
nihilizmus, az anyanyelv státuszának romlása, a kétnyelvűség irányába tett lépések
csekély hatékonysága, az alig vegetáló kisebbségi sajtó nem létező nevelő hatása, az
iskolázottság rossz mutatói, a falusi lakosság hagyományos életformájának elsorvadása,
a városi lakosság eloroszosodása), másrészt viszont ahol csak tud, igyekszik pozitív
jövőképet festeni. Nem sikerül neki, de ez a legkevésbé az ő hibája. Nem sikerülhet,
hiszen a kisebb finnugor népek helyzetének gyökeres javulásához olyan intézkedések
lennének szükséges, mint „a föderális és a helyi politika a nemzetközi jogi normák
szellemében bánik az őslakossággal; leállítják a föderáció megkezdett átalakítását;
visszaállítják a nemzetiségi minisztériumot; az érintett népek felhagynak nihilista, de-
presszív, önromboló magatartásukkal...” (245. oldal). Sajnos, a különféle
kongresszusokon időről-időre felbukkanó általános állásfoglalások („a nyelvi jogok
biztosítása, a nemzeti iskola rendszerének tökéletesítése, a kétoldalú kétnyelvűség
megteremtése” stb., 246. oldal) önmagukban, a deklaráció szintjén egy tapodtat sem
visznek közelebb a célok eléréséhez. Minden (vagy majdnem minden) az anyanyelv
megőrzésén, továbbfejlesztésén múlik, de ezt – cinikusan szólva – a többségi
társadalom is felismerte. Jól látja Pusztay, hogy a szülők meggyőzése a kis presztízsű
(anya)nyelv tanulásáról szinte reménytelen, a fiatalok számára is vonzó nyelvi/kulturális
programok megteremtése gyerekcipőben jár, a kölcsönös kétnyelvűség álom marad
(adatok: a Mari Köztársaságban az oroszok 3,4%-a beszél mariul, Mordvinföldön az
oroszok 3–4%-a tud moksául/erzául stb., 255–256 oldal).

Rosszak a finnugorok iskolázottsági mutatói is. Pusztay adatai szerint Oroszország
orosz népességének 19%-a rendelkezik valamilyen felsőfokú végzettséggel, ehhez
képest az egyes finnugor köztársaságokban/autonóm területeken ez az arány lényegesen
alacsonyabb (átlagban 13–14% lehet), s ha csak az őslakosokat vizsgáljuk, a helyzet
még rosszabb (8–9%). A legkevésbé iskolázottak az északi népek (nyenyec 2,7%, obi-
ugor 7%, ill. permják 5,5), de még a lista élén álló mordvinok (12,6) sem lehetnek
büszkék mutatóikra. Persze, az iskolázottsági mutatók puszta emelkedésének sem lenne
egyenes következménye az anyanyelvi ismeret javulása javulása, hiszen – mint erről
korábban már esett szó – minél feljebb haladunk az oktatási szinteken, annál inkább az
orosz dominanciájával találkozhatunk.

Hasonló feloldhatatlan ellentmondás rejlik a településfajták vizsgálatában is. Pusztay
megállapítása szerint a városi lakosság aránya egyre nő. Az adatokat összesítve: 1970-
ben az uráli népesség 23,5%-a lakott városokban, míg 2002-re ez a szám 42,4%-ra nőtt.
A probléma két síkon jelentkezik: a városok nyelve javarészt az orosz, tehát az ur-
banizáció törvényszerű kísérő jelensége az eloroszosodás. A másik gond: a falu életszín-
vonala alacsony és egyre romlik, így gyors és határozott intézkedések híján az etnikai
nihilizmus még tovább fog nőni.

A könyv utolsó fejezete (Nemzetközi együttműködéssel megvalósítható nemzeti
program) egyfajta (kötelezően?) optimista jövőt felvázoló programnyilatkozat. Pusztay
János az Európa Tanácshoz 2006-ban benyújtott, az oroszországi finnugor népek



helyzetéről szóló jelentés szakértőjeként fogalmazta meg ezt a kiáltványt, melyet ő „a
három finnugor nyelvű EU-tagállam összehangolt programjaként az EU támogatásával
lát végrehajthatónak, s amelynek középpontjában a nyelv és a kultúra – s így a nép –
megőrzésének, a nemzeti öntudat erősítésének, az öntudatos nemzeti értelmiség
kinevelésének kérdése áll” (279. oldal). Ennek megvalósítása érdekében az oktatás, a
kutatás és a kultúra területén nemzetközi alapítvány létrehozását tartja szükségesnek. A
három terület legfőbb céljai: a felsőoktatásban a nemzeti tárgyak programja, lektorok és
vendégtanárok küldése, doktori programok beindítása, tananyagok összeállítása; a
közoktatásban tanártovábbképzés, szakmódszertani és infrastrukturális segítség; a
kutatásban: közös projektek, expedíciók, kiadványok; a kultúra terén: fordítások növe-
lése, tévé- és rádióműsorok választékának bővítése stb. (280–282. oldal). Nyilvánvaló,
hogy rövid időn belül jelentős mérvű javulásra nem számíthatunk, de már az első

lépések megtétele is szép eredmény lenne. Bizakodásra adhat okot Sólyom László
kezdeményese is: az Európai Unió önálló államisággal rendelkező finnugor
köztársaságai elnökeinek részvételével megalakított „finnugor platform” létrehozása.

Terminológiai részletkérdések. Pusztay az uráli népek lakóterületének megnevezése
során többféle elvet követ. Egyrészt használja a politikai-közigazgatási egységek
magyar nevét (Komi Köztársaság, Hanti-Manysi Autonóm Körzet, ill. a semleges
Karjala nevet), másrészt a helyi elnevezést (Marij El, Jugra), harmadrészt pedig az orosz
nevet (ill. annak magyarított változatát): Mordóvia, Udmurtia. Úgy érzem, ezek helyett
talán szerencsésebb (és egységesebb) lett volna a Mordvin/Udmurt Köztársaság
változatot használni. A mordvinok kapcsán hol erza/moksa nyelvet, hol nyelvjárást
emleget, ennek megfelelően a mordvin is hol nyelvként, hol nyelvekként (pl. 104, 226),
hol pedig nyelv(ek) formában (pl. 210) kerül elő.

A fiatalabb generáció iránti figyelmesség jele, hogy a cirill betűvel lejegyzett
adatoknak mindenütt megadja a latin betűs átiratát is. Tudom, hogy az olvasó
telhetetlen, de a könyv terjedelmének határt kell szabni, emiatt csak egy hiányérzetemet
teszem közzé: jó lett volna többet olvasni a latin/cirill betűs írásmód sajátosan finnugor
problematikájáról is.

Pusztay János könyvében óriási anyagot dolgozott fel, bibliográfiája több mint 420
tételt tartalmaz (néhol a túlzott adatmennyiség a szerkesztési fegyelem rovására megy:
jó lett volna minél több helyen egységesíteni a táblázatokat – s ebből következtetéseket
levonni –, s talán kicsit szigorúbb, feszesebb szerkesztéssel az adathalom okozta némi
töredezettséget is le lehetett volna küzdeni). Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a
szerző a nyelvelhalás-népmegmentés nehéz, szomorú kérdéséről mindenféle hamis
pátosz nélkül, tárgyilagosan, állításait szigorú adatokkal alátámasztva ír, elkerülve így
az ebből adódó csapdahelyzeteket. Könyve a jelenlegi helyzet pontos leírása, s egyben
segélykiáltás e népek jövője érdekében. Reméljük, utolsó fejezetében felvázolt
programjának minél több pontja valósul meg a közeljövőben.


