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Az Oroszországban élő finnugor népek identitásáról

Maticsák Sándor

A tőlünk sok ezer kilométerre, a Volga mentén, az Urál lábánál és Szibéria vad tájain élő

finnugor rokonaink életéről, mai helyzetéről viszonylag keveset tudunk. Cikkemben arra pró-
bálok meg választ keresni, mennyire fenyegeti e népeket az eloroszosodás, hogyan élik meg
kettős identitásukat, veszélybe kerül-e anyanyelvük és ősi kultúrájuk a XXI. század orosz-
országi viszonyai közepette.

A népesség létszáma. A legutóbbi (2002-es) népszámlálási adatok szerint az Oroszország-
ban élő uráli (finnugor és szamojéd) népek összlétszáma 2 693 000 fő volt, ez az ország la-
kosságának 1,9%-a. Sorrendjük a következő: mordvinok (844 000), votjákok1 (637 000), cse-
remiszek (604 000), zürjének (418 000),2 karjalaiak (93 000), nyenyecek (41 000), osztjákok
(29 000), vogulok (11 500), vepszék (8000), szölkupok (4200), kolai lappok (2000), ngana-
szanok (800), izsórok (300), enyecek (200), vótok (kb. 50).3 Láthatjuk tehát, hogy vannak
köztük – relatív értelemben – nagynak tekinthető népek viszonylag jól kiépített kulturális-
oktatási rendszerrel, vannak kihalófélben lévő nációk, akik egy-két generáció múlva jutnak el
a teljes enyészetig, s vannak olyanok is, akik mára már gyakorlatilag kihaltnak tekinthetők.4

Árulkodóak a korábbi népszámlálási adatokkal való összevetések.5 Bármennyire is vi-
szonylagosak ezek az adatok, 1926-tól napjainkig bizonyos tendenciák mégis világosan kiraj-
zolódnak: a mordvinok létszáma az elmúlt hét census során állandóan csökkent (1,335 millió-
ról „indulva” ma már csak 843 ezren vannak, ez 37%-os visszaesés 76 év alatt); elkeserítő a
karjalaiak helyzete is (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
vogulok (5800 > 11 400) és a szölkupok (1600 > 4200) létszámának gyarapodása. Ha csak az
1989-es összeírás adataival vetjük egybe az újabbakat, a legnagyobb vesztesek a nganaszanok
(–35%), a vepszék (–33%), a karjalaiak (–26%) és a mordvinok (–21%), a nyertesek a vogu-
lok (+38%), osztjákok (+30%) és nyenyecek (+21%). (Részletesebben: Pusztay 2006: 45;
Sipőcz 2005: 25–26.)

                                                
1 Írásomban a finnugor népek hagyományos, a szélesebb nagyközönség által talán jobban ismert nevét haszná-

lom: cseremisz (belső neve: mari), osztják (hanti), vogul (manysi), votják (udmurt), zürjén (komi). Ugyancsak
ez indokolja a nyelvcsalád kettős névhasználatát: általában a megszokottabb finnugor terminus használom, az
uráli elnevezéssel csak akkor élek, ha a szamojéd népekről/nyelvekről is szólok.

2 A zürjének két fő népcsoportra oszthatók: komi-zürjén (létszámuk 293 000) és komi-permják (125 000). Az
oroszországi „oszd meg és uralkodj” politika jegyében a permjákok a legutóbbi időkig külön közigazgatási
egységet alkottak, s minden statisztikában külön szerepeltetik őket. Ennek következtében pl. a zürjének nem is
tartoznak Oroszország 23 legnagyobb – 400 000 főt meghaladó – népessége közé (vö. Pusztay 2006: 44). A le-
gutóbbi átszervezések eredményeképp megszűnik a Komi-Permják Nemzetiségi Körzet, s beleolvad egy orosz
többségű, Permi Területnek nevezett új közigazgatási egységbe.

3 A három államalkotó finnugor nép (magyar, finn, észt) mellett még egy tartozik e nyelvcsaládba: a mintegy
húsz főt számláló, az egykori dicsőséges Livóniának nevet adó lív népcsoport a mai Lettország területén él.

4 A dolgozatban közölt számadatok elsődleges forrása Pusztay János 2006-ban megjelent, e népek jelenével és
jövőjével foglalkozó, rendkívül bőséges adathalmazt tartalmazó könyve. A statisztikai adatokhoz vö. továbbá:
Lallukka 1993; Sipőcz 2005; Szanukov 2000: 150–154. (Ahol nem jelölöm külön, az adatok Pusztay könyvé-
ből valók.)

5 Ezek az adatok viszonylagosak, hiszen sem a régi, sem a mai népszámlálások nem tükrözik pontosan az etnikai
hovatartozást; egyrészt a felülről irányított, az elvárt adatokat eredményező összeírások, másrészt a vegyes há-
zasságok gyerekeinek bizonytalan identitása, harmadrészt az ún. „megélhetési kisebbségek” kérdése miatt.
Részben az utóbbi évek szabadabb légköre vezethetett a vogul és osztják lakosság számának emelkedéséhez.
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Az uráli népesség aránya a róluk elnevezett területeken. A puszta demográfiai adatok-
nál fontosabb információt adhat egy-egy nép jelenéről és jövőjéről a népesség részaránya. Az
orosz hódítás a Középső-Volga vidéken már a XIII. században megkezdődött (1221-ben ala-
pították Nyizsnyij Novgorodot), expanziójukat a tatárjárás három évszázadra visszavetette, de
Kazany 1552-es elfoglalása után már semmi nem akadályozta meg őket a Volgától délre eső
területek meghódításában, ill. az Uráli-vidék és Szibéria elfoglalásában. A gyors betelepítések
– és az őslakosság elmenekülése – révén hamar vegyes falvak jöttek létre, s köztudott, hogy a
vegyes házasságok számának emelkedése az egyik legbiztosabb módja az őslakosság vissza-
szorításának. (A finnugor népek történelméről részletesebben pl. Taagepera 2000.)

Az őslakosság/orosz népesség összevetésében a legjobb helyzetben a cseremiszek vannak,
ők a róluk elnevezett köztársaság lakosságának 43%-át alkotják, őket a mordvinok (34%), a
votjákok (31%) és a komi-zürjének (25%) követik. A sort a karjalaiak (9%) és az obi-ugorok
zárják: a vogulok és osztjákok a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet lakosságának együtt is
csak 1,2%-át teszik ki. Elszomorító, hogy a finnugorság mindenütt kisebbségi helyzetben van.

A „legszétszórtabb nép” kétes címét a mordvinok viselik: az összmordvinságnak csak egy-
harmada lakik a róluk elnevezett köztársaságban. Ennek egyrészt történelmi okai vannak: a
XVI. század óta folyamatos orosz expanzió, az erőszakos keresztény térítés és a növekvő adó-
terhek elől az őslakosok tömege próbált délre és keletre szökni, így alakult ki jelentős körze-
tük Penza és Szaratov térségében, ill. a Volgán túli területeken. A másik ok a szovjet bürokra-
ták „érdeme”: az (akkor még) Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság 1934-es létrehozása-
kor, ill. a későbbi átszervezések során a határokat mindig sikerült úgy igazítani, hogy jelentős
létszámú mordvinság rekedjen azon kívül. A többi finnugor nép egységesebb: a zürjének 88, a
vogulok 87, a votjákok 72, a karjalaiak 70, az osztjákok 58 és a cseremiszek 52%-a lakik a ró-
luk elnevezett közigazgatási egység határain belül – élve azokkal a lehetőségekkel, amelyek-
től a diaszpóra lakói el vannak zárva. Megjegyzendő ugyanakkor, a diaszpóra identitástudata
lényegesen erősebb, mint az „anyaköztársaságiaké”.

Anyanyelv. A fentebb előszámlált adatoknál lényegesen fontosabb információt hordoznak
az identitás egyik legfőbb tényezőjének és alakítójának, az anyanyelvhasználatnak a mutatói.
A finnugor nyelvek beszélői gyakorlatilag kétnyelvűek – a kisebb falvak idős lakosságának
töredékét nem számítva mindenki beszéli-használja az oroszt –, de az fordítva távolról sem
igaz: az oroszok csak elenyésző mértékben ismerik az őslakosok nyelvét. Pusztay János adatai
szerint (2006: 255) Mordvinföldön és a Mari Köztársaságban csupán 3–4%-ra tehető a két-
nyelvű oroszok aránya. A vegyes házasságokban születő, elvileg kétnyelvű környezetben ne-
velkedő gyerekek otthon gyakorlatilag csak oroszul beszélnek – tőlük a szülői minta hiánya
miatt nagyon nehéz lenne elvárni (a másik) anyanyelvük tudatos használatát. A szülők nem
érzik úgy, hogy kisebbségi helyzetben lévő anyanyelvükön boldogulni tudnának, ezért nem is
tartják fontosnak annak átadását a következő generációknak. Mindemellett a „hivatalos szint”
is megteszi a magáét: a közigazgatás kizárólagos nyelve az orosz, hiányoznak az anyanyelv
megtartását célzó programok, a nyelvtörvények működésképtelenek, az iskolarendszerben az
orosz a központi (sok helyen a kizárólagos) nyelv, kevés a nemzetiségi iskola, csak néhány
egyetemen/főiskolán folyik anyanyelvtanár-képzés, akadozik a tankönyvek, szótárak kiadása,
megtört az anyanyelvű terminológia kialakításának 1990-es évek elején tapasztalt lendülete stb.

Mindezek fényében kissé optimista képet festenek a 2002-es népszámlálás adatai (még ha
jól ismerjük is az önbevallás megszépítő mechanizmusát): az uráliak 75%-a, 1 986 000 fő állí-
totta, hogy ismeri az anyanyelvét. A lista „éllovasa” a cseremisz (81%), sereghajtója a vogul
(24%). Úgy vélem, ezek az adatok – bármennyire megszépítőek és viszonylagosak is, hiszen a
nyelvtudás pontos definiálása az összeírások során szinte lehetetlen – sokkal árulkodóbbak,
mint a puszta demográfiai mutatók. Ennek alapján kissé gyanús a vogulok létszámának je-
lentős emelkedése 1989 óta (8200-ról 11 400-ra), miközben az anyanyelvtudás bevallott ará-
nya 38-ról 24%-ra esett vissza. Meglehet, hogy számolnunk kell az ún. „megélhetési nemzeti-
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ség” megjelenésével? Az adatok alapján a nyelv elhalásának a szélére kerültek rajtuk kívül a
szölkupok (1640 fő), a kolai lappok (780), a nganaszanok (500) és az enyecek (120). A nyelv-
vesztés további okairól (iskolázottság, városiasodás, a hagyományos kultúra, a hitvilág és
szokások háttérbe szorulása) a későbbiekben szólok.

A legutóbbi két népszámlálás adata alapján 13 év alatt mintegy 11%-os volt az anyanyelv-
vesztés (hivatalos) mértéke. Ha a jelenlegi tendencia folytatódna, a következő századfordulóra
az anyanyelvét használó uráli népesség összlélekszáma százezer alá (!) esne... A szimpla de-
mográfiai adatok sem sugallnak mást: 1989-hez képest mára 14%-kal csökkent az összlét-
szám. (A kérdés irodalmához: Szanukov 2000: 154–159.)

Iskolarendszer, iskolázottság. Az anyanyelvhasználat kérdése szorosan összefügg az is-
kolázottság mutatóival. A jelenleg hatályos oroszországi törvények szerint (kisebbségi) anya-
nyelvi oktatást csak az általános iskola alsó osztályaiban kell biztosítani (ez alól csak két tö-
rökségi nép, a tatár és a baskír iskolarendszere kivétel, ahol középfokon is lehet anyanyelven
tanulni). A felsőfokú képzésben csak a nemzeti tárgyak (nyelv, irodalom, történelem) tanul-
hatók anyanyelven. Az általános iskoláknak három típusa létezik, ezek közül a legjobb hely-
zetben az ún. nemzetiségi iskolák vannak. Itt az alsó tagozatban a tanítási még a tituláris köz-
társaság nyelvén folyik, de a felsőbb évfolyamokon az anyanyelv tantárggyá „esik vissza”,
helyét átveszi az orosz. Az ún. vegyes nemzetiségű iskoláknak csak a neve szép: itt végig az
orosz a tannyelv, akárcsak a harmadik típusban, az orosz iskolákban. Pusztay János adatai
(2006: 125) szerint a Mordvin Köztársaságban 227 vegyes és 256 orosz iskolára 187 nemzeti-
ségi jutott, ez 28%-ot tesz ki (tehát mintegy 6%-kal kevesebb, mint a köztársaság mordvin la-
kosságának aránya).

További nehézséget okoz, hogy a hatalom igyekszik megnehezíteni az anyanyelvtanulási
lehetőségeket: bezárják a falusi iskolákat, csökkentik a nyelvoktatásra szánt órák mennyisé-
gét, korlátozzák az anyanyelv-tanári állások számát. Ebben a törekvésben sokszor a szülők is
partnerek: úgy vélik, hogy ha gyerekük nem tanul meg jól oroszul, akkor hátrányba kerül, s a
felvételin az orosz nyelvű terminológia hiányában eleve esélytelenek lesznek. (Az iskolahely-
zetről ld. még a Finnugor kalauz egyes nyelveket bemutató írásait.)

A nyelvi tervezés kulcsmotívuma: a nyelv fennmaradásának legfőbb záloga az élet minden
területén használható nyelvváltozat megteremtése (lenne). 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 tudo-
mány területén nem tudnak versenyre kelni az orosszal. Így ezeknek a nyelveknek a presztízse
gyors ütemben romlik, 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 nemcsak az iskolai oktatásban szorul háttérbe az etnikumok
nyelve, hanem megfelelő szakterminológia híján nehéz feladatnak tűnik a zürjén, mordvin,
osztják stb. nyelvű jogi vagy éppen orvosi könyvek megírása/használata. E helyzet megvál-
toztatása csak egy hosszú és fáradságos folyamat eredményeképpen képzelhető el: meg kelle-
ne újítani a szaknyelveket, létre kellene hozni az adott nyelv egyes tudományterületeinek szó-
kincsét (manapság már vannak ilyen irányú kezdeményezések, de jellemző, hogy például a
mordvin nyelvészeti terminológia megújításának egyik legfőbb élharcosa a magyar Zaicz Gá-
bor), terminológiai szótárakat kellene kiadni, biztosítani kellene az anyanyelven történő isme-
retszerzést (ez a kérdés nem választható el a könyv- és újságkiadás helyzetétől) stb.

A problémát az is súlyosbítja, hogy a nyelvészek és egyéb szaktudósok munkája önmagá-
ban 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. Objektív-
nek a tankönyvek, a szakkönyvek, a nem orosz nyelvű tudományos fórumok stb. hiányát te-
kinthetjük (képzeljünk el egy orvosi konferenciát osztjákul...), szubjektívnek pedig a kisebb-
ségi beszélők elszántságának (nyelvi elkötelezettségének), a purista nyelvszemlélet terjedésé-



4

nek csekély mértékét. Jómagam is ismerek olyan mordvin nyelvészt, aki gyermekeivel oro-
szul társalog... A tudományos szaknyelvnél is rosszabb állapotban van a közigazgatás, a poli-
tikum nyelve: az orosz dominanciája ott még egyértelműbb, még nyomasztóbb. A helyzetet
emellett sokszor a belső megosztottság, az egységes irodalmi nyelv hiánya is nehezíti. (A ter-
minológiai kérdésekhez vö. Zur Frage der Terminologiebildung in den uralischen Sprachen,
ill. Terminology issues in the Finno-Ugric languages of the Russian Federation.)

Rosszak a finnugorok iskolázottsági mutatói is. Pusztay adatai (2006: 260–268) szerint
Oroszország orosz népességének 19%-a rendelkezik valamilyen felsőfokú végzettséggel, eh-
hez 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%),
de még a lista élén álló mordvinok (12,6) sem lehetnek büszkék mutatóikra.

Összességben elmondható, hogy bizonyos értelemben megoldhatatlan problémával állunk
szemben: az iskolázottsági mutatók puszta emelkedésének sem lenne egyenes következménye
az anyanyelvi ismeret javulása, hiszen minél feljebb haladunk az oktatási szinteken, annál in-
kább az orosz dominanciájával találkozhatunk. Minél tanultabb valaki, annál inkább kötődik
az orosz nyelvhez, s annál kevésbé fogja anyanyelvét használni a jogi, orvosi vagy éppen fizi-
kai ismeretanyag megtanulására-átadására. Ezáltal az anyanyelv használati köre erősen beszű-
kül, s másodrendűvé válik. Kialakul tehát egyfajta ördögi kör, amelyből nagyon nehéz kitörni.

De hogy ne csak a negatívumokról szóljak, két pozitív példát is kiemelek. Az egyik a bib-
liafordítások szerepe a nemzeti nyelv és identitás megerősítésében. Mostanában – elsősorban
a Stockholmban és Helsinkiben működő bibliafordító társaságok jóvoltából – egyre több val-
lási szöveg lát napvilágot a kisebb finnugor nyelveken. Ezek alapvetően jó, a széles népréte-
gek által használható fordítások. Külön értékük, hogy igyekeznek minimálisra csökkenteni az
orosz eredetű elemek számát, s új szavak alkotásával (szóképzéssel és összetétellel), régi sza-
vak felelevenítésével, nyelvjárási szavak irodalmivá tételével, tükörfordításokkal próbálnak
meg új szavakat alkotni a nyelvükből eleddig hiányzó fogalmak megnevezésére. Néhány pél-
da az újabb vogul bibliafordításokból: Tōrum ’ég, istenség > Isten’, kūśaj ’gazda > Úr’, nōh-
jalti ’meggyógyul > feltámad’; Tōrum lātiη totne hum ’Isten szavát hozó férfi = apostol’,
Hansum Nēpakit ’írott papírok = Szentírás’, Tōrum ľahhal totne hum ’az Isten üzenetét hozó
férfi = próféta’, paľa ūrne hum ’bárányt őrző férfi = pásztor’, jīvnil matirāti vārne hum ’fából
valamit csináló férfi = ács’, nēg-humig halp śalti ’nő-férfi [= házaspár] közé lép = házasságot
tör’ (Keresztes 2004: 76–77); a mordvinból: śeďej ľembe ’szív + meleg = kegyelem’ (a ko-
rábbi, orosz eredetű благодать helyett), meľeń vanića ’kívánság + őrző = istenfélő; kegyes’
(< or. благочестивый), śeďejmaŕamo ’szív + érzés = kegyelem, irgalom’ (< or. милость),
paro meľ ’jó + kedv = jóakarat, jószándék’ (< or. благоволение) (Fábián 2003: 95–98; vö. to-
vábbá a Debreceni Egyetem Finnugor Tanszéke évkönyvének, a Folia Uralica Debrecenien-
sia 9–13. számának [2002–2206] idevágó írásait).

A másik példa a hét napjainak megnevezése. A Volga-vidék törökségi és finnugor nyelvei
nem az orosz eredetű neveket használják (mint több más nyelv), hanem megtartották/feleleve-
nítették a régi, részben pogány vallási szokásokat tükröző neveiket. Példák a cseremiszből:
šočmo ’születő (nap) = hétfő’, kuškçžmo ’a lóra szállás napja = kedd’, wür-geče ’a vér napja =
szerda’, iź-arńa ’kis péntek = csütörtök’, kukšo-geče ’böjti (szó szerint: száraz) nap = szom-
bat’, ruš-arńa ’orosz ünnepnap = vasárnap’.

„Oszd meg és uralkodj!” – az irodalmi nyelv(ek) kérdései. Az oroszországi kisebbségi
sorban élő népek viszonylag fiatal írásbeliséggel rendelkeznek. A zürjének XIV. századi püs-
pöke, Permi Szent István által megalkotott ábécét leszámítva a finnugor népek csak a XVIII–
XIX. századtól rendelkeznek írásos emlékekkel (elsősorban evangéliumfordítások s egyéb
vallásos szöveg készültek az első időkben). Az irodalmi nyelvek megteremtésének igénye
csak az 1920-as–30-as években merült fel tudományos igénnyel, de a kezdeti szabadabb idő-
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ket felváltó sztálini sötétség csírájában fojtott el minden értelmiségi mozgalmat. Ez, illetve a
sok nyelvet jellemző erős nyelvjárási megosztottság vezetett oda, hogy több nép – elsősorban
a mordvin, a cseremisz és a komi-permják – irodalmi nyelvének/nyelveinek a kérdése a mai
napig nincs kellőképpen tisztázva. Sok (főként finn és magyar) nyelvész azon a véleményen
van, hogy az „oszd meg és uralkodj” elven végre felül kellene emelkedni, s az „egy nemzet –
egy nyelv” állapotába kellene eljutni (ennek összefoglaló irodalmát ld. Pusztay 2006: 198–
199), de jónéhány (oroszországi kisebbségi) kutató véleménye eltér ettől.

A legelkeserítőbb helyzetben talán a mordvinok vannak. Nem elég a rendkívül nagy szét-
szórtság (az összmordvinságnak kétharmada diaszpórában él), ezt még a nyelvjárási megosz-
tottság is tovább rontja. A mordvin nyelvnek két fő dialektusa van, az erza és a moksa – lega-
lábbis így tartja a nyugati nyelvészek zöme, míg a mordvinok még 1925-ben úgy döntöttek,
hogy ez két külön nyelv. E nézetet manapság főleg az erzák képviselik (ők kb. kétszer annyi-
an vannak, mint a moksák). Ami a kérdés nyelvi részét illeti: a két nyelvjárás alapszókincs-
ének mintegy 80%-a közös, a grammatikai különbségek (pl. dativus, birtokos személyrago-
zás) pedig nem áthidalhatatlanok. Félő, hogy egy idő után előállhat az a képtelen helyzet,
hogy egy erza és egy moksa között az orosz lesz a közvetítőnyelv... A közeledés megakadá-
lyozásának politikai okai vannak, számunkra, kívülállók számára világos, hogy az egységes
etnosz hiánya az identitás gyengülését vonja maga után, ami az orosz többségi társadalom ér-
dekeinek tökéletesen megfelel. E megosztott helyzetben ráadásul nem egy nagy, közel milliós
népességnek kellene kiverekedni nyelvi jogait, hanem két kisebb áll szemben az orosszal. (A
mordvin nyelvi helyzetről részletesebben: Gheno 1995; Keresztes 1996; Zaicz 1994.)

Nem sokkal jobb a cseremiszek helyzete sem: itt két nyelvjárás él, a mezei és hegyi csere-
misz. Mivel a mezei marik lényegesen többen vannak (kb. 80%), így logikusnak tűnik, hogy
ez a dialektus adja az irodalmi nyelv alapját, de a hegyi cseremiszek (és az oroszok) ezt igye-
keznek megakadályozni. – Hasonló a korábban már említett permják nyelv(járás) helyzete is
(ld. 2. lábjegyzet). Az irodalmi nyelvek kérdésének összefoglaló szakirodalma: Zaicz 1995.

Mentális kérdések, környezetszennyezés, urbanizáció. Az oroszországi finnugor (és
más, köztük az orosz!) népek fogyásának egyik legfőbb oka életmódjuk: a rossz fizikai álla-
potuk 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” (Pusztay 2006: 58).
A mordvinok öngyilkossági rátája néhány éve 34,7 volt, míg az oroszországi összmutató
„csak” 18,5. Megdöbbentő adatok.

A magas halandóság okainak jelentős része a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági folyama-
tokra vezethetők vissza, s az életszínvonal csökkenésével, a munkanélküliség emelkedésével
és a környezetszennyezéssel járó negatív, egészségkárosító folyamatokat felerősítik a pszichi-
kai tényezők: a kilátástalanság, az alacsony presztízsű életvitel, az iskolázatlanság, a hagyo-
mányos életforma felbomlása, a gyökerek elvesztése egyenesen vezet a depresszióig, az ön-
gyilkosságig és persze az alkoholizmusig, ami az északi népeknél (és egész Oroszországban
is) az egyik legnagyobb probléma.

A szibériai kőolajkitermelés egyszerre áldás és átok. Áldás az ebből meggazdagodó
(moszkvai, pétervári) oligarcháknak és egy szűk helyi rétegnek (Hanti-Manszijszkban járt is-
merőseim csodálatos épületekről, nyugatias életformáról számolnak be), de átok az őslakos
népeknek. A hihetetlen mértékű környezetszennyezés „eredményeképp” a korábban önfenn-
tartó életet élő, ún. természeti népek élettere beszűkül, a falvakba/városokba beköltöz(tet)és
az eredeti életmód kényszerű feladásához, a korábbi közösségek felbomlásához, a több évszá-
zados hagyományok és vallási szokások elfeledéséhez vezet, aminek „eredménye” a gyökér-
telenség, az ősi identitás elvesztése. Ez együtt jár a nyelv státusának megváltozásával is: a vo-
gul, osztják és szamojéd nyelvek visszaszorulnak a legszűkebb családba, kiüresednek, már
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nem képesek a mindennapi társadalmi érintkezés eszközeként funkcionálni – helyüket a min-
denható orosz nyelv veszi át.

Az ősi szokások és a vallás összetartó ereje is gyengül, az életforma megváltozásával a ha-
gyományok háttérbe szorulnak. Érdekes ellenpélda Mariföld, ahol a mohamedán vallású tatá-
rokkal és a pravoszláv oroszokkal együtt élő cseremiszek megtartották/felelevenítették régi
pogány hitüket: az animizmus az 1990-es évek eleje óta törvényes vallássá lépett elő (Taage-
pera 2000: 178–202).

Az életmódváltás, kényszerköltöztetés jelensége érinti az urbanizáció kérdését is. Pusztay
könyvének idevágó adatait (2006: 271–277) 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 urbanizáció törvényszerű kísérő jelensége az eloro-
szosodás. A másik gond: a falu életszínvonala alacsony és egyre romlik, így gyors és határo-
zott intézkedések híján az etnikai nihilizmus még tovább fog nőni.

Ez hasonló feloldhatatlan ellentmondáshoz vezet, mint az iskolázottság kérdése: az orosz-
országi kis népeket csak az életszínvonal fejlesztése és az ezzel szorosan összefüggő iskolá-
zottsági szint növelése és a megfelelő anyanyelvi tervezés révén lehetne megmenteni a kiha-
lástól. Ugyanakkor az eloroszosodás legbiztosabb útja az urbanizáció és az iskolázottság.
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