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1993 októbere Oroszországban új körülményeket teremtett: szégyenletes hely-

zet alakult ki, amelyben megjelent a testvéri vérontás, s ezt a széles néptömegek

anyagi és túlélési lehetőségeinek megalázó romlása kísérte. Az oroszországi nem-

zetek közötti véres konfliktusok nagyon megnehezítik a történelmi folyamatok he-

lyes értelmezését és értékelését, és azt a gyanút erősítik, hogy az összetűzések al-

kalmával megsértik a népek internacionális egységének és barátságának állítólag

megerősödött elveit.

A válsághelyzetből kivezető legjobb utat kétségkívül az etnoszok újjászületése

és fejlődése, az etnikumközi kapcsolatok kiegyensúlyozása jelenti. Úgy gondolom,

a probléma megoldásához hatékony segítséget nyújthat az Ember erkölcsi és szel-

lemi alapelveihez való visszatérés - az olyan szen t fogalmakhoz, mint becsületének

és méltóságának tiszteletben tartása, az anyanyelv, a hagyományok, a szokások

szeretete - egyszóval a visszatérés a "gyöker ekhez és a forrásokhoz", a szűkebb

hazának nevezett táj megismeréséhez és szeretetéhez. Pontosan ezen az alapon

erősíthetők az igazi testvériség kőtelékei, javíthatók - amint az az egész civilizált

világban történik - a nemzetek közötti kapcsolatok. Korábban megírtam, hogy a

történelmi emlékezetvesztés a Volga-vidéki népek közül a mordvinok két ágára,

az erzákra és a moksákra jellemző leginkább, és nemzeti nihilizmusuknak ez az

egyik oka.

Most, amikor az erza és moksa nemzettudat az első lépéseket teszi az újjászü-

letés felé, amikor a nép igyekszik megvonni fejlődése mérlegét és a jövőbe pillan-

tani, az értelmiségnek segítenie kell, hogy helyesen határozza meg az újjászületés

célpontjait.

Fájdalmas tudomásul venni, hogy több mint három erza és moksa nemzedék az

.Jntemacíonalizálás", a "felvirágzás és közeledés", az "egybeolvadás", a "társa-

dalmi egyneműség felé való haladás" stb. jelszavainak elviselhetetlen ideológiai

nyomása alatt állt. El kell ismernünk és tudomásul kell vennünk, hogy ez a három

nemzedék az eljövendő, még meg sem született nemzedékeket ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma nku r ttá * válás

hajmeresztő veszélyével fenyegeti.

* A mankurtokról Csingiz Ajtmatov: Az évszdza dná l ho ssza bb ez a na p c. művé-
ben olvashatunk. Olyan személyek, akiket kegyetlen módon megfosztottak em-
lékezőképességüktől. Leborotvált fejükre frissen leölt teve nyakbőrét tapasztot-
ták, s az iszonyatos kínokat okozva, ott száradt meg. Ha az illető túlélte a proce-
dúrát (általában öt-hat közül egy), semmire sem emlékezett, ma nku r t - rab lett
belőle, aki mindhalálig engedelmesen szolgálta gazdáját. Egy ilyen rabnak az ér-
téke tíz másikéval ért fel.
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Mára beértek azok az erők, amelyek nem "felülről" semmisítik meg a nemzeti
kultúrát, amint eddig tették: csizmával taposva el a nemzeti politikával kapcsola-
tos minden élő gondolatot, hanem "belülről", a nemzeti nihilizmusra támaszkod-
va, ami sokkal, de sokkal veszélyesebb az etnosz élete szempontjából. A veszély
számunkra azért rendkívüli, mert ezek a belső erők az erzáknál és a moksáknál a

bővített újratermelés szakaszába léptek.
AjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma nku r tok serege titokban szerveződik. Tagja lehet egy-egy elnézően mo-

solygó, "kulturált" mérnők, aki fintorog, s szégyelli bevallani származását, anya-

nyelvét, kultúráját. Ő az, aki az autóbuszon elsőként reagál minden "hiányosság-
ra": "a mordvinok mordvinok maradnak", "ilyesmi csakis a mordvinoknál fordul-
hat elő", mondja. Vannak közöttük tudományos kutatók, középiskolában, sőt fel-
sőoktatási intézményben dolgozó tanárok, sok a tisztviselő is. Ezek sáskaként fel-
falják népük kultúráját, amelyet már-már sajátjuknak tekintettek. Hajlamosak rá,

hogy önnön értéküket a kultúrák keveredésében lássák. Tagadják a nemzeti nyelv
szerepét, tagadják, hogy a nemzeti nyelvnek szerepe lenne az ember, a nemzet éle-
tében.

Az ilyet nem lehet az emberiség erkölcsileg teljes értékű tagjává vagy mond-
juk Oroszország igaz fiává nevelni. Nagyon veszélyes emberek, valamiféle "hun
förgeteg", csak az általuk lerombolt falut ebben az esetben a nemzeti kultúrában
és a társadalom erkölcsi közérzetében okozott kárral kell behelyettesíteni.

...Az ember azt gondolná, az erzák és moksák számbeli fogyatkozásának mín-

denekelőtt a nemzet problémáival foglalkozó tudományos kutatókra kellene kijó-
zanítólag hatnia. Sajnos mindeddig nem venni észre, hogy kutatóink gyógyulná-
nak az illúziókból, és felismernék, hogy milyen veszélyes volt az a mítoszteremtés,
amellyel az új társadalmi közősség, a "szovjet nép" kialakításának korszakában
foglalkoztak.

A mai kutatók Oroszországban elsősorban a konjunkturális, egyoldalúan ideo-
logizált társadalomtudomány produktumai, és egyelőre a megszokottság alapján
konjunkturálisan is működnek. Mí, társadalomtudósok több mint ötven évig

"a nemzetek internacionalizálása és egybeolvadása", a "nagy és megbonthatat-
lan" témáján rágódtunk. Most pedig, ahelyett, hogy határozottan megtagadnánk
a társadalmi fejlődésről alkotott hibás nézeteinket, tudományos mundérunk fel-
újításán fáradozunk, félünk régi, pecsétes öltözékünkben mutatkozni. Csak figyel-
jék meg, hányan álltak be közülünk a legszélsőségesebb radikális demokraták tá-
borába, foglalták el a jobbszárnyelőénekesének helyét, miközben SZKP tagköny-
vüket úgy dobták el, akár egy elhasznált vasúti jegyet. Sokan közülünk úgy hozták
át a peresztrojka szakaszába kandidátusi, doktori, professzori címüket és rangju-
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kat, hogy egyáltalán nem gazdagították tudományágukat új eszmékkel, megbízha-
tó és hasznos ismeretekkel.

Most az a fontos, hogy legalább a haladás irányát helyesen válasszuk meg, hogy
reményünk lehessen; közeledünk az erzák és moksák újjászületéséhez, nem pedig

távolodunk tőle. Sajnos továbbra is makacsul "le akarjuk küzdeni" a két mordvin
etnosz, vagy szubetnosz - az erzák és a moksák - egyesítése felé vezető úton tor-
nyosuló akadályokat. Adott esetben a két csoport definiálása nem fontos, a továb-
biakban majd megmagyarázom, miért. Megnyugtatásként megjegyezzük, hogy az
"egységes" mordvin nép kialakulásához vezető utat, az eddig megtett szakasz ta-
núsága szerint nem fogják holttestek szegélyezni, és nem kíséri olyan, vele lénye-
gében egyenértékű békés halál sem, mint amilyen az őrület. Csakis a helyzet józan
értékelése kecsegtethet az újjászületés reményével. Amíg azonban nem jutunk el
a bajok gyökeréig, igencsak kétséges optimistán tekinteni etnoszaink (vagy szub-
etnoszaink?) jövőjébe. Máris elénk rajzolódik az orosz nyelvű mordvin ember ké-
pe, aki nekikeseredve szemléli nemzeti kultúráját, csak nyügnek tekinti azt, a meg-
őrzésére és fejlesztésére fordított anyagiakat pedig kidobott pénznek tartja.

Az. erzák és moksák sok baja abból származik, hogy igencsak furcsán értelme-

zik a napjainkban zajló konszolidációs* folyamatot. A jelenség megértéséhez fel-
tétlenül szükség van a probléma rövid történelmi áttekintésére.

A Szovjetunió totalitárius rendszerének kialakulása idején, amikor az ország
népeinek történelmi sorsa és egymás közötti viszonya hosszú időre eldőlt, felerő-
södtek a nemorosz népek russzifikálására és a birodalmi expanzióra irányuló tö-
rekvések. Sztálin hatalomra kerülésével világossá vált, hogy a független népek sző-

vetségének eszméje csak papíron létezik, hogya Szovjetunió ugyanaz a régi biro-
dalom, csupán a politikai berendezkedés változott. Georgi Dimitrov, aKomintern

Végrehajtó Bizottságának főtitkára naplójában leírja azt a pohárköszöntőt, ame-
lyet Sztálin 1937. november 7-én, a forradalom 20. évfordulója tiszteletére rende-
zett felvonulás után, a Vorosilovnál tartott díszebéden szűk körben mondott el:
"Szeretnék néhány, talán nem az ünnephez méltó szót mondani. Az. orosz cárok
sok rosszat tettek. Kirabolták és rabságba döntötték a népet. A földesurak érdeké-
ben folytattak háborúkat és foglaltak el földeket. oe egy jó dolgot is csináltak: óri-
ási, egészen Kamcsatkáig nyúló államot kovácsoltak össze. Mi örökségül kaptuk
ezt az államot. És először mi, bolsevikok ötvöztük és erősítettük egységes és oszt-

hatatlan állammá ...Úgyegyesítettük ezt az államot, hogy minden része, amelyet a

* AjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkonsr o lid á c iá szót 'egybeolvadás, egy néppé válás' értelemben használja a
szerző.



6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIv AN ANDREJEVICS JEFIMOV

közös szocialista államtól elszakítanának, nemcsak az utóbbinak okozna kárt, ha-
nem létezni sem tudna önállóan, elkerülhetetlenül idegen rabigába kerülne. Ezért
aztán mindenki, aki megpróbálná megbontani ennek a szocialista államnak az egy-
ségét, aki valamely részének a leválasztására törekszik, avagy nacionalista; az el-
lenség, a Szovjetunió népei államának esküdt ellensége. És mi meg fogunk semmi-

síteni minden ilyen ellenséget, legyen akár régi bolsevik is. Meg fogjuk semmisíte-
ni egész nemzetségét, a családját mindenkinek, aki tetteivel és gondolataival, igen,
a gondolataival a szocialista állam egysége ellen támad. Kíméletlenül meg fogjuk
semmisíteni. Az utolsó ellenségig, őket magukat és a nemzetségüket! Helyeslő

kiáltások A nagy Sztálinra!" 1

Hát ilyen alapokon nyugodott a szocialista internacionalizmus, a Szovjetunió
és Oroszország népeinek örök és megbonthatatlan barátsága.

A népek unifikált közösségének létrehozására irányuló szörnyűséges utópista
társadalmi kísérlet, amely nem vette figyelembe a népek különböző kultúráját,
nyelvét, életmódját, példátlan áldozatokat követelt a Baltikumtól Kamcsatkáig.

Bármily kűlönös, a nemzetek közötti kapcsolatok ilyetén felfogása Sztálin ha-
lála után is megmaradt, és ezáltal pontosan mutatta, mennyire virulens a közpon-

tosított, utasításos-bürokratikus rendszer. Az ellen őrzés nélküli expanzionizmus
erősödése, a központi hatóságok büntetlensége, a helyi érdekek semmibevevése kű-

lönösen az 50-es évek második felétől figyelhető meg. A minisztériumok és hiva-
talok kíméletlenül irtottak minden nemzeti sajátosságot, pusztították az emberek
lakókörnyezetét, rombolták kultúráját. Az uralkodó elit számára az etnikum peri-
fériális és másodiagos problémának számított. A társadalomtudósok annyiban és
olyan formában mutattak "érzékenységet" az etnikai problémák iránt, amennyi-
ben és ahogyan az elősegítette a kandidátusi vagy doktori disszertáció megvédé-
sét, de közben teljes erővel bizonygatták a népek egybeolvadásának elkerülhetet-
lenségét. Hruscsov 1958-ban kijelentette: "minél hamarabb végbemegy a népek
egybeolvadása, annál hamarabb felépítjük a kommunizmust." Ehhez még hozzá-
tesszük, hogy 1977-ben, amikor a Szovjetunióban a fejlett szocializmus alkot-
mánytervezetét tárgyalták, L. I. Brezsnyev azt a ,,nagy" felfedezést tette, tovább
gazdagítván ezzel a marxízmus-lenínízmus nemzetekről szóló tanítását, hogy a
kommunizmus első szakaszában még fennmaradnak a nemzetek. A néptömegek
olyan intellektuális színvonalon álltak, hogy valószínűleg - csakúgy, mint régeb-

ben - mindenüket odaadták volna a mesebeli kommunista királyság győzelméért,
s közben nem vették észre, hogy személyes nemzeti méItóságuknak a csoda kedvé-
ért történő elvesztegetésévei önmagukat is, meg az eljövendő nemzedékeket is egy
egész világot betöltő koncentrációs táborra ítélik.
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A nép nyilván nem kővette volna ezeket az utópisztikus eszméket, ha az irányí-

tó értelmiség meg a "tudomány" meg nem magyarázza neki. Így lett az utópiszti-
kus nemzeti nihilizmusból ópium a nép számára. Ezen az alapon fejlődött ki Orosz-
ország népeiben az anacionális tudat sötét ösztöne. Ilymódon az etnikai egybeol-
vadás irányába hatott a társadalmi rendszer egész ereje, annak ideológiája és po-
litikája, vagyis azok az utópisztikus sémák, amelyeket az értelmiség az intemacio-
nalizmusról, a népek egybeolvadásáról, és a társadalmi egyneműség felé való ha-
ladásról hirdetett. Sok radikális demokrata manapság is ezt a receptet használja.
Több szélsőséges párt, egyes parlamenti képviselők és a felsőbb állami hatalom
képviselői is rokonszenve znek ezzel az állásponttal. Ahelyett, hogy a sok torzulás
helyreigazításával foglalkoznának, megtisztítanák az emberek tudatát a nemzetek
közti kapcsolatokat terhelő utópisztikus eszméktől, fordítva cselekszenek veszé-
lyesnek tartják a nemzeti mozgalmakat, szítják a népek közötti viszálykodást, a

rendszer helyett a népeket kiáltják ki bűnösnek.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z 50-es évek végén, a 60-as évek elején Mordoviában tömegével zárták be a
nemzeti iskolákat, pártokrata és bíirokrata módszerekkel hozzáláttak a társadalmi
élet egységesítéséhez, az etnokulturális oldalt is beleértve. Ebben az időszakban

kezdték aktívan tanulmányozni tágabb történelmi keretben az etnoszociális és
nemzeti közösségek kialakulóban lévő ismérveit is, pontosítani meghatározásukat.
1964-ben Mordoviában a mordvin nép etnogenezisének szentelt össz-szövetségi
konferenciát rendeztek.2 A konferencia anyagai összeségükben igen hasznosnak

bizonyultak a további néprajzi kutatások szempontjából. Ám arra a tényre is fel
kell figyelni, hogy a konferencia az etnokulturális redukció, a nemzeti iskolák be-
zárása, számának csökkentése, a nemzeti nyelv megcsúfolása közepette, a lénye-
gében véve asszimilációs folyamatok serkentésévei egyidőben folytatta munkáját.
A mordvin kutatók között emlékezetes vita bontakozott ki a nemzeti problemati-
ka körül: a mordvin szocialista nemzet kialakulásáról, arról, hogy az milyen etni-

kai alapon kezdődött el, az erzák és a moksák közötti konszolidációról stb. A vitá-
ban sok neves szovjet tudós vett részt, közöttük a mieink is: M. Szafargalijev, M.
Koljagyenkov, N. Ciganov, M. Dorozskin, 1. Jaskin, L. Filatov és még sokan má-
sok. A z 1964-ben elkezdett vita bizonyos megszakításokkal egészen az utóbbi éve-
kig folytatódott. Bekapcsolódott az új tudósnemzedék is: A. Szuharev, N. Moksin,
D. Nagykin, D. Cigankin és mások. Természetesen témánk keretében nem tehet-
jük történelmi elemzés tárgyává a vita során érintett valamennyi problémát. Csak
az egyiket emeljük ki közülük: az erzák és moksák konszolidációjának meglehető-
sen vitatottá vált kérdését. A 30-as és a 70-es évek kőzőtt az a felfogás uralkodott.
hogya Mordvin ASZSZK 1937-ben elfogadott alkotmányával befejeződött az egy-
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séges mordvin szocialista nemzet kialakulása. Így aztán az erzák és a moksák kő-

zötti konszolidáció kérdése önmagától elesik. M. Dorozskin, 1. Jasin, A. Szuharev,
L. Filatov és mások a 70-es évek végén és a 80-as évek elején is emellett érveltek.
N. Moksin elvileg egyetértett azzal, hogyaMordvin ASZSZK alkotmányának el-
fogadásával befejeződött az egységes szocialista mordvin nemzet kialakulása,
ugyanakkor támogatta az ismert szovjet etnográfus, V. 1.Kozlov előzetesen felál-
lított tételét, miszerint az erzák és moksák közötti konszolidáció folyamata még
nem ért véget. 3 Hangsúlyozzuk, hogy abban az időben ez pozitív és meglehetősen
bátor álláspont volt. A hatalmi struktúrákat valamiképpen konkrét cselekvésre, a
tudósokat pedig további etnoszociológiai kutatásokra sarkall ta. Áro aglasznoszty
kibontakozása és a diktatórikus, utasításos adminisztratív rendszer széthullása
idején kiderült, egyébként nem N. Moksin segítsége nélkül, hogyakoncepciónak
több, igencsak veszélyes módszertani hibája van. Arról van ugyanis szó, hogya

nemzeti konszolidáció folyamatát konkrét helyzetelemzés és konkrét eredmények
nélkül magyarázták. A valóságban az erzák és moksák közötti etnokonszolidációs
tényező az orosz nyelv lett. A javasolt konstrukció szerinti konszolidációs "ma-
lom" egyáltalán nem mordvin nemzeti produktumot termelt. Ennek eredménye-

ként a javasolt egységzóna sajátos "homo szovjetíkuszokkal", oroszul beszélő em-
berekkel,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma nku r tokka l, nemzeti nihilistákkallett tele. Természetesen ez a .Jcon-
szolidáció" felgyorsította az asszimiláció folyamatát, deformálta a nemzeti tuda-
tot, a személyiség lelki diszharmóniájához vezetett, rombolta az etnoszok, szubet-
noszok (az erzák és a moksák) funkcionálásának életfontosságú struktúráit. Adott
esetben az etnosz-szubetnosz elnevezés különbsége lényegtelen, és a definíciókról
folytatott viták értelmetlenek. Ahogy mondani szokták: "akár fazéknak is nevez-
hetsz, csak a tűzhelyre ne tégy". Egyébként pedig a .mordvín" etnonim valamifé-
le alaktalan, etnoszociális tartalmától megfosztott és elvont terminussá vált, ami-
ről a következőkben még szólunk.

Ha figyelmesen a .anordvín integráció" híveinek az arcába nézünk, különösebb
nehézség nélkül felismerjük közöttük azokat, akik annak idején a perspektívátlan
mordvin falvak felszámolásának lelkes hívei voltak, akik a Mordvin ASZSZK né-
pének kialakítását az új társadalmi közösség - a szovjet nép - eszméj évei együtt
kitalálták. Ők bizonygatták, hogy meg kell állapítani, a "felvirágzás és egybeolva-
dás" folyamatában ki a vezető, és ki a vezetett. Lényegében a "népek egybeolva-
dásának" régi eszméjéről van szó, és magától értetődik, melyik népnek kell egybe-
olvadnia melyikkel és melyiknek a javára. Most pedig ezek az emberek kapaszkod-
nak az erzák és a moksák integrációjának gondolatába. Ha az integráció problé-
májának legújabb historiográfiáját a sajtóközlemények és tévéközvetítések alap-
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ján összefoglaljuk, néhány egyszerű tételhez jutunk, amelyeket N. F. Moksin már
a 70-es években hangoztatott: ,,A konszolidációval egyidejűleg a mordvin nemzet
az orosz nemzethez való közeledés és a vele való egybeolvadás folyamatát is át-
éli".4 És ezt a folyamatot "a nemzetek egymáshoz való közeledése és egybeolva-
dása világtörténelmi jelentőségű tendencíájaként" értékeli. 5

Bármily kűlőnős, házi sütetű tudósaink, az érteimiségről, a nemzeti politikai
elitről már nem is beszélve, struccként viselkednek, igyekeznek, hogy ne vegyék
észre, milyen önpusztító következményekkel jár az erza -moksa konszolidációezen
változata, a "mordvinizáció". Teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen konszolidációs
folyamat végére eltűnik a föld színéről az utolsó erza és moksa is, majd - amint
azt a történelem tanúsítja -, néhány évszázadra még fennmaradnak ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAka r a ta j vagy
tye r juha n típusú mordvinok, akikkel kapcsolatban azon vitatkoznak, hogy erzák,
avagy moksák-e. D. T. Nagykin professzor szemléletes jellemzése szerint "száraz
ágak az erzák és moksák élő fáján".

Mi több, a konszolidációnak ezt a veszedelmes változatát az utóbbi időben még
az "integráció" tételévei is kitartóan támogatják. Egy ilyen integrációt erőltető
"kilencedik hullámot"*, amely a sajtó hasábjairól és az éterből a "nem teljesen
konszolidálódott" mordvin nép fejére zúdul, amikor abban éppen ébredezik a nem-
zeti tudat, valószínűleg nem sorolhatunk a véletlen jelenségek közé. Ez abból ered,
hogy néhány karrierista számára reális lehetőség nyílt a zsarolásra és a politikai
spekulációra. Egy-egy tapasztalt sarlatán, amint ezt a demokraták közelmúltbeli
gyűléssorozata tanúsítja, ezen a réven a nép bizalmába férkőzhet. Átpolitizált for-
mában és populista csomagolásban "mordvin" közegben az elgondolás a követke-
ző alakot öltheti: a mor dvin kicsi n ép , és va nna k ember ek, a kik még ké t nép r e a ka r -

já k o szta n i: e r zá r a és moksá r a ... A dezin fo rmdciova l és extr em izmussa l nem ér -

nek e l s ike r t! A mor dvin egy nép ,TSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y emoszl ... Az orosz problémák tükrében pe-
dig még félelmetesebb lesz a változat: e lő szö r szé tver ték a Szovjeun io t, u tá na

.szuver en ita s i pa r á dé t" r endeztek O r oszo r szá gba n , a za z meg a ka r tá k inga tn i a z

a la poka t, most meg a mor dvinoka t ta lá ltá k ki. M ind ig is együ tt é ltünk! E gy e t-

no sz, egy nép ! Az általános válságban, amikor a tömegek elkeseredettek, a boszor-
kányüldözés és ellenségkeresés közepette mindez nagy veszélyt jelent a józan gon-
dolkodás számára. S már ki is rajzolódik az ellenség képe azoknak alakjában, akik
elhitték, hogy lehetséges a demokrácia és a nyíltság, és igyekeznek megismerni az

* A tengerészek hite szerint a viharban a kilencedik hullám a legveszélyesebb,
amelynek a hajók nem képesek ellenállni. (Ajvazovszkij megfestette, Ehrenburg
regényt Írt ezen a címen.)
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erzák és moksák tragikus sorsának gyökereit, felderíteni, milyen okok vezettek ily
szokatlan iramú asszimilációhoz, nemzeti nihilizmushoz, a modem történelemben
ezideig ismeretlen mértékű számbeli fogyatkozáshoz, a kultúra hanyatlásához stb.

Igaz, hogy amikor a tömegek ilyen nekidühödten elkeseredettek, akkor az igaz-
ság megismerését célzó mozgalom borotvaélen táncol. Talán várni kellene a jobb

időkre? Meglehet. Én azonban abszolút módon meg vagyok győződve mai nemze-
ti újjászületési mozgalmunk elindítója, D. T. Nagykin nézeteinek helyességéről.
Mind a mai napig fülemben cseng a hangja, hallom az erzák és moksák I. ősszorosz-
országi kongresszusán kifejtett gondolatait:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Kedves er zá k és moksá k! Tiszte lt

kü ldö ttek és megh ívo tta k! Nehéz időben gyű ltünk össze . Emlékeznek, m it éneke lt

a fé lkegye lmü G or kijn á l? »E lvesze tt a szekér ker eke .« Nemcsa k a ker ék, a ke-

r ekek vesztek e l, n in csenek má r meg a tr o jka ma dá r kén t r epü l ő lova i sem , de ma -

ga a szekér is m ind já r t szé tes ik. É s mindehhez itt va gyunk még mi, mor dvinok is

a ma gunk p r ob lémá iva l. H onna n? M iér t? M ifé le p r ob lémá k? É vszá za dokon á t

együ tt é ltünk testvé r i b a r á tsá gba n , m inden t - ö r ömö t, b á na to t - meg oszto ttunk

egymá ssa l, é s most tessék. Lehe t, hogy va nna k b izonyos kér dések, á mo ld juk meg

őke t, sza b ja na k ha tá r idő t, n em ez a z a z idő ...

D e a z a z idő , pon to sa n a z a z idő , a m it nem sza ba d e lsza la szta n i, mer t ha e l-

sza la sztjuk. bűn t köve tünk e l a nép e ll en , a z ember iség e llen . M er t a r r ó l va n szo ,

hogy legyenek-e e r zá k és moksá k a sokszínű ember iségben . Közben ped ig a zt su -

g a lma zzá k, hogy ez te rmésze tes fo lya ma t, egyesek le tünnek a sztnpa d r á l, ilyen a

so r s , a kis lé tszá mú etno szok so r sa , ezé r t a ztá n tűn je tek e l csendben , békében , ne

ug r á lja tok, ne inger e /je tek senkit. H a egy kicsit is ug r á l sz, c ímké t r á d : na c iona -

lis ta va gy, fa s iszta va gy. ő r ség ! (oroszul: karau1) Kur u ltá j! Ka r a ba h ! - Ba h !-

ba h -ba h !" - llyen érzelemteli, képszerű, pontosan fogalmazott mondatokban be-
szélt a Mordoviában élő erzák és moksák életéről előadása elején a megboldogult
professzor.

Elméletileg meglehetősen vitatott mind az a tétel, miszerint az etnoszok között
integrációs folyamat megy végbe, mind pedig az, hogya nemzetek közötti kapcso-
latok fejlődése általános jelenség lenne. A tétel kiindu1ási pontja valószínűleg a
nemzetek egybeolvadását hirdető elméletben keresendő, anyagot pedig az a tudo-
mányban gyökeret vert séma szolgáltatott hozzá, amely szerint a hosszas történel-
mi folyamat eredményeként a nemzetségi-törzsi közösségek népekké, nemzetek-
ké fejlődnek, majd pedig "szovjet néppé". Természetesen csak úgy egyszerű en
nem tagadhatjuk, hogy az emberi közösségekben integrációs folyamatok is leját-

szódtak. De először is gondosan tisztázni kell a folyamat jellegét, fel kell tárni an-
nak anatómiáját a konkrét etnoszra vonatkozóan. Másodszor pedig az integráció!
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nem szabad az etnoszok, egymáshoz mégoly közel álló etnikai (szubetnikai?) cso-
portok egybeolvadásaként elképzelni, létszámuk csökkenését - ami az erzák és
moksák esetében történik - természetes és elkerülhetetlen történelmi folyamat-
nak tekinteni. Hosszan tartó történelmi fejlődés eredményeként az erzák és mok-
sák igen értékes, eredeti nyelvet, kultúrát, hagyományokat stb. alakítottak ki. Leg-
alább mesterségesen ne segítsük - méghozzá a tudomány igénybevételévei - az
ilyen jellegű integrációs folyamatokat, még kevésbé alapozzunk rá nemzeti politi-
kát. Feltétlenül figyelembe kell venni a konkrét kőrülményeket, el kell kerülni az
egységesítést, ami a Szovjetunióban gyakorlatban volt.

Vagyis a konszolidáció és az integráció, eredjenek is a legjobb indulatból, és
folyjanak bármily demokratikus jelszavakkal, ha nincsenek összhangban az erzák
és moksák közötti reális folyamatokkal, lényegében az asszimilációs tendenciákat
erősítik. A jelenségek lényegének és megjelenési formájának összekeverése az er-
zák és moksák nemzeti létének legveszélyesebb öröksége, túlélésüket gátló erő.
Igyekezni kell elkerülni ezt a hibás politikát, amely nem a nemzetet és a népet szol-
gálja, hanem általa a nép a politika eszközévé válik, s ezért aztán az erzák és mok-
sák úgy járhatnak, mint azok a lepkék, amelyeket magához vonz az éjjeli tábortűz

fénye, de bennégnek a lángokban.
A nemzetiségi folyamatokra vonatkozó elméleti tételek megújításakor nem

szabad valamiféle egységes, univerzális, minden etnosz esetében alkalmazható
nemzetiségi politikából kiindulni. Minden népnek megvannak a maga problémái,

érdekei, céljai, törekvései, s azokat nem teszik semmissé, nem helyettesíthetik sem
a regionális tendenciák, sem pedig az általános európai integrációs folyamatok.
A nemzeti-etnikai fejlődés egyedi és szilárd formában történik. A nemzeti kultú-
rák egysíkúsága a jobbik esetben pangáshoz, a rosszabbikban elkorcsosuláshoz ve-
zet. A különbségek megszüntetésére, az egyöntetűségre irányuló politikát már
megéltük. Ennek az uralkodó elit elkorcsosulásával, a tudomány terén pedig a
pusztító dogmatizmussal és skolasztikus gondolkodással járó politikának az ered-
ményei ellentmondanak a józan észnek, konfliktusba kerülnek az emberi termé-

szettel, és áthatja őket az erkölcstelenség, valamint a képmutatás.
Azok a tapasztalatok, amelyeket a nemzeti folyamatok fejlődéséről a demok-

rácia körülményei között szereztünk, megértették velünk, hogy az integráció sok-
féle, több lehetőséget magában foglaló feladatot ró ránk. Az erzáknak és moksák-

nak az az első feladatuk, hogy legyőzzék azt a tehetetlenségi nyomatékot, amit a
kialakult struktúrák és megközelítési módok jelentenek, hogy levethessék maguk-
ról a régi gondolkodás terhét. Még lefelé húz az "egységes" nép pszichológiája, és
valószínűleg még sokáig fogja nyomasztani a tudatot a nehéz történelmi örökség.



12 IVANANDREJEVICSJEFIMOV

Ha közelebb kerülünk annak megértéséhez, hogy az erzáknak és moksáknak JE-
LENTÓSETNlKAIKULTÚRÁJAvan, hogy MINDKETIÓÖNMAGÁBANÉRTÉK,ez nem azt
fogja jelenteni, hogy a történelem cikkcakkban halad és ki kell egyenesíteni. Nem
túlzás, ha azt mondjuk, hogy az emberi társadalom egész történelmi fejlődése ké-
szítette elő ennek az önálló értéknek a felfedezését. A társadalom tapasztalatról
tapasztalatra haladt előre ennek az önmagában való értéknek a felismerése felé.
Az inkvizíció, az amerikai indiánok kiirtásának lépcsőfoka után jött az a politika,
amely szerint meg kell őrizni mind őket, mind pedig a kultúrájukat, és biztosítani
kell a feltételeket a fejlődésükhöz. Ezután vert gyökeret az a meggyőződés, hogy
akár a legkisebb etnosz kultúráj ának kihalásával is az egész emberiséget éri kár.
Ám az általános emberi kultúra ilyetén előrehaladása ellenére is még mindig van-
nak jelentős embercsoportok, közöttük a mordvin nemzeti nihilisták jelentős se-
rege, amelyek rosszindulattal viseltetnek az etnikai kultúrák iránt, lenézik az et-

nikai értékeket, és holmi messiásokként azt hirdetik, hogy Oroszországban az oro-
szoknak kell betölteniük az etnikai katalizátor szerepét. Azt is hozzá kell tennünk,
hogya .mordvín moksaerza" területen jóval több ilyen csoport van, mint Orosz-
ország más nemzetiségi régióiban. Nagyon jól érzik itt magukat. Az ilyen csopor-
tok kialakulása jelenti a cikkcakkot a totalitárius állam nemzetiségi poltikájában.
Ha úgy alakítják ma a nemzetiségi politikát, hogy abba a múltba kapaszkodnak,
amely a szólamok ellenére valójában szétrombolta a Szovjetunió népeinek "meg-
bonthatatlan testvériségét", ez azt jelenti, hogy egy másik modellt kínálnak a sok-
nemzetiségű Oroszország modelljével szemben. Meg kell szabadulni a "megbont-
hatatlan szövetségek", "egységes, oszthatatlan rendszerek" pszichológiájától,
amely az egyedi nemzeti kultúrák egységesítésén alapult. Azon kell gondolkodni,
hogyan könnyíthetnénk meg a különböző kul túrák egymás mellé illesztését az egy-

séges Oroszország keretében, hogy eközben ne károsítsuk a kis népek (etnoszok,
szubetnoszok?) kultúráját. Az etnikumközi fejlődés jelenlegi állapota és tenden-
ciái azt követelik, hogy szabaduljunk meg az etnocentrikus szemellenzőtől, halad-
junk jóval túl azokon a doktrinákon és elképzeléseken, amelyek néhány évvel eze-
lőtt még megingathatatlanoknak látszottak. Egyelőre azonban ezeket a társadalmi
jelenségeket a ferde képzetek dogmatikus résén át szemléljük, ugyanakkor pedig
tagadunk mindent, amit az előző nemzedékek a tudományban és a gyakorlatban
elértek, s ez tovább demoralizálja beteg társadalmunkat. Bizonyos szovjet vagy
orosz (nem is tudom, hogyan nevezzem őket) társadalomtudósok álláspontjára
gondolok, akik kissé felújított formában újraélesztik a társadalomtudományban a
diffuzionizmust és a kultúrtörténeti iskolát. Így például V. A. Tyiskov tudományos
nézetei pontosan az utóbbi években az etnosz mint objektív valóság tagadásának
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irányába fejlődtek. A következőket írja: "Az etnoszok mint formációk (társadal-
mi-gazdasági formációk - L Jefimov) gondolati konstrukciók, valamiféle ideális
típust képviselnek, amelyet a konkrét anyag rendszerezésére használnak, vagyis
kizárólag a történészek, szociológusok, etnográfusok agyában léteznek.',6 Hason-
ló nézeteket vall V. 1.Kozlov7, V. A. Snyírelman'', N. Sz. Kon 9 és még sokan má-

sok. Anélkül, hogy az oroszországi népek sorsa a legkevésbé zavarná és a legkevés-
bé fájna neki, Leonyid Razinovszkij, nem terhelvén magát történelmi ismeretek-
kel, "informálja" olvasóit, hogyjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Szovje tun iá szé thu l /á sa u tá n a zok a népek ma -

r a d ta k O r oszo r szá gba n , a melyek soha sem r ende lkeztek öná lló á l/a m isá gga /.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M o s t ped ig , a m in t lá tjá k, a z a lka lma t kiha szná /va ön r ende /kezésr ő l pa po lna k. lO

Amint látják, házi sütetű filozófusainknak, politológusainknak és egész sere-
güknek, a .Jiurráhazefíaknak", akik a nemzetiségi politikában és a nemzetek kőz-

ti kapcsolatokban a harsogó frázisokat kedvelik, van kíről példát venniük.
V. F. Kírgyasov docens, a mordvin állami egyetem politológiai tanszékének

megbízott vezetője, a filozófiai tudományok kandidátusa a következőképpen ér-
vel: "E dd ig minden lehe tséges he lyen a nemze t egybeo lva dá sá r 61 beszé ltek, most

ped ig ma jdhogynem a népek er ő sza kos szé tvá la sztá sá na k fegyver éve l é ln ek.

E zenközben - folytatja V. Kírgyasov politológus - a zt ha ngozta tjá k, hogya nem-

ze teke t a géna l a p (Y) ha tá r ozza meg , pon to sa bba n , m in tha minden ember nemze-

tisége szü le tésé tő l fogva a do tt lenne , va gyis m indenkir e r á e r ő sza ko lna kva la m it,

a m it a nna k e l ke ll foga dn ia . M á r ped ig ez er ő sza kté te l a szeméiyiségen , sza ba d -

sá gá na késjoga ina k, személyes vá la sztá s i lehe tő sége inek semmibevé te le . Ú jfen t

ha ngsű lyozom; hogy a nemze tiségéve l nem szű le tik együ tt a z ember , ez nem éle t-

ko r va gy nemi hova ta r to zá s . A nemze tisége t meg s z e re z z ű k . Az ember nek (a fe l-

nő ttn ek) ma gá na k ke ll h a tá r ozn ia nemze tiségér ő l. P on to sa n ez je len ti a szemé-

lyes ön r ende l kezes sza ba dsá gá t ..."ll

Azt hiszem, meg kell szakítanom az idézést, hogy megmagyarázzam ezeket a
nézeteket, és kommentáljam az elmondottakat. Ezek szerint eddig volt az egybe-
olvadás, most pedig van a szétválasztás. (És itt nyomban felmerül a kérdés: miért
kell szétválasztani az erzákat és moksáka t?) Úgy vélem, itt sok minden falsui hang-
zik - legalábbis számomra -, vagy méginkább a végtelen naivitásig leegyszerűsí-
tett. Ennyíre szembeállítani és ilyen szemfényvesztő módon kezelni a nemzetisé-
gek közötti kapcsolatok legbonyolultabb problémáit!

"Most ped ig ma jdhogynem a z er ő sza kos szé tvá l a sztá s" - ez azt jelenti, hogy
a gyűléseken szónokló "demokraták" közhelyeit ismételgetjük, olyan populista
hangulatoknak adunk hangot, amelyek az elkeseredett tömegek természetes érzé-

seire spekulálnak.
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Hát csodálkozhatunk? Napjainkban gyakran előfordulnak ilyen "tudományos
bőlcselkedések", amelyekben, anélkül, hogya legelemibb módon megvizsgálnák a
Szovjetunió szétesésének okait, a világraszóló tragédiát a nacionalizmus elszaba-
dulásával próbálják magyarázni. Ezt a logikát követve Oroszország népeinek nem-
zeti újjászületési mozgalmait is minden különösebb nehézség nélkül a nacionaliz-
mus-extremizmus mundérjába bújtatják. Akkor pedig minek ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a nost ped ig a

szé tvá lTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa s z iá s '" t

Mindabból, amit az utóbbi öt évben átéltünk, meglehetősen nyilvánvaló, hogy
Oroszország népeinek, de különösen kis létszámú népeinek újjászületési mozgal-
ma elkerülhetetlenül együtt jár a nemzetek közötti kapcsolatok azon demokrati-
kus alapjainak megszilárdításával, amelyek a totalitárius rendszerrel és marad-
ványaival való szembenállás nyomán alakultak ki. Hát ilyen könnyen az extremiz-
mus akoljába szoríthatjuk a nemzeti újjászületési mozgalmat? ,,E lő szö r a z egy-

beo lva dá s , most meg a szé tvá la sztá s ; " Az embert már a gondolatra is kirázza a
hideg, ha elképzeli, mi lesz a .szeméiyes nemze ti ön r ende l kezésse l" bíró élőlények-
ből. Semmi kétség, hogy mi lesz belőlük. Nézzék csak meg a ma nku r tok nagyszá-
mú seregét, a nemzeti nihilistákat, akiknek " se csa lá d juk, se nemze tségük" , pon-

tosan ők azok, akiken nem hajtottak végre "erőszakot", nem vették semmibe "sza-
badságjogaikat", azt, hogya nekik tetsző nemzethez tartozónak vallják magukat...
Sajnálatos módon ezeket a "tudományos" posztulátumokat ma már nem suttogva,
szűk kőrben terjesztik, hanem nyiltan hangoztatják a mindennapi gyakorlatban, a
nép tudatába sulykolják, kűlőnősen pedig az ifjúság világfelfogásába akarják be-
építeni. A nemzetellenes ideológia hirdetőinek egyik fő törekvése nyilván az, hogy
lezüllesszék a népet, felébresszék benne a nemzeti nihilizmus legprimitívebb ösz-
töneit, etnikai gyökereinek kitépésével megfosszák történelmi és etnikai emléke-
zetétől, és olyan lélektelen hitet sugalljanak, amelyben a legfőbb bálványa "zsíros
falat" és a harácsolás ...

No de folytassuk V. Kirgyasov gondolatait:
,,Nem h iá ba mond já k, hogy kér dő íve ink h ir hed t ö töd ikpon tja * r a sszis ta je l-

legű . A ná c izmus kényszer íte tte r á e lő szö r a Nyuga to t, hogy e lá lljon a nemze ti

hova ta r to zá s lényeg ileg gene tika i é r te lmezésé tő l. M i meg er ő te lje sen ha ng sú -

lyozzuk pe l dá u t, a z ún . nemze ti sze l/em , nemze ti eszme, nemze ti ta la j, közeg stb .

egyed iségé t. M á r ped ig komo ly tá r sa da l oml é l ekta n i vizsgá l a la k mu ta ttá k ki,

hogya nemze t o lya n ismér ve i, m in t a nye lv, a ku ltú r a , a z á // a m iség stb ., a melyek-

* A szovjet kérdőíveken meg a személyi igazolványban az ötödik pontban a nemo.
zetiséget jelölték.
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r e a köze l műl tb a n ma jdhogynem eskűd tűnk; nem na gyon működnek sem kű l ön -kü -

lön , semped ig együ ttesen . C supá n egy muuuá vo lt és ma r a d t egyedü l, ez ped ig a z

ember nek va la mely nemze thez va ló so r o lá sa , va gvis éppen a z önmegha tá r ozá s

szub jekttv, személyhez kö tődő kr ité r iuma a z egyedü l megb ízha tó ... M it é r tsünk a k-

ko r a nemze tiség te rm inuson? Sokfé le vá la sz lehe tséges , d e hozzá nk a köve tkező

ér te lmezés á ll köze l: ez a z a do tt ember személyes joga ... Az ember o lya n nemze-

tiségű , a m ilyennek ér zi va gy ta r tja ma gá t.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ,1 2

Nyilván van valamiféle határ, amelyen túl a különböző "nézetek" és "megkö-
zelítések" teljességgel értelmüket vesztik. Az etnikai gyökerekkel nem rendelkező
kultúra szellemi kiüresedéshez, erkölcstelenséghez vezet. Másrészt viszont orszá-
gunkban éppen a szellemi kultúrát tették meg olyan gigantikus kohónak, amelyben
a totalitarizmus, a történelmi közösség - a szovjet nép - tartóvázához edzették az
acélt. Ekkor támadt az a gondolat, hogya "hírhedt ötödik ponthoz" nemzetiség-
ként egyszerűen azt kell beírni, hogy "szovjet".

Mélységesen meg vagyok győződve, hogy csakis az erkölcsiségen és humanitá-
son alapuló etnikai tudat képes megérteni és jobbá tenni az Embert a Földön. Hi-
szen teljesen nyilvánvaló, hogy csak a demokrácia és nemzetiség igazi nemzeti ta-
lajon alapuló, nemzeti védőernyő alatt megvalósuló eszméj ének tudatos és szerves
összekapcsolása esetén vezethet akár az egyik, akár a másik eszme (ti. a demokrá-
cia és a nemzetiség elve) a személyiség önmegvalósításához, a nemzeti büszkeség
kiteljesedéséhez. Teljesen vaknak és süketnek kell lenni ahhoz, hogy ne lássuk meg,
ne halljuk meg, miért ért el sikereket Japán, Finnország, az NSZK, meg a többi
"régi" demokráciával rendelkező ország. Ahol ez a két eszme külön-külön vagy
hierarchikusan műkődik, a soknemzetiségű ország feltétlenül a szétesés vagy a to-
talitáris diktatúra irányába halad. A Szovjetunió világraszólóan tragikus szétesé-
sének több mint meggyőző ténye - amely magával söpört minden olyan látható
eredményt, amivel igazolni lehetne azt az elképzelést, hogya népek konszolidá-
ciója, kultúráj ának egysége vagy közelítése a személyi igazolvány adatainak meg-
változtatásával elérhető, anélkül, hogya népek életének, lelkületének, szellemi-
ségének sajátos vonásait figyelembe vennék - végső és kialakult formájában jezsu-
itizmusként jelenik meg. Ez a nézet szerintem a legreakciósabb eszmék tárházából
való, és Oroszország népeinek azon szándékán élősködik, hogy békében és egyet-

értésben éljenek.
Sajnos még a nemzetiségi problémákkal foglalkozó, intellektuális beállítottsá-

gú orosz politikusok és tudósok is nagy késéssel gondolják végig, s ami még
rosszabb, hibásan értelmezik ezeket az óriási méretű, tragikus eseményeket, és
helytelenül azt gondolják, hogy például a Szovjetunió szétesése a demokrácia felé
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vezető út elkerülhetetlen és törvényszerű jelensége. Emlékeznek?jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"O r o szo r szá g

vég r e levá lt a gyű lö le tes b ir oda lomr ó l és hozzá kezde tt a z iga zi demokr á c ia fe lé

veze tő ú t le r a ká sá hoz." Az uniópártiak pedig, akik egyre többen lesznek - ez ön-
magában véve jó - a másik szélsőségbe esnek ,,A Szovje tun iá szé thu l l á sa a na c io -

na lis tá k és extr em istá k műve . ,,13 Ezért aztán minden eszközt megfelelőnek tarta-

nak az egység megőrzésére. llyen kovász segítségével keltek meg és dagadtak nagy-
ra azok a vélemények, amelyeket V. Kirgyasov oly szívesen kapott fel, és amelyet
a Szovjetszkaja Mor dovia M inősíte tt vé lemény c. rovatában nem kevésbé szívesen
publiká1t. Egyébként ez az újság mindig is készségesen bocsátotta rendelkezésre
hasábjait az ilyen, a mordvin népet rágalmazó cikkeknek. De most nem erről van
szó. A nép körében meghonosodott kicsinyes, lényegében véve anacionális gondol-
kodás, amelynek állítólag össze kellene kovácsolnia és nemes tettekre kellene sar-
kallnia a közösséget, a valóságban tragédiába fordul, és az etníkumközi kapcsola-

tok véres csóvájává válik, a tudományban pedig merev gondolkodáshoz, közöny-

höz és pangáshoz vezet.
Tisztelt V. F. Kirgyasov, ugyan hol olvasott ön olyan .komo ly tá r sa da -

lom lé lekta n i ku ta tá soka t" , amelyekben tagadták volna a nemzeti nyelvek, kultú-
rák és egyéb nemzeti és etnikai attribútumok szerepét, jelentőségét, és azokat,
mint kizárólagosan szerzett "önkiszolgáló produktumokat" függetlenítették volna
a genetikailag örökletes határoktói? Olyan ez, mint amikor egyes szűlök a gyerek
kérdésére, hogy honna n ve tte tek engem , azt válaszolják: a csa lá n közö tt ta lá ltunk,

vagy valami hasonlót. É s miér t va gyok feke te? .. Ez azonban már a fantázia vilá-
gába tartozik. És mí a valóságos tény?

Mostanában ismét fellángolt a kozákság eredetéről folyó vita, hogya kozákság
társadalmi réteg, nép, etnikai közösség, avagy nemzet. A cserkasszki kozák körzet
atamánjainak tanácsa a vita sajátos megoldását választotta. Mint kiderült, csak a
személyi igazolványt kell "rendbe tenni". A "hírhedt ötödik pontnál" (V. Kirgya-
sav megfogalmazása) ki kell húzni minden előzetes nemzetiségi megjelölést, he-
lyette be kell írni a .Jcozák" szót, és be kell ragasztani egy, a tulajdonost kozák

egyenruhában ábrázoló fényképet, és a műveletet hitelesíteni kell a kerületi a-
tamán meg a katonai írnok aláírásával. S ezzel kész: a kozákság néppé, nemzetté
lett. Amikor a Don mentén éppen javában folytak ezek az újítások, ellátogatott a
vidékre Kodzi Esíí, az Aero c. japán újság tudósítója. Egy darabig sehogy sem tud-

ta felfogni, miért nevezik magukat külön népnek a kozákok. A kiváncsi japán fi-
gyelmesen megvizsgálta a vele beszélgető öregek szemvágását, bőre színét, arcát,
kikérdezte őket a gyökereikről és szokásaikról, nagyon elgondolkozott azon, hogy
a kozákok régtől fogva befogadtak bármilyen nemzetségből, törzsből származó em-
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bert, ha az elfogadta a kozák törvényeket és életformát. Vallatta kísérőjét, a japá-

nul is beszélő Vologya Ovszjannyikovot, de sehogy sem tudta megérteni a dolgot
- miért nép, nemzet, nem pedig egykori rend? Semmiféle megkülönböztető ismér-
vet nem talált. Végezetül is úgy döntött, hogy a megoldás ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla mpa szokba n rejlik,
mivelhogy egyéb elvi különbséget nem talált.

A megállapítás már-már anekdotába illik, de nagyon is bölcs következtetésnek
tűník, mivel az újságíró azt mondta: "ha maguknál a »népek« elkülönítéséhez elég
nadrágot váltani, akkor Oroszországra a végnélküli osztódás szomorú perspektívá-
ja vár. Először a »nadrág«, majd az »ing«, utána pedig a »cipőfűző« alapján." 14

Noha a Rosszijszkaja Gazeta újságírói a példát az "egységes és oszthatatlan" nép
elvének igazolására hozták fel, a japán tudósító azonban másra gondolhatott, ar-
ra, hogy komolytalan dolog a formális, teljesen külsődleges jegyeket a nemzet, a
nép, az etnosz ismérveinek megtenni. Ha valaki, hát a japán tudja, milyen elveken

alapszik a japán csoda. Azon, hogy a nemzeti elvet a demokrácia elvéveI, és a nem-
zetet jellemző valamennyi ismérvvel ötvözték, vagyis mindazzal, amit V. Kírgya-
sov, Sz. Csesko, V. Snyirelman, L. Razinovszkij, I. Kon és más komoly "szociál-
pszichológus" tagad.

Ha az olyan reáliákat, mint az etnosz és a nemzet a vulgáris szociológia szerint
értelmezzük, és elszakít juk őket a kultúra igazi gyökereitől és a nyelvtől, ha a tár-
sadalmi-gazdasági folyamatokat elszakít juk a nemzet lelkétó1 és szellemiségétől,
akkor az eredmény a nemzeti nihilizmus lesz, majd pedig egy gyökerek nélküli, de-
moralizált közösség.

Egyébként V. Kirgyasov nézeteivel Sz.V. Csesko etnográfust másolja. "Bármi-
féle valóságos önrendelkezés akkor kezdődik - írja az utóbbi, amikor az egyén jo-
ga, hogy megválassza helyét a társadalomban, ahhoz a csoporthoz csatlakozzék,
amelyikhez jónak tartja, meghatározza etnikai identitását, etnokulturális, nyelvi,
konfesszionális és egyéb szociális orientációit. És mindezt származásá tói függet-
lenül. A harcos etnonacionalizmus vagy a vallási fanatizmus szempontjából az
ilyen viselkedést a nemzet vagy a hit elárulásának minősítik. A demokrácia szem-

pontjából mindez az ember természetes és elidegeníthetetlen joga, a csoportos sza-
bad önrendelkezés feltétele.,,15 Sz. V. Csesko, csakúgy, mint sok más kollégája a
tudományos akadémia etnológiai és antropológiai intézetében, a ,,hírhedt ötödik

pont" eltörlése mellett arra törekszenek, hogy az Orosz Föderáció nemzeti állam-
képződményeit is likvidálják. A nemzetiségi probléma körüli többéves, fárasztó
forrongás után íme így kelti életre az etnográfia tudománya az "új-régi" sovinisz-
ta eszmét, amelynek jegyében egyesülni kezdenek a szélsőséges jobboldali és a
szélsőséges baloldali erők.



18zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIVAN ANDREJEVICS JEFIMOV

A hangsúlyt az orosz államiság erősítésére lehet és kell helyezni. De ezenköz-

ben látni kell a valóságot is, azt, hogya népeket nagyon vonzza az újjászületés gon-

dolata.

A nemzeti sebek gyógyulása elsősorban akkor lehetséges, ha a nemzet szigorú

követelményeket támaszt önmagával szemben, kemény önvizsgálatot tart. Ebben

a vonatkozásban - véleményem szerint - kritikával kell kezelnünk a 'mordvin' et-

nonimot, annak mai valóságos tartalmát. Vajon nem próbálunk-e ennek alapján

valamiféle mitikus "mordvin" embert kialakítani? Határozottan nyugtalanító,

hogya nemzet túléléséről folyó vita veszélyes módon az etnonim eredetéről szóló

disputa irányába tolódik el. Teljesen nyilvánvaló, hogy önmagában, a valóságos

történelmi folyamatokon kívül az etnonimnek egyáltalán nincs értelme. Kőzís-
mert, hogy a történelmi valóság kontextusától függetlenül szemlélt tény a legelké-

pesztőbb eszméket szolgálhatja.

Ideje abbahagyni a vitát, hogya 'mordvin' megnevezés pozitív avagy negatív

tartalommal rendelkezik-e. Annál is inkább, mivel sem az etnonim pártolói, sem

pedig ellenzői semmi újat nem tudnak mondani. Évtizedek, ha nem évszázadok óta

ugyanazok a tények vándorolnak egyik szerzőtől a másikhoz, egyik könyvből a má-

sikba. A vita során most elsősorban nem a 'mordvin' fogalom eredetének tisztázá-

sával kell foglalkozni, hanem azt kell meghatározni, hogy mi a fogalom tartalma

az erzák és a moksák kőzőttí konszolidációs és integrációs folyamatban. Azt hi-

szem, ha jó alaposan megvizsgáljuk a pluszokat és a mínuszokat, a 'mordvin' et no-

nim végső soron mínusz jelet kap. És nem azért, mert az etnonim eredetileg nega-

tív tartalmú, tele van ragasztva sértő címkékkel, amint ezt a vita egyes résztvevői

állítják. Minden etnoszt a felismerhetetlenségig lehet gyötörni, különösen az

"orosz-mordvin demokrácia" birodalmában. *
Először is a 'mordvin' etnonim külső eredetű, nem az erzák és a moksák őn-

megnevezése. Amint azt mondani szokták, sem egyikük, sem másikuk szívének

nem kedves.

Másodszor: véleményem szerint már ezer esztendő telt el, és a két csoport

mordvinná konszolidálódása nem ment végbe. Neves mordvin nyelvészek kővet-

keztetései szerint sohasem fogunk eljutni az egységes "mordvin" nyelvig (D. V.

Cigankin, D. T. Nagykin, M. V. Moszin és mások álláspontja). Márpedig a nyelv,

mint ismeretes, bármely etnosz legfőbb ism érve. Ha a nyelvet leromboljuk, lerom-

boljuk az etnoszt is.

* A szerző ezen a helyen visszaadhatatlan szójátékkal él, amely ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAza mor dova ty

(mor da = 'pofa') és a mor dvin szavak egybecsengésére épül. - A ford.
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Harmadszor: az is nyilvánvaló, hogya 'mordvin' etnonim, miután áthaladt a

totalitárius rendszer eszmei-politikai és pszichológiai szűrőjén, jórészt negatív

tartalommal telítődött. A 'mordvin ' etnonimra alapozott konszolidáció az asszi-

milációs folyama toka t erősí tette. Ma már telj esen világos, hogy a totalitári us rend-

szer megszilárdítása idején az etnonim annak a politikának volt alárendelve, amely

a népek "közeledésére" és a közöttük lévő különbségek "megszüntetésére" irá-

nyult. A társadalmi élet valamennyi vonatkozásának egységesítése a totalitárius

rendszerek általános törvénye. Most pedig az történik, hogy azok, akik azt szeret-

nék, hogy az erzák és moksák harcos, dühödt újjászületési mozgalmat csináljanak,

a politikai demagógia módszerével élnek, a mordvin etnonimet valamiféle csal-

éteknek használják.. Amikor jelen van a szélsőséges radikalizmus és a nép elkese-

redett, amikor beteg az etnikai tudat, amely az előző rezsimtől még jelentős "egy-

séges mordvin sugárfertőzést" is kapott, rendkívül nehéz az erzák és moksák újjá-

születési mozgalmának helyzete. És most a 'mordvin' etnonim élvezi a "nagyon ha-

zafias" mozgalom, a hatalmi struktúrák, Mordovia etnikai csoportjai jelentős ré-

szének széleskörű tudományos és ideológiai támogatását is. Valószínűleg erről az

oldalról fenyegeti a legnagyobb veszély az erzák és a moksák újjászületését. Az er-

zák és a moksák sorsával kapcsolatos, semmi jót nem igérő politikai spekulációk

féligazságokon alapulnak.. Márpedig, mint ismeretes, két féligazságból nem az

egész igazság áll össze, hanem hazugsággá lesz. Vagyís a legfőbb cél az, hogy kíala-

kítsák a valóságban nem létező "mordvin" ember hamis sztereotípiáját. Mutassa-

nak nekem egy mordvint, aki nem erza vagy moksa, mutassanak egy szlávot, aki

nem orosz, ukrán, belorusz, lengyel, szerb vagy szlovák stb., mutassanak egy em-

bert a török népek köréből, aki nem tatár, csuvas, baskír vagy kazak stb. Közís-
mert, hogy például az orosz és az ukrán, a tatár és a baskír körülbelül annyira áll

közel egymáshoz, mint az erza és a moksa. De azért még rémálmaiban sem jut eszé-

be senkinek, hogy szláv, türk stb. nemzet létezne. Akkor meg miért akarjuk erő-

szakosan létrehozni a mesterséges mordvin nemzetet? Ha ezt hallom, mindig M. P.

Dragomanov, ukrán publicista és történész, a kijevi Gromada* megszervezőjének

mélyen filozofikus mondása jut eszembe, amit a két közeli rokon nép, az orosz és

az ukrán kapcsolatáról mondott:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,Nem kever he tők össze és nem vá la sztha tá k

szé t," Valószínűleg ez a rövid és tömör formula alkalmazható az erzákra és a mok-

sákra is. Csak az a különös, hogy a "mordvinizáció" hívei olyan eszmékre alapoz-

zák elképzeléseiket, amelyeken túlhaladt az idő, és nyilvánvalóan bizonyították és

bizonyítják káros voltukat. Mégegyszer megjegyezzük, hogy az erzák és moksák

* Az 1855-ben fellázadt ukrán jobbágyok választott közigazgatási szerve.
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konszolidációját és integrációját meg kell oldani. de nem úgy. hogy megszüntet-
jük a kőzőttiik lévő nyelvi. hagyománybeli. szokásbeli stb. különbségeket. hanem
úgy, hogy megőrizzük azokat. Az erzáknak meg kell maradniuk erzáknak, és a
moksáknak meg kell maradniuk moksáknak. Az erzák és moksák kultűrájában, er-

kőlcsíségében, hagyományaiban, de magában a szellemiségükben is sok mélyről fa-

kadó sajátos vonás van. Erősíteni kell az egységet, a konszolidációt, de nem a for-
májában nemzeti, tartalmában szocialista, azaz a .mordvín " elv szellemében. Úgy
gondolom, hogya "mordvin" kultúrát két egymással kölcsönhatásban lévő kultú-
rának kell tekinteni, attól függetlenül, hogy adott esetben az erzákat és moksákat
etnosznak, szubetnosznak vagy etnikai csoportnak nevezzük.

Negyedszer: bár ezt nem hangoztat juk, a befolyással bíró és presztizst jelentő
hatalmi és irányító szervekben veszélyes játék és kötélhúzás folyik az erzák és
moksák között. Máris látszik, hogy ez a huzakodás a 'mordvin' etnonim kődfüggő-

nye által takartan elmélyülhet és kiszélesedhet.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA("U gya n mi a kü lönbség , er za

a va gy moksa ? E z is , a z is mor dvin ." ) Ez a játék az erzák és moksák legális szem-
benállásának határáig is elvezethet. Az első jelek már mutatkoznak: azTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.e rz a n y

ma szto r " és a ,M o r dovia po lgá r a ina k kong r esszu sa " az erzák és moksák politi-
kai elhatárolódását rögzíti nyilvánvalóan. Erről tanúskodik a mordvin nép kong-
resszusa végrehajtó tanácsában bekövetkezett szakadás is.

Ötödször: ennek az etnonimnak elsikkadt az etnikai tartalma. A 'mordvint'
igen gyakran a köztársaság valamennyi polgárára vonatkoztatva használják. Elvo-
natkoztatták a konkrét etnosztól. Már a mi fülünk is megszokta a 'mordvín' ter-
minusnak ezt a tartalmát, a köztársaság határain kívül pedig a mordvin nemzettel
azonosítják a köztársaság valamennyi polgárát. Egy ilyen absztrakciót ügyesen ki-
használnak a lelkiismeretlen politikusok.

Mindezek eredményeként a .mordvín" és a .znordvín államiság" kifejezések
rontják az olyan erkölcsi fogalmak hatékonyságát, mint a nép emlékezete, az et-
nikai tudat értéke, az etnosz felelőssége a jelenlegi összemosódásért és az élet meg-
újítására irányuló tevékenységért, a nemzetiségek közötti kapcsolatok egészséges
légkőréért stb.

A .mordvín nép szükségletei" kielégítésének érdekében a központhoz intézett
sok-sok kérelem, hogy támogassák annak kultúráját stb., gyakran teljesen más jel-
legű elképzelések és kezdeményezések sajátos lepléül szolgál, nem pedig az erzák,
moksák, tatárok, oroszok konkrét problémáinak megoldását célozza. Végezetül pe-
dig a .anordvin" etnonim zavarja a fontos tudományos és gyakorlati problémák
megoldását. Az össz-szövetségí népszámlálások nem tettek különbséget erza-

mordvin és moksa-mordvin között. Míg Mordoviára vonatkozólag bizonyos egy-
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szerű számítások segítségével meg lehet állapítani számarányukat, a köztársaság
határain kívül, ahol az egész mordvin lakosság kétharmada él, lehetetlen ilyen ada-
tokhoz jutni. Ezek hiánya módfelett megnehezíti az erzák és moksák között vég-
bemenő sok, igen fontos etnodemográfiai folyamat vizsgálatát.

Olykor egészen paradox helyzet alakul ki. Mint fentebb már említettük, az

utóbbi harminc évben arról folyt a vita, hogyan lehetne "egységes szocialista nem-
zetté" konszolidálni az erzákat és moksákat. Annak bizonyítására, hogya konszo-
lidáció már megtörtént, sok kutató az 1959-es szovjet népszámlálás adatait hasz-
nálta fel.

A Szovjetunióban élő 1.285.000 mordvin közül csak 164.800 fő "sorolta" ma-
gát az erzák közé (13%), a moksák közé pedig 178.000 (14%).16Ezek szerint csak
343.000 fő ,,nem tudott eddig" konszolidálódni, 942.000 fő, azaz az erzák és mok-
sák túlnyomó többsége viszont "mordvinnak" nevezte magát. Az igazság ezzel
szemben az, hogya 942.000 fő az erzák és moksák azon hányada, amely Mordo-
vián kívül él, és a "hirhedt ötödik ponthoz" aztAk e l l e t t beírnia, hogy ,,mordvin".

Az ilyen és ehhez hasonló hamisításokat, amelyekre a központi és helyi hatal-
mi struktúráknak, valamint bizonyos "tudományos" koncepciók bizonyításához

egyeseknek olyannyira szükségük volt, fölösleges kommentálni.
Mivel a köztársaság határain kívül élő erzákról és moksákról nincsenek meg-

bízható adatok, igen nehéz kulturális kiszolgálásuk is. Gyakran előfordul, hogy
egy-egy erza faluba moksa nyelvű irodalom érkezik és fordítva, amit aztán a nyelv

különbözősége miatt nem tudnak használni, így megsemmisítik.
llyenformán a 'mordvin " 'erza', 'moksa ' etnonimekkel és a belőlük képzett sza-

vakkal több évszázados utat tettünk meg. Sajnos ez a történelmi út igen kevéssé
van fel tárva. Az elméleti és metodológiai vizsgálódások hiányára gondolok. Ezek

szervesen következnének a konkrét nyelvészeti, néprajzi, szociológiai, pszicholó-
giai kutatásokból. Az elmondottakat bizonyítja az is, hogy hiányzik maguknak az
etnonimeknek a pontos és világos értelmezése is.

Feltesszük magunknak az alighanem legfontosabb kérdést: hogyan oldható meg
diszkrimináció nélkül, a nemzetközi normákkal összhangban a hatalom képvisele-
ti és végrehajtó struktúrái révén a különböző lélekszámú etnikai csoportok (oro-
szok, erzák, moksák, tatárok - Mordovia őslakosai) egyenjogúságának biztosítása?

Ha a választójog hagyományos elveiből indulunk ki, amelyeknek megfelelően
az államhatalom felsőbb szerveit eddig alakítottuk, és amelyeket egyébként a
Mordvin Köztársaság Legfelsőbb Tanácsa fogadott el, akkor a legfelsőbb képvise-
leti szervben kb. 5-6% tatár, 15-16% erza, ugyanannyi moksa és több mint 60%
orosz képviselő foglalhat helyet.
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A szavazatok ilyen, reálisan leginkább lehetséges megoszlása esetén az egyen-
jogúság elve kétségkívül csakformálisan valósulha t meg. És valóságosan? Bármény-
nyire győzködjük is egymást az általánosan elfogadott elvekről, arról, hogy az
egyént nemzeti hovatartozásától, vallásától függetlenül illetik meg a jogok stb.,
semmi sem lesz a dologból.

oe hogyan oldják meg ezeket a kérdéseket az ún. civilizált világban? Erről majd
egy kicsivel később ... Most vizsgáljunk meg egy példát. Tegyük fel, hogy konflik-
tushelyzet alakult ki, amely az orosz etnikum és valamelyik másik, vagy akár a há-
rom másik etnikum együttes érdekeit sérti. Nem nehéz kiszámítani, melyik cso-
port javára fog megoldódni a konfliktus, és melyiknek sérülnek az etnikai érdekei

(nézzék meg a fentebb ismertetett megoszlást). Ezek a helyzetek lényegében véve
nem elméleti feltételezések, hanem a hétköznapi valóságot mutatják a Szovjetunió
(1990/95), a FÁK országai és Oroszország nemzetiségi régiói, így Mordovia kép-
viseleti és végrehajtó hatalmi struktúrájának munkájában. Szerenesés megoldás
nyilván a következő ismérvek megléte esetén lehetséges:

a. ha minden társadalmi csoport magasfokú kultúrával rendelkezik, magas fo-
kon áll az etnikumközi kacsolatok kultúrája, tehát

b. ha szilárd demokratikus hagyományokkal rendelkeznek;
c. ha társadalmi és gazdasági sta bili tás uralkodik;
d. ha olyan választási rendszer van érvényben, amely nem deklaratív és nem

formális, hanem valóságos egyenjogúságot biztosít.
Mint látjuk. ezek közül az ismérvek közül nálunk egyik sincs meg. llyen körül-

mények között két ellentétes irányú mozgás lehetséges: vagy a d. pontban foglal-
takat vesszük alapul, vagy pedig a "dzsungel törvénye" érvényesül, amint az az el-
múlt totalitárius rendszer idején a kis lélekszámú népek - no meg a nem is egészen
kicsik. például a "mordvin" nép - esetében történt. És mindez a "Szovjetunió né-
pei örök és megbonthatatlan barátságának" harsány hirdetése közepette. Aztán
egyszer csak hirtelen vége lett a megdönthetetlen Uniónak meg a sok nép közötti
megbonthatatlan barátságnak. A belovezsi rengetegben három ember lerombolta

az Uniót.* Nevetséges! Az ördög keverte meg őket? Ez nem igaz! Teljességgel ért-
hetetlen ez a mi csodálatos oroszországi szokásunk, hogy egymás után többször is
rálépűnk ugyanannak a gereblyének a nyelére. Hiszen még az előző esetből kifo-

* A Lengyelország és a hajdani Szovjetunió határán (a mai lengyel-belorusz ha-
táron) elterülő belovezsi rengetegbenjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Be tovezsszka ja pu scsa ) lévő nemzeti
park és bölényrezervátum területén egyezett meg Jelcin orosz, Kravcsuk ukrán
és Suskevics belorusz elnök a Szovjetunió feloszlatásáról.
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Iyólag is alaposan vérzik a fejünk, de máris feltartóztathatatlanul rohanunk a kö-

vetkező felé! Pedig a véres fizetség egészen biztosan kérlelhetetlenül bekövetkezik.
És az ár nagyobb lesz az előzőnél. de a mostaninál is.

Világos, hogy az "adok-veszek" korszakában a gazdasági számítások, a józan
logika alig győzhetnek meg bárkit, akár a legműveltebb embert is, de társad al-
munknak ismemie kell ezeket a teljesen reális és kézenfekvő prognózisokat, és tud-
nia kell a fizetendő véres árról. Mindaz, amiről itt szó van, nem a fantázia szüle-
ménye, hanem eleven valóság, amelyet az orosz történelem, meg a nemzetközi ta-
pasztalat bizonyít. így a mordvin társadalom által vitatott törvénytervezet sem
maradhat kőzőmbős az etnikai kérdések iránt.

Most pedig tegyünk egy rövid kirándulást kíílfőldre. A második világháború

után, az ENSZ megalakulása idején a következő álláspont volt az uralkodó: ha az
ember személyi jogai oltalmat élveznek, nem kell külön tételeket alkotni az etní-

kai kisebbségek jogaira vonatkozólag. Így aztán nem is kapott támogatást az a ki-
sebbségek védelmét szolgáló szerződéstervezet, amelyet Magyarország nyújtott be
1946-ban a londoni békekonferencián. Hasonló okoknál fogva hagyja figyelmen
kívül az analóg javaslatotjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz ember i jogok á lta lá no s dekla r á c ió ja is. Azonban a

nemzetközi közvélemény hamarosan ráébredt, hogy a személyi jogokra vonatko-
zó fentebb emlitett elv távolról sem működik mindig és mindenütt. Továbbra is
megsértették a kisebbségek és a kis lélekszámú népek jogait. Kisegítő szervként az
ENSZ már 1947-ben létrehozta az Emberi Jogok Bizottságát, a kisebbségek elleni
diszkriminációval és a kisebbségek védelmével foglalkozó albizottságot, valamint
az 1948-as közgyűlésen elfogadott egyik határozatában kiemelte, hogy az ENSZ
nem lehet kőzőmbős a kisebbségek sorsa iránt. Az említett határozat egyidejűleg

arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt a "bonyolult és óvatos kezelést igénylő kér-
dést, amelynek minden államban megvannak a maga sajátos aspektusai", igen ne-
héz egyféleképpen megoldani.

A második, külön is kiemelendő momentum az, hogy a nemzetközi jogi doku-
mentumok, különösen az utóbbi években, hangsúlyozzák a kisebbségeket védő kii-
lön jogok nem jelentenek privilégiumot. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy milyen
hisztériás lármát csapott sajtónk a mordvin nép kongresszusának a kongresszus
nyelvéről és státuszáról alkotott törvénye kőrűl, amelyet úgy állítottak be, mintha
az erzák és moksák különleges privilégiumokat követelnének maguknak.) A külőn-

leges jogok a pozitív cselekedet egyik formáját jelentik, és arra irányulnak, hogy
a kisebbségek megőrizhessék sajátosságaikat és hagyományaikat. Ezek a jogok
fontosak mind az egyenrangú érintkezés szempontjából, mind pedig azért, hogy a
kisebbségeket ne érje diszkrimináció.
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A kisebbségi jogok védelme szempontjából különösen két nemzetközi megálla-
podásnak van jelentősége: az állampolgári és politikai jogokról szóló megállapo-
dásnak, amelyet az ENSZ kőzgyűlése 19ó6-ban fogadott el, és a Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet 169-es konvenciójának (1989). Ez utóbbi az ENSZ és más nem-
zetközi szervezetek által 1957-ben kimunkált konvenció javított változata.

A konvenció 2.l.-es pontja hangsúlyozza, hogyjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,A ko rmá nyok a fe le lő sek,

hogy a z ille tő népek r észvé te léve l r end szer es és összeha ngo lt munká t végezzenek

e népek (az őslakosok - 1.J .)joga i véde lmének ér dekében és b izto sítsá k sé r te tlen -

ségük tiszte le tb en ta r tá sá t." A 4.1. pont kimondja, hogyTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.S z ü k s e g ese tén spee id -

lis in tézkedéseke t ke ll hozn i a z ille tő népekhez ta r to zó személyek, in tézmények tu -

Ia j dona , munká j a , ku ltü r á ja és kö r nyeze te véde l mében ," "A ko rmá nyok - mond-

ja ki a 6. pont - o lya n e ljá r á soka t do lgozna k ki, a melyeknek seg ítségéve l a z em-

líte tt n épek minden szin ten sza ba don r észt vehe tnek a r á juk vona tkozó p o lit ik á -

ér t ésp r og r a mokér t fe le lő s vá la szto tt és a dmin isztr a ttv in tézmények ha tá r oza -

ta in a k meghoza ta lá ba n , b izto sítjá k a fe lté te leke t sa já t in tézménye ik te lje s kö r ű

kife jle sztéséhez ... és szűkség ese ten b izto sítjá k a z eszközöke t e cé lok megva lá st-

tá sa hoz ." A konvenció kimondja, hogy az őslakos népeknek kizárólagos joguk van

az általuk hagyományosan birtokolt földre és természeti kincsekre. Ezeken kívül
még más jogokat is biztosít az őslakos népek számára az önígazgatás, a művelődés,

az egészségügy, a munkaügy, a nemzetközi kapcsolatok stb. terén.
Az őslakos népek és kisebbségek jogainak védelmét ezeken kívül tucatnyi más

nemzetközi jogi norma is támogatja. A kisebbségi jogok védelmével kapcsolatos
A nemzetközi ku itu r d lis együ ttműködés e lve inek dekla r á c ió ja is (UNESCO 1966),
amely kimondja, hogy minden kultúra értékes, tisztelni és óvni kell, hogy kultúrá-
jának fejlesztése minden népnek joga és kötelessége, és minden kultúra az embe-
riség kőzős kincse. A mondat befejező részét még egyszer hangsúlyozzuk: "min-
den kultúra az emberiség közös kincse". Nem csak azé az államé, amelynek hatá-
rai közé sok etnikum kultúrája kerűlt, vagyis ezek a kultúrák a nemzetközi jog vé-
delmét élvezik.

Érdemes megemlíteni egy paradox, ám kultúránkra és nemzetek közötti kap-
csolatainkra igencsak jellemző tényt. Egyrészt ahogy csak bírjuk, szidjuk a totali-
tarizmus lidércnyomásos éveit, annak emberellenes nemzetiségi politikáját, amely
végső soron a Szovjetunió széthullásához vezetett, másrészt viszont ugyanazon
problémák megoldására ugyanazt a módszert alkalmazzuk most is. csak éppen
hangzatos és népszerű demokratikus frazeológiába burkoljuk. A Nyugat, amelyre
annyira szeretünk hivatkozni, rég nem folytat ilyen perspektívátlan, zsákutcába
vezető nemzetiségi politikát.
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Az etnopolitikai helyzet stabilitása jórészt attól függ. mennyire fejlett és szi-

lárd a törvényesség a kőzpontban és az attól távoli helyeken. A helyzet felmérésé-

hez a dolgok valóságos állásának alapos elemzésére van szükség, amelynek során

figyelembe vesszük az Orosz Főderációban és a FÁK országaiban meglévő nemze-

tiségi problémák teljes kőrét, Pontosan erre van szükség, noha a kérdés ilyetén

megközelítése módfelett nehéz. Ez a vizsgálat már csak azért is szükségesnek

látszik. mert 25 millió orosz, vagyis a volt Szovjetunió orosz lakosságának 17%-a

- saját akaratán kívül- új országhatárok közé került. Közöttük milliószámra van-

nak olyanok, akiknek eredeti hazája Oroszország területén van.

Nem kell különösebben erőltetnünk az agyunkat, hogy megértsük, milyen ve-

szélyes következményei lesznek annak a ténynek, ha nem látunk hozzá a problé-

ma megoldásához a legközelebbi jövőben. Több közép-ázsiai országban már két-

három évvel ezelőtt óriási elvándorlási hullám vette kezdetét. Nagyon könnyen le-

hetséges, hogy az olyan régiókban, ahol sok orosz él egy tömbben. mint pl. Kazah-

sztán, Moldova, Észtország, mozgalmak indulnak az Oroszországgal való újraegye-

sülés érdekében. Az orosz föderáció 21 köztársasága közül ló-ben az orosz lakos-

ság van túlsúlyban, vagy pedig a legjelentősebb etnikai csoport. Aligha kell bizony-

gatni, hogy a láncreakció - egy ilyen mozgalom a FÁK országaiban és Oroszorszá-

gon belül- képes megrázni nemcsak a FÁK gyenge államalakulatait, hanem egész

Európa államrendszerének soha nem látott összeomlásához vezethet. Amint pedig

a történeti tények tanúsítják, az etnikumok ellenségeskedése veszedelmes minden

résztvevő számára. Ebben a harcban egyik etnosz sem arathat tartós, történelmi

győzelmet a másik felett.

Nyilvánvaló, hogya kérdésre adandó válasz keresését azzal kell kezdeni, hogy

szenvedélyektó1 mentes, objektív vizsgálat tárgyává tesszük azokat a történelmi

tapasztalatokat, amelyeket soknemzetiségű Oroszországunk a társadalmi kapcso-

latok alakítása terén szerzett. Mindezt nem azért, hogy azt számlálgassuk, melyik

nép hányszor sértette meg a másikat, és ki kitől vett el földeket. Ez zsákutcába ve-

zet. A történelem tényeit nem lehet korrigálni.

A mordvin nép esetében az erzák és moksák nyelvének, kultúrájának megőrzé-

se tűnik a legsürgetőbb feladatnak, s ez független attól, hogy milyen etnonimmel

fogjuk megnevezni őket. A helyzet annyira krítíkus, hogy túlzás nélkül katasztró-

fálisnak nevezhetjük. Ezért nemcsak a totalitárius rendszer felelős, hanem az ér-

telmiség elégtelen metodológiai kultúrája is.

Nézeteink nem a történelmi tények alapos átgondolása nyomán alakultak ki.

hanem egyszerűen az uralkodó ideológia dogmáihoz alkalmazkodtak. simuItak és

kötődtek. Szégyenletes és fájdalmas volt hallani, hogy néhány. Oroszország Dumá-
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jába beválasztott mordoviai kommunísta azt tekintette első feladatának, hogy
megakadályozza a nyelvtörvény elfogadását.

Az eltorzított erza szó, a LISZMA, Mordovía egyik legnagyobb ipari egyesü-
lésének a neve, az utóbbi harminc évben folytatott nemzetiségi politika kliséje. A
hatalmi struktúrának a nemzeti nyelv és kultúra iránti viszonyát jelzi, hogy azo-

kat köpőcsészévé tette, hogy bárki beleköphessen.
Igen, komolya lemaradásunk - és ez még fokozódik - a tartós, állandó etní-

kumközi kapcsolatok elemzése és alakítása terén. Ahhoz, hogy megértsük, mi a
tartalma és milyen kilátásai vannak a nemzetek közötti kapcsolatok fejlődésének
Oroszországban és annak soknemzetiségű régióiban. nagyon fontos, hogy ismer-
jük a mai világ etnikumközi kapcsolatait, az ENSZ, a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet, az EBESZ és más szervezetek által elfogadott, az őslakosokra és kisebb-
ségekre vonatkozó nemzetközi jogi normativákat.

Fájdalmas és szégyenletes tudomásul venni, mennyire közönyösek és érdekte-
lenek az ilyen jellegű ismeretek iránt Mordovia legfelsőbb tanácsának azon képvi-
selőcsoportjai és képviselői, akik aktívan részt vesznek a köztársaság legfelsőbb
hatalmi szerveinek reformját célzó törvénytervezet vitájában és a törvénytervezet

kidolgozásában.
Több évtizedes sztereotípiák által béklyózott társadalmi és politikai közgondol-

kodásunk nem figyelt fel kellőképpen arra, hogya XX. század, különösen annak
utolsó harmada sok országban a minőségi változások hosszú időszakának befeje-
ző szakasza. E változások lényege pedig, véleményem szerint, a társadalmi, ezen
belill a nemzetiségi, etnikai ellentétek megszüotetése, enyhítése vagy a lehető leg-
kisebbre való csökkentése, vagyis azon ellentéteké, amelyeket mi a közelmúltig az
osztályharc vagy a nacionalizmus megnyilvánulásának, a munka és a tőke közötti

ellentmondásnak neveztünk. Mint látjuk, a század végére a fejlett országok képe-
sek voltak megközelíteni azt az állapotot, amelyben lehetővé válik, hogy az alap-
vető osztályok fő energiáikat ne az egymás közötti harcra, képletesen szólva ne a
"Fehér ház"* újjáépítésére koncentrálják, amire is fantasztikus összegeket, száz-
milliárdokban mérhető rubelt költöttek, hanem az együttmüködésre, hogy gyara-
podjék a nemzetgazdaság, és enyhilljenek a társadalom azon "kibékíthetetlen" el-
lentmondásai, amelyek valójában az örökös harc légkörét tartják fenn, és nem en-
gedik, hogy jobbá tegyük minden ember gazdasági, erkölcsi és szellemi életét. Az

ENSZ Emberjogi Bizottságának egyik közelmúltbeli anyaga hangsúlyozza, hogy
" sok á lla mna k siker ü lt ö sszeegyezte tn i a leg főbb ér tékeke t - a z egyen lő sége t, a

* Az orosz parlament épülete, amelyet az 1993-as puccs leverésekor szétlóttek.
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megkü lönbözte tés né lkü li b á ná smódo t, a nemze tb izton sá go t. a te r ü le ti in teg r itá s t

és a po litika i függe tlen sége t - a zza l, hogy tiszte le tb en ta r tja és óvja á lla mpo l-

gá r a i kü lönböző csopo r tja in a k er ede ti m ivo ltá t." Más szavakkal, mi állandóan

mindent lerombolunk, hogy aztán újra felépítsük (a látszat kedvéért). Ők fejlesz-

tenek, javítanak, mi állandóan újabb ellenségeket keresünk és találunk, mi harco-

lunk, ők türelmesen és jó érzékkel békítgetik a társadalmi és etnikai ellentéteket,

mi még mindig a "nagy és oszthatátlan" birodalom illúziójában ringat juk magun-

kat, ők rég elvetették a nagybirodalmi illúziókat, s közben megmaradtak nagy nem-

zetnek (Anglia, Franciaország, Japán és más országok).

Ha a nemzetiségi és etnikai kérdés kerül szóba, avagy a nemzeti állami beren-

dezkedés, szeretünk az USA-ra hivatkozni, arra, hogy ott nincsenek nemzetiségi

területi képződmények, de közben fogalmunk sincs róla, hogyan oldják meg a kér-

dést a gyakorlatban az érvényes és igen hatékonyan működő törvények segítségé-

vel. Éppen az USA-ban fogalmazták meg először, hogy öngyilkosságot követ el az

a társadalom, amelyik alábecsüli az etnikai kultúrák jelentőségét. 1964-ben a

Kongresszus törvényt fogadott el ,,Az USA állampolgárainak jogairól", és annak

alapján kidolgozták az etnikai kisebbségek jogainak védelmét biztosító cselekvési

programot. Az igazságügyi minisztérium felügyeletével nagy létszámú szolgálatot

szerveztek, amely azt kapta feladatul, hogy megegyezéssel rendezze a kőzősségek-

ben keletkező etnikai konfliktusokat. Az intézkedésekkel az USA-ban megállítot-

ták az etnikai degradáció legveszélyesebb folyamatait. Lényegesen csökkent az et-

nikumok között évszázadok óta fennálló feszültség. Természetesen a teljes siker

még messze van. De az irányt helyesen választották meg, amelyet, ha követnek,

meg lehet menteni az etnoszokat és értékes kultúrájukat, s most már el lehet mon-

dani, hogy Amerika nem egy külön kultúra, inkább jól megművelt talaj, ahol a kü-

lönböző kultúrák kölcsönösen hatnak egymásra. Valószínűleg ez az egyetlen lehet-

séges út az etnoszok kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére, ez a módszer nem

öltözteti golyóálló mellénybe az etnoszokat és nem okoz kőrős-körűl vérontást.

A Finnország lakosságának 6%-át kitevő svédek esetében pedig a következő-

képpen oldják meg a problémát: A két etnosz kapcsolatát szabályozó első rendele-

teket 1863-ban adták ki. Ezekben húszéves átmeneti időszakot jelöltek meg,

amelynek letelte után a finn nyelv egyenrangú lett a svéddel. Azóta két hivatalos

nyelve van az államnak, s ezt az 1919-es alkotmány is rögzíti. A kétnyelvűség be-

vezetése és fenntartása szempontjából igen fontos az állami tisztviselők nyelvtu-

dása. Ha a nyelvi kisebbség aránya nem éri ej a 8%-ot, a közösség egynyelvűnek

számít. Azok az adminisztratív kőrzetek, amelyekben mindkét nyelven beszélnek.

kétnyelvű státuszt élveznek, az egyes közösségek ügyintézése pedig anyanyelven
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folyik. Finnország svéd lakosságának külön képviselete van: a Svéd Népgyűlés és

annak elnöksége. Ez a svéd "parlament" 75 tagból áll. a képviselőket négyévenként
választják. A választás utáni első ülésen megválasztják az elnökséget (16 főt). az
ülésszakok kőzőtti időben ez utóbbi képviseli a Népgyűlést.

Az Áland szigetek Finnország külön adminisztratív kőrzete, ahol csak a svéd a

hivatalos nyelv. Ebben a körzetben a svéd nyelv különleges védelmet élvez, és ezt
a tényt 1921-ben a Nemzetek Ligája Genfben határozattal erősítette meg. A tar-
tománynak saját alkotmánya, parlamentje és törvényhozási joga van.

Finnországban négy professzionális svéd színház műkődik, Minden svéd kőzős-

ségnek van nemzeti könyvtára, amelyben nemcsak a Finnországban kiadott művek
kapnak helyet. hanem azok is, amelyek Svédországban jelennek meg. Finnország-
ban évente kb. 600 könyvet adnak ki svéd nyelven. A svéd egyetemi és főiskolai
hallgatók mínden fontosabb tárgyat anyanyelvükön tanulhatnak. Turku (Ába) vá-

rosában svéd egyetem működik, Helsinkiben pedig svéd kereskedelmi főiskola. Az
állami finn rádiónak és televíziónak részvénytársasági alapon működő és saját ta-
náccsal rendelkezé svéd osztálya van. Két csatornán folyik svéd nyeívű adás. A
finnországi svéd sajtó 30 reggeli újsággal rendelkezik, és 250 folyóiratot, valamint

egyéb időszakos kiadványt jelentet meg.
Még folytathatnánk a felsorolást arról, hogy más országokban hogyan oldják

meg a nemzetiségi kérdést, de úgy gondolom, e cikk keretében ennyi is elég.
ValÓSZÍnű,hogy Mordovía legfelsőbb hatalmi szerveinek közeli választása in

olyan frissen alakult pártok is részt vesznek, amelyek még nem tehettek szert elég

politikai tapasztalatra.
Ahhoz, hogy utat találjanak népük szívéhez, erőiket arra fordíthassák. hogy

megteremtsék a normális gazdasági, politikai és kulturális fejlődés feltételeit, ha-

logatás nélkül, most azonnal, még a mai napon -jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"a z e lő szö r kenyer e t, sze llem i

tá p lá léko t ma jd a zu tá n " meggyőződés ellenére - intézkedniíik kell, hogy meg-
akadályozzák az etnikumközi kapcsolatok degradációját. A politikai pártok és
mozgalmak vezetőinek világosan meg kell fogalmazniuk, mí az álláspontja szerve-

zetüknek a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban. Csak akkor és úgy mondhatjuk,
jósolhatjuk meg, milyen sors vár az adott pártra. Példának okáért A. Pugyin, a
Mor dovia po lgá r a ina k kong r esszu sa nevű társadalmi-politikai szervezet társel-
nőke, koordínátora világosan közölte a Kongresszus álláspontját: A nemzetiség i

p r ob léma szá munkr a nem lé tezik. E zt, úgymond , a zok ta lá l tá k ki, a kik a ha ta l om-

r a tö r nek.

A demokratizálódás és glasznoszty, az információ bővülésének éveiben nyil-
vánvalóvá vált. hogy országunkban igencsak eltávolodtak azoktól a tapasztala-
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toktói, amelyeket a világ a nemzetiségi kérdés kezelése terén szerzett, s elméleti

nézeteink nem felelnek meg a valóságnak.

Sajnos mind a mai napig érezhető, hogy társadalomtudósaink, akiket idejét-

múlt, dogmatikus nézetek tartanak fogságban, tehetetlenek és bénák. Érezhető,

hogy mind az országra, mind pedig a világra vonatkozóan nagy az információéh-

ség, az információk hiányosak, a növekvő nemzetiségi problémákat a tömegkom-

munikáció meghamisít ja, amatőr módon jellemzi és értelmezi stb. A tudományos

gondolkodás és a közgondolkodás meg az orosz valóság egyelőre más-más irány-

ba halad: az első nem veszi észre a második részleteit, az pedig elutasítja az első

elgondolásait. A mi szovjet nemzetiségi politikánk azon a feltételezésen alapult,

hogya proletár internacionalizmus mint globális humanista elv örökre biztosítja

a népek barátságát, a magántulajdon kiiktatása pedig kihúzza a gazdasági talajt a

népek ellenségeskedése alól. Sajnos nem így történ t. Azt hiszem, nem szükséges bi-

zonygatnom, hogy miért.

Minden szinten a nemzetek közötti kapcsolatokra vonatkozó törvényalkotás és
törvényhozás a hatalmi struktúrák legsebezhetőbb pontja. No meg az elfogadott

törvények sem mindig segítenek a nemzetek közötti kapcsolatokat stabilízálni.

Valószínű, hogy a nemzeti államalakulatok eszméjét és gyakorlatát össze kell

kapcsoini a nemzeti kulturális autonómiával. A soknemzetiségű Oroszország ese-

tében ez reális lehetőségnek látszik két globális probléma megoldására: meg lehet

erősíteni Oroszország egységét, és véleményem szerint ez az etnikai problémák

megoldásának leghatékonyabb módja is, különösen a saját államiság nélkül ma-

radt etnikai csoportok, kisebbségek esetében. A címzetes köztársasági képződmé-

nyek jelenlegi rendszerét meg kell őrizni. Mivel ezekben összpontosul a nemzet tu-

dományos, művészi és művelődési potenciálja, ami a kulturális nemzeti autonó-

mia alapjává és tápláló közegévé válhat.

A nemzetiségi problémák megoldásánál, a módozatoktól és taktikai meggon-

dolásoktói függetlenül. két tényből kell kiindulni.

Először: Oroszország soknemzetiségű (sok nép által lakott) állam. és az ősla-

kosoknak megvan a maguk történelmi hazája. Anyagi és szellemi életük a lakóhe-

lyül szolgáló környezettel szoros összefüggésben alakult. és szorosan kapcsolódik

ahhoz. Ebből a célból lényegében meg kell őrizni az oroszországi nemzeti állami

képződményeket.

Másodszor: Szolzsenyicin szavaival élve. Oroszország és a volt Szovjetunió tér-

ségein végbement a népek keveredése. Úgy látszik, ez a sorsunk, így rendezte el a

történelem, és semmiképpen sem szabad megkísérelni ennek a valóságnak a korri-

gálását. Ez világra szóló tragédiát idézne elő.
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Tehát keresni kell az utat-módot, hogy valamennyi etnikai csoport békében él-

hessen egymás mellett, anélkül. hogy bármelyiknek a jogai sérülnének, és nem sza-

bad teret adni semmiféle diszkriminációnak, bármekkora legyen is egy-egy nem-

zetiség létszáma stb., vagyis nem szabad a .xízsunget törvényét" alkalmazni, amint

azt az orosz neodemokrata hazafiak javasolják a "nemzeti hovatartozástóI függet-

len jogegyenlőség" "demokratikus" elveinek megerősítése ürügyén. Ezt már kita-

pasztaltuk a totalitárius rendszer hetvenéves uralma idején. Pontosan itt van szük-

ség a nemzeti kulturális autonómiára, amit feltétlenül össze kell kapcsolni a terü-

leti autonómiával. Helyénvaló, ha itt megemlítjük, hogy a nemzeti kisebbségek, az

őslakosok alakulóban lévő nemzeti újjászületési mozgalmának depolitizálása,

energiájuk és követeléseik nemzeti kulturális társaságokba való terelése, anélkül,

hogy azok kapcsolatban lennének a nemzeti területi képződményekkel, csakis disz-

kriminatívaktus lehet, azt jelenti, hogy érdekeiket a világ civilizáció perifériájára

szorítjuk. Az ilyen és ehhez hasonló javaslatok a totalitárius rendszer és a minden-

ható hivatali bürokrácia bugyraiban születtek, a köztársaságok földjét, vizét, leve-

gőjét, valamennyi ott lakó nép történelmét és sorsát a minisztériumok és főható-

ságok apparatcsikjainak kezébe adván. Odáig mentek, hogya soknemzetiségű bi-

rodalom helyett már-már egy sok apparátussal és sok hivatallal rendelkező szov-jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

je t-ma nku r t országnak kellett volna kialakulnia.

Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy íme, ilyen mértékkel kell mérni azt a

"győzelmet", amellyel azok büszkélkednek, akik "nem engedték meg" a szuvere-

nitás elfogadását. Ezt a pirruszi győzelmet azok aratták, akik a szuverenitás szó

értelmét a pangás éveiben kiadott értelmező szótárból ismerték meg. De ez már

más lapra tartozik. csak azt hangsúlyozzuk, hogy a hatalom bizonyos fokú decent-

ralizációja, a regionális szintű szuverenitás és a helyi hatáskör bővítése közelebb

viszi a hatalmi intézményeket meg az állami szolgálatokat a néphez, és érzéke-

nyebbé teszi őket az adott térség etnikai csoportjainak szükségletei iránt. Ezt a

fajta föderalizmust, az erős helyi önkormányzatokkal együttesen, sikerrel alkal-

mazzák sok civilizált országban (Németország, Svájc stb.).

Az Orosz Föderáció alanyainak köztársaságok formájában való létezése fontos

politikai realitás, amivel számolni kell, és hatékonyan ki kell használni az etnikum-

közi feszültségek kezelésére és sok más nemzetiségi probléma megoldására.

A választási rendszernek úgy kell működnie, hogy elősegítse a köztársaság et-

nokulturális arculatát meghatározó különböző etnikai csoportok érdekeinek érvé-

nyesülését.

Mély meggyőződésem, hogy Mordovia Köztársaságnak mint nemzeti képzöd-

ménynek, valamint. az erzák meg a moksák nemzeti kulturális képzödményeinek
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kőzős munkájával, az említettek szoros együttműködése révén, nem pedig azok

nélkül juthatunk el az Orosz Föderáció alkotmánya által rögzített igazi önrendel-
kezésig.A
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Amint bizonyára ön előtt is ismert, a magyarság legközelebbi nyelvrokonai a
finnugor népek. Rokon népeink életéről, múltjáról, politikai és gazdasági kilátá-
sairól azonban kevés információ jut el hazánkba. Sokan hallottak már a ma nysi és
aTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a m i népró1, tudják, hogy ők a magyarok legközvetlenebb rokonai. Azt azonban
már kevesebben tudják, hogy ezek a pár ezres lélekszámúra fogyott népek esetleg
létezésük utolsó óráit élik. Területükre hatalmas kőolaj ipar települt, pusztítva az
őslakosoknak élelmet adó erdőket, szennyezve a korábban halban oly gazdag fo-
lyókat. Más jellegű, de hasonló horderejű problémákkal küzd az Oroszországban
élő többi finnugor nép is. Fokozottan érinti őket Oroszország politikai és gazdasá-
gi válsága. A komik, udmur tok, ma r ik, mo r dvinok legfontosabb feladata, hogy
autonóm köztársaságaikban népük és nemzeti kultúrájuk számára kivívják az
orosz népességgel, az orosz kultúrával egyenlő jogokat, egyenlő bánásmódot. Gaz-
dasági téren meg kell oldaniuk például a hadiüzemek átszervezését, a mezőgazda-
ság hatékonyabbá tételét. Egyes kisebb baltikumi finnugor népek pedig, amelyek-
nek még a neve sem igen ismert hazánkban, már az utolsó utáni pillanatban van-
nak. A vepszék mintegy nyolcezer főt számláló népének szinte újra kell tanulnia
nyelvét, kultúráját. Még náluk is kevesebben vannak azonban az inkerik és a lívek.
A lív nyelvet már csak egy kb. ötven fős nagycsalád beszéli.

A finnugorság vezető ereje kétségtelenül az önálló államisággal rendelkező
finn, észt és magyar nép. Oroszország finnugor népei tőlünk várják a segítséget.
A régi gazdasági kapcsolatok újraélesztésévei jelentős szerepet játszhatnak a ma-
gyarok is a térség fejlődésében. Kulturális téren, a nemzeti kultúra ápolásában, az
anyanyelvi oktatás fejlesztésében nyelvrokonaink számára kiemelkedő jelentősé-
gűek az ezeréves államisággal és nemzeti kultúrával rendelkező magyarok tapasz-
talatai. Az oroszországi finnugor népek sorsát, problémáit jól ismerő tudósok,
egyetemi oktatók segítő szándékkallétrehozták a Numí-Tőrern Finnugor Alapít-
ványt. Az Alapítvány célja a kis finnugor népek nemzeti öntudatra ébredésének
támogatása, nyelvrokonaink fellendülő finnugrisztikai oktató és kutató tevékeny-
ségének segítése, valamint a finnugor népek és nyelvek oktatásának és kutatásá-
nak támogatása hazánkban.

Ha egyetért ezekkel a célokkal, kérjük, támogassa a Numí-Tőrern Finnugor
Alapítványt. Az APEH határozata értelmében alapítványunk támogatóinak adó-
alapcsökkentési kedvezményre jogosító igazolást adhatunk ki. Az alapítvány
bankszámláját a Magyar Hitel Bank kezeli, száma:

10200830-32318760
Devizaszámlánk száma:

323-30009
Köszönjük, hogy tájékoztatónkat figyelmesen elolvasta. Ha alapítványunk tá-

mogatása mellett dönt, bizonyos lehet benne, hogy hasznos és j6 ügyet szolgál.Tá-
mogatóinknak reklámlehetőságet tudunk biztosítani szakmai kiadványainkban, a
szponzorok segítségével megval6sított rendezvényeinken.

Segítségét előre is köszönik az Alapítók.
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Névjegykártyák,
bélyegzők, szórólapok,

meghívók készítése
rövid határidővel

Üzleteink. megtalálhatók
a nagyobb áruházakban
és üzletközpontokban

egy biztos pont aBelvárosban:

P O N T k ö n y v e s b o l t

~----
tudomány, kultúra, közélet

DIÁKOKNAK 10 % KEDVEZMÉNY!

A szellemi munkát végzők többsége
számára szlnte elengedhetetlen "munka-
eszköznek" számít az agymílködést ser-
kentö kávé. Bizonyára Ön is rendszeres
kávéfogyasztó. - Nem mindegy azonban,
hogy milyen kávét iszik! Igyon mindig
D. KaiseRjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-t! - Brazil alapanyagokból .
készült kiváló, kellemes fzű magyar ter-
mék. És ha ezt veszi, fózl, issza, egyúttal

a hazai flnnugor kutatásokat ls segíti!

KAFFEE

Tehát: mindig Inkább D. KaIseR-t! I


