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Elõszó 

Még aspiránsként Jekatyerinburgban éltem, amikor elõször felvetõdöttbennem a gondolat egy nemzetiségi adattár, jó esetben atlasz összeállí-tásáról, amely az Orosz Birodalom, majd a Szovjetunió által egy politi-kai keretbe foglalt, nagy kiterjedésû eurázsiai térség etnikai változásai-nak alakulását mutatná be. Érdeklõdésem a nemzetiségi problematika iránt nem új keletû, min-dig is foglalkoztatott, hogyan változott egyik vagy másik, kisebb vagynagyobb régió néprajzi arculata. Ez az érdeklõdés egyrészt a magyartörténelem sorskérdései okán alakult ki bennem, hiszen a magyarság isidegen, keleti népként érkezett a Kárpát-medencébe, majd a honfoglalásaktusával birtokba vette azt, nemcsak politikai, de néprajzi értelembenis. Késõbb nemcsak a helyi �õslakos� népek egy része vált magyarrá, deazon betelepülõ keleti és nyugati népelemek jelentõs része is, melyekmár Hungaria (regnum Ungaricum)1 megalakulása után érkeztek orszá-gunkba. Magyarország soknemzetiségû jellege története során mind-végig megmaradt: hazánk múltjának csak egy része a magyar nép tör-ténete, de annak kulturális gazdagságához hozzátettek más népek is,mint a török nyelvû besenyõk és kunok; az iráni nyelvû jászok; a szlávszlovákok, ruszinok, szerbek, horvátok; az újlatin románok; a germánszászok és svábok (németek); a szintén indoeurópai nyelvû örmények,cigányok, és mások. Bár a trianoni békeszerzõdés (1920) után Magyar-ország homogén nemzetállammá változott, mai napig megmaradtak azegyes régiókon belüli kulturális-mentális különbségek, melyek részbenaz etnikai, részben a vallási eltérésekbõl, sokszínûségbõl táplálkoznak. Ha másban nem is, e tekintetben hasonló Magyarország és Oroszor-szág sorsa. Oroszország története sem csak az orosz nép históriáját fog-lalja magában: a kontinensnyi kiterjedésû ország sorsának alakulásá-ban a (keleti) szlávok mellett altaji (török és mongol), uráli (finnugor ésszamojéd), kaukázusi népek és mások is fontos szerepet játszottak, s ez
1 Árpád-kori oklevelek 1001�1196. Bp., 1997. 20. I. István király (1000�1038), a ma-gyar állam megalapítója magát a �magyarok (ungarok) királyának� (ungrorum rex), or-szágát pedig regnum Ungaricumnak nevezte a pannonhalmi oklevélben.
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annak ellenére igaz, hogy a nacionalizmus és a nemzetiségi kérdésOroszországban sokáig nem töltött be olyan történelemformáló ténye-zõt, mint a közép-európai régióban. E néprajzilag is sokszínû és érdekes világról, amit a történeti Orosz-ország jelent, viszonylag kevés információ áll rendelkezésre Magyar-országon. Célom az volt, hogy adattárszerûen egybegyûjtsem Orosz-ország népeinek 20. századi etnodemográfiai történetét, ezzel is hozzá-járulva a soknemzetiségû Oroszország teljesebb megismeréséhez. Külö-nösen fontosnak tartom Oroszországban élõ nyelvrokonaink, az urálinépek etnodemográfiai sorsának bemutatását. E megfontolásból kezdtem el az adatgyûjtést még Jekatyerinburg-ban az oroszországi, szovjetunióbeli népszámlálások nemzetiségi mu-tatóinak kigyûjtésével, elemzésével. Késõbb folytattam az ez irányúkutatást Moszkvában, lehetõség szerint Magyarországon. A munkához elsõsorban az orosz, szovjet és posztszovjet népszám-lálásokat vettem alapul, de szükség volt a két világháború közötti bal-tikumi, lengyel, az elsõ világháború elõtti osztrák és magyar, valamint aromán cenzusok vizsgálatára is. Sajnos ezek közül nem mindet tudtamteljes részletességében áttekinteni. Az adattár nagyobb tájegységenként (Baltikum, Belarusz � Ukrajna� Moldova, Oroszország, Kaukázus, Közép-Ázsia), ezen belül pedig né-penként halad. A földrajzi és népnevek átírásánál általában a meglévõ magyar ter-minológiát vettem alapul, a keleti nevek esetében a Ligeti Lajos szer-kesztette Keleti nevek magyar helyesírása c. kötetre támaszkodtam.2Számos földrajzi név esetében a Magyarországon bevett oroszosnévalakot használtam a hivatalos megnevezés helyett (pl. Kijev a Kijiv,Kisinyov a Chişinau, Taskent a Toshkent helyett stb.). Mindazonáltal azegyes földrajzi nevek átírásánál � mivel történeti adattárról van szó � azadott korban alkalmazott szóhasználatot igyekeztem figyelembe venni(pl. Szentpétervár � Petrográd � Leningrád � Szentpétervár). Az orosz terminusok átírása során egységes szempontrendszert al-kalmaztam, a krajt területnek, az oblasztyot megyének, az ujezdet járás-nak fordítottam. 

Köszönettel tartozom az ELTE BTK-nak, ezen belül a Ruszisztikai Köz-pontnak, hogy lehetõvé tette számomra ezen adattár összeállítását ésmegjelentetését. 

ELÕSZÓ6

2 Keleti nevek magyar helyesírása. (Szerk. Ligeti Lajos) Bp., 1981.
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Bevezetés 

Oroszország történelmének egyik sajátossága annak multietnikus jel-lege. Már a középkori Ruszra jellemzõ volt az etnikai sokszínûség: azorosz, keleti szláv történelem legfontosabb korai elbeszélõ forrása, a
Régmúlt Idõk Krónikája a keleti szláv törzsek mellett a finnugor õslakos-ság szerepét is hangsúlyozza a Rusz és Észak korai történetében (pél-dául Rurik 862-es meghívásakor).3 Keleten, a Középsõ-Volga mentén atörök nyelvû és muszlim vallású Volgai Bulgária határolta a Ruszt, mely-lyel többnyire, de nem kizárólag különbözõ konfliktusok okán kerültekkapcsolatba a keleti szlávok.4 Délen, Kazária hanyatlását majd bukását(965) követõen az újra megnyíló steppei magisztrálon a török nyelvûbesenyõk és kunok többnyire szintén konfliktusok nyomán kerültek felaz orosz krónikák lapjaira, bár az e népek és a keleti szlávok közöttikapcsolat nem írható le kizárólag katonai konfliktusokként.5 A mongolhódítás megsemmisítette Volgai Bulgáriát (1236), az Arany Hordábanmár a kipcsak-török nyelvû népek domináns szerepe észlelhetõ. A Mosz-kóvia felülemelkedése után, az újkorban kezdõdött hódítások nyománmég hangsúlyosabb jelleget öltött Oroszország etnikai és immáron val-lási, �civilizációs� sokszínûsége: a Volga�Urál-vidék, és az alsó-volgaitérség bekebelezésével jelentõs muszlim népesség került a moszkvaiuralkodók hatalma alá. Szibéria 16. század végén indult kolonizálása aszubkontinensen élõ pogány, muszlim, buddhista, valamint ugor, sza-mojéd, török, mongol, mandzsu-tunguz népeket is a moszkvai �FehérCár� alattvalóivá tette. A 18. században Oroszország, immáron nyugati irányban terjesz-kedve, megszerezte a protestáns Baltikumot, Lengyelország felosztásaután pedig jelentõs katolikus és zsidó népesség került Szentpéterváruralma alá. A 18. század végén bealkonyult a török világnak is a �dél-orosz steppén�, majd a Krími Kánság meghódítása (1783) után, a 19.

3 A normannkérdés az orosz történelemben I. Források. Bp., 2009. 217�219. 
4 Lásd pl. A normannkérdés az orosz történelemben I. Források. Bp., 2009.129�136.; Èñòîðèÿ òàòàð ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí â ñåìè òîìàõ. Òîì II. Âîëæñêàÿ Áóëãàðèÿ

è Âåëèêàÿ Ñòåïü. Êàçàíü, 2006. 322�324. 
5 Gyóni Gábor: Kunok az orosz forrásokban (kézirat)
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század elején a cári kétfejû sas az etnikai és vallási törésvonalakkal sû-rûn szabdalt Kaukázus bércein is megvetette karmait. Utolsó lépéskénta 19. század utolsó harmadában következett Turkesztán hódoltatása,immáron a Brit Birodalommal folytatott közép-ázsiai versenyfutásrészeként. Évszázados evolúciója során tehát az Orosz Birodalom, majda Szovjetunió egységes politikai keretbe foglalta Eurázsia népeit, ahol anépek különös szimbiózisa alakult ki, melyet az orosz államiság (s mö-götte az orosz nyelv és kultúra) kovászként kötött össze.A kontinensnyi kiterjedésû, különbözõ nyelvû etnoszok százainakotthont adó Orosz Birodalmat (Szovjetuniót) mégsem lehet klasszikusgyarmatbirodalomnak tekinteni. Andreas Kappeler szerint a soknem-zetiségû Oroszországra jellemzõ volt egyrészt, hogy az orosz nép kul-turális színvonala (gondolva itt például az írni-olvasni tudásra) nemérte el néhány más nép fejlõdésének színvonalát; másrészt a polietni-kus szimbiózis hagyománya a nemzeti és vallási kisebbségekkel szem-beni viszonylag toleráns magatartás kultúráját honosította meg (azoroszországi elitben számos nem orosz képviseltette magát); harmad-szor pedig az, hogy � bár elemei megvannak, de hiányzik a klasszikusmetropólia-kolónia viszony.6 Az sem feledhetõ, hogy az Oroszország,mint politikai keret által határolt, népek tucatjainak otthont adó eur-ázsiai térségben az oroszok és nem oroszok kapcsolata nem írható leegyoldalúan �ruszifikációként�,7 és leegyszerûsítés lenne a térség et-nikai folyamatait kizárólag orosz-nem orosz relációra szûkíteni (azeurázsiai térség kis létszámú népeit nemcsak az eloroszosodás fenye-gette, hanem alkalmasint az eltatárosodás, eljakutosodás stb.8). Azorosz állam expanziójában, Kelet-Európa, az Urál, a Kaukázus, Szibériaés Közép-Ázsia �kolonizálásában� nemcsak oroszok, de igen nagyszámban ukránok, beloruszok, tatárok, mordvinok és más népek isrészt vettek. A soknemzetiségû, és a regionális sajátságokat figyelembe vevõ(gondolva itt a lengyel és a finn alkotmányokra, a baltikumi németség,vagy az eurázsiai õslakos népesség privilégiumaira9), elismerõ OroszBirodalomban sokáig nem játszott meghatározó szerepet a nacionaliz-

BEVEZETÉS8

6 Êàïïåëåð À. Ðîññèÿ�ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ èìïåðèÿ. Âîçíèêíîâåíèå. Èñòîðèÿ.
Ðàñïàä. Ì., 1997. 122�123. 

7 Ñàíäåðëàíä Â. Ðóññêèå ïðåâðàùàþòñÿ â ÿêóòîâ? «Îáûíîðîä÷èâàíèå» è ïðîáëåìû
ðóññêîé íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè íà Ñåâåðå Ñèáèðè // Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ â
çàðóáåæíîé èñòîðèîãðàôèè. Ì., 2005. 199�227.

8 Lásd pl. Øèøîíêî Â. Í. Ïåðìñêàÿ ëåòîïèñü 1263�1881. I. 1263�1613 ãã. Ïåðìü,
1881. 88. 

9 Lásd pl. Az újkori orosz történelem forrásai XIX. század. Bp., 2007. 26., 79�84., 87�91.
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mus, �sõt még a «hivatalos népiség» elmélete, a «pravoszlávia, egyed-uralom, népiség» ismert tétele sem tartalmazta az orosz nemzet biro-dalmon belüli elsõségének a gondolatát�.10 A prenacionális (alapvetõenvallási) identitású oroszországi lakosság számára a patriotizmus (�na-cionalizmus�), mint Andrej Szaharov professzor megjegyzi, �nem azországban élõ népek ellen irányult�hanem a határokon kívül élõ õsiellenséggel szemben realizálódott�. Az orosz népben, helyesebben, azoroszországi népekben úgyszólván egészen a legutóbbi idõkig nemalakult ki az etnikai nacionalizmusnak, sovinizmusnak az a formája,ami Közép-Európában természetesnek számít.11
Térségünk néprajzi képének megváltozásában a természetes népe-sedési folyamatok mellett jelentõs szerepet játszottak külsõ körül-mények, történelmi kataklizmák, háborúk, népirtások s a nemzetiségiviszonyok megváltoztatását célul kitûzõ állami politika is. A soknemzetiségû Orosz Birodalomban a reformer II. Sándor(1855�1881) uralkodása idején vette kezdetét a 19. századra jellemzõnacionalista (unifikálni vágyó, jelen esetben ruszifikáló) politika. Nohaaz orosz politikai kultúrában a kodifikáció terén korábban is megjelen-tek etnikai-vallási elemek (a lengyelekre, zsidókra, muszlimokra vagy aszibériai õslakos népekre vonatkoztatva), hol negatív (a zsidó letele-pedési körzet megalkotásáról � 1791), hol pozitív elõjellel (a szibériaiidegen nemzetiségûek kormányzásáról szóló szabályzat � 1822),12 a 19.századi értelemben vett nacionalista (azaz a birodalmat unifikálni-ru-szifikálni kívánó) politikai kurzus csak a reformer cár uralkodása idejénvette kezdetét, különösen a lengyel felkelés leverése után (1864, nemszámítva a Finn Nagyhercegséget, amely 1860-ban saját valutát, márkátvezethetett be, 1863-ban saját szejmet hívhatott össze, majd 1878-tólsaját fegyveres alakulatokat állíthatott fel13). A lengyel közigazgatás ésoktatás 1864. évi ruszifikálásával lényegében egy idõben az ukrán nyelvelleni kampányt kezdett Szentpétervár (1863: az ukrán nyelvû vallásitartalmú könyvek betiltása, 1876: II. Sándor titkos utasítása az ukránnyelvû színjátszás és periodika likvidálására), majd a �70-es évektõl azoroszországi muszlim iskolák eloroszosításának programja indult meg.Az 1863 utáni ruszifikációs politika célja, mint ahogy Andreas Kappeler

BEVEZETÉS 9

10 Szaharov, A.: Az orosz nacionalizmus alapvetõ szakaszai és jellegzetességei // Azorosz történelem új terminológiája. Bp., 2000. 18�29., 20. 
11 Szaharov, A.: Az orosz nacionalizmus alapvetõ szakaszai és jellegzetességei // Azorosz történelem új terminológiája. Bp., 2000. 18�29., 22�24. 
12 Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. század. Bp., 2007. 87�91. 
13 Äÿêèí Â. Ñ. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ âî âíóòðåííåé ïîëèòèêå öàðèçìà (XIX â.) //

ÂÈ 1995/9. 130�142., 133�136.
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felhívja erre a figyelmet, nem az integráció, hanem a szegregáció volt(azaz a nem orosz nemzetiségûek becsatornázása helyett azok kiszo-rítása).14
A �80-as és �90-es években, a konzervatív III. Sándor (1881�1894)uralkodása idején a Baltikumban és a Kaukázusban is folytatódott aruszifikáló-unifikáló program, amely elsõsorban az oktatási intézmé-nyek autonómiájának likvidálásában, az oktatás eloroszosításában öl-tött testet. III. Sándor uralkodása idején a zsidókkal szemben vezettekbe korlátozó intézkedéseket: numerus clausust a felsõoktatási intézmé-nyekben (1886), ügyvédi irodákban (1889), az olajiparban (1892), majda részvénytársaságoknál (1900), kitiltották a zsidó iparosokat Moszkvá-ból és környékérõl (1891), de hasonló korlátozások érték az oroszorszá-gi muszlimokat is (numerus clausus az ügyvédi irodákban; megtiltvaszámukra, hogy középiskolákban taníthassanak).15 Az Orosz Birodalomlényegében fennállásáig folytatta antiszemita politikáját, még 1915-benis, az elsõ világháború idején �megbízhatatlan elemként� kitelepítettéka zsidókat a nyugati határ menti övezetekbõl.16
A Szentpétervár által erõltetett ruszifikátor politika különösen az or-szág peremterületein volt negatív hatású, s ütközött ellenállásba, azok-ban a régiókban, ahol az oroszok csak a kormányzat által foganatosítottbetelepítési programok eredményeképpen jelentek meg nagyobbszámban. A ruszifikátor politika idõvel egyre leplezetlenebb, nyíltabbformában jelentkezett. A közép-ázsiai kormányzóságokban például1887-ben még csak azt tiltották meg, hogy � a helyieket kivéve � nemkeresztények is földet vásárolhassanak, amit krisztianizációnak is ne-vezhetnõk, de 1903-tól már kimondottan a �pravoszláv és tõsgyökeresorosz� lakosság betelepítését indítványozták az orosz hatóságok Szir-darja, Fergána, Szamarkand kormányzóságba.17 Az elsõ világháborúidején (1916) a közép-ázsiai népek besorozására tett kísérlet véres fel-keléshez vezetett, melynek során az is elõfordult, hogy lemészároltákaz orosz telepeseket.18
Noha az 1905-ös forradalom után több tere nyílt a civil önszervezõ-déseknek Oroszországban, s bizonyos enyhülés következett be az ok-

BEVEZETÉS10

14 Êàïåëëåð À. Ðîññèÿ � ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ èìïåðèÿ. Âîçíèêíîâåíèå. Èñòîðèÿ.
Ðàñïàä. Ì., 1997. 204. 

15 Äÿêèí Â. Ñ. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ âî âíóòðåííåé ïîëèòèêå öàðèçìà (XIX â.) //
ÂÈ 1995/9. 130�142., 137�139.

16 Èîôôå Ã. Ç. Âûñåëåíèå åâðååâ èç ïðèôðîíòîâîé ïîëîñû â 1915 ã. // ÂÈ 2001/9. 85�
98.

17 Äÿêèí Â. Ñ. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ âî âíóòðåííåé ïîëèòèêå öàðèçìà (XIX â.) //
ÂÈ 1995/9. 130�142., 141. 

18 Katona M. A közép-ázsiai etnikai konfliktusok történetéhez. 14.
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tatás- és egyházpolitika terén, a sztolipini reformpolitika (a finn auto-nómia elleni támadással, a turkesztáni erõszakos orosz földfoglalásoktámogatásával) nemzetiségi téren a korábban megkezdett ruszifikáló-nacionalista irányvonalat folytatta.19
Összességében, a cárizmus utolsó évtizedeinek ruszifikáló-naciona-lista politikája inkább csak konfliktusokat eredményezett, és az OroszBirodalom egyik legfõbb destabilizáló tényezõjévé vált a 20. század ele-jén.20
1914, az elsõ világháború a vég kezdete volt az Orosz Birodalom szá-mára, a világégés, az ancien régime bukását követõ forradalmak, a pol-gárháború súlyos következményekkel jártak: az 1914�1922 közöttinyolc évben döbbenetes demográfiai visszaesés következett be Orosz-országban. A 20. század elsõ éveinek hatalmas népességrobbanásánakhozadéka (az Orosz Birodalom népessége 20 év alatt 50 millióval gyara-podva 1917-re elérte a 175 millió fõt!21) szinte semmivé vált: az elsõ vi-lágháború emberveszteségei (mintegy 3,5 millió halott)22; az OroszBirodalom széthullását követõ háborúk; a polgárháború (mintegy 3,5millió halott); a fehérek és vörösök által végrehajtott repressziók (mint-egy 1 millió áldozat); a fehérek zsidópogromjai (kb. 300 ezer halálos ál-dozat); a járványok (kb. 2 milliós veszteséggel); az emigráció kb. 1,5-2milliós vesztesége példátlan demográfiai visszaesést okozott, fõként acentrális orosz területeken és a nagyvárosokban, míg a peremvidékeketkevéssé érintették ezek a kataklizmák (Szentpétervár lakossága például722 ezer fõre csökkent, míg a világháború elõtt millión felüli lakosság-gal rendelkezett).23 Oroszország lakossága 1917 és 1921 (1914�1922)között addig soha nem látott mértékben csökkent.A cárizmus bukása után, 1917 márciusában az Ideiglenes Kormányérvénytelenítette a korábbi évek diszkriminatív törvénykezési gyakor-
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19 Äÿêèí 1996. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ âo âíóòðåííåé ïîëèòèêå öàðèçìà (íà÷àëî ÕÕ
â.) // ÂÈ 1996/ 11�12. 47�51.

20 Äÿêèí Â. Ñ. Äÿêèí Â. Ñ. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ âî âíóòðåííåé ïîëèòèêå öàðèçìà
(XIX â.) // ÂÈ 1995/9. 130�142., 141.

21 Âîäàðñêèé ß. Å. � Êàáóçàí Â. Ì. � Ðîãà÷åâñêàÿ Ë. Ñ. Íàñåëåíèå Ðîññèè â íà÷àëå
ÕÕ âåêà // Íàñåëåíèå Ðîññèè â ÕÕ â. Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè. Ò. 1. 1900�1939. Ì. é. n. 7�
30. 27., Êàáóçàí Â. Ì. Íàñåëåíèå Ðîññèè â íà÷àëå ÕÕ âåêà // Íàñåëåíèå Ðîññèè â ÕÕ â.
Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè. Ò. 1. 1900�1939. Ì. é. n. 7�30., 11�17.

22 Ñòåïàíîâ À. È. Ëþäñêèå ïîòåðè â õîäå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû // Íàñåëåíèå
Ðîññèè â ÕÕ â. Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè. Ò. 1. 1900�1939. Ì. é. n 74�82., 79. 

23 Ïåðâàÿ âñåîáùïÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ò. XXXVII. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêàÿ èìïåðèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1903. 88�93., Èòîãè ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 1920
ã. Èçäàíèå ÖÑÓ ÑÑÑÐ. Ì., 1928. 67., Ïîëÿêîâ Þ. À. Âîçäåéñòâèå ãîñóäàðñòâà íà äåìîã-
ðàôè÷åñêèå ïðîöåññû â ÑÑÑÐ (1920�1930-å ãîäû) // ÂÈ 1995/3. 122�135, 123.
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latát, minden vallási vagy nemzetiségi alapú korlátozást.24 Az októberifordulat után a szovjethatalom 1917. november 15-én az Oroszországnépeinek jogairól szóló deklarációjában kimondta nemcsak a népekegyenlõségét, de azt is, hogy Oroszország népeinek joguk van saját ál-lamalakulataik megszervezésére.25 A Szovjet-Orosz Köztársaság kikiál-tásáról (�A dolgozó és kizsákmányolt nép jogainak deklarációja� 1918.1. 25.) szóló deklarációban Oroszországot szovjet nemzetiségi köztár-saságok szövetségévé nyilvánították.26 Az októberi fordulat után kezde-tét is vette Oroszország nemzetiségi (és területi) köztársaságokra valóbomlása: 1917. november 15-én megalakult Narvában az Észt Munkás-kommuna, még õsszel a Lett Szovjetköztársaság (ezeket Moszkva 1918decemberében ismerte el). Az Ukrán Rada 1917. november 20-án kiál-totta ki az Ukrán Népköztársaságot (Oroszország részeként) a június-ban alakult Ukrán Autonómia jogutódjaként. 1917. december 24�25-énHarkovban az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságot (USZSZK) alapí-tották meg (ezenfelül a késõbbi Ukrajna területén olyan territoriálisképletek is megjelentek, mint az Odesszai Szovjetköztársaság, a Do-nyecki-Kirovi Szovjetköztársaság � 1918. január, a Krími SZSZK � 1918.március). 1918. március 25-én (egy hónappal azt követõen, hogy a né-metek bevonultak Minszkbe) kikiáltották a Belarusz Népköztársaságot,majd e területek felszabadulása után 1919. január 1-jén a Belarusz Szov-jet Szocialista Köztársaságot.27 Még 1918-ban megalakultak Oroszor-szágon belül autonómiaként a Tyereki Szovjet Köztársaság, a Kubán-Fekete-tengeri Szovjet Köztársaság, a Turkesztáni Szovjet Köztársaság,a Tatár-Baskír Köztársaság. 1918-ban és 1919-ben az Oroszország nem-zetiségi területein születõ köztársaságok alaptörvényeiben a föderatívés nemzetiségi jogok elismerése rendre helyet kapott.28
A szovjethatalom a korábbi ruszifikáló-nacionalista kurzust hangsú-lyozottan deruszifikáló irányvonallal váltotta fel. Ennek jegyében mégarra is sor került (Turkesztánban), hogy a korábbi évtizedekben a biro-dalom peremterületeire telepített oroszokat (vissza)deportálták (Orosz-országba). Az Oroszországi (bolsevik) Kommunista Párt [O(b)KP] Po-litbürójának 1920. június 29-i határozata szerint �sürgõsen el kell venniaz orosz parasztok földjeit Turkesztánban�, amelyet a helyi kirgiz (ka-zah) lakosság között kell szétosztani. A �kulák sovinizmus� elleni harc
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24 Ñáîðíèê óêàçîâ è ïîñòàíîâëåíèé Âðåìåííîãî Ïðàâèòåëüñòâà âûï. 1. 27 ôåâðàëÿ �
5 ìàÿ 1917 ã. Ïåòðîãðàä, 1917. 46. 

25 Äåêðåòû ñîâåòñêîé âëàñòè Ò. 1. Ì., 1957. 40. 
26 Ãðîñóï Â. ß. Îáðàçîâàíèå ÑÑÑÐ (1917�1924 ãã.) Ì., 2007. 33. 
27 Ãðîñóï Â. ß. Îáðàçîâàíèå ÑÑÑÐ (1917�1924 ãã.) Ì., 2007. 37�44.
28 Lásd pl. Ñúåçäû ñîâåòîâ â äîêóìåíòàõ 1917�1936 T. II. 1917�1922. Ì., 1960. 80. 
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jegyében 1921-ben végül kitelepítették az orosz parasztok jelentõs ré-szét Közép-Ázsiából (figyelmet érdemel, hogy ezzel az intézkedéssel,melyet támogatott Lenin, nem értett egyet Sztálin, akinek a gondolat-világában egyébként már a 20-as évek elején is felbukkantak centrali-zátor, sõt, �ruszifikátor� elemek).29
1921 márciusában az O(b)KP X. kongresszusának nemzetiségi kér-désrõl megfogalmazott rezolúciójában elítélték a nagyhatalmi soviniz-must és a burzsoá nacionalizmust, harcot hirdettek az oroszországi né-pek elmaradottsága ellen.30 A deruszifikációs politika talán az O(b)KPXII. kongresszusán teljesedett ki leginkább, 1923 áprilisában. A nem-zetiségi kérdésrõl elfogadott határozatban elítélték a cárizmus ruszifi-kátor politikáját (4. §), harcot hirdettek a �nagyorosz sovinizmus ma-radványai� ellen (7. §), és támogatták a helyi nemzetiségek felemelésétcélzó korenyizáció politikáját (a szót töve az orosz koreny �gyökér � lexiká-ból ered). Eszerint a helyi nemzetiségi közigazgatásokat az adott nem-zetiségekbõl származó káderekkel kell kitölteni (10. §).31
A �20-as évektõl az állami szerepvállalás megerõsödése a gazdaság-ban számos változást idézett elõ. Az iparosítás jelentõs urbanizációvaljárt együtt a korábban fõként agrárjellegû (1897-ben még a lakosság87%-a falusi volt) Oroszországban. A városi népesség a �20-as, �30-asévekben rövid idõ alatt robbanásszerûen nõtt, csaknem megduplázó-dott, 26,314 millióról (1926) tizenegy év alatt 51,949 millióra (1937)emelkedett, bár az urbanizáció már 1917 elõtt is lendületesen zajlott,amit jelez, hogy 1913-ra 26,3 millióra nõtt az Orosz Birodalom városilakosságának száma az 1897-es 16,8 millióról.32 A �20-as évek közepén akorábbi népességcsökkenés demográfiai kompenzációja figyelhetõmeg, ám az urbanizáció (a városi népességre jellemzõ kisebb születés-szám) és fõként a mezõgazdaság erõltetett kollektivizálása, valamint anyomában kibontakozó, milliók halálát okozó éhínség (az áldozatokszámáról igen eltérõ becslések olvashatók a szakirodalomban, 3,7 mil-liótól kezdve a 19,8 millióig, a reális becslés 7-8 millió áldozat lehet,
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29 Ãåíèñ Â. Ë. Äåïîðòàöèÿ ðóññêèõ èç Òóðêåñòàíà â 1921 ãîäó («Äåëî Ñàôàðîâà») //
ÂÈ 1998/1. 44�58., 44�56., Sztálin véleménye a föderáció jellegérõl (1922), az oszétkérdésrõl (1925), az ukránosításról (1926) egyfajta �nagyorosz� álláspontot tükrözöttmár ekkor. ÖÊ ÐÊÏ(á) � ÂÊÏ(á) è íàöèîíàëüíûé âîïðîñ. Êí. 1. Ì., 2005. 78., 298., 383. 

30 ÖÊ ÐÊÏ(á) � ÂÊÏ(á) è íàöèîíàëüíûé âîïðîñ. Êí. 1. Ì., 2005. 59. 
31 Äâåíàäöàòûé Ñúåçä ÐÊÏ(á). Ñòåíîãàôè÷åñêèé îò÷åò. Ì., 1968. 696.
32 Îáùèé ñâîä ïî èìïåðèè äàííûõ ïåðâîé âñåîáùåé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ ïðîèçâå-

äåííîé 29 ÿíâàðÿ 1897 ãîäà. I. ÑÏá., 1905. Ò. 1. 250., Âîäàðñêèé ß. Å. � Êàáóçàí Â. Ì. �
Ðîãà÷åâñêàÿ Ë. Ñ. Íàñåëåíèå Ðîññèè â íà÷àëå ÕÕ âåêà // Íàñåëåíèå Ðîññèè â ÕÕ â.
Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè. Ò. 1. 1900�1939. Ì. é. n. 7�30., 27.
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amibõl 2-2,5 millió fõ oroszországi) megtörte a demográfiai regenerá-lódás lendületét.33
A szovjethatalom nemzetiségi politikája � bár az 1991 után függet-lenné váló posztszovjet országok nemzeti történetírásai újabban errenem szívesen emlékeznek � támogatta az oroszországi népek nemzetiébredését. Sor került Oroszország föderalizálására, korábban alkalma-sint írásbeliséggel sem rendelkezõ nyelvek hivatalos nyelvekké váltak anemzetiségi köztársaságokban, lendületet vett a nemzetiségi nyelvûkönyvkiadás (alkalmasint a kedvezményezett nemzetiségek tiltakozásaellenére is�),34 a korenyizáció politikája pozitív diszkriminációt bizto-sított a nemzetiségi tisztségviselõknek. A �20-as évek elején adminiszt-ratív eszközökkel szorították vissza a nemzetiségi perifériákon az orosznyelvû könyvkiadást, támogatták a nemzetiségi szervezeteket.35 Nohaaz újabb ukrán nacionalista történetírás véleménye szerint Moszkvaukránellenes politikát folytatott, és speciálisan az ukránok fizikai meg-semmisítése céljából szervezték a �30-as évek elején az éhínséget, ezaligha állja meg a helyét. Elég ha csak arra gondolunk, egykorú külföl-di � lengyel � diplomatabeszámolók is kénytelenek voltak elismerni,hogy a szovjethatalom �felemelte az ukrán nemzeti érzést�.36
1927-ben tûntek fel az elsõ elõjelek, melyek a korenyizáció politiká-jának végét vetítették elõre. Májusban Alekszandr Jakovlevics Sumsz-kijt, az ukránosítást lelkesen végzõ ukrán oktatási népbiztost �naciona-lista elhajlás� miatt ítélte el az Ukrajnai (bolsevik) Kommunista PártKözponti Bizottsága.37 A fordulat a �30-as évek elején következett be, asztálini centralizációs törekvések magától értetõdõen a Szovjetunió leg-nagyobb népét, az oroszságot állították az egységesítõ folyamat gyújtó-pontjába. A sztálini politika lassan, de biztosan az unifikáció, centrali-záció, ruszifikáció irányába haladt. Az orosz történelem �rehabilitáló-dott� (az orosz nép és állam expanzióját immáron, szemben a pok-rovszkiji marxista diskurzussal, �progresszív történelmi folyamatként�
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33 Ïîëÿêîâ Þ. À. Âîçäåéñòâèå ãîñóäàðñòâà íà äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû â ÑÑÑÐ
(1920�1930-å ãîäû) // ÂÈ 1995/3. 122�135., 125., Æèðîìñêàÿ Â. Á. Äåìîãðàôè÷åñêèé
ïåðåõîä â Ðîññèè è åãî îñîáåííîñòè // Íàñåëåíèå Ðîññèè â ÕÕ âåêå. Ò. 2. Ì., 2001. 269�
278., 271�272. 

34 Belarusz egyes vidékein például a lakosok fölöslegesnek tartották a belorusznyelvû oktatást és sajtót az orosz helyett. ÖÊ ÐÊÏ(á) � ÂÊÏ(á) è íàöèîíàëüíûé
âîïðîñ. Êí. 1. Ì., 2005. 319. 

35 ÖÊ ÐÊÏ(á) � ÂÊÏ(á) è íàöèîíàëüíûé âîïðîñ. Êí. 1. Ì., 2005. 174. A nemzetisé-gi szervezetek � lényegében az újsütetû nacionalizmusok � támogatása Közép-Ázsiá-ban antiklerikális jellegû is volt, ami a hagyományos vallási (prenacionális) identitásháttérbe szorítását kezdeményezte. 
36 ÑÑÑÐ ãëàçàìè ïîëüñêèõ äèïëîìàòîâ (1926�1934 ãã.) // ÂÈ 1993/9. 43�58.
37 ÖÊ ÐÊÏ(á) � ÂÊÏ(á) è íàöèîíàëüíûé âîïðîñ. Êí. 1. Ì., 2005. 486�493. 
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értékelték), s ezzel párhuzamosan erõsödött a nemzetiségekre gyako-rolt nyomás is. Az O(b)KP Politbürója 1933 márciusában elítélte a be-lorusz vezetést a nemzetiségi politika �eltorzítása� (azaz a túlzott belo-ruszizáció) miatt. Júliusban a pártvezetés az ellen lépett fel, hogy foly-tassák a külön írásbeliség megalkotását a �túlzottan� kis népek számára,majd az északi és szibériai kis népek nagyobbakkal való összevoná-sának szükségességét hangoztatták a szovjet vezetõk.38 A �30-as évek-ben a szovjetunióbeli népeknek, akik korábban latin vagy arab betûsírást használtak, át kellett térniük a cirill betûs írásmódra (1936-ban akabardok, 1937-ben az ojrotok, sórok, komi-permjákok, csecsenek, ingu-sok, tveri karélok, dagesztáni népek, balkárok, adigék, 1938-ban az abazi-nok, nogájok, karacsájok, oszétek, moldovánok, krími tatárok, hakasszok,komik, tatárok, burjátok, 1939-ben a jakutok, baskírok, tádzsikok, 1940-ben a türkmének, kirgizek, üzbégek tértek át latin alapú írásbeliségrõl acirill betûkre). 1937-tõl kezdve tömegesen zártak be nemzetiségi isko-lákat Oroszországban (különösen a finn, észt, lett, német, angol, görögiskolákat vélte �ártalmasnak� a szovjet vezetés), szüntettek meg � addigszép számmal létezõ � nemzetiségi rajonokat.39 Bár az 1936-os �sztálinialkotmány�, hasonlóan az 1924-es szovjet alkotmányhoz, biztosította atagköztársaságok számára a Szovjetunióból való kilépés lehetõségét, ezcsak formalitás maradt. A �30-as évek második felében még a háborúelõtt a Kreml által alkalmazott politikai eszközök sorában feltûnt anemzetiségi represszió. 1937-ben, a Nagy Terror évében mondhatni,általánossá vált a nemzetiségi alapon foganatosított represszió politiká-ja: példaként említhetõ, hogy július 27-én Nyikolaj Jezsov belügyi nép-biztos és Sztálin szigorúan titkos utasítására letartóztatták az összeshadiiparban dolgozó német nemzetiségû személyt (a következõ évbena hadiiparban dolgozó lengyel, észt és lett nemzetiségûeket távolítottákel), augusztusban a Volgai Német Köztársaság belügyi szerveiben cse-rélték le a német nemzetiségû munkatársakat. 1937 nyarán egy, a len-gyel titkosszolgálat kötelékében tevékenykedõ �fasiszta, diverzáns,kém-, terrorista-� csoportot �göngyölítettek fel�, majd õsszel örmény,burját �nacionalista csoportokat� értek repressziók. 1938 tavaszán len-gyel, lett, német, észt, finn, görög, iráni, kínai, román, bolgár, makedón�nacionalista csoportok� ellen indítottak eljárást.40 1938 tavaszán meg-
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38 ÖÊ ÐÊÏ(á) � ÂÊÏ(á) è íàöèîíàëüíûé âîïðîñ. Êí. 1. Ì., 2005. 702., 718�720.,
ÖÊ ÂÊÏ(á) è íàöèîíàëüíûé âîïðîñ. Êí. 2. 1933�1945. Ì., 2009. 91. 

39 ÖÊ ÂÊÏ(á) è íàöèîíàëüíûé âîïðîñ. Êí. 2. 1933�1945. Ì., 2009. 309�314.
40 Ëóáÿíêà, Ñòàëèí è ãëàâíîå óïðàâëåíèå ãîñáåçîïàñíîñòè ÍÊÂÄ 1937�1938. Ì.,

2004. 270., 297., 303., 430., 468-469., ÖÊ ÂÊÏ(á) è íàöèîíàëüíûé âîïðîñ. Êí. 2. 1933�
1945. Ì., 2009. 396. 
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szüntették a Munkás-Paraszt Vörös Hadseregben addig fennálló nem-zetiségi egységeket, és a 2. osztálytól kezdve kötelezõvé tették a nemze-tiségi iskolák számára az orosz nyelv oktatását (majd 1943-tól már azelsõ osztálytól kezdve kötelezõvé tették az orosz nyelvet).41
A �30-as évek centralizátor, unifikáló politikája éreztette hatását anépszámlálásokban is. Míg 1926-ban 77,791 millió magát orosz nemze-tiségûnek valló személy élt a Szovjetunióban (84,195 millió anyanyelvûmellett!), azaz a teljes népesség 52,9%-a, 1937-ben már 93,993 millióraemelkedett azok száma, akik orosznak vallották magukat (ami a teljesnépesség 58%-a!). A második világháború kezdeti szakaszában a Szovjetunió nagysza-bású expanziót hajtott végre nyugati irányban. Az 1939. augusztus 23-án kötött Molotov�Ribbentrop-paktum titkos záradéka értelmében1939 szeptemberében � miután Németország legyõzte Lengyelországot� elfoglalta Kelet-Lengyelország keleti szláv többségû területeit, majdbekebelezte a balti államokat. A Finnország ellen vívott téli háborúsorán (1939�1940) megszerezte Viborgot (Viipurit), majd 1940 nyaránNagy-Romániától Besszarábiát és Észak-Bukovinát, s ezzel Moszkvanagyrészt visszaszerezte az elsõ világháború után elveszett, korábbanaz Orosz Birodalomhoz tartozó területek zömét (bár Galícia és Észak-Bukovina új hódításnak minõsül). A szovjet expanziót a Baltikumban ésKelet-Lengyelországban repressziók követték, melynek során többtízezer embert (a Baltikumból 25 711 fõt, Nyugat-Belaruszból 24 412 fõt)deportáltak, igaz, nem elsõsorban etnikai, hanem politikai szempontokalapján (az ún. �szovjetellenes elemeket�).42
A Szovjetuniót ért német támadás után (1941. június 22.) az országhatalmas emberveszteségeket szenvedett (26,6 millió halottat). A néme-tek és szövetségeseik a történelemben korábban nem ismert pusztítótevékenysége következtében a sokmilliós emberveszteség mellett többezer ipari üzem, kolhoz, lakóépület, kórház, iskola, valamint számoskulturális emlék semmisült meg.43
Mint láttuk, nemcsak az idegen megszállók tevékenysége volt hatás-sal a Szovjetunió nemzetiségi viszonyaira, hanem a szovjet vezetéspolitikája is, amely politikai-stratégiai okokra hivatkozva � már 1937-tõlkezdve, a koreaiak kitelepítésével � egész népcsoportokat deportáltKözép-Ázsiába, Szibériába, az orosz Távol-Keletre. A deportált népek
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41 ÖÊ ÂÊÏ(á) è íàöèîíàëüíûé âîïðîñ. Êí. 2. 1933�1945. Ì., 2009. 382�383., 391�
394., 734�735. 

42 Ëóáÿíêà, Ñòàëèí è ÍÊÂÄ � ÍÊÃÁ � ÃÓÊÐ Ñìåðø 1939�1946. Ì., 2006. 279., 288. 
43 Ìîðîçîâ Ñ. Ä. � Øåâÿêîâ À. À. Ãèáåëü ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ íà îêêóïèðîâàí-

íûõ òåððèòîðèÿõ // Íàñåëåíèå Ðîññèè â ÕÕ âåêå. Ò. 2. Ì., 2001. 47�59. 
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sorában említhetõk a Távol-Keleten élõ koreaiak (akiket Közép-Ázsiábahurcoltak), az ingermanlandi finnek, az oroszországi és ukrajnai néme-tek, a kaukázusi karacsájok, az Alsó-Volga mentén élõ kalmükök, azÉszakkelet-Kaukázusban élõ csecsenek, ingusok, a krími tatárok, a dél-kaukázusi meszheti törökök.44 1949-ben a balti országokból 94 779 ezerfõt deportáltak a szovjet hatóságok, igaz, nem nemzetiségi, hanem osz-tályalapon (Litvánia: 31 917, Lettország 42 145, Észtország: 20 713 fõt).45
Sztálin halála (1953) után megkezdõdött a korábbi nemzetiségi poli-tika felülvizsgálata. Lavrentyij Berija belügyminiszter rövid 1953-as�reformkurzusa� a �lenini-sztálini nemzetiségi politika� megsértését re-gisztrálta Nyugat-Ukrajnában, Belaruszban, Litvániában, s engedmé-nyeket helyezett kilátásba (nemzetiségi káderek kinevezésérõl, arepressziók törvényes mederbe helyezésérõl) a Szovjetunió nem orosznépei, köztársaságai számára.46 Az �50-es évek második felétõl rehabi-litálták az 1943�1944 folyamán deportált népek egy részét (csecseneket,ingusokat, kalmüköket, karacsájokat és másokat), akik vissza is térhet-tek korábbi lakhelyükre, viszont a németek, a krími tatárok nem nyer-tek bocsánatot a szovjet vezetéstõl, és nem lehetett szó arról, hogyelhagyják kényszerlakhelyüket.47
1945 után, noha történtek változások a Szovjetunió belsõ határaiban(a Krímet megkapta Ukrajna, Karélia elvesztette tagköztársasági stá-tuszát), csökkent az állam közvetlen hatása a nemzetiségi kép alakulá-sára. Az �50-es, �60-as évektõl kezdve egyfajta nyugalmi állapot követ-kezett be ezen a téren, úgy tûnhetett, a nemzetiségi probléma nemlétezik többé a Szovjetunióban. A szovjet pártvezetés a �80-as évekredeklarálta, hogy az országban megszûntek a nemzetiségi ellentétek. Ez azonban, mint a késõbbi események bizonyságát adták, csak hiúábránd volt. A glasznoszty és peresztrojka korában a nemzetiségi konf-liktusokat sem lehetett a szõnyeg alá söpörni. Eleinte csak kisebb et-nikai színezetû villongások voltak (1986: Alma-Ata), ám a �80-as évekvégén, elsõsorban a szovjet Délen, véres, a nemzetiségi faktort is tartal-mazó zavargásokra, sõt pogromokra került sor (Baku, Karabah, Fer-gána-völgy), elõrejelezve, végigkísérve a Szovjetunió bomlását. A Szovjetunió tagköztársaságainak függetlenedését az etnikai nacio-nalizmus megeresõdése kísérte, s bár ez a jelenség mintegy szik-ralángszerûen lobbant fel, mégis évtizedes elõzményekkel bír. A Szov-
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44 �Ïî ðåøåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Ñîþçà ÑÑÐ...� Íàëü÷èê 2003. 
45 Ñòðîäñ Õ. Ï. Äåïîðòàöèÿ íàñåëåíèÿ Ïðèáàëòèéñêèõ ñòðàí â 1949 ã. // ÂÈ 1999/9.

130�135.,130�133. 
46 Ëàâðåíòèé Áåðèÿ 1953. M., 1999. 46�51., 56�58., 61.
47 �Ïî ðåøåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Ñîþçà ÑÑÐ�� Íàëü÷èê 2003. 696�802.
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jetunió tagköztársaságait nemzeti alapon szervezte meg a szovjetha-talom, a nagyobb népek saját köztársaságot kaptak, ahol a más nyelvûés más szokású népek �idegenek� vagy kisebbségiek lettek, még akkoris, ha történetesen õk voltak az adott terület õslakói (így váltak például�idegenné� a kirgizisztáni Fergána-völgy üzbég õslakosai az egyébkéntjövevény kirgizek szemében). 1991 után a függetlenné váló posztszov-jet államok többségében etnonacionalista alapon indult meg (folytató-dott) a nemzet- és államépítõ tevékenység (ami ideológiailag is a leg-kézenfekvõbb választásnak tûnt, tekintve, hogy ezen államok többségenem rendelkezett korábban semmilyen múlttal). Az etnicitás vált az egyik legfõbb állam- és társadalomszervezõ erõ-vé a �90-es években a posztszovjet térségben. Észtországban és Lett-országban diszkriminatív állampolgársági törvények jelezték az etno-nacionalizmus tort ülõ diadalát. Ukrajnában az ukrán nacionalistadiskurzus és ukránosító törekvések Európa legnagyobb nemzeti ki-sebbségének, az ukrajnai oroszságnak a visszaszorítását eredményez-ték. A Grúzia elsõ, nacionalista elnöke, Zviád Gamszahurdia által foly-tatott ámokfutó soviniszta kurzus elidegenítette a grúziai kisebbségeketTbiliszitõl. Azerbajdzsánból elüldözték az örményeket, Örményország-ból az azerbajdzsánokat. A függetlenné válás után Kazahsztánból tö-megesen települtek ki a németek és az oroszok. Dél-Kirgizisztánban akirgizek és üzbégek mészárolták egymást (1990, 2010). Üzbegisztánbólkiüldözték a meszheti törököket, a milliós létszámot meghaladó üzbe-gisztáni orosz kisebbség jelentõs része gyaníthatóan eltûnt. Tádzsi-kisztánból és Türkmenisztánból, ezen korábban etnikailag sokszínûköztársaságokból a �tituláris nemzet� képviselõit kivéve szinte min-denki elmenekült a �90-es években. Az etnonacionalista trend alól kivételt részben az Oroszországi Fö-deráció (bár Oroszország nemzetiségi köztársaságaiban szintén megfi-gyelhetõ volt az etnicitás fellángolása a �90-es években) és a szocializ-mus sok elemét konzerváló Belarusz jelentett, ahol � legalábbis eddig ��elmaradt� a nemzeti meg-, illetve újjászületés programja. 

A népszámlálások közül az 1897-es orosz birodalmi, az 1926-os, 1959-es,1989-es szovjet cenzusokat, valamint a posztszovjet országok népszám-lálásait vettem alapul, az egyes meghatározott területi egységek nem-zetiségi képének változását e dátumok mentén kísértem figyelemmel,abból a megfontolásból, hogy ezek az adatfelvételek meghatározotttörténelmi korszakok teljes körû reprezentációját adják: az 1897-es azOrosz Birodalom elsõ és egyetlen általános népszámlálása volt;
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1926-ban zajlott az elsõ teljes és általános szovjet népszámlálás; az 1959-es cenzus a háború utáni Szovjetunióról alkot képet; az 1989-es nép-számlálás pedig közvetlenül a felbomlás elõtti Szovjetunió etnikai arcu-latát tárja elénk. Azaz az 1897-es, illetve a 2002-es oroszországi népszámlálás (illetvea felbomlás utáni elsõ posztszovjet népszámlálások) jelölik ki az adattárhozzávetõleges kronológiai kereteit.A fentebb említetteken kívül természetesen más népszámlálások isvoltak a Szovjetunióban: 1920-ban, a polgárháború idején tartottakrészleges népszámlálást, 1923-ban városi összeírást, 1937-ben egy �de-fektesnek� nyilvánított, 1939-ben egy meghamisított cenzusra kerültsor, a háború után, 1970-ben és 1979-ben is tartottak népszámlálásokat:ezek adatai is rendelkezésemre állnak, ám ezekre csak szükség esetén,illetve kontrollként hivatkozom. Az 1920-as, a polgárháború idején tartott népszámlálás nem volt tel-jes (s ebben az etnikai adatokat nem is tüntették fel), három évvel ké-sõbb csak a városi népességet írták össze, az 1937-es cenzus adatai rész-letekben maradtak fenn, ráadásul ezt titkosították is. Az 1939-es nép-számlálást meghamisították, ezért ezt csak a legritkább esetben vettemszámításba. Az 1970-es és 1979-es népszámlálás adatai megbízhatóak,ám csak ahhoz képest vettem figyelembe, hogy milyen folyamatokrólárulkodnak 1959 és 1989 között. 

1897 elõtt is tartottak részleges népszámlálásokat, összeírásokat a na-gyobb városokban (Moszkvában 1871-ben és 1882-ben)48 vagy példáula Baltikumban 1881-ben � s ezekben az anyanyelvi adatokra is rákér-deztek.49 További következtetéseket lehet levonni Oroszország nem-zetiségi összetételére vonatkozóan az 1719 és 1857 között vezetett reví-ziókból s az ezek alapján készített becslésekbõl, ám ezek az adatsorok �azonkívül, hogy etnikai kérdéseket illetõen nem �egzaktak� � túllépneka megadott kronológiai kereteken.50
Ami az adattár földrajzi-geográfiai kereteit illeti, a volt Orosz Biroda-lom (kivéve a Finn Nagyhercegséget), a Szovjetunió és a posztszovjettérség államait vettem figyelembe. A lengyel területekre vonatkozóadatokat csak addig tekintettem át, amíg ezek Oroszország részét ké-pezték (azaz az elsõ világháborúig). A késõbb Szovjetunióhoz kerülõ
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48 Ïåðåïèñü Ìîñêâû 1882 ã. Ì., 1885. 
49 Ergebnisse der baltischen Volkszählug vom 29. December 1881. Riga, 1883. 
50 Êàáóçàí Â. Ì. Íàðîäû Ðîññèè â XVIII â. ÷èñëåííîñòü è ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ. Ì., 1990. 
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nyugat-ukrajnai és magyarországi területek nemzetiségi arcának átte-kintéséhez � lehetõség szerint � felhasználtam az osztrák-magyar nép-számlálásokat, a balti térség és Besszarábia esetén pedig a két világ-háború közti balti és román cenzusokat is. 

A modern kori népszámlálások, a statisztika minden egzaktsága elle-nére csak hozzávetõleges képet tudnak adni az etnikai-nemzetiségi képváltozásáról, hiszen lényegében minden egyes népszámlálás esetébenváltoztak a kategóriák, volt olyan cenzus, ahol csak az anyanyelvet vet-ték számba, volt, amikor az anyanyelvet és a nemzetiséget is, s az is elõ-fordult, amikor csak a nemzetiség összeírását tartották fontosnak. Az 1897-es népszámlálás egynapos volt (január végén tartották). A�kritikus nap� (január 28.) elõtti hetekben összeírók vették számba a né-pességet, amit január 28-a után még egyszer ellenõriztek (így megkap-va a január 28-i népességet). Az összeírást papok, tanítók segítségévelvégezték.51 Ekkor a népességet anyanyelv szerint és vallási hovatarto-zás alapján is számba vették, de nem volt külön nemzetiségi rovat. Az 1926-os szovjet népszámlálás még teljesen nyilvánosan zajlott. Arészletes eredményeket publikálták (1959 elõtt utoljára). E népszámlá-lás során már megkülönböztették egymástól az anyanyelvi és nemze-tiségi kategóriákat. A nemzetiségi hovatartozást szabadon határozhat-ták meg a megkérdezettek, és külön vették számításba az anyanyelvetis. Anyanyelvként azt a nyelvet tüntették fel, amelyen az állampolgár alegjobban beszélt, és a mindennapi életben is használta. Ezen cenzuseredményeképp még 194 nemzetiséget mutattak ki a Szovjetunióban.52
A következõ, 1937-es népszámlálás �rossz� eredményeket hozott aszovjet vezetés számára: túlságosan kevésnek bizonyult ugyanis aSzovjetunió lakosságának létszáma. Az Állami Tervhivatal elõrejelzéseszerint a Szovjetunió népességének 180 millió fõnek �kellett� volna len-nie 1937-ben. (Sztálin fontosnak tartotta rendszere legitimációja szem-pontjából is, hogy a Szovjetunióban a lakosság növekedése gyorsabbütemû legyen, mint a régi rendszerben. A régi rendszerrel, az �átkozott�cári rezsimmel való összehasonlítás meghatározó volt a sztálini politikakommunikációjában és legitimációjában.)53 Ehhez képest 1937-ben csak
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51 Âîðîáüåâ 1957. Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 1926 ã. Ì., 1957. 8�10. 
52 Æèðîìñêàÿ Â. Á. Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 1926, 1937, 1939 ãîäîâ. Èñòîðèÿ

ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ // Èñòîðèÿ ÑÑÑÐ 1990/3. 84�104., 94. 
53 Ôèöïàòðèê Ø. Ïîâñåäíåâíûé ñòàëèíèçì. Ñîöèàëüíàÿ èñòîðèÿ Ñîâåòñêîé Ðîññèè

â 30-å ãîäû: ãîðîä. Ì., 2008. 17., Æèðîìñêàÿ Â. Á. Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 1926,
1937, 1939 ãîäîâ. Èñòîðèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ // Èñòîðèÿ ÑÑÑÐ 1990/3. 84�104., 87. 
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162 millió fõ jött ki a Szovjetunió lakosságaként. Ráadásul ezek alapjánaz is nyilvánvalóvá lett, hogy a �30-as évek elején (különösen 1933-ban)kimagaslóan nagy volt a halálozások száma Ukrajnában, az Észak-Kaukázusban, az Alsó-Volga vidékén � tehát azokon a területeken, ahola kollektivizáció következményei a legsúlyosabbak voltak.54 Az 1937-esnépszámlálást a hatalom �hibásnak� nyilvánította, szervezõit megbün-tették, a �nép ellenségeivé� (�kártevõkké�, �fasiszta pribékekké�) nyil-vánítva õket.55 A népszámlálás eredményeit nem publikálták. Sokáigúgy hitték, el is vesztek.56 S bár az eredményeket késõbb közzétették, az1937-es szovjet népszámlálás részletes nemzetiségi adatai így sincsenekmeg, a szovjet korszakban ekkor egyedül felmért vallási adatok pedigcsak a Szovjetunió egészére vonatkozóan maradtak fenn (tehát köztár-sasági lebontásban nincsenek meg) . Az 1937-es népszámlálás során nem a korábbi �népiség� (narod-noszty), hanem a �nemzetiség� (nacionalnoszty) terminust használták,és nem különböztették meg a nemzetiséget és anyanyelvet. Ekkorösszesen 165 különféle nemzetiséget vettek számba a Szovjetunióban �tehát majd harminccal kevesebbet, mint 1926-ban (aminek persze ad-minisztratív okai voltak). Az 1937-es népszámlálás �kudarca� után vált szükségessé egy újcenzus lebonyolítása, amelyet 1939-re tûztek ki. A lényeg az volt, hogya népességnek nagyobbnak kellett lennie 162 milliónál. A népszámlá-lást fontos politikai ügyként kezelték a Szovjetunióban, és erõteljeskampány elõzte meg. A hivatalos propaganda szerint a népszámláláseredményei a sztálini politika zsenialitását, a szocialista fejlõdés ered-ményeit voltak hivatottak demonstrálni.57 Maga Vjacseszlav Molotov, aNépbiztosok Tanácsának elnöke ellenõrizte személyesen a népszám-lálás �helyes� lebonyolítását. Az 1939-es összeírás munkálatai � az elõz-mények ismeretében nem csoda � hisztérikus hangulatban zajlottak. Azösszeírókat felkészítették, mindenkit számba kellett venniük, beleértvea hajléktalanokat, kóborgókat is. Büntethetõvé tették a népszámlálásalóli kibúvást. Így aztán 1939-ben �sikerült� 170,5 millió embert összeír-ni, de ez az eredmény úgy adódott, hogy meghamisították az adatokat.
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A �80-as években kerültek nyilvánosságra azok a titkos dokumentu-mok, amelyek szerint 1939-ben csak 167,3 millió fõ volt a Szovjetuniólakossága (a harmincas évekre bevált szokássá vált a Szovjetunióban,hogy kettõs listát vezettek a népesség számáról, a nyilvános adatsormellett létezett egy belsõ használatú valódi statisztika is).58 Azaz mint-egy 3 millió fõt hozzáírtak a hivatalos eredményekhez. V. B. Zsiromsz-kaja kutatásai szerint 2�10% körüli mértékben növelték meg a tényle-ges lakosság számát, a legnagyobb mértékben a Volgai Autonóm Szov-jet Szocialista Német Köztársaságban (ez az egyik olyan régió, amely alegtöbbet szenvedte az erõszakos kollektivizációtól).59
Az 1939-es cenzus adatait publikálták ugyan � a Pravda 1939. június2-i számában �, de csak az elõzetes eredményeket tették közzé. Késõbbis közöltek egészen rövid adatsorokat, s bár lehetõvé tették a párt- éskormányszervek számára a népszámlálás eredményeinek belsõ hasz-nálatát, az 1939-es felmérés adatai gyakorlatilag titkosak maradtak.Ennek oka nyilvánvalóan az volt, hogy az elvárt eredmények most semjöttek ki (annak ellenére, hogy az 1939-es, meghamisított népszámlálásszervezõit végül ki is tüntették). Nemcsak a lakosság száma nem érte ela kívánt mértéket, de jóval alacsonyabb lett az írni-olvasni tudók számais a vártnál (fõként az idõsek, a közép-ázsiai népek és a nõk között).60
1939-re jelentõsen �megfogyatkozott� a szovjetunióbeli népek szá-ma (az 1926-os 194-rõl, az 1937-es 165-rõl), mindössze 60-ra. Az inspirá-ciót Sztálin egyik 1939-es megnyilatkozása adta, eszerint ugyanis mind-össze 60 nép él a Szovjetunióban. E sztálini kinyilatkoztatásnak meg-felelõen csökkentették a népek számát is.61
A kegyetlen pusztításokat hozó második világháború után csak1959-ben tartották az elsõ népszámlálást a háborút jelentõs területinyereséggel, ugyanakkor emberveszteséggel befejezõ Szovjetunióban.Az elõzõekhez hasonlóan e népszámlálás is tartogat furcsaságokat. Aztpéldául nem lehet megtudni belõle, hogy tulajdonképpen hol is élt azaz 1,846 millió német (az akkori Szovjetunió 14. legnagyobb nemze-tisége), akiket ekkor vettek számba, hiszen a bûnös népnek nyilvánított
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58 Öàïëèí Â. Â. Ñòàòèñòèêà æåðòâ ñòàëèíèçìà â 30-å ãîäû // ÂÈ 1989/4. 175�181., 179. 
59 Æèðîìñêàÿ Â. Á. Íàñåëåíèå Ðîññèè â ïåðåïèñè 1939 ã. // Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü

íàñåëåíèÿ 1939 ã. Îñíîâíûå èòîãè. ÑÏá., 1999. 8�19., 8�10. Figyelemre méltó, hogy mi-közben ilyen visszaélések történtek, a �30-as évek szovjet tudósai a �burzsoá statisz-tikusokat� vádolták rendületlenül hamisítással, mondván, a kapitalista országokbannem létezhet objektív statisztikai tudomány� Lásd pl. Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü íà-
ñåëåíèÿ. Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü. Ñâåðäëîâñê, 1938. 4�6.

60 Æèðîìñêàÿ Â. Á. Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 1926, 1937, 1939 ãîäîâ. Èñòîðèÿ
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ // Èñòîðèÿ ÑÑÑÐ 1990/3. 84�104., 85., 101. 

61 Æèðîìñêàÿ Â. Á. Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 1926, 1937, 1939 ãîäîâ. Èñòîðèÿ
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ // Èñòîðèÿ ÑÑÑÐ 1990/3. 84�104., 101. 
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németség egész egyszerûen hiányzik a részletes köztársasági adatokatmutató ívekrõl (azt, hogy az �egyéb� kategóriában sok esetben néme-tekrõl van szó, a késõbbi népszámlálások igazolják vissza, az 1970-esszovjet népszámlálás már hajlandó volt tudomást venni például a ka-zahsztáni németekrõl).Az 1979-es népszámlálás volt az utolsó elõtti a szovjet korszakban,az 1989-es pedig az utolsó. Ekkor már recsegtek-ropogtak a Szovjetunióeresztékei, a Dél-Kaukázusban, Karabahban már dörögtek a fegyverek,a közép-ázsiai Fergána-völgyben pedig etnikai színezetû összetûzésekmiatt ömlött a vér. Mindazonáltal az 1989-es népszámlálás még éppencsak megelõzte a jóval nagyobb tragédiák sorát hozó �90-es évek ese-ményeit (mint például az abháziai és dél-oszétiai háború, a bakui ör-ménypogrom, az azerbajdzsánok elûzése Örményországból, a közép-ázsiai orosz exodus stb.). Az összeomlást és tektonikus változásokathozó �90-es évek elõtti utolsó pillanatfelvételrõl van szó tehát. 

Adattárunkban azokat a területeket (országokat, köztársaságokat, váro-sokat), vettük számba, amelyekrõl több-kevesebb rendszerességgel ren-delkezünk kontrolladatokkal, azaz esetükben folyamatában lehet szem-lélni a nemzetiségi kép alakulását. Csak a nagyobb, millión felüli létszámú, �államalkotó� (�saját� köz-társasággal bíró) és a leginkább érdekes kis népek (idevéve uráli nyelv-rokonainkat, vagy olyan etnográfiai kuriózumokat, mint a paleoszibé-riai jukagírok vagy ketek) etnodemográfiai alakulását követtük nyo-mon. Összességében a tizenöt egykori szovjet köztársaság, a nemzetisé-gi köztársaságok, ötvenkettõ nép, tizennyolc város és négy történetirégió nemzetiségi adatait foglaltuk az adattárba a 19. század végétõl a21. század elejéig. A szovjet népszámlálásokban � nem számítva a részletes, települé-senkénti adatokat rögzítõ 1926-os cenzust � általában csak a megyei,köztársasági és fõvárosi adatok kerültek publikálásra, ezért legtöbbszörcsak ezekre támaszkodhatunk. Ezeken kívül a nagyobb oroszországivárosok � köztársasági székhelyek � nemzetiségi adatait 1989-re vonat-kozóan szintén publikálták az Oroszország népei c. enciklopédiában(1994).62 Tehát az oroszországi városokat illetõen (kivéve Moszkvát ésSzentpétervárt) csak az 1897, 1926 és 1989-es év adatfelvételei állnakrendelkezésünkre, az összehasonlítás ezen dátumokat figyelembe véveadható meg. A városok nemzetiségi képének bemutatása mégis érdekes, hiszen
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ezek etnikai arculata különösen látványosan változott meg a 19�20. szá-zadban: az urbanizáció folyamata, világégések, polgárháborúk, határ-változtatások befolyásolták a városok nemzetiségi összetételénekalakulását. A 20. század elsõ felében például az Orosz Birodalom nyu-gati városainak jelentõs része zsidó többségû volt, olyan, késõbb fõ-várossá váló települések, mint Minszk, Kaunas, Kisinyov. Ma már csakemlék, hogy Litvánia fõvárosa, Vilnius, amellett, hogy jelentõs zsidónépességgel is rendelkezett, a 20. század elején lengyel többségû volt,ahol alig éltek litvánok, de a mai Ukrajnában fekvõ Lviv (Lvov, Lem-berg) és Tarnopol is lengyel városok voltak a második világháborúig. Abalti városokban több tízezres, középkori eredetû németség lakott.Olyan nagyvárosok, mint Kijev, Odessza nem is olyan rég még orosztöbbségûek voltak. A Kaukázus leginkább urbanizált népe sokáig az ör-ménység volt, Tbiliszi, a mai grúz fõváros a 20. század elején még in-kább örmény volt, semmint grúz, s ma már az is csak a múlt köde, hogyBaku, a mai Azerbajdzsán fõvárosa egy idõben keresztény többségûvolt, igen jelentõs örmény és orosz lakossággal. A történelmi Turkesz-tán nagyvárosai egészen a 20. századig iráni többségûek voltak (mintpéldául Szamarkand), s mivel a térségben a modern urbanizáció a szov-jet korszakban zajlott, nem meglepõ, hogy az itteni fõvárosok a századközepére orosz többségûekké váltak (Biskek, Alma-Ata, mai nevén Al-mati, Taskent). Mint már utaltunk rá, az 1897-es népszámláláskor csak az anyanyel-vi adatokat tüntették fel, a késõbbi szovjet összeírásokban viszont �kivéve 1937-et � külön vették számításba a nemzetiségi és az anyanyel-vi mutatókat. Az adattárban a nemzetiségi adatok mellett lehetõségszerint az anyanyelvi mutatókra is utalunk. Ennek különösen akkorvan jelentõsége, amikor az anyanyelvi és nemzetiségi adatok közöttjelentõs eltérés tapasztalható. Ez a jelenség elsõsorban az egymással kö-zeli nyelveket beszélõ népek esetében észlelhetõ, például ukrán-orosz,vagy belorusz-orosz vonatkozásban. Az adatokból kitûnik például,hogy sok orosz anyanyelvû személy helyzettõl függõen vallja magátukránnak vagy orosznak. A �20-as években például � nyilván nem füg-getlenül a nem orosz népeket támogató szovjet nemzetiségi politikától� nagyon sok orosz ajkú vallotta magát ukránnak, nemcsak Ukrajná-ban, de Oroszországban is. A �30-as években, a politikai-ideológiaiszéljárás változásával ugyanezek az emberek jobbnak látták, ha orosz-nak vallják magukat. Ez a jelenség részben magyarázatot ad arra is, hogybizonyos esetekben miért alakul olyan hektikusan az ukránok létszá-mának alakulása, s hogy miért tûnt el olyan sok ukrán a �30-as évekOroszországából. 
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Az anyanyelvi és etnikai adatok megkülönböztetése indokolt a pre-nacionális identitású etnoszok esetében is. Ezt nem figyelembe vévehibás következtetésekre juthatunk. Például a mai Belarusz és Ukrajnaterületén nagyon sok lengyel nemzetiségû � magát lengyelnek valló �embert írtak össze a második világháború elõtt. Azonban ha az anya-nyelvi adatokat nézzük, azt láthatjuk, hogy ezen �lengyelek� jelentõsrésze belorusz és ukrán anyanyelvû volt. Tudván, hogy katolikus né-pesség is élt itt, jelen esetben valójában katolikus gyökerû beloruszok-ról és ukránokról van szó, akik � elsõdleges, prenacionális, vallási iden-titásuknak megfelelõen, mivel a belorusz területeken a katolikus és alengyel fogalma megegyezett � �lengyelnek� vallották magukat. A népszámlálások során nem alkalmaztak egységes terminológiát.Ezért lehet, hogy bizonyos népek �eltûnnek�, aztán ismét �feltûnnek� anépszámlálásokon. Hiába keresnénk például az egyik legkisebb finn-ugor népet, a vótokat az 1897-es népszámlálás listáin. 1926-ban aztánmár felbukkannak (ekkor még 705-en voltak), 1937-ben megint eltûn-nek, s egészen a szovjet korszak végéig nem találkozhatunk velük,majd a 2002-es orosz cenzus idején már ismét megjelennek a népszám-lálási íveken (73 fõ). A mára lényegében kihalt baltikumi finnugor né-pet, a líveket csak 1989-ben vették számba a szovjet népszámlálásokon. Nem mindig húztak éles határvonalat az egyes népek és ezek szub-etnoszai, néprajzi csoportjai között sem. Példa erre az udmurtok egyiketnográfiai csoportja, a böszörmények. E déli eredetû, Észak-Udmur-tiában élõ közösséget 1926-ban még külön népként vették számításba,ezt követõen viszont csak 2002-ben bukkant fel ismét a böszörményetnonim a népszámlálási listákon (ekkor 3122 fõnek volt böszörményidentitása Oroszországban), a többi esetben nem vettek róluk tudomástönálló etnoszként. Egy másik példa. A 19. század végén még meglehetõsen tágan értel-mezték a �tatár� fogalmát: ekkor még �tatárként� vették számba a Vol-ga mentén élõ, a krími és a szibériai tatárokat, a szibériai hakaszokat,valamint a kaukázusi azerbajdzsánokat is (éppen ezért csak becslésekrehagyatkozhatunk az azerbajdzsánok számát illetõen a 19. század vé-gén). A �török� etnonim is meglehetõsen tág értelemben fordult elõ a 19.század végi oroszországi cenzusokban. Nemcsak a Kaukázusban (fõlegKarsz megyében) élõ oszmán-törököket, de a besszarábiai gagauzokatés a közép-ázsiai török nyelvû népek jelentõs részét is egyszerûen�törökként� írták össze ekkor még. A szovjethatalom a kisebbségi nacionalizmusok támogatásával, ese-tenként megteremtésével, Oroszország föderalizálásával, a nemzetiségi
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köztársaságok kialakításával, olykor, alig túlzás, felülrõl �szervezettmeg� népeket: jó példa erre az üzbégek esete. A késõbbi Üzbegisztánterületén a szovjet korszak elõtt még számos, különbözõ megnevezésûtörök népet írtak össze (az üzbégek mellett szártokat, közép-ázsiai tö-rököket, kipcsakokat), akik helyén 1926-ban felbukkan majd az immár�egységes� üzbég nemzetiség. 

Az adatok feldolgozása során 1%-os limitet vettem figyelembe, azazcsak azokat a nemzetiségeket vettem számításba, amelyek aránya adottterületen belül elérte az 1%-ot. Ezalól csak bizonyos esetekben tettemkivételt (például a szibériai kis õslakos népeknél, vagy ha adott terüle-ten egy valaha meghatározó jelentõségû etnosz aránya 1% alá csök-kent, mint például a baltikumi német, a kelet-európai zsidó lakosságesetén). Az adattár összeállítása során nem a területi egységeket, hanem azegyes népeket vettem alapul, feltüntetve az adott nép létszámát, és azadott nyelvet beszélõk számát (ami az asszimiláció mértékérõl is árul-kodik), majd a nagyobb létszámú nemzetiségek esetén azok területi el-helyezkedését, végül pedig a hozzájuk köthetõ területi szervezõdéseketnikai képének változását. Az orosz és szovjet népszámlálások � noha alapvetõen jól használ-ható forrásokról van szó � idõnként nem mentesek a hibáktól, melyekreszintén tekintettel kell lennünk. Például az 1897-es oroszországi nép-számlálás összegzõ adatsorai között azt olvashatjuk, hogy összesen19 663 osztják (hanti) élt az Orosz Birodalomban. Ehhez képest a me-gyei adatokat összegzõ kötetekben már az szerepel, hogy csak a To-bolszki kormányzóságban több mint 20 ezer osztjákot vettek számba!63
Az ilyen és ehhez hasonló apróbb hibák viszont nem befolyásoljákalapvetõen célunkat az etnikai kép megismerésérõl. Elõfordulnak viszont olyan jelenségek is a népszámlálási listákon,amelyeket eléggé nehéz megmagyarázni, s többnek tûnnek egyszerûhibánál. Érthetetlen például a belorussziai lengyel anyanyelvû népes-ség számának ingadozása. 1959-ben még 261 ezer lengyel anyanyelvûttaláltak ebben a köztársaságban, 1970-ben 50 ezret, 1979-ben már csak31 ezret, majd 1989-ben megnégyszerezõdve ismét 132 ezerre ugrik alengyel anyanyelvûek száma. Hasonló ingadozás a magukat lengyelnemzetiségûek között nem tapasztalható (tehát nem arról van szó,
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hogy a lengyelek letagadták volna anyanyelvüket, vagy megváltoztat-ták volna identitásukat).64
Bár az megjegyzendõ, hogy a hasonlóan hajmeresztõ ingadozásoknem a szovjet népszámlálások sajátjai. Meglehetõsen furcsa példánakokáért, hogy Kassa város lakossága, amely az 1910-es magyar népszám-lálás szerint (44 ezer lakos mellett) 75%-os magyar többségû volt, 1921-re már (53 ezres lakossággal) 60%-os �csehszlovák� többségûvé válto-zott, majd 1941-ben, miután a város visszatért Magyarországhoz, ismét89%-os magyar többséget regisztráltak (66 ezer lakos mellett).65

A népszámlálások etnikai adatai mellett érdekesek (lennének) a vallásihovatartozást figyelembe vevõ mutatók is, amelyek látványos képetadhatnának például arról, hogyan nõtt meg � és folyamatosan nõ �Oroszországban a muszlim népesség száma és aránya. Sajnos azonbancsak az 1897-es népszámlálás során vették számba Oroszország lakói-nak vallását, a szovjet és posztszovjet népszámlálásokban ezt nem tün-tették fel � kivéve az 1937-es cenzust. Ekkor, Sztálin személyes utasí-tására,66 a vallási adatokra is rákérdeztek.

Adattárunk tehát � reményeink szerint � képet ad arról, milyen módonváltozott meg az Orosz Birodalom és a Szovjetunió által behatárolteurázsiai térség etnikai, nemzetiségi arculata a 20. században. Aktualitását adja, hogy újabban � nyilván nem függetlenül a kelet-európai térség új nemzetállamaiban tapasztalható etnonacionalista dis-kurzustól � hazai és külföldi munkákban nem ritka az etnikai, nemze-tiségi szempontok anakronisztikus visszavetítése az Orosz Birodalom
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66 Æèðîìñêàÿ Â. Á. Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 1926, 1937, 1939 ãîäîâ. Èñòîðèÿ

ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ // Èñòîðèÿ ÑÑÑÐ 1990/3. 84�104. 98. 
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vagy a Szovjetunió történetére vonatkozóan (alkalmasint végletesenetnicizálva Oroszország történetét).67
Gyakran kap például tisztán etnikai interpretációt az, hogy 1945után jelentõsen megnõtt a Baltikum, különösen Észtország és Lett-ország orosz népessége, ami formálisan igaz is, hiszen alig néhány év-tized alatt megsokszorozódott e két köztársaság orosz ajkú lakossága.Erõsen kérdéses viszont a motiváció, amely ezt a helyzetet eredmé-nyezte, s hogy jelen esetben tisztán etnikai nacionalista szempontokróllenne szó (azaz az állítólagos szándékról, hogy orosz többségûvé te-gyék a balti területeket), az megkérdõjelezhetõ. Elõször is, a második világháború után a Szovjetunió egykori meg-szállt területeire � ahol a népesség mintegy negyedét kiirtották68 �jelentõs számban érkezett új népesség a Szovjetunió belsõ területeirõl,elsõsorban oroszok. Ukrajnában például mintegy 3 millió orosz jelentmeg 1945 után, de Belaruszban is jelentõsen emelkedett az oroszokszáma. Vajon az ukrajnai 3 millió orosz jövevény is a �ruszifikátor� poli-tika eredménye? Másodszor, ha valóban orosz etnikai többség kialakítására töreked-tek volna a Baltikumban, ezt könnyen megtehették volna. Miért nemtették meg mégis?Harmadszor, Észtország és Lettország eloroszosítását miért nemkövette Litvánia (ahol éppen ellentétes folyamat észlelhetõ, például afõként korábban lengyel többségû Vilnius/Vilno esetében, amit éppen aszovjet korszakban �litvánosítottak� el)?Negyedszer, az egykori Szovjetunió köztársaságaiban zajló etnikaifolyamatokat nem lehet egyoldalúan �eloroszosításként� nevezni (aSzovjetunió éppen ezért is nem tekinthetõ �orosz birodalomnak�): amásodik világháború után a Szovjetunió nyugati köztársaságaiban (ki-véve Litvániát és Moldovát) jelentõsen nõtt az orosz népesség száma, adéli, kaukázusi és közép-ázsiai köztársaságokban viszont éppen ellen-kezõleg, az oroszok számának, illetve arányának csökkenése tapasztal-ható. Noha mi magunk óva intünk a történelem anakronisztikus, etno-centrikus interpretációjától, ettõl a tény tény marad: Oroszország tör-ténelme � soknemzetiségû történelem. Adattárunk e soknemzetiségû történelembe ad betekintést. 

BEVEZETÉS28

67 Pusztay János: Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor nyelvek jeleneés jövõje 11 pontban. Bp., 2006.
68 Krausz Tamás: A Szovjetunió története 1914�1991. Bp., 2008. 109.

orosznepei.cneloszo.qxd  2011. 10. 14.  19:21  Page 28



A Baltikum népei

Észtek 
Az észtek az uráli nyelvcsaládba tartozó nép, a Baltikum legészakibb ésmára egyetlen finnugor nyelvû nemzetisége. Az észtek ezen északibalti térség �õslakói�, jelenlétük kimutatható mióta írott források fényebevilágítja ezt a vidéket. Az észt etnogenezisben valószínûleg szerepetjátszott a helyi szubsztrátumnépesség is. A 13. században a Német Lo-vagrend és Dánia hódította meg az észtek földjeit, megkezdõdött kato-lizálásuk. A 16. században a reformáció sikeresen hódított az északi Bal-tikumban, az észtek áttértek a lutheránus hitre. A Baltikum nagyobb ré-sze a 17. században a lutheránus Svédország uralma alá került. Az észtterületek az északi háború (1701�1721) eredményeképpen lettek azOrosz Birodalom részei egészen az elsõ világháború végéig, a függet-lenség kivívásáig. 
Az észtek létszáma az Orosz Birodalomban/Szovjetunióban Azokat a népszámlálásokat figyelembe véve, amikor Észtország valami-lyen módon Oroszország fennhatósága alá tartozott, az látszik, hogy azésztek jelentõs veszteséget szenvedtek a második világháborúban (ami-nek részben az emigráció volt az oka), s számuk 1 millió alá csökkent. A�60-as évektõl lassú emelkedés kezdõdött a szovjetunióbeli észtek lét-számában, 1970-re számuk ismét meghaladta az 1 millió fõt. Az észtanyanyelvûek száma is növekedett a szovjet korszak második felében,de mégis 1989-ben kevesebb észt anyanyelvû élt a Szovjetunióban,mint 92 évvel korábban az Orosz Birodalomban. 

NEMZETISÉG ANYANYELV
1897 � 1 002 738 1959 988 616 953 019 1970 1 007 356 962 084 1979 1 019 851 972 199 1989 1 026 649 980 033 
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Az észtek településterületeAz 1897-es oroszországi népszámlálás adatai szerint az észtek zöme abaltikumi Esztlandi és Lívlandi kormányzóságban élt (az oroszországiésztek 88%-a), s késõbb ebbõl a két kormányzóságból jön majd létreÉsztország. Ezen a két területen észt többség volt: Lívlandban 518 ezerészt élt (38,3%), itt a lettek voltak többségben (563 ezer fõ, 41,5%), azészakabbra fekvõ Esztlandban csak 388 ezer volt az észtek száma, ittviszont 88,6%-os többséget alkottak. Az észtek több mint 10%-a ekkor még a baltikumi észt �törzste-rületektõl� keletre lakott. Esztlandon és Lívlandon kívül jelentõs szám-ban éltek még észtek a Szentpétervári kormányzóságban (64 ezer fõ, akormányzóság lakosságának 3%-a), és a Pszkovi kormányzóságban (25ezer fõ, a kormányzóság lakosságának 2%-a).A független Észtország megalakulását követõen a Pszkovi kormány-zóságban az észtek száma jelentõsen csökkent, ám a Leningrádi kor-mányzóságban az 1926-os népszámlálás szerint számuk lényegébenváltozatlan maradt. A �30-as években viszont már a Leningrád megyé-ben élõ észtek száma is csökkenésnek indult (1937: 53 ezer fõ), ami az�50-as évekre (a Pszkov megyeiekhez hasonlóan) minimálisra csökkent.Azaz 1918-at követõen, s fõként a második világháború után a keletiésztek � akik kívül rekedtek Észtország határain � jelentõs része eltûnt. 
Észtország nemzetiségi képének változásaAz 1917-es februári forradalom után március végén jött létre az észt te-rületek adminisztratív egysége az Orosz Birodalom Esztland kormány-zóságából és Lívföld kormányzóság északi, észtek lakta területeibõl. Azoktóberi fordulat után, 1918. február 24-én az észt tartományi tanács(Maapäev) kikiáltotta Észtország függetlenségét. Még februárban azészt területek német megszállás alá kerültek (novemberig), ezt köve-tõen a bolsevikok kísérletet tettek Észtország szovjetizálására, de 1919-ben angol, finn és ellenforradalmi orosz erõk segítségével kiszorítottáka vörösöket az észt területekrõl. Az 1920. február 2-án megkötött tartuibékében Oroszország elismerte Észtország függetlenségét, méghozzáúgy, hogy Tallinn megszerezte az észt hadsereg által megszállva tartott,de orosz többségû, korábban Pszkov megyéhez tartozó Petsori járást is.Az 1922-ben tartott elsõ észt népszámlálás szerint Észtország kishíján homogén nemzetállam volt. Egy kivételével az ország összes me-gyéjében észt többség mutatható ki. Egyedül a már említett orosz több-ségû délkeleti Petsori (Petseri) megyében voltak kisebbségben az észtek.Az oroszok alkották az ország legnagyobb kisebbségét, rajtuk kívül csaka középkori eredetû németség száma volt említésre méltó.
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ÉSZTORSZÁG, 1922 NEMZETISÉG SZÁMA ARÁNYA 
észt 969 976 87,61% orosz 91 109 8,22% német 18 319 1,65% egyéb 27 655 2,5% 
Összesen 1 107 059 100% 
(Lásd a 2. térképet a mellékletben.)
Az 1922-es észt népszámlálás során nemcsak az etnikai, hanem avallási hovatartozást is figyelembe vették. Eszerint Észtország mindenmegyéje � kivéve az orosz többségû, pravoszláv Petsorit � lutheránustöbbségû volt. Mégis vallási értelemben Észtország sokkal inkább hete-rogén volt, mint nemzetiségileg. A 19. században több tízezer észt áttérta pravoszláviára, s különösen a délnyugati Pärnu megyében (31%) ésSaare szigetén (40%) volt nagy a pravoszláv (észt) népesség aránya,jóval az országos átlag fölött. Azaz 1922-ben az észtek mintegy 10%-apravoszláv vallású volt. 
ÉSZTORSZÁG, 1922 FELEKEZET SZÁMA ARÁNYA 
lutheránus 854 361 77,17% pravoszláv 206 150 18,62% egyéb 46 548 4,2% 
Összesen 1 107 059 100% 
(Lásd a 3. térképet a mellékletben.)
Észtország az 1939 augusztusában kötött német�szovjet-paktum tit-kos záradékának értelmében a Szovjetunió érdekszférájába került. Még1939 õszén szovjet katonai támaszpontok létesültek az országban, majdkommunista puccs után Észtország csatlakozását kérte a Szovjetunió-hoz (1940. július). 1941-ben a köztársaság német megszállás alá került,1944-ben felszabadult. 1945 után a Szovjetunió egyik tagköztársasága.1945-ben elcsatolták Észtországtól az orosz többségû Petsorit, valamintViru megye keleti sávját. Az 1959-ben tartott, elsõ háború utáni szovjet népszámlás azt mutat-ta ki, hogy jelentõsen megváltozott Észtország nemzetiségi képe. Azésztek száma nagymértékben csökkent (10%-kal), egyrészt a háborúsveszteségbõl, másrészt az emigrációból adódóan. Ezzel együtt is 1959-ben még Észtország lakóinak háromnegyede észt nemzetiségû volt.Eközben jelentõsen megnõtt (a háború elõttihez képest több mint két ésfélszeresére) az észtországi oroszok száma. A háború következménye-ként lényegében teljesen eltûntek Észtországból a németek. 
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ÉSZT SZSZK, 1959 NEMZETISÉG SZÁMA ARÁNYA 
észt 892 653 74,58% orosz 240 227 20% finn 16 699 1,4% ukrán 15 769 1,3% egyéb 31 443 2,62% 
Összesen 1 196 791 100%
A �60-as évektõl is folytatódott Észtország népességének növeke-dése, 1989-re elérve a másfélmillió fõt. Az összes nemzetiség számanõtt, ám az oroszoké megkétszerezõdött 1959 és 1989 között. Így azutolsó szovjet népszámlás szerint már Észtország lakosságának 30%-avolt orosz nemzetiségû, miközben az észtek aránya 61,5%-ra csökkent.Az oroszokon kívül beloruszok és ukránok is jelentõsebb számban köl-töztek be ebben az idõszakban Észtországba. 
ÉSZT SZSZK, 1989 NEMZETISÉG SZÁMA ARÁNYA 
észt 963 281 61,5% orosz 474 834 30,32% ukrán 48 271 3% belorusz 27 711 1,76% finn 16 622 1% egyéb 34 943 2,23% 
Összesen 1 565 662 100% 
1991-ben Észtország visszanyerte függetlenségét. Az észt államdiszkriminatív állampolgársági törvénnyel korlátozta az orosz ajkú la-kosság jogait, megtagadva az állampolgárság automatikus elnyerését az1945 után az országba költözött (zömmel orosz nemzetiségû) népesség-tõl és utódaiktól. A 2000-es népszámlálás szerint 1991 után jelentõsen csökkent Észt-ország népessége. A �90-es években a balti ország csaknem 200 ezer em-bert veszített (az összlakosság majdnem 15%-át), amely így 1,37 milliófõre csökkent (ez nagyjából megfelel az 1970-es lakosságszámnak). Azösszes Észtországban lakó nemzetiség száma csökkent, beleértve azésztekét is, bár a legnagyobb arányú az oroszok esetében tapasztalható.A �90-es évek demográfiai változásainak következtében az észtek ará-nya valamelyest nõtt, ám az oroszok aránya még mindig meghaladjaÉsztország lakosságának negyedét.
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ÉSZTORSZÁG, 2000 NEMZETISÉG SZÁMA ARÁNYA 
észt 930 219 67,9% orosz 351 178 25,63% ukrán 29 012 2,11% belorusz 17 241 1,25% egyéb 42 402 3% 
Összesen 1 370 052 100% 

Tallinn nemzetiségi képének változásaTallinnt neve alapján (�dán város�) dánok alapíthatták a középkorban.Tallinn (Revel) a középkor folyamán a Német Lovagrend egyik városavolt, majd svéd fennhatóság alá tartozott, 1709-tõl az Orosz Birodalomrésze lett. Tallinn sokáig német város volt, míg az õslakos észtek inkább a kör-nyezõ vidékek népességét tették ki. Az észtek csak a 19. századbankezdték benépesíteni Tallinnt, a város a 19. század második felében váltészt többségûvé. Egy 1871-es összeírás szerint az akkor 31 ezer lakosú Tallinn már észttöbbségû város, a németek aránya azonban jelentõs volt, egyharmadottett ki, s az oroszok aránya is meghaladta a 15%-ot. Ekkor még néhányszáz lengyel és svéd is színesítette Revel nemzetiségi arculatát.
REVEL (TALLINN), 1871 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 4 885 15,62% észt 15 283 48,87% német 10 065 32,18% svéd 385 1,23% lengyel 343 1% 
Összesen 31 269 100% 
A 19. század végére tovább folytatódott a korábban megkezdõdötttendencia, azaz Tallinn elésztesedése. Az Orosz Birodalomban tartottelsõ általános népszámlálás (1897) alapján az észtek aránya már a 60%-ot is meghaladta Tallinnban, miközben a németek aránya (változatlanlétszám mellett) feleannyira csökkent a harminc év alatt népességétmegduplázó városban. Az oroszok száma szintén növekedett ebben azidõben, ám arányuk változatlan maradt. 
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REVEL (TALLINN) 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 10 057 15,57% észt 40 051 62,72% lengyel 1 000 1,5% német 10 382 16% jiddis 1 058 1,6% egyéb 1 574 2,4% 
Összesen 64 572 100% 
Tallinn az elsõ világháború után a függetlenné váló Észtország fõvá-rosa lett. A város népessége jelentõsen megnõtt (csaknem megduplá-zódott) 1922-re, az elsõ észt népszámlálás idejére. Az észtek száma azátlagosnál jobban emelkedett, arányuk, elsõ ízben a város történetében,80% fölé nõtt. Az észteken kívül minden nemzetiség száma csökkent afüggetlen Észtország fõvárosában, elsõ alkalommal az egykor domi-náns helyzetben lévõ németségé is. 
TALLINN, 1922 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
észt 102 568 83,78% orosz 7 513 6,13% német 6 904 5,63% zsidó 1 929 1,57% egyéb 3 505 2,86% 
Összesen 122 419 100% 
Tallinn a második világháború után az Észt Szovjet Szocialista Köz-társaság fõvárosa. A háborús pusztítások ellenére 1959-re a város né-pessége több mint a duplájára emelkedett az 1922-es adatokhoz képest.A háború következményeként a németek teljesen eltûntek a városból.Rajtuk kívül az összes tallinni nemzetiség száma nõtt, új elemként meg-jelentek az ukránok és a beloruszok is. Bár az észtek száma is jelentõsenemelkedett Tallinnban, a legnagyobb ütemû növekedés az újonnanbetelepülõ oroszok esetében észlelhetõ, akiknek a száma tizenkétsze-resére emelkedett 1922 után. Ennek következtében jelentõsen megvál-tozott Tallinn nemzetiségi képe. Az észtek aránya 60%-ra süllyedt, mígaz oroszok aránya az össznépességen belül 1/3-ra emelkedett. 
TALLINN, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
észt 169 697 60,23% orosz 90 594 32,15% ukrán 7 277 2,58% 
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zsidó 3 714 1,31% belorusz 3 683 1,3% egyéb 6 749 2,39% 
Összesen 281 714 100% 
A szovjet korszakban tovább folytatódott a háború után megkez-dõdött folyamat, azaz Tallinn lakosságának növekedése, amely elsõsor-ban a bevándorló oroszok számából adódott. 1989-re Tallinn lakosságafélmilliósra duzzadt, s bár az észtek száma is növekedett, egészen 230ezer fölé, a tallinni oroszok száma 1959 óta duplájára nõtt. Ennek kö-vetkeztében az észtek aránya Tallinnban 50% alá esett. Igaz, Tallinn észttöbbsége megmaradt, de nem sokkal megelõzve a 207 ezres orosz né-pességet. A tallinni ukránokat és beloruszokat is számítva, 1989-re a ke-leti szláv népesség száma megelõzte az észtekét az Észt SZSZK fõvá-rosában.
TALLINN, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
észt 233 679 46,78% orosz 207 516 41,55% ukrán 24 169 4,83% belorusz 13 818 2,76% egyéb 20 239 4% 
Összesen 499 421 100% 
A �90-es években, Észtország ismételt függetlenné válását követõenTallinn lakossága meredeken csökkent, majd 100 ezer fõvel. Azaz az észtfõváros 10 év alatt elveszítette lakossága 20%-át. Mindegyik nemzetiségszáma csökkent, még az észteké is, 20 ezer fõvel, az oroszoké jóval na-gyobb mértékben, 60 ezerrel. Így 2000-re Tallinnban ismét észt abszolúttöbbség alakult ki. 
TALLINN, 2000 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
észt 215 114 53,72% orosz 146 208 36,51% ukrán 14 699 3,67% belorusz 7 938 1,98% egyéb 16 959 4,23% 
Összesen 400 378 100% 
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Lettek 
A lettek a Baltikum egyik õshonos, indoeurópai nyelvet beszélõ népe (alett nyelv az indoeurópai nyelvcsalád balti ágába tartozik a litvánnalegyütt). A lettek által is lakott területek a 13. század elején kerültek aKardtestvérek Rendje majd a Német Lovagrend fennhatósága alá. A re-formáció idején a többségük áttért a protestantizmusra, azonban délenélõ csoportjaik megmaradtak katolikusnak. A lettek az újkorban Svéd-ország és Lengyelország fennhatósága alatt éltek, az oroszok az Északiháború eredményeképpen szerezték meg a svéd uralom alatt álló lettterületeket, majd 1795-ben, Lengyelország harmadik felosztásakor alengyel fennhatóság alatt lévõ Kurlandot. A lettek sorsa ezt követõenmajd 200 évre összefonódott Oroszországgal. 
Lettek létszáma az Orosz Birodalomban/Szovjetunióban Az orosz népszámlálások adatai szerint, bár a lett nemzetiségûek lét-száma növekedett a 20. században, s a második világháború után a lettanyanyelvûek száma is gyarapodásnak indult, mégis 1989-ben keve-sebb lett anyanyelvû ember élt a Szovjetunióban, mint 1897-ben Orosz-országban, ebben sorsuk az észtekéhez hasonló. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 1897 � 1 435 927 1959 1 399 539 1 360 282 1970 1 429 844 1 361 414 1979 1 439 037 1 367 059 1989 1 458 986 1 382 674 
Lettek településterületeAz 1897-es orosz népszámlálás szerint a lettek csak Kurland kormány-zóságban voltak abszolút többségben (75%), itt élt az összes lett többmint harmada, 505 ezer fõ. A Lívföldi kormányzóságban ennél több lettélt, 563 ezer, itt azonban félmilliónál több észt is lakott, ezért itt csak a né-pesség relatív többségét alkották (41,5%). Sok lett élt még a Vityebszkikormányzóságban (264 ezer fõ, 18%), és jelentõs volt számuk a Kovnóikormányzóságban is (35 ezer fõ, 2%). Lettország függetlenné válását követõen a Szovjetunió egyetlenközigazgatási egysége, amelyben a lettek száma említésre méltó ma-radt, a Belorusz SZSZK Vityebszki körzete volt, ahol az össznépesség1%-át adták (7000 fõ) 1926-ban. 
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Lettország nemzetiségi képének változásaLettország az Orosz Birodalom egyik utódállamaként jött létre az elsõvilágháború után. 1918 novemberében kiáltották ki függetlenségét,amit Szovjet-Oroszország � egy 1919-es kommunista intermezzo után �1920 augusztusában ismert el.A második világháborút megelõzõen három alkalommal, 1920-ban,1930-ban és 1935-ben is tartottak népszámlálást Lettországban. Ezekeredményei nem térnek el egymástól nagymértékben, most az 1935-ös,tehát a háború és a függetlenség elvesztése elõtti utolsó népszámlálásadatait idézzük.Eszerint Lettország népessége 1,9 millió fõ volt (1920-ban még csak1,6 millió), az ország lakóinak 77%-a (1,467 millió fõ) lett nemzetiségû,azaz a lettek abszolút többségben voltak. A legnagyobb kisebbség azoroszság volt 168 ezer fõvel (8,8%). Ezenkívül egyetlen nép létszámasem haladta meg a 100 000 fõt. Ezzel együtt is Lettország soknemzeti-ségû ország volt, amely a letteken kívül hat jelentõsebb különféle nép-nek adott otthont.
LETTORSZÁG, 1935 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
lett 1 467 035 77% orosz 168 266 8,8% belorusz 26 803 1,4% lengyel 48 637 2,5% litván 22 843 1,2% zsidó 93 370 4,9% német 62 116 3,3% 
Összesen 1 905 936 100%

A Szovjetunió 1940 augusztusában annektálta Lettországot, a köz-társaság 1941�1944 között német megszállás alá került. A felszabadulásután a Lett SZSZK a Szovjetunió tagköztársasága. 1945-ben Oroszor-szág elcsatolta tõle Abrenes körzetét. A második világháború következ-ményeként eltûnt a nagy múltú németség a balti államból, s a zsidókkétharmada sem élte túl a világégést. Maguk a lettek is jelentõs em-berveszteséget szenvedtek a háború alatt: az 1959-es szovjet népszám-lálás csak 1,3 millió lettet talált Lettországban, azaz 150 ezerrel keveseb-bet, mint a háború elõtt. Az oroszok létszáma viszont a betelepítésekkövetkeztében megháromszorozódott. 1959-ben már több mint félmil-lió orosz élt Lettország területén, a lakosság 26,6%-át alkotva. Az oro-szokon kívül jelentõsen nõtt a Lettországban élõ egyéb szláv népek
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(lengyelek, ukránok, belaruszok) száma is. A lettek aránya eközben62%-ra csökkent a korábbi 77%-ról.
LETT SZSZK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
lett 1 297 881 62% orosz 556 448 26,6% belorusz 61 587 2,9% lengyel 59 774 2,9% zsidó 36 592 1,7% litván 32 383 1,5% ukrán 29 440 1,4% 
Összesen 2 093 458 100%
A szovjet korszak évtizedei alatt Lettország népessége folyamatosangyarapodott. Igaz, ez a növekedés fõként az oroszok (valamint a belo-ruszok és ukránok) számlájára írható. A lettek száma is némileg emelke-dett ugyan, de az 1989-es 1,387 millió fõ azt jelentette, hogy közvetlenüla rendszerváltás elõtt még mindig kevesebb lett élt Lettországban, minta �30-as években. A lettek aránya 52%-ra esett vissza, miközben az oro-szok száma meghaladta a 900 ezer fõt, azaz Lettország lakóinak többmint a harmada orosz nemzetiségû lett 1989-re. 1989-re a kivándorláskövetkeztében a zsidók aránya is jelentéktelenné vált.
LETT SZSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
lett 1 387 757 52% orosz 905 515 34% belorusz 119 702 4,5% ukrán 92 101 3,5% lengyel 60 416 2,3% litván 34 630 1,3% egyéb 66 446 2,5% 
Összesen 2 666 567 100%
Lettország 1991-ben nyerte vissza függetlenségét. A 2001-es nép-számlálás szerint az ország a �90-es években 300 ezer fõt veszített (azaznépessége több mint 10%-át), a demográfiai veszteség túlnyomó részeaz oroszokat érintette, de mindegyik nemzetiség létszáma csökkent1989 után. A lettországi oroszok száma több mint 200 ezer fõvel apadt a�90-es években, s ezzel arányuk 30% alá esett. Az oroszok mellett vissza-esett a beloruszok és az ukránok száma is. Az oroszok elvándorlásának
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következtében a lettek aránya csökkenõ népesség mellett is 58%-raemelkedett.
LETTORSZÁG, 2001 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
lett 1 370 227 57,9%orosz 695 558 29,4%belorusz 95 633 4%ukrán 62 779 2,7%lengyel 59 105 2,5%litván 33 120 1,4%egyéb 49 715 2,1%
Összesen 2 366 131 100%

Riga nemzetiségi képének változásaRigát németek alapították 1201-ben, a középkor folyamán Hanza-városvolt. A német lakosságú város a kora újkorban a Német Lovagrendhez,Lengyelországhoz, Svédországhoz tartozott. A Svédországgal folyta-tott, 1721-ben zárult Északi háború után lett Oroszország része (gyakor-latilag már 1711-tõl kiterjesztette uralmát a városra az Orosz Biro-dalom). Rigában egészen a 19. század második feléig a lutheránus németekvoltak többségben. Az 1881-ben végrehajtott anyanyelvi összeírás még� relatív � német többséget mutatott az akkor 169 ezres balti városban.1881-ben a lettek városon belüli aránya még a 30%-ot sem érte el.
RIGA, 1881 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
német 66 775 39,4% orosz 31 976 18,9% lett 49 974 29,5% jiddis 14 222 8,4% lengyel 3 197 1,9% egyéb 3 176 1,8% 
Összesen 169 320 100%
1897-re, alig 18 év alatt több mint 100 ezer fõvel növekedett Riga la-kossága. A századfordulón már 282 ezer fõ volt a város lakossága. A nö-vekedés legnagyobb része a lettek számának gyarapodásából adódott,számuk megduplázódott. Riga tehát csak az 1890-es években vált � re-latív � lett többségû várossá. 
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RIGA, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 34 452 12,2% lett 127 046 45% német 67 284 23,84% lengyel 13 415 4,75% litván 6 362 2,25% jiddis 16 922 6% észt 3 702 1,31% egyéb 13 047 2,77% 
Összesen 282 230 100% 
Az 1930-as lett népszámlás szerint Riga (amely akkor már a függet-len Lettország fõvárosa) lakossága 375 ezer fõre emelkedett. Ekkor egy-értelmûen lett többségû volt a város (227 ezer fõ, 60,7%). A németekszáma folyamatosan csökkent, 1930-ban már csak 44 ezren voltak, a vá-ros lakosságának alig több mint tizedét adva. A lettek mellett még azsidók száma nõtt dimanikusan a 20. század elsõ felében, 1930-banmajdnem annyian voltak, mint a németek, 42 ezren. Az oroszok számalényegében nem változott 1897 után. 
RIGA, 1930 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
lett 227 842 60,7% német 44 105 11,7% orosz 34 447 9,2% zsidó 42 328 11,3% lengyel 16 574 4,4% litván 6 817 1,8% 
Összesen 375 474 100
A második világháború idején Lettország elveszítette függetlensé-gét, és a Szovjetunió egyik tagköztársaságává vált. Az 1959-ben tartottszovjet népszámlálás szerint jelentõs változások következtek be Riganemzetiségi arculatában. A város lakossága 600 ezer fölé emelkedett.A növekedés fõleg az oroszok betelepülése révén valósult meg: köz-vetlenül 1945 után mintegy 200 ezer orosz lakos érkezett a Lett SZSZKfõvárosába. Az oroszok aránya kis híján 40%-ra emelkedett, de Riga letttöbbsége ekkor még megmaradt. A második világháború tragikuskövetkezménye, hogy szinte teljesen eltûnt a városalapító, valamikoritöbbséget kitevõ németség, s a zsidók jelentõs része is odaveszett.
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RIGA, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
lett 270 055 44,66% orosz 238 572 39,45% zsidó 30 267 5% belorusz 19 377 3,2% ukrán 16 984 2,8% lengyel 16 676 2,75% egyéb 12 740 2,1% 
Összesen 604 671 100% 
Riga 1959-es lett többsége csak a nemzetiségi statisztika alapján jönki, viszont ha az anyanyelvi adatokat nézzük, a Lett SZSZK fõvárosamár ekkor is inkább orosz ajkú volt, hiszen 267 ezer lett anyanyelvûmellett 287 ezren éltek ekkor Rigában, akik oroszul beszéltek (a magu-kat zsidó, belorusz, ukrán nemzetiségûnek vallók többsége orosz anya-nyelvû volt). A fordulat nemzetiségi tekintetben a �60-as években kö-vetkezett be, hiszen az 1970-es szovjet népszámlálás szerint Riga ekkormár etnikailag is orosz többségbe került (ekkor 312 ezer orosz és 299ezer lett élt Rigában, ami a lakosság 43, illetve 41%-a). 1989-re tehát az akkor már 900 ezres nagyváros Riga egyértelmûenorosz többségûvé vált. A rigai oroszok létszáma 1989-re több mint a tíz-szeresére nõtt a második világháború után. A lettek aránya viszontnagyjából arra a szintre csökkent, mint a 19. század �80-as éveiben. 
RIGA, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
lett 331 934 36,5% orosz 430 555 47,3% ukrán 43 641 4,8% belorusz 43 031 4,7% zsidó 18 812 2,1% lengyel 16 653 1,8% egyéb 25 829 2,8% 
Összesen 910 455 100% 
A 2001-ben tartott lettországi népszámlálás katasztrofális demográ-fiai adatokat mutatott Riga számára. A város lakossága 150 ezer fõvelapadt, a veszteség az oroszokat érintette leginkább, 2001-ben 100 000-elvoltak kevesebben, mint 1989-ben. A lettek száma is csökkent vagy 20ezerrel, így 2001-ben is megmaradt az oroszok relatív többsége. Lett-ország fõvárosában tehát még a 21. század elején sem az államalkotó

LETTEK 41

orosznep.balt-eszak.qxd  2011. 10. 16.  11:52  Page 41



nemzet volt többségben, hanem egy kisebbség (jelen esetben az oro-szok). Még 2001-ben is 20 ezerrel több orosz élt Rigában, mint lett.
RIGA, 2001 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
lett 312 882 41,2% orosz 331 493 43,7% belorusz 35 365 4,7% ukrán 31 523 4,1% lengyel 15 880 2,1% egyéb 32 043 4,2% 
Összesen 759 186 100% 

Lívek 
A lívek az uráli nyelvcsaládba tartozó nép, a mai Lettország területénéltek. A lívek egykor igen jelentõs létszámúak lehettek, erre utal, hogy aBaltikum egyik tájegységét Lívföldnek (Lívland, Livónia) nevezik. A lív nem önelnevezés, magukat többségében kalamiednek (�halá-szok�, ebben a népnévben felismerhetõ az uráli �hal� szó) vagy randalist-nak (�partiak�) nevezték. Az orosz és német források már a kezdetektõl fogva lívnek neveztéke terület lakóit. A nyelvi elszigeteltségben élõ lívek �õsidõk� óta a Baltikum lakói, abalti finn népek, nyelvek legdélibb képviselõi voltak. A 13. századbana Német Lovagrend megjelenésével a Baltikumban erõszakos térítésvette kezdetét. A lívek � némi ellenállás után � felvették a katolicizmust,majd a 16. században � a lettek többségével együtt � áttértek a protes-táns lutheranizmusra. A 16. századtól Lívföld Lengyelország protekto-rátusa lett, 1629-tõl a protestáns Svédország szerezte meg a terület felet-ti uralmat. A protestáns kultúra elõtérbe helyezte az anyanyelv használatát (kö-rükben hagyományosan nagyobb az írni-olvasni tudás), ez is az oka,hogy az elsõ nyomtatott lív nyelvemlék már 1525-ben megjelent. A Bal-tikumban dúló háborúk, a lívek nyelvi elszigeteltsége felgyorsította kö-rükben az asszimilációs folyamatokat. 1710-ben egy pestisjárványelpusztította Lívföld lakosságának jelentõs részét. A 19. század végére alívek lényegében teljesen eltûntek a történelmi Lívföldrõl, utolsó ma-radványaik a Kurlandi-félszigeten maradtak meg. 
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Oroszország a 18. században szerezte meg a Lívföld feletti ural-mat. A lívek száma a 19. század végére mintegy 2000 fõre süllyedt (bárpontos számukról nehéz képet adni, hiszen az 1897-es orosz népszám-lálásban nem tüntették fel külön a lív népet). 
A lívek létszámának alakulásaAz 1925-ös lett népszámlálás szerint akkor még 1268 lív élt Lettország-ban. Számuk már a két világháború között fogyatkozni kezdett, 1000 fõalá süllyedt. Az utolsó szovjet népszámlálás során, 1989-ben már csak alívek utolsó maradványait sikerült összeírni. Eszerint 226 személy val-lotta magát lívnek, de csak 99-en ismerték a nyelvet.2009-ben elhunyt a lív nyelv utolsó anyanyelvi beszélõje is (ViktorBertold). A lív nyelvnek ugyan vannak még beszélõi, de õk már nemanyanyelvként sajátították el ezt a valaha elterjedt baltikumi finnugornyelvet. 

ETNIKUM ANYANYELV 
1925 1268 1930 962 1935 944 1989 226 99 1995 186 30 

Litvánok 
A litvánok a Baltikum õshonos, indoeurópai népe, az egyetlen baltinép, amelynek már a középkorban sikerült önálló államiságot kialakíta-nia. A 14. században a litván állam meghódította a Rusz nyugati terü-leteit (beleértve Kijevet is), Európa egyik legnagyobb területû � amúgykeleti szláv és pravoszláv többségû � államát létrehozva. Bár a litvánokEurópa egyik utolsó pogány népe voltak, késõbb a katolicizmus oly-annyira megerõsödött körükben, hogy � ellentétben a többi baltikuminéppel � nem tértek át a protestantizmusra. A litván államiság történeteösszefonódott Lengyelországgal (1386, perszonálunió; 1569, lubliniunió, a Rzeczpospolita megalakulása), s a kora újkortól kezdve a litvánelit polonizálódott. A litván területek többsége Lengyelország harmadik felosztásávalkerült Oroszországhoz, 1795-ben. 
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Az 1897-es orosz népszámlálás során külön vették számításba a litvá-nokat és a litvánok egyik néprajzi csoportját, a zsmúdokat, e két népcso-port összege adja meg tehát a litvánok számát az Orosz Birodalomban. Alitvánok ekkor 1,658 milliós számukkal az Orosz Birodalom kilencediklegnagyobb népe voltak. Az orosz és szovjet népszámlálások arról tanús-kodnak, hogy � ellentétben az észtekkel és lettekkel � a litvánok száma,és nemcsak a magukat litvánnak vallók, hanem a litván anyanyelvûekszáma is végig nõtt a 20. században, 1989-re meghaladva a 3 millió fõt. 
NEMZETISÉG ANYANYELV

1897 � 1 658 522 1959 2 326 094 2 286 776 1970 2 664 944 2 608 223 1979 2 850 905 2 791 642 1989 3 067 390 2 996 858 
A litvánok településterületeA litvánok többsége 1897-ben a Kovnói kormányzóságban élt (a zsmú-dokat is beleszámítva itt 1 millió litván lakott, a népesség kétharmadátadva). A másik litván többségû terület az Orosz Birodalmon belül aLengyel Cársághoz tartozó Szuvalki kormányzóság volt, itt 304 ezerlitván élt (52%). A belorusz többségû Vilnói kormányzóság csaknem 300ezer litvánnak adott otthont (18%). Ezenfelül a Kurlandi kormányzó-ságban is élt 16 ezer litván (2,5%). A Szovjetunió megalakulása után mindössze 41 ezer litván maradtszovjet területen (1926), de egyetlen olyan közigazgatási egység semvolt, ahol elérték volna legalább az 1%-ot. 1959-ben a szovjetunióbeli litvánok 94%-a a Litván SZSZK területénélt, ezenkívül a Lett SZSZK-ban (32,8 ezer fõ, 1%), valamint az 1945után a Németországtól az OSZSZK-hoz csatolt Kalinyingrád megyében(21 ezer fõ, 3%) lakott számottevõ litván népesség. Ezek a számok aszovjet korszak végére lényegében nem változtak (bár a kalinyingrádilitvánok száma 1989-re 18 ezerre csökkent). 
Litvánia nemzetiségi képének változásaLitvánia az elsõ világháború után nyerte vissza függetlenségét, azOrosz Birodalom gigászi összeomlása következtében (Szovjet-Oroszor-szág 1920 júliusában ismerte el az 1918. február 16-án magát független-né nyilvánító Litvániát), de még ugyanebben az évben lengyel csapa-tok (Zeligowski tábornok vezetésével) elfoglalták Litvánia délkeleti ré-
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szét, a fõváros Vilniusszal együtt, valamint az ekkor még Litvániáhoztartozó Grodnót és Suwalkit is. Elõször 1923-ban tartottak népszámlálást a független � és csonka �Litvániában, eszerint az ország 2021 ezer lakosának 84%-a litván nem-zetiségû volt (1,7 millió fõ). A balti ország legnagyobb kisebbségét a 153ezer fõs zsidóság tette ki (7,6%), a lengyelek és oroszok együttes létszá-ma mintegy 116 ezer fõ volt ekkor. Az oroszok a népesség mindössze2,5%-át alkották.
LITVÁNIA, 1923 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
litván 1 701 864 84,2% zsidó 153 743 7,6% lengyel 65 599 3,3% orosz 50 460 2,5% német 29 231 1,4% egyéb 20 896 1% 
Összesen 2 021 792 100% 
Litvánia a Molotov�Ribbentrop-paktum kiegészítésének eredmé-nyeképpen szovjet érdekszférába került, szovjet köztársaság lett. Eztkövetõen kapta vissza Litvánia Vilniust Lengyelországtól (Grodn vi-szont Belaruszhoz került). Az 1941-ben kezdõdött német megszállás, azsidók szisztematikus fizikai megsemmisítése következtében nagyrészteltûnt Litvánia világháború elõtti legnagyobb kisebbsége, a zsidóság(1959-ben mindössze 24 ezer zsidó maradt Litvániában, s ezek is vélhe-tõen új betelepülõk). A két világháború közti idõszakhoz képest megnövekedett területûország lakóinak létszáma 1959-ben 2,711 millió fõ volt, amibõl 2,15 mil-lió litván nemzetiségû. A második világháború elõtti helyzethez képestteljesen eltûntek a zsidók és a németek, viszont a nagyobb területenmegnõtt a lengyelek és oroszok aránya. 1959-ben már az oroszok alkot-ták Litvánia legnagyobb kisebbségét 231 ezer fõvel.
LITVÁN SZSZK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
litván 2 150 767 79,83% orosz 231 014 8,5% lengyel 230 107 8,5% belarusz 30 256 1,1% egyéb 69 301 2,6% 
Összesen 2 711 445 100%
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A Szovjetunió részeként folyamatosan nõtt Litvánia népessége.1989-ben már 3,675 millió fõ volt a balti köztársaság lakossága, csaknemegymillióval több, mint a világháború után. Ezzel együtt is Litvánianemzetiségi képe � ritka kivételként a szovjet tagköztársaságok sorában� nem változott jelentõsen a szovjet korszakban. Az utolsó szovjet nép-számlálás szerint a népesség csaknem 80%-át a litvánok tették ki (2,924millió fõ), a legnagyobb kisebbséget az oroszok alkották (344 ezer fõ),majd utánuk a lengyelek következtek (258 ezer).
LITVÁN SZSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
litván 2 924 251 79,6% orosz 344 445 9,4% lengyel 257 994 7% belorusz 63 169 1,7% ukrán 44 789 1,2% egyéb 41 154 1,1% 
Összesen 3 674 802 100%
A Szovjetunió széthullása és a függetlenség elnyerése (1991) utánkét alapvetõ tendencia figyelhetõ meg Litvánia etnodemográfiai szer-kezetében: a teljes népesség és ezen belül pedig az oroszok számánakcsökkenése. A független Litvániában 2001-ben tartottak népszámlálást, eszerintaz ország 200 000 embert veszített a �90-es években, lakossága 3,483 mil-lióra csökkent. Lényegében minden nemzetiség létszáma apadt 1989óta, de leginkább az oroszoké: 344 ezerrõl 219 ezerre. Így a lengyelekváltak a legnagyobb kisebbséggé Litvániában, 234 ezres létszámmal.A litvánok aránya némileg nõtt az elmúlt években, így az új évezredelején már a köztársaság népességének 83,45%-át tették ki.
LITVÁNIA, 2001 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
litván 2 907 293 83,45% lengyel 234 989 6,74% orosz 219 789 6,31% belorusz 42 866 1,72% ukrán 22 488 1,22% 
Összesen 3 483 972 100% 

Vilnius nemzetiségi képének változásaVilno/Vilnius városa Lengyelország harmadik felosztásakor, 1795-benkerült az Orosz Birodalomhoz, s annak része is maradt az elsõ világ-
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háború végéig. Litvánia mai fõvárosa sokáig jelentõs lengyel és zsidónépességgel rendelkezett, ahol csak nagyon kevés litván élt. Az 1897-es elsõ orosz népszámlálás szerint az akkor 154 ezer lakosúVilno, a Vilnói kormányzóság központja relatív zsidó többségû városvolt: lakóinak 40%-a (62 ezer fõ) zsidó (azaz jiddis) nyelven beszélt.A lengyelek alkották a város népességének 31%-át 47 ezer fõvel. 1897-ben 31 ezer orosz élt Vilnóban, a lakosság 20%-a. Ekkor mindössze csak3 ezer litván nyelvû lakosa volt (2%). 
VILNO, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 30 919 20% belorusz 6 509 4,21% lengyel 47 641 30,82% litván 3 124 2% német 1 735 1,1% jiddis 61 844 40% egyéb 2 760 1,78% 
Összesen 154 532 100% 
Litvánia az elsõ világháború után nyerte el függetlenségét, deLengyelország megszállta területének mintegy harmadát, beleértveVilniust is (1920�1939 között Kaunas volt Litvánia fõvárosa). Éppenezért a lengyel megszállás alatt lévõ Vilniusban nem is tartottak 1923-ban litván népszámlálást, csak 1931-ben, a lengyel népszavazás idejénvették számba a város lakóit. Eszerint a város nemzetiségi képe jelentõsen megváltozott az OroszBirodalom széthullása után. Az oroszok létszáma jelentõsen csökkent,30 ezerrõl 7 ezerre, s a zsidók száma is némileg megfogyatkozott, 61ezerrõl 54 ezerre. A lengyelek száma viszont nagyon megnõtt. 1931-benVilno 195 ezer lakosából 128 ezren lengyelek voltak, azaz lengyelabszolút többség alakult ki a városban. A város litván népessége még a�30-as években is elhanyagolható volt. 
VILNO, 1931 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
lengyel 128 628 65,9% orosz 7 372 3,8% jiddis 54 596 28% egyéb 4 475 2,3% 
Összesen 195 071 100% 
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1959-ben, már a szovjet népszámlálás idején ismét csak azt láthatjuk,hogy � fél évszázadon belül másodszor! � Vilnius nemzetiségi arculataradikálisan átalakult. Ez volt az elsõ alkalom, hogy az összeírások jelen-tõs litván népességet mutattak, sõt a város relatív litván többségbekerült. Vilnius lakossága ekkor 236 ezer fõ volt, tehát több, mint a világ-háború elõtt. A zsidó népesség kétharmada elveszett a háború során,1959-ben már csak 16 ezren voltak (7%). A lengyelek szintén hasonlóarányú veszteséget szenvedtek el, az 1931-es 128 ezres lengyel lakosság47 ezer fõnyire csökkent (20%). Viszont 1959-ben már 79 ezer litván éltVilniusban (33,6%) és 69 ezer orosz (29%), akiknek túlnyomó többségeúj betelepülõ. 
VILNIUS, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
litván 79 363 33,61% orosz 69 416 29,4% lengyel 47 226 20% zsidó 16 354 6,92% belorusz 14 686 6,22% ukrán 6 575 2,78% egyéb 2 458 1% 
Összesen 236 078 100% 
A rendszerváltás és a függetlenség kivívásának elõestéjén, 1989-reVilnius egyértelmûen litván többségû várossá vált. Az akkor már 576ezer fõnyire duzzadt nagyvárosban 291 ezer litván élt, a lakosság 50,5%-a.Jelentõsen nõtt az oroszok és lengyelek száma is, 100 ezer fölé, de ará-nyuk csökkent 1959-hez képest. A valaha a város többségét alkotó zsi-dók létszáma viszont tovább csökkent, 9 ezer fõre.
VILNIUS, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
litván 291 527 50,54% orosz 116 618 20,21% lengyel 108 239 18,76% belorusz 30 282 5,25% ukrán 13 294 2,3% zsidó 9 109 1,57% egyéb 7 678 1,33% 
Összesen 576 747 100% 
A �90-es években Vilnius lakossága mintegy 50 ezer fõvel csökkent(ebbõl 40 ezer az oroszok távozásából adódó veszteség). A város lakos-
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ságát alkotó népek közül egyedül a litvánok száma nõtt, így Vilnius1945 után kezdõdött �ellitvánosodása� a �90-es években töretlenül foly-tatódott. Az oroszok távozása után a valaha domináns pozícióban lévõlengyelek lettek a város második legjelentõsebb számú kisebbsége, azoroszok aránya 15% alá csökkent. Litvánia fõvárosa megmaradt sok-nemzetiségûnek, ahol az immár magabiztos litván többség mellett négyszláv nemzetiség (lengyel, orosz, ukrán, belorusz) képviselõi a lakosságmintegy 40%-át alkotják. 
VILNIUS, 2001 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
litván 313 424 59,75% lengyel 101 526 19,35% orosz 75 850 14,46% belorusz 21 484 4% ukrán 7 012 1,33% 
Összesen 524 468 100% 
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Belarusz, Ukrajna, Moldova népei

Beloruszok
A belorusz nép története természetesen sokkal régebbi múltra nyúlikvissza, mint az önálló belorusz államiság alig húszéves múltja. A be-lorusz nyelv a 14. századtól kezdõdõen alakult ki. A beloruszok túlnyo-mó többsége ortodox vagy unitus keresztény, mintegy 10%-uk azonbanrómai katolikus vallású. A mai Belarusz területe a középkorban a Rusz-hoz tartozott, majd Litvánia és Lengyelország része lett évszázadokig.Az Orosz Birodalom Lengyelország felosztásával (1772�1795) szereztemeg a beloruszok által lakott területeket.
Beloruszok Oroszországban/SzovjetunióbanAz oroszországi, illetve a Szovjetunióban tartott népszámlálások alap-ján jelentõsen nõtt a beloruszok száma a 20. században, a kezdeti 5,85millióról 10 millió fölé emelkedve (noha 1937-ben visszaesést találunk1897-hez képest, ennek oka, hogy Lengyelország az 1921-es rigai béké-ben jelentõs, keleti szlávok által lakott területeket kebelezett be, aholsok belorusz is élt � az 1931-es lengyel népszámlálás szerint kis híján1 millió, 989 ezer belorusz élt a 32 milliós Lengyelországban). A népszámlálási adatok arról tanúskodnak, hogy a �20-as évek ele-jén igen magas volt a beloruszok között az asszimiláció (ruszifikáció)mértéke: 1926-ban a magukat belorusznak vallóknak csak 73%-a voltbelorusz anyanyelvû (27% pedig orosz), azaz sok orosz is belorusznakvallotta magát. A késõbbi évtizedekben ez az arány jelentõsen megvál-tozott: 1959-ben már a magukat belorusznak vallók 87%-a volt beloruszanyanyelvû. A �60-as évektõl viszont ellentétes folyamat indult be,melynek eredményeképpen 1989-ben már csak a beloruszok 70%-a voltbelorusz anyanyelvû. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 5 885 547 1926 4 738 923 3 465 651 
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1937 4 874 061 � 1959 7 913 488 6 952 123 1970 9 051 755 7 291 277 1979 9 462 715 7 016 727 1989 10 036 251 7 116 753 
1897-ben a beloruszok abszolút többséget alkottak a Minszki (1,633ezer fõ, 76%), Mogiljovi (1,389 ezer fõ, 82%), Vilnói (891 ezer fõ, 56%) ésa Vityebszki kormányzóságban (788 ezer fõ, 53%). Relatív többségbenvoltak a Grodnói kormányzóságban (705 ezer fõ, 44%)Ezenkívül még említésre méltó volt a beloruszok száma a következõkormányzóságokban: Csernyigovi (151 ezer fõ, 7%, itt belorusz több-ségû volt a Szurozsi járás), Szmolenszki (100 ezer fõ, 7%; belorusz több-ségû volt a Krasznyinszki járás), Kovnói (38 ezer fõ, 2,4%), Szuvalki (25ezer fõ, 4%), Kurlandi (12 285 fõ, 1,8%). A beloruszok esetében tipikus falusias néprõl van szó, az általuk la-kott kormányzóságok városai (Minszk, Mogiljov, Vilno, Vityebszk) több-nyire zsidó többségûek voltak a 19. század végén. A Belorusz SZSZK megalapítása után a beloruszok 84%-a ebben aköztársaságban élt. Ezenkívül jelentõs számban laktak még Orosz-ország Brjanszki kormányzóságában (21 ezer fõ, 1%), és 1926-ban már34 ezer belorusz élt a Pszkovi kormányzóságban is (2%, 1897-ben ittmég nem éltek jelentõs számban).Sok belorusz a 20. század elején Oroszország keletibb részeire tele-pedett. Jelentõsebb számban találkozhatunk velük az Urálban is (1926-ban az Irbiti körzetben 9 ezer fõ, 3%), valamint az Észak-Kaukázusbana Doni körzetben (11,5 ezer fõ, 1%) és a Fekete-tengeri körzetben (4,8ezer fõ, 2%).1926-ban már több mint 320 ezer belorusz élt Szibériában (1897-benmég csak elenyészõ számban laktak az Uráltól keletre), ezzel az oroszokés ukránok után Szibéria harmadik legnagyobb népe volt. Belorusz né-pesség jelentõs számban élt ekkor Szibéria szinte összes körzetében,úgy mint: Kanszki � 50 ezer fõ, 13%; Szlavgorodszki � 44 ezer fõ, 16%;Novoszibirszki � 37 ezer fõ, 5%; Tulunszki � 31 ezer fõ, 14%, Acsinszki� 30 ezer fõ, 8%; Barabani � 26 ezer fõ, 5%; Tomszki � 26 ezer fõ, 4%;Krasznojarszki � 21 ezer fõ, 7%; Omszki � 11 ezer fõ, 1%; Minuszinszki� 10 ezer fõ, 3%; Irkutszki 5 ezer fõ, 1%; Kuznyeckij � 4 ezer fõ, 1%. Ezenfelül a Távol-Keleten 41 ezer belorusz élt 1926-ban. A késõbbi évtizedekben még inkább csökkent a beloruszok koncent-ráltsága: 1959-ben már csak 82%-uk élt a Belorusz SZSZK területén.Oroszország északi és uráli megyéiben is belorusz népesség jelent

BELORUSZOK 51

orosznep.balt-eszak.qxd  2011. 10. 16.  11:52  Page 51



meg ezekben az évtizedekben: a Karél ASZSZK-ban (72 ezer fõ, 11%),Permben (32 ezer fõ, 1%), Cseljabinszkban (31 ezer fõ, 1%), a KomiASZSZK-ban (22 ezer fõ, 3%), Leningrádban (19 ezer fõ, 2%), Arhan-gelszkben (18 ezer fõ, 1%), a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzetben(1281 fõ, 1%), a Nyenyec Nemzetiségi Körzetben (506 fõ, 1%). Ukrajnán belül a Donyeck megyében (63 ezer fõ, 1%), Luganszk me-gyében (25 ezer fõ, 1%), a Krímben (21 ezer fõ, 2%), Kijevben (13 ezerfõ, 1%), Nyikolajevszk megyében (12 ezer fõ, 1%), Rovno megyében (10ezer fõ, 1%) élt számottevõ belorusz népesség. Jelentõs belorusz népesség jelent meg Kazahsztánban a sztálinizmusévtizedei alatt. 1959-ben Kazahsztánban 107 ezer belorusz élt (1%), elsõ-sorban a szláv többségû Észak-Kazahsztánban: 19 ezren Karaganda (2%),18 ezren Celinograd (3%), 18 ezren Kusztanaj (3%), 15 ezren Kokcsetav(3%), 7 ezren Pavlodar (2%), 5 ezren Észak-Kazahsztán megyében (1%).Következésképpen, a �30-as és �50-es években igen jelentõs volt(folytatódott) a beloruszok keleti irányú kiáramlása, de a Baltikumbanis sok belorusz telepedett meg ezekben az évtizedekben. 1959-ben Lett-országban 61 ezer belorusz élt, ami a népesség 3%-a, Litvániában pedig30 ezer fõt tett ki a belorusz diaszpóra (1%), s 1989-re már 200 ezer föléemelkedett a baltikumi beloruszok száma. Ezek a tendenciák megmaradtak a szovjet korszak végéig: 1989-bena beloruszoknak már csak 78%-a élt a Belorusz SZSZK-ban.
Belarusz nemzetiségi képének változásaA Belarusz Szovjet Szocialista Köztársaságot 1919-ben szervezték megelõször Szmolenszk, majd Minszk központtal. Területe ekkor még � ha-sonlóan Ukrajnához � lényegesen kisebb volt, mindössze 52 ezer km².1924-ben csatolták hozzá Polockot, Vityebszket, Mogiljovot, 1926-banGomelt (területe ezzel 127 ezer km²-re nõtt). Breszt és Grodnó a máso-dik világháború elõtt Lengyelországhoz tartozott, s a lengyel�szovjethatár nem messze Minszktõl nyugatra húzódott.Ezen kis területû Belarusz népessége 1926-ban, az elsõ szovjet nép-számlálás idején még az ötmillió fõt sem érte el (4,982 millió lakos). A la-kosság több mint 80%-a belorusz nemzetiségû, a köztársaság legna-gyobb kisebbsége a 400 ezres zsidóság volt. Az oroszok ekkor valamivelkevesebben voltak, mint a zsidók. 1926-ban Belarusz lakóinak 2%-a voltlengyel nemzetiségû. 

BELORUSZ SZSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 383 806 7,7% belorusz 4 017 301 80,6% 
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lengyel 97 498 2% zsidó 407 059 8,1% 
Összesen 4 982 623 100%
A fenti, nemzetiségi képre vonatkozó adatok a Belorusz SZSZK la-kóinak identitását tükrözik elsõsorban, ha azonban az anyanyelvi ada-tokat vesszük figyelembe, ettõl jelentõsen eltérõ képet kapunk. Azanyanyelvi adatok arra mutatnak rá, hogy a magukat lengyel nemze-tiségûnek vallók jelentõs része nem lengyel anyanyelvû volt, hanembelorusz. A magukat lengyeleknek vallók jelentõs része valójában kato-likus belorusz volt, akik esetében a prenacionális vallási identitás domi-nált még a �20-as években is és nem a modern nemzettudat. A nyelvi adatok másik fontos tanulsága, hogy a magukat belorusz-nak vallók jelentõs része (mintegy 17%-a) is orosz anyanyelvû volt.Ezért ha a nyelvi adatokat vesszük figyelembe, lényegesen nagyobbvolt az oroszok aránya a köztársaságban, mint az a nemzetiségi ada-tokból kitetszik. A belorussziai zsidók többsége a �20-as években még zsidó (jiddis)anyanyelvû volt. 
BELORUSZ SZSZK, 1926 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 3 350 627 67,24% orosz 1 165 723 23,47% jiddis 369 252 7,41% egyéb 93 021 1,86% 
Összesen 4 982 623 100% 
1939-ben, a kelet-lengyelországi területek bekebelezésével Belaruszjelentõs területeket szerzett: Grodnót, Bresztet, amelyek ma is Belaruszrészei; továbbá Byalistokot és Lomzát, melyek 1945-ben visszakerültekLengyelországhoz. Így alakult ki Belarusz ma is ismert területe. A meg-szerzett területekkel 3,341 millió fõvel � és Byalistok vidékét is beszá-mítva 101,5 ezer km²-el � gyarapodott a Belarusz SZSZK népessége. A Be-larusz SZSZK-hoz kerülõ egykori Kelet-Lengyelországban szovjet szá-mítások szerint 2,258 millió belorusz, 585 ezer lengyel, 258 ezer zsidó, 169ezer orosz élt. A nemzetiségi viszonyokat viszont gyökeresen átren-dezte a második világháború. 1959-ben a megnövekedett területû köztársaság népessége már többmint 8 millió fõ. A két legfontosabb változás az ország nemzetiségi szer-kezetében egyrészt, hogy a zsidók száma a náci népirtás következ-ményeként kevesebb mint felére csökkent; másrészt, hogy a keleti terü-
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letekkel sok lengyel került Belaruszhoz, így a lengyelek száma többmint ötszörösére nõtt, félmillió fölé. A második világháborúban a szov-jet köztársaságok közül talán Belarusz szenvedte meg leginkább a náciterrort. A németek több száz belorusz falvat töröltek el a föld színérõl,nemegyszer a lakossággal együtt kiirtva ezen településeket. A változások következtében a második világháború után már azoroszok alkották a legnagyobb létszámú kisebbséget Belaruszban, ésnem a zsidók (és nem is a lengyelek). A több mint 80%-os belorusztöbbség azonban így is megmaradt. 
BELORUSZ SZSZK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 6 532 035 81% orosz 659 053 8,1% lengyel 538 881 6,7% zsidó 150 084 1,8% ukrán 133 061 1,65% 
Összesen 8 054 648 100%
A háború után is megmaradt az a kettõsség, ami a Belorusz SZSZKnemzetiségi és nyelvi képének különbözõségét jellemezte. Ennek egyiklegfõbb jellemzõje egyrészt, hogy maguk a beloruszok egy része (igaz,már csak 7%-a, szemben a háború elõtti 17%-kal) orosz anyanyelvûvolt; másrészt a �lengyeleknek� csak mintegy a fele volt lengyel anya-nyelvû (261 ezer fõ), másik fele viszont belorusz ajkú volt (azaz ittmegintcsak katolikus beloruszokról van szó, akik �lengyelnek� vallot-ták magukat); harmadszor, a holokausztot túlélõ belorusz zsidók asszi-milációja az �50-es évek végére nagyjából befejezõdött (ekkor már csak33 ezren beszéltek jiddisül, de a túlnyomó többség orosz anyanyelvûvolt, s mindössze 2815-en voltak közülük belorusz nyelvûek). Ezen adatokat figyelembe véve tehát az etnikai adatokhoz képest aBelorusz SZSZK nyelvi képe annyiban módosul, hogy jelentõsen meg-nõ benne az orosz ajkúak száma. 
BELORUSZ SZSZK, 1959 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 6 362 026 79% orosz 1 309 644 16,25% lengyel 263 008 3,26% egyéb 119 970 1,48% 
Összesen 8 054 648 100% 
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A szovjet idõkben jelentõsen gyarapodott a Belorusz SZSZKnépessége, 1989-re meghaladva a 10 millió lakost. A gyarapodás fõkéntaz oroszok beáramlásának köszönhetõ: az oroszok létszáma több minta duplájára nõtt 1959 óta, s arányuk is 10% fölé emelkedett a köztár-saság népességén belül. Az ukránok száma is érezhetõen nõtt, sugyanez vonatkozik a beloruszokra is, utóbbiak aránya mégis 78%-racsökkent. A lengyelek és zsidók létszáma viszont ténylegesen iscsökkent ezekben az évtizedekben.
BELORUSZ SZSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 7 904 623 77,86% orosz 1 342 099 13,22% lengyel 417 220 4,1% ukrán 291 008 2,86% zsidó 111 883 1,1% 
Összesen 10 151 806 100%
A nemzetiségi adatok mögé tekintve a nyelvi hovatartozásra vonat-kozó eredmények jobb betekintést adnak a mélyben zajló folyama-tokra. Ezekbõl például kiderül, hogy a szovjet korszak második felébenismét felgyorsult a beloruszok ruszifikációja. 1989-ben már a beloru-szok 20%-volt orosz anyanyelvû! 1989-ben több orosz anyanyelvû belo-rusz élt a Belorusz SZSZK-ban, mint orosz (1,55 millió szemben 1,34millióval)! De orosz anyanyelvû volt a lengyelek ötöde (94 ezer fõ), azukránok fele, a zsidók 90%-a. Ennek következtében az orosz ajkúakaránya 1989-ben meghaladta a 30%-ot, míg a belorusz nyelvûek arányakétharmadosra zsugorodott (a harminc évvel korábbi csaknem 80%-ról).Az is kiderül ezekbõl az adatokból, hogy a lengyelek túlnyomó több-sége ekkorra asszimilálódott: 1989-ben mindössze 55 ezer lengyel anya-nyelvû személy élt a Belorusz SZSZK-ban, túlnyomó többségük belo-rusz anyanyelvû volt.
BELORUSZ SZSZK, 1989 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 6 657 483 65,57% orosz 3 207 563 31,6% ukrán 132 110 1,3% egyéb 156 644 1,52% 
Összesen 6 657 489 100% 
A függetlenség elnyerése után tartott elsõ, 1999-es belorusz nép-számlálás adatai szerint a függetlenné vált Belarusz népessége 100 ezer-
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rel csökkent 1989-hez képest. A csökkenés mindenekelõtt az oroszokatérintette: az országban 200 ezerrel kevesebb oroszt vettek számba 1999-ben, mint tíz évvel korábban, ugyanakkor a beloruszok száma mégemelkedett is, 8 millió fölé. Valószínûnek tûnik, hogy a korábban ma-gukat orosznak valló orosz anyanyelvûek egy része 1999-ben inkábbjobbnak látta magát belorusznak tartani. Ezzel együtt is jelentõs válto-zás nem következett be a köztársaság etnikai szerkezetében. Az oroszokaránya továbbra is 10% fölött maradt, a beloruszoké 81%. A lengyelekszáma is csökkent, de nem jelentõsen. A �90-es évek hozadéka, hogy azsidók úgyszólván teljesen eltûntek Belaruszból, számuk 27 ezer fõreapadt, s ezzel statisztikailag lényegében észrevehetetlenné vált Kelet-Európa valaha egyik legnépesebb zsidó közössége.
BELARUSZ, 1999 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 8 158 800 81,22% orosz 1 141 700 11,37% lengyel 395 700 3,94% ukrán 237 000 2,36% egyéb 111 800 1,11% 
Összesen 10 045 000 100%
A következõ népszámlálást 2009-ben tartották Belaruszban. Míg a�90-es években a �stabilitás szigetének� számító Belarusz megúszta a je-lentõs népességcsökkenést, a 2000-es években katasztrofális demográfiaifolyamatok indultak be az országban, tíz év alatt félmillióval csökkent anépesség. Nemzetiségileg tovább folytatódott a köztársaság homoge-nizációja, a beloruszok aránya tovább nõtt, 83% fölé, míg az oroszoké10% alá csökkent. A népesség csökkenése is az oroszok rovására zajlott,400 ezerrel kevesebb orosz élt Belaruszban 2009-ben, mint tíz évvel ko-rábban. Jelentõsen csökkent a lengyelek (a magukat lengyelnek vallók)és az ukránok száma is a 2000-es években. Bár Belaruszban majd 300ezer lengyel nemzetiségû személyt írtak össze 2009-ben, de közülükcsak 15 ezren voltak lengyel anyanyelvûek. 
BELARUSZ, 2009 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 7 957 252 83,72% orosz 785 084 8,26% lengyel 294 549 3% ukrán 158 723 1,67% egyéb 308 199 3,24% 
Összesen 9 503 807 100% 
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Ha viszont a nyelvi adatokat tekintjük, az említettekkel tökéletesenellentétes folyamat észlelhetõ Belaruszban. Míg a belorusz nemze-tiségûek száma töretlenül növekedett az elmúlt húsz évben (ami jele anemzeti öntudat megerõsödésének), addig nyelvi tekintetben jelentõs�visszafejlõdés� észlelhetõ. 1989 után másfélmillióval csökkent abelorusz anyanyelvûek száma, mely éppen csak eléri az 50%-ot, míg azorosz ajkú népesség 700 ezer fõvel nõtt. Azaz Belaruszban különös je-lenség tanúi lehetünk: a nemzeti öntudat megerõsödése a nemzetinyelv visszaszorulásával jár együtt. 
BELARUSZ, 2009 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 5 057 764 53,21% orosz 3 946 942 41,5% egyéb 499 101 5,25% 
Összesen 9 503 807 100% 

Minszk nemzetiségi képének változásaMinszk (Menszk) városa a 13. századtól a Litván Nagyfejedelemségheztartozott, 1793-ban, a Rzeczpospolita második felosztásakor kerültOroszországhoz.1897-ben, az elsõ orosz népszámlálás idején Minszk a Minszki kor-mányzóság legnagyobb városa volt, kis híján 91 ezer lakossal. Minszkzsidó többségû város volt ekkor még, s a késõbbi Belarusz fõvárosábancsak alig pár ezer belorusz anyanyelvû élt a 19. század végén (még alengyelek is többen voltak ekkor, mint a beloruszok). A város lakosságá-nak több mint a fele zsidó volt a 20. század hajnalán, az oroszok a városlakosságának negyedét tették ki, a belaruszok csak alig 9%-ot.
MINSZK, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 23 208 25,52% belorusz 8 164 8,98% lengyel 10 469 10,51% jiddis 46 541 51,93% tatár 1 146 1,26% egyéb 1 384 1,52% 
Összesen 90 912 100%
1926-ban, az elsõ szovjet népszámlálás idején Minszk már a Belo-rusz SZSZK fõvárosa. Lakossága 131 ezer fõre nõtt. A város nemzetiségiszerkezete jelentõsen átalakult a 20. század elsõ évtizedeiben. Immárona beloruszok kerültek � relatív � többségbe, míg az Orosz Birodalom
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széthullása után felére csökkent a minszki lengyelek és oroszok száma.Több mint 50 ezer zsidó élt ekkor Minszkben, a város lakosságának40%-át kitéve.
MINSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 55 778 42,18% orosz 12 617 9,59% ukrán 1 465 1,1% lengyel 4 481 3,4% zsidó 53 686 40,83% egyéb 3 455 2,9% 
Összesen 131 482 100%
Egészen más Minszk tárul azonban elénk, ha nem a nemzetiségi, ha-nem az anyanyelvi adatokat vesszük figyelembe. Ezek szerint ugyanis1926-ban Minszk sokkal inkább orosz és zsidó város volt, semmint be-lorusz. A város lakosainak 39%-a volt orosz anyanyelvû, harmada zsi-dó és csak 23% belorusz ajkú. Azaz több mint 25 ezer ember belorusz-nak vallotta magát Minszkben 1926-ban annak ellenére, hogy oroszanyanyelvû volt. 
MINSZK, 1926 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 30 216 23% orosz 51 146 38,89% lengyel 2 615 2% jiddis 44 446 33,8% egyéb 3 059 2,32% 
Összesen 131 482 100% 
1959-re Minszk félmilliós várossá növekedett, noha a második világ-háborúban jelentõs része elpusztult. 1959-re a helyreállított és megnö-vekedett városban már több mint 300 ezer belorusz élt, s végre õk alkot-ták a város abszolút többségét. A második világháború után 100 ezerorosz telepedett le Belarusz fõvárosába, a lakosság 22%-át adva. A zsi-dók száma csökkent a második világháború elõttihez képest, 1959-bencsak 39 ezren maradtak.
MINSZK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 324 875 63,76% orosz 116 306 22,82% 
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zsidó 38 842 7,62% ukrán 18 341 3,6% egyéb 11 125 2,2% 
Összesen 509 489 100%
A nyelvi adatok azonban megint más képet tárnak elénk. EszerintMinszk kétnyelvû város, ahol a lakosok fele-fele belorusz, illetve oroszanyanyelvû volt. A magukat belorusznak vallók mintegy harmadaorosz anyanyelvû volt. 
MINSZK, 1959 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 247 281 48,5% orosz 243 485 47,75% jiddis 5 716 1,1% ukrán 6 331 1,24% egyéb 6 736 1,32% 
Összesen 509 849 100% 
A szovjet idõkben végig folytatódott az 1917 után megkezdõdötttendencia: azaz a Belorusz SZSZK fõvárosában tovább növekedett a be-loruszok száma és aránya. 1989-ben már több mint 1,1 millió beloruszélt az 1,6 millió lakosú Minszkben. Az oroszok száma is növekedett, 300ezer fölé, de arányuk némileg csökkent. A zsidók száma stagnált a szov-jet idõkben, az ukránok száma viszont dinamikusan nõve 50 ezer föléemelkedett.
MINSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 1 153 991 71,8% orosz 325 125 20,2% ukrán 53 244 3,3% zsidó 39 135 2,4% lengyel 18 479 1,1% egyéb 17 103 1,2% 
Összesen 1 607 077 100% 
Nincs változás abban sem, hogy az anyanyelvi adatok jelentõsen el-térnek a nemzetiségi mutatóktól. A szovjet kor második felében azon-ban nyelvi tekintetben Minszk orosz többségûvé vált. Míg 1959-benmég enyhe belorusz többség volt észlelhetõ, 1989-ben már orosz abszo-lút nyelvi többség alakult ki a városban (52%). Ez a fordulat még a �60-as
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években következett be, hiszen 1970-ben Minszk már orosz nyelvitöbbségû volt (54%). 
MINSZK, 1989 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 726 054 45,17% orosz 842 273 52,41% ukrán 17 471 1,1% egyéb 21 279 1,32% 
Összesen 1 607 077 100% 
A 2009-ben tartott belorusz népszámlálás szerint a fõváros, Minszklakossága jelentõsen nõtt 1989 után, 1,83 millió fõre emelkedett. A ma-gukat belorusznak vallók száma és aránya erõteljesen nõtt, 79%-raemelkedve, ugyanakkor a magukat orosznak vallók száma jelentõsenvisszaesett, 184 ezer fõre (10%). 
MINSZK, 2009 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 1 455 825 79,25% orosz 184 070 10% ukrán 27 362 1,48% egyéb 169 551 9,2% 
Összesen 1 836 808 100% 
Minszk mindazonáltal megmaradt orosz ajkú városnak, nõtt azorosz nyelvû lakosság száma, míg a beloruszoké egyenesen csökkent,méghozzá jelentõsen (45-rõl 35%-ra). Azaz Minszk esetében is megfi-gyelhetõ az a paradox jelenség, hogy a belorusz nemzettudat növeke-dése együtt jár a belorusz nyelv visszaszorulásával. Az �egyéb� kategó-riába tartozó személyek között igen sok a �kétnyelvû� kategóriába so-rolt, ezek jelentõs része vélhetõen belorusz és orosz nyelvû. 
MINSZK, 2009 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 645 770 35,15% orosz 965 776 52,58% egyéb 225 262 12,22% 
Összesen 1 836 808 100% 
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Ukránok 
Az ukránok az oroszok után a második legnagyobb lélekszámú keletiszláv nép. Az önálló ukrán nyelv csak a 15�16. században alakult ki. Azukrán nemzet kialakulása hosszú, lényegében napjainkig is tartó folya-mat, amelyben részt vettek az óorosz krónikákból ismert keleti szlávtörzsek, késõbb a kozákság és más keleti szláv szubetnoszok is (poles-csukok, huculok, ruszinok és mások). Az ukrán nép egészen a 20. szá-zad közepéig megosztottságban élt, a keleti ukránok a 17. század óta aMoszkvai állam, majd Oroszország fennhatósága alatt, a nyugati ukrá-nok a 14. század óta a Litván Nagyfejedelemség, a Rzeczpospolita, il-letve ennek felosztása után Ausztria, illetve Ausztria�Magyarországterületén (ahol a középkori eredetû ruthén elnevezést alkalmazták rá-juk). Az Orosz Birodalom felbomlása után a szovjethatalom létrehoztaaz Ukrán SZSZK-t, jelentõs ukránlakta területek kerültek viszontLengyelországhoz az 1921-es rigai béke értelmében. Az Ukrán SZSZK(Szovjetunió) az 1939-es Molotov�Ribbentrop-paktum nyomán szerez-te meg � lényegében az 1919 decemberében a brit George Curzon britkülügyminiszter által kidolgozott, a lengyel�keleti szláv etnikai válasz-tóvonal mentén húzódó, a lengyel�orosz háború idején államhatárnakjavasolt Curzon-vonallal bezárólag � ezeket a, zömmel ukránok laktaterületeket. Az ukránok túlnyomó többsége pravoszláv keresztény, azonban azegykori lengyel területeken élõ ukránok között nem kevés katolikusvallású is volt. A népszámlálások tanúvallomása szerint az Orosz Birodalomban, il-letve Ukrajnában élõ ukránok száma jelentõsen emelkedett a 20. századelsõ harmadában. A �30-as években azonban éles csökkenés tapasztal-ható (1926 és 1937 között 5 millióval csökkent az ukránok száma), aminagyrészt a sztálini erõszakos kollektivizáció következményénektulajdonítható, amelynek egyebek között milliós nagyságrendben uk-rán áldozatai is voltak. Ezen sokk, majd a második világháborús tragédia után mégis az uk-ránok számának jelentõs emelkedését tapasztalhatjuk. 1959-ben már 37millió fölötti volt a számuk, a szovjet korszak végére pedig 44 millió föléemelkedett a szovjetunióbeli ukránság létszáma. Igaz, az asszimiláció (ruszifikáció) is felgyorsult körükben (vagymegfordítva: többen vallották magukat ukránnak, mint ahányan ukránanyanyelvûek voltak). Amíg 1959-ben még az ukránok 89%-a ukrán
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anyanyelvû volt (a többi zömében orosz), addig 1989-ben már csak amagukat ukránnak vallók 81%-a volt ukrán anyanyelvû (a többi zö-mében orosz). 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 22 380 551 1926 31 194 976 27 570 081 1937 26 421 212 � 1959 37 252 930 33 224 939 1970 40 753 246 34 906 299 1979 42 347 387 35 059 139 1989 44 186 006 35 820 999 
Az ukránok településterülete1897-ben az ukránok 22,38 milliós létszámukkal az Orosz Birodalommásodik legnagyobb népe volt (a teljes népesség 17,8%-át alkotva). Azukránok többséget alkottak a mai Ukrajna területét kitevõ kormány-zóságokban, úgy mint a Kijevi (2,819 millió fõ, 79%), Poltavai (2,583 mil-lió fõ, 93%), Podolszki (2,442 millió fõ, 81%), Volini (2,095 millió fõ, 70%),Harkovi (2,009 millió fõ, 81%), Csernyigovi (1,526 millió fõ, 66%),Herszoni (1,462 millió fõ, 53%), Jekatyerinoszlávi (1,456 millió fõ, 69%)és a krími Tavricseszki (611 ezer fõ, 42%). Ezenkívül ukrán többségû volt az észak-kaukázusi, ma Oroszor-szághoz tartozó egykori Kubáni kormányzóság is, ahol 908 ezer ukránélt (a népesség 47%-a). Az Észak-Kaukázus elõtere jelentõs ukrán lakossággal rendelkezett(a 19. század végén még az oroszok után az ukránok voltak az Észak-Kaukázus legjelentõsebb népe). A Doni katonai körzetben 719 ezer uk-rán élt (28%), a Sztavropoli kormányzóságban 319 ezer fõ (37%), a Tye-reki megyében 42 ezer fõ (5%), a Fekete-tengeri kormányzóságban 9ezer (16%), Karsz megyében 5 ezer (2%). Igen nagy számban éltek ukránok még a következõ európai kor-mányzóságokban: Voronyezsi (915 ezer fõ, 36%), Kurszki (527 ezer fõ,22%); valamint a moldován többségû Besszarábia (379 ezer fõ, 20%), abelorusz többségû Grodnói (362 ezer fõ, 23%), az orosz többségû Szara-tovi (149 ezer fõ, 6%), Asztraháni (133 ezer fõ, 13%), Szamarai (109 ezerfõ, 4%) kormányzóság területén. A lengyel kormányzóságok is jelentõs ukrán népességgel rendelkez-tek: a Ljubini kormányzóságban 196 ezer fõ (17%), a Szedlecki kor-mányzóságban 107 ezer fõ (14%). 
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Az Urálban az orosz többségû Orenburgi kormányzóságban élt 41ezer ukrán (3%).Szibériában már a 19. század végén jelentõs volt az ukránok száma:Tomszk megyében 99 ezer fõ (5%), Tobolszk megyében 37 ezer (3%),Primorje megyében 33 ezer (15%), Akmolinszk megyében 30 ezer (5%),a Jenyiszejszki kormányzóságban 21 ezer (4%), Amúr megyében 21ezer (18%), Szahalin szigetén 2 ezer (8%). A 19. század végén még elhanyagolható volt az ukrán népesség Kö-zép-Ázsiában. Szemirecsje megyében 18,6 ezer ukrán élt (2%), a Za-kaszpi megyében 5 ezer (1%), Turgaj megyében 4,5 ezer (1%). (Lásd a 4.
térképet a mellékletben.)Nem csoda tehát, hogy az Ukrán SZSZK megalakulása után csak azukránok háromnegyede élt a köztársaság területén. Ezenfelül majd 8millió ukrán élt Oroszországban. Figyelmet érdemel azonban az, hogyaz oroszországi ukránok jelentõs része orosz anyanyelvû volt: míg azUkrán SZSZK-ban élõ ukránok 94%-a volt ukrán anyanyelvû, az orosz-országi ukránok esetében ez az arány mindössze 67%-ot tett ki (1926). Például az oroszországi Brjanszki kormányzóságban élõ 131 ezer,magát ukránnak valló személybõl, csak 8541 fõ (7%) volt ukrán anya-nyelvû, 123 ezren pedig orosz ajkúak! 1926-ban már igen nagy számban éltek ukránok a Kazah ASZSZKterületén is, 860 ezer fõ, ami az össznépesség 13,2%-a volt (azaz 1897 és1926 között jelentõsen megnõtt a közép-ázsiai ukrán népesség száma). Még a �30-as években jelentõsen nõtt a kirgizisztáni ukránok száma(64 ezerrõl 121 ezerre). A második világháború után (1959) jelentõs ukrán népesség jelentmeg a Belorusz SZSZK-ban (133 ezer fõ, 2%), Grúziában (52 ezer fõ, 1%)és Üzbegisztánban is. A kazahsztáni ukránok száma is nõtt 1937-hezképest (549 ezerrõl 762 ezer fõre, 8%). A szovjet korszak végére annyiban változott a helyzet, hogy az uk-rán népesség aránya a balti köztársaságokban is számottevõvé vált, azUkrajnán kívül élõ ukránok között pedig erõteljes asszimiláció (eloro-szosodás) volt tapasztalható. 
Ukrajna nemzetiségi képének változásaAz Ukrán SZSZK területe kezdetben lényegesen kisebb volt a mainál.Nem tartozott hozzá sem a Krím, amely akkor Oroszország része volt,sem a mai Nyugat-Ukrajna, Lvovval és Tarnopollal, amelyek 1939-igLengyelország birtokában voltak (a szovjet�lengyel határ 1939-ig Tar-nopoltól keletre húzódott), sem Kárpátalja.
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A �20-as években a korenyizáció jegyében erõltetett ukránosítás kez-dõdött az Ukrán SZSZK-ban. 1926-ra már az iskolák 80%-a, az ukrajnaisajtó 60%-a ukrán nyelvû volt. Az erõszakos ukránosítás az ukrajnaikisebbségek (zsidók, oroszok) tiltakozását váltotta ki a �20-as évek köze-pétõl. A második világháború elõtti Ukrajna nemzetiségi szerkezete lénye-gesen eltért a maitól. Az 1926-ban tartott elsõ szovjet népszámlálás sze-rint Ukrajnának 29 millió lakosa volt. Ezek 80%-a ukrán nemzetiségû,több mint 23 millió fõ. Az ukránok Ukrajna összes körzetében többségetalkottak, igaz, a városok közül sok orosz (Nyikolajev, Odessza, Her-szon, Luganszk, Sztálin, Dmitrijevszk) vagy zsidó (Bergyicsev, Kremen-csug) többségû volt, s az ukrán többségû városok is jellemzõen orosz aj-kúak voltak (Kijev, Harkov, Zinovjevszk, Dnyepropetrovszk). A legnagyobb ukrajnai kisebbséget a 2,67 millió fõs oroszság képvi-selte, a lakosság 9,2%-át adva. Millión felüli volt a a zsidóság létszámais Ukrajnában, az össznépesség több mint 5%-át kitéve. Annak ellenére,hogy a lengyel�ukrán határ lényegesebben keletebbre húzódott a mai-tól, jelentõs számú lengyel élt Ukrajnában, majdnem félmillió.
UKRÁN SZSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 2 677 166 9,2% ukrán 23 218 860 80% lengyel 476 435 1,6% német 393 924 1,3% zsidó 1 574 391 5,5% egyéb 654 204 2,2% 
Összesen 28 994 980 100%
1959-ben, a háború utáni népszámlálás idején már kialakult Ukrajnamai területe. Az Ukrán SZSZK 1939-ben megszerezte LengyelországtólTarnopolt és Lvovot (összesen 8,683 millió lakossal, ahol szovjet számí-tások szerint 6 millió ukrán, 1 millió lengyel, 625 ezer zsidó élt), 1940-benRomániától Észak-Bukovinát és a dél-besszarábiai Budzsákot, 1945-benMagyarországtól (Csehszlovákiától) Kárpátalját, 1954-ben pedig Orosz-ország Ukrajnának ajándékozta a Krímet.1959-ben a megnövekedett területû ország népessége már 41,869millió fõ volt (az 1926-os területre számítva 29,515 millió). Az ukránokszáma 32 millióra nõtt, de arányuk csökkent, mivel a második világhá-ború után több millió orosz települt Ukrajnába: az oroszok száma dup-lájára nõtt a háború kezdete óta, több mint 7 millió fõre (a növekedésmár a háború elõtt észlelhetõ: 1937-ben 3,2 millió orosz élt Ukrajnában,
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majd félmillióval több, mint a húszas években). A háború következmé-nyeként megcsappant a lengyelek, németek, zsidók száma. A németeklényegében eltûntek, a zsidók többsége a háború áldozatává vált, s no-ha Ukrajna korábbi lengyel területeket szerzett, az ukrajnai lengyelekszáma is 400 ezer alá csökkent.
UKRÁN SZSZK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 32 158 493 76,8% orosz 7 090 813 16,93% zsidó 840 311 2% egyéb 1 779 429 4,2% 
Összesen 41 869 046 100%
1959-ben Ukrajna összes megyéje ukrán többségû volt, kivéve azorosz dominanciájú Krímet. A nyelvi adatokat tekintve ezzel kissé ellentétes mutatókkal talál-kozhatunk: eszerint ugyanis nemcsak a Krím, hanem Kijev és Donyeckmegye is orosz többségû volt 1959-ben. 

A következõ évtizedekben Ukrajnában nagyjából ugyanazok a folya-matok észlelhetõk, mint a Baltikumban és Belaruszban, azaz az oroszokszámának és arányának növekedése. 1989-re számuk 10 millió föléemelkedett, a népesség 22%-át adva (ami arányát tekintve több mintdupla annyi, mint 1926-ban). Ha Ukrajna 1989-es nyelvi térképét néz-zük, jól látszik, hogy a szovjet korszak második felében Luganszk ésOdessza megye is orosz nyelvi többségûvé vált, Kijev viszont nyelvilegis �elukránosodott�. Közben az ukránok száma is 37 millió fölé nõtt, de arányuk 72%-racsökkent. Az oroszokon és ukránokon kívül egyetlen nép aránya semhaladta meg az 1%-ot. A zsidók száma 1989-re félmillió alá csökkent, alengyeleké 219 ezerre.
UKRÁN SZSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 37 419 053 72,72% orosz 11 355 582 22% egyéb 2 677 399 5,28% 
Összesen 51 452 034 100%
Ukrajna 1991-tõl vált független országgá. Az elsõ népszámlálást tízévvel a függetlenség kivívása után, 2001-ben tartották. Ukrajna többmint 3 millió embert vesztett a �90-es években, ez a veszteség szinte ki-
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zárólag az oroszok számlájára írható (legalábbis a nemzetiségi statiszti-kákat tekintve). 1989-ben még 11,3 millió orosz élt Ukrajnában, 2001-ben már csak 8,3 millió. Közben az ukránok száma nemhogy csökkent,de még emelkedett is némileg. Ebben a folyamatban az is szerepet játsz-hat, hogy sok orosz anyanyelvû ukránnak vallja magát (1989-ben az ön-magukat ukránnak vallók 12%-a orosz ajkú volt). Így ma már Ukrajnalakóinak 78%-a ukrán, miközben az oroszok aránya 17%-ra csökkent(Odessza megyében az orosz nyelv elveszítette domináns pozícióját).Ezenkívül egyetlen más nép aránya sem éri el az 1%-ot. A lengyelek mamár csak 144 ezren maradtak, a zsidók közül pedig alig több mint 100ezer él Ukrajnában.
UKRAJNA, 2001 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 37 541 100 77,8% orosz 8 334 100 17,3% egyéb 2 177 100 4,9% 
Összesen 48 052 300 100% 

Kijev nemzetiségi képének változásaKijev, az �orosz városok anyja�, a középkori Rusz egyik legfontosabbvárosa. Kis híján háromszáz évig, 1362�1654 között litván�lengyel fenn-hatóság alatt állt. 1654�1917 között az Orosz Birodalomhoz tartozott, azelsõ világháború után az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság egyikvárosa, 1934-tõl fõvárosa (Ukrajna elsõ fõvárosa Harkov volt).Az 1897-es elsõ orosz népszámlálás még azt mutatta, hogy Kijevorosz többségû város volt. 247 ezer lakosának több mint a fele orosznyelvû volt, s ekkor még csak 55 ezer ukrán élt Kijevben, a város lakos-ságának mindössze 22%-a. Több mint 10%-ot tett ki a zsidók aránya, s16 ezer lengyel is élt a 19. század végi Kijevben (7%).
KIJEV, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 134 278 54,2% ukrán 55 064 22,28% belorusz 2 796 1,12% lengyel 16 579 6,69% német 4 354 1,75% jiddis 29 937 12,6% egyéb 4 715 1,9% 
Összesen 247 723 100%
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Az Orosz Birodalom széthullása és a Szovjetunió megalakulása utánKijev az újonnan megalakuló Ukrajna legnagyobb városa volt. Az 1926-osnépszámlálás szerint lakossága meghaladta a félmilliót, és ekkor mártöbbségbe kerültek benne az ukránok. Az oroszok száma csökkent a 20.század elsõ évtizedeiben, 125 ezer fõre, a kijevi ukránok száma viszontmegnégyszerezõdött, 200 ezer fölé emelkedve. Nagy ütemben növeke-dett a kijevi zsidóság száma is: 1926-ban 140 ezerre emelkedett, azazharminc év alatt kis híján megötszörözõdött a kijevi zsidók száma.1926-ban Kijevben több zsidó élt, mint orosz.
KIJEV, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 125 514 24,5% ukrán 216 528 42,28% lengyel 13 706 2,6% zsidó 140 256 27,38% egyéb 16 084 3,1% 
Összesen 512 088 100%
A kijevi ukránok számának ilyen növekedése a szovjet nemzetiségipolitika eredménye volt. A �korenyizáció� � azaz a nemzetiségeket tá-mogató gyakorlat � elõsegítette a nem orosz nacionalizmusok, benne azukrán nemzettudat fejlõdését. Erre utal az is, hogy még 1926-ban isKijev inkább orosz nyelvû város volt, semmint ukrán. A lakosok 51%-aorosz anyanyelvû volt, és csak 27% ukrán (a kijevi, magukat ukránnakvallók 34%-a orosz anyanyelvû volt). Ekkorra már elõrehaladott álla-potban volt a zsidók asszimilációja is, bár többségük még õrizte anya-nyelvét, ám a kijevi zsidók 40%-a orosz (és nem ukrán) anyanyelvû volta �20-as években, ezzel is gyarapítva Kijev orosz ajkú lakosainak számát.
KIJEV, 1926 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 139 468 27,23% orosz 261 152 51% jiddis 82 027 16% lengyel 7 764 1,5% egyéb 21 677 4,23% 
Összesen 512 088 100% 
Kijev 1941�1943 között német megszállás alatt volt, s a város ször-nyû veszteségeket szenvedett ezekben az években (1941 szeptemberé-ben a Kijev melletti Babij Jarnál zajlott a holokauszt egyik legszörnyûbb
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népirtása, amikor 2 nap alatt 33 ezer kijevi zsidót mészároltak le a meg-szállók. A felszabadulás után fél évvel, 1944. június 1-jén 324 ezer fõ voltKijev lakossága, ebbõl 15 644 fõ zsidó.) A felszabadulás után megkezdõ-dött a város újjáépítése: 1959-re Kijev már milliós várossá növekedett, aháború elõtti népesség megduplázódott. Az ukránok aránya továbbnõtt: 1959-ben már 663 ezer ukrán élt Kijevben. Bár az oroszok száma ismegkétszerezõdött, de arányuk így is némileg csökkent. Kijev zsidó la-kossága jelentõssé vált a háború után, a lengyelek viszont eltûntek Ki-jev etnikai térképérõl (bár számuk nem csökkent 1926 óta, de arányuknem érte el az 1%-ot). 
KIJEV, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 663 851 60% orosz 254 269 23% zsidó 153 466 13,89% egyéb 32 748 3% 
Összesen 1 104 334 100%
Noha 1959-ben jelentõs, 60%-os ukrán etnikai többséget tapasztal-hatunk Kijevben, az Ukrán SZSZK fõvárosa még ekkor is megmaradtorosz nyelvûnek. A magukat ukránnak vallók 28%-a orosz anyanyelvû(186 ezer fõ), a kijevi zsidók 86%-a (132 ezer fõ) szintén orosz ajkú volt(a kijevi zsidók közül mindössze 400 fõ volt ukrán anyanyelvû). 
KIJEV, 1959 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 480 740 43,53% orosz 583 012 52,8% jiddis 19 910 1,8% belorusz 13 187 1,1% 
Összesen 1 104 334 100% 
1989-re Kijev lakossága ismételten megduplázódott, 2,5 millió föléemelkedve. Tovább tartott a szovjet idõkben megkezdõdött folyamat,azaz a város nemzetiségi szerkezetének homogenizálódása. Az ukrá-nok aránya 70% fölé nõtt, s bár a kijevi oroszok száma félmillió föléemelkedett, arányuk csökkent. A zsidók száma ekkor már (a �70-esévektõl kezdve) csökkenésnek indult.
KIJEV, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 1 863 674 72,45% orosz 536 707 20,86% 
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zsidó 100 584 3,9% egyéb 71 247 2,8% 
Összesen 2 572 212 100%
A változások eredményeképpen a szovjet korszak végére Kijevnyelvileg is ukrán többségûvé vált. A fordulat a �60-as években követ-kezett be: az 1970-es népszámlálás szerint Kijev már ukrán nyelvi több-ségû volt (51%). Ez a �80-as évek végére tovább emelkedett, közel 60%-ra.A kijevi ukránok közül azonban sokan megmaradtak orosz anyanyel-vûnek. 1989-ben több mint 1 millió orosz ajkú élt az Ukrán SZSZK fõ-városában. 
KIJEV, 1989 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 1 481 119 57,8% orosz 1 041 378 40,85% egyéb 49 715 1,9% 
Összesen 2 572 212 100% 
Kijev lakosainak száma némileg csökkent a �90-es években. A 2001-es népszámlálás szerint az oroszok száma 200 ezerrel lett kevesebb, azukránoké viszont mintegy 250 ezer fõvel emelkedett (valószínûleg itt is�átvándorlásról� lehet szó, azaz egyesek, akik korábban orosznak val-lották magukat, a �90-es években �fölfedezték�, hogy valójábanukránok), arányuk pedig minden eddiginél nagyobbra, 80% fölé. A ko-rábban népes zsidó közösség 17 ezer fõsre olvadt, s ezzel gyakorlatilagészrevehetetlenné vált a város nemzetiségi szerkezetében.
KIJEV, 2001 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 2 110 800 82,2% orosz 337 300 13,1% egyéb 118 900 4,7% 
Összesen 2 567 000 100%

A Krím nemzetiségi képének változásaA természeti és kulturális értékekben gazdag Krím csak alig több mint50 éve része Ukrajnának. A félsziget 1954-ig Oroszországhoz tarto-zott, csak 1954-ben, a Perejaszlavi Rada 300. évfordulóján kapta megUkrajna az akkor orosz etnikai többségû területet. A Krím steppei területe a középkorban az Arany Horda, majd a 15.századtól a tatár Krími Kánság befolyása alá tartozott. A középkorban
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és újkorban a muszlim, kipcsak-török nyelven beszélõ krími tatároklakták többségében. A Krímet 1783-ban szerezte meg Oroszország, s ettõl kezdve tele-pedtek be nagyobb számban oroszok a kellemes klímájú félszigetre.A Szentpétervár által 1802-ben megszervezett Tavricseszkaja kormány-zóság nagyrészt � de nem teljesen � lefedte a Krím területét (a Tavri-cseszkaja kormányzóság északra kiterjedt a steppei területekre, északihatára a Dnyeperig ért, s hozzá tartozott a mai Herszon megye jelentõsrésze is). 1897-ben az akkor majdnem félmillió lakosú Krím félsziget mégrelatív tatár többségû volt: a krími tatárok épp a félsziget lakosságának40%-át tették ki. Az oroszok aránya 30% volt, az ukránoké alig többmint 10%. Rajtuk kívül németek, zsidók, görögök, bulgárok laktak na-gyobb számban a Krímben a 19. század végén.
KRÍM, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 146 905 30% ukrán 56 919 11,6% bolgár 13 129 2,7% német 30 037 6,1% görög 14 046 2,9% jiddis 20 500 4,2% tatár 194 250 40% egyéb 13 351 2,7% 
Összesen 489 137 100%
1917 után a Krím autonóm státuszt kapott Oroszországon belül.1926-ra a Krími ASZSZK lakossága 706 ezer fõre emelkedett: az oroszoklétszáma a 19. század vége óta megduplázódott, a tatároké viszont fo-gyatkozásnak indultak. 1926-ban már relatív orosz többségû volt azetnikailag rendkívül tarka félsziget.
KRÍMI ASZSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 301 398 42,6% ukrán 77 405 11% bolgár 11 377 1,6% német 46 631 6,6% görög 16 036 2,2% zsidó 39 921 5,6% tatár 179 094 25,3% 
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örmény 10 713 1,5% egyéb 24 182 3,4% 
Összesen 706 757 100% 
1944 májusában a szovjet hatóságok deportálták a krími tatárokat(Közép-Ázsiába és Szibériába). A vád az volt velük szemben, hogyegyüttmûködtek a német megszállókkal, és gyakran dezertáltak a Vö-rös Hadsereg soraiból. A Krím autonóm köztársasági státuszát 1945-benmegszüntették, még a tatár helyneveket is igyekeztek eltörölni, szlávnevekkel felcserélve õket. A krími tatárok deportálását követõen mini-málisra csökkent a Krím nem szláv lakossága (tekintve, hogy a krími né-metek is a háború áldozataivá váltak). 1959-ben, a háború utáni elsõszovjet népszámlálás idején már 1 millió fölött volt az akkor már Ukraj-nához tartozó Krím lakossága, miközben jelentõsen megnõtt az oro-szok és ukránok száma és aránya. A Krím orosz abszolút többségûvévált, de az ukránok aránya is 20% fölé kúszott az �50-es évek végére.Megjegyzendõ, hogy a krími ukránok majd fele orosz anyanyelvû volt,így a nyelvi adatokat tekintve a Krímben 85%-os orosz többség volt, azukrán nyelvûek aránya pedig mindössze 12%-ot tett ki. 
KRÍM MEGYE, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 267 659 22,2% orosz 858 273 71,4% zsidó 26 374 2,2% belorusz 21 672 1,8% egyéb 27 539 2,3% 
Összesen 1 201 517 100%
Már a szovjet korszak második felében is megfigyelhetõ enyhehangsúlyeltolódás az ukránok javára a Krím nemzetiségi képében. Afélsziget lakossága 30 év alatt megduplázódott, a krími oroszok létszá-ma 1,6 millió fölé nõtt, de az ukránok esetében még nagyobb ütemûnövekedés tapasztalható. 1989-ben már minden negyedik krími lakosukrán volt, míg az oroszok aránya csökkent 1959 óta, igaz, még így is afélsziget lakóinak kétharmada orosz volt 1989-ben (viszont nyelvi te-kintetben ekkor is 81%-os orosz többség volt a Krímben). 
KRÍM MEGYE, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 625 919 25,8% orosz 1 625 542 67% 
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belorusz 50 054 2% krími tatár 38 365 1,5% egyéb 86 615 3,5% 
Összesen 2 430 495 100%
1992-tõl a Krím a független Ukrajna része. 1991-ben az orosz etnikaitöbbségû Krím kinyilvánította szuverenitását, amit Kijev érvénytelení-tett, viszont 1995-ben kénytelen volt elismerni a Krímet autonóm köz-társaságként. A 2001-ben tartott ukrán népszámlálás azt mutatta, hogyjelentõsen, mintegy 400 ezer fõvel csökkent a Krím lakossága a �90-esévekben. Mintegy félmillió orosszal és több mint 100 ezer ukránnal lettkevesebb a �80-as évekhez képest. Viszont 1989 után visszatértek a de-portált krími tatárok a félszigetre, mintegy 200 ezren (ami a félsziget la-kosságának 12%-a). A Krím félsziget a változások ellenére is megma-radt továbbra is orosz többségûnek.
KRÍMI AK, 2001 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 1 180 400 58,3% ukrán 492 200 24,3% krími tatár 243 400 12% belorusz 29 200 1,4% egyéb 79 200 4% 
Összesen 2 024 400 100% 

Kárpátalja nemzetiségi képének változásaA mai értelemben vett Kárpátalja csak az elsõ világháború után alakultki, azt követõen, hogy a több mint ezer évig magyar fennhatóság alattlévõ Északkelet-Kárpátokat és környékét elcsatolták Magyarországtól.A Magyarország számára végzetes trianoni békeszerzõdés (1920. júni-us) értelmében Budapest elveszítette nemcsak a fõként ruszinok általlakott Északkelet-Kárpátokat, de a színmagyar Bereg jelentõs részét amagyar Alföld északkeleti sávjában, valamint az akkor még fõként ma-gyarlakta Ungvár, Munkács, Beregszász várost.Ezeket a területeket Csehszlovákia kapta meg az elsõ világháborúután. Az 1918. október 26-i philadelphiai cseh�rutén-egyezmény értel-mében a Csehszlovákia fennhatósága alá kerülõ rutén területek auto-nómiát kaptak volna Podkarpatska Rus néven, de ez sokáig nem való-sult meg (bár 1918. december 23-án a magyar kormány elismerte a Má-ramaros, Ugocsa, Bereg, Ung megye ruszinlakta részeibõl kialakítandóRuszka-Krajna autonómiáját, a végül Prága fennhatósága alá kerülõterület önrendelkezését csak 1938 októberében, nem sokkal Csehszlo-
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vákia megcsonkítása elõtt hagyták jóvá), de tulajdonképpen a csehekáltal létrehozott Podkarpatska Rus közigazgatási egység foglalja ma-gában a ma is használt Kárpátalja fogalmát. Célszerû éppen ezért acsehszlovák népszámlálásokkal kezdeni Kárpátalja nemzetiségi képé-nek áttekintését.Az 1921-ben tartott elsõ csehszlovák népszámlálás szerint az akkor606 ezer fõnyi Podkarpatska Rus lakosságának több mint 60%-a �orosz�,azaz rutén (ruszin) nemzetiségû volt. Az �oroszok� után PodkarpatskaRus második legnagyobb népét a magyarok tették ki. Körülbelül 30%lehetett a kárpátaljai magyarok aránya. Ezt azért nehéz pontosan meg-mondani, mert � szemben a korábbi magyar tradíciókkal � az 1921-escsehszlovák népszámlálásban külön népként (narodnost) írták össze amagyarokat (16,83%) és a túlnyomó többségében szintén magyar zsidó-kat (13,19%). Az államalkotó �csehszlovákok� mindössze Kárpátalja la-kosságának 3%-át tették ki ekkor.
KÁRPÁTALJA, 1921 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csehszlovák 19 737 3,25% orosz 372 884 61,47% német 10 460 1,7% magyar 102 144 16,83% zsidó 80 059 13,19% román 13 610 2,24% egyéb 7 674 1,26% 
Összesen 606 568 100% 
Magyarország 1938 novemberében az elsõ bécsi szerzõdés nyománvisszafoglalta a Bereget, valamint Ungvárt és Munkácsot. Csehszlová-kia összeomlásakor, 1939. március 15-én Huszton kikiáltották �Kárpát-Ukrajna� függetlenségét. Ezzel egy idõben a magyar hadsereg meg-kezdte Kárpátalja egészének visszafoglalását. A kárpát-ukrajnai Szicsgárda néhány napos ellenállást folytatott a bevonuló magyar csapa-tokkal szemben, de végül Kárpátalja egésze magyar fennhatóság alákerült.Csehszlovákia után Magyarország is autonómiát adott Kárpátaljá-nak, ezalatt az 1939 márciusában visszafoglalt részeket értve (tehát nemideszámítva a Bereget és Ungvár környékét).Sajnos a magyar uralom idején került sor a népes kárpátaljai zsi-dóság szinte teljes megsemmisítésére. Elõször 1941-ben deportáltak abiztos halálba, Kamenyec-Podolszkba mintegy 15 000 �hontalannak�nevezett kárpátaljai zsidót, majd 1944. május 15-tõl kezdve a megszálló
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németek és a velük együttmûködõ kollaboráns magyar kormány mint-egy 100 ezer kárpátaljai zsidót vagy zsidónak minõsített személyt de-portált Auschwitzba. E bûntett abszurditását csak növeli, hogy a kolla-boráns magyar kormány a kárpátaljai zsidók deportálásával �elérte�azt, hogy megszûnjön a korábban magyar ajkú Munkács és Ungvármagyar etnikai többsége.Kárpátaljára 1944 októberében vonult be a Vörös Hadsereg. A 4. Uk-rán front katonai tanácsa által kiadott titkos parancs értelmében a szov-jet hatóságok megkezdték a katonaköteles magyar és német férfiakkényszermunkára való elhurcolását Kárpátaljáról. Becslések szerintakár 40 ezer fõ is a repressziók áldozatául eshetett.A Munkácson 1944 novemberében összeült Narodna Rada kimond-ta, hogy Kárpátalja a Szovjetunióhoz csatlakozna, végül 1945-ben Cseh-szlovákia átadta a területet a Szovjetuniónak, amely Zakarpatszkajaoblaszty néven Ukrajna részévé vált.A második világháború után az elsõ szovjet népszámlálást 1959-bentartották. A szovjet népszámlálások � ellentétben a csehszlovák vagy az1941-es magyar cenzussal � nem ismerték el külön etnikumként Kár-pátalja legnagyobb népét, a rutént (ruszint), hanem egyszerûen az �uk-ránok� közé írták õket. Így lehet, hogy a népszámlálás szerint Kárpát-alja 1959-ben már ukrán többségû (75%) terület. A magyarok száma 146ezer fõ volt, ami a megye lakosságának 16%-át tette ki. Mintegy 30 ezerorosz költözött be Kárpátaljára a második világháború után (ez a lakos-ság 3%-a). 1959-re mindössze 12 ezer zsidó maradt Kárpátalján (bár anyelvi adatok alapján ezek mintegy harmada valószínûleg oroszorszá-gi bevándorlónak tekinthetõ).
KÁRPÁTALJA, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 686 464 74,6% magyar 146 247 15,89% orosz 29 599 3,21% román 18 346 1,99% szlovák 12 289 1,33% zsidó 12 169 1,32% egyéb 39 547 4,29% 
Összesen 920 173 100% 
A szovjet korszakban szépen gyarapodott Kárpátalja lakossága. Ezkülönösen az �ukránokra� értendõ, akiknek a száma mintegy 40%-kalnõtt 30 év alatt. 1989-ben, az utolsó szovjet népszámlálás idején mármegközelítette az 1 milliót a Kárpátalján élõ �ukránok� száma, arányuk

BELARUSZ, UKRAJNA, MOLDOVA NÉPEI74

orosznep.balt-eszak.qxd  2011. 10. 16.  11:52  Page 74



78%-ra nõtt. Bár a magyarok száma is némileg nõtt, arányuk 12,5%-racsökkent. A megye nemzetiségi képe jelentõsen egyszerûsödött a meg-elõzõekhez képest.
KÁRPÁTALJA, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 976 749 78,41% magyar 155 711 12,5% orosz 49 458 3,97% román 29 485 2,3% egyéb 34 215 2,74% 
Összesen 1 245 618 100% 
A függetlenné váló Ukrajna demográfiai csapdába esett a �90-esévekben. Ukrajna egyetlen megyéje, ahol nem csökken, hanem növek-szik a népesség � Kárpátalja. A 2001-es ukrán népszámlálás adatai sze-rint tovább nõtt az ukránok száma (a hivatalos Kijev továbbra sem akarhallani a ruszinok önálló népként való elismerésérõl) Kárpátalján, meg-haladva az 1 millió fõt (80,5%). Az ukránokon kívül a románok és a cigá-nyok száma emelkedett valamelyest, a kárpátaljai magyarok és oroszokviszont fogyásnak indultak a �90-es években.Magyar szempontból rosszul alakult tehát Kárpátalja etnodemográ-fiai története a 20. században, hiszen míg a század elején a térség min-den harmadik lakosa magyar volt, a század végén már csak alig több, mintminden tizedik. Az új évezred elején tehát így festett Kárpátalja nem-zetiségi képe:
KÁRPÁTALJA, 2001 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ukrán 1 010 100 80,5% magyar 151 500 12,1% román 32 100 2,6% orosz 31 000 2,5% cigány 14 000 1,1% egyéb 15 900 1,26% 
Összesen 1 254 600 100% 

Moldovánok 
A moldovánok a Prut és a Dnyeszter között élõ román ajkú nép (a ro-mánok nem ismerik el az önálló moldován nemzetiség létezését, az
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orosz tradíció viszont már a 19. századtól kezdve megkülönbözteti arománokat és moldovánokat).Az Oroszországban, illetve a Szovjetunióban élõ moldovánok számavégig gyarapodott azután, hogy Moldova a Szovjetunióhoz tartozott(1918 után a moldován többségû Besszarábiát Románia megszerezteOroszországtól, ami csak 1940-ben került vissza Moszkva fennhatóságaalá). 1959 és 1989 között jelentõsen emelkedett a szovjetunióbeli mol-dovánok száma, több mint 1 millió fõvel.
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 1 121 669 1926 278 905 257 382 1937 223 848 � 1959 2 214 139 2 128 821 1970 2 697 994 2 563 005 1979 2 968 221 2 765 780 1989 3 352 352 3 070 389 
A moldovánok településterülete1897-ben egyetlen moldován többségû terület volt az Orosz Birodalom-ban, Besszarábia kormányzóság (48%), ahol a moldovánok 82%-a élt.Ezenkívül jelentõsebb számban moldovánok (románok) csak az ukrántöbbségû (53%), Fekete-tenger menti Herszoni kormányzóságban lak-tak (147 ezer fõ, 5%). Miután Románia megszerezte Besszarábiát, az Ukrán SZSZK-n belülmegszervezték a Moldáv ASZSZK-t Balta központtal (itt a szovjetunió-beli moldovánok 62%-a élt). Ezenkívül moldovánok Dél-Ukrajna né-hány körzetében laktak jelentõsebb számban: a Zinovjeviben (23 ezerfõ, 3%), Odesszaiban (16 ezer fõ, 1,9%), Nyikolajevszkiban (14 ezer fõ,2,83%). 1959-ben a moldovánok 85%-a élt a Moldáv SZSZK területén. Anépszámlálás során az összes román ajkút moldovánként vették számí-tásba, így például a Csernovci megyén élõ románokat is (79 ezer fõ,9%). A legnagyobb moldován közösség Moldován kívül 1940-tõlOdessza megyében élt (125 ezer fõ, 6%), Budzsákban, azaz a történelmiDél-Besszarábiában. Ez a megoszlás a szovjet korszak végéig nem vál-tozott. 
Moldova nemzetiségi képének változásaMoldova kicsiny, 33 ezer km² területû ország, 3, 93 millió fõs lakosság-gal (2004; 1989-ben még 4,34 millió ember élt a Moldáv SZSZK-ban).
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555 ezer fõ a szakadár Dnyeszter Menti Köztársaságban, azaz Moldovakeskeny, Dnyeszteren átnyúló sávjában él. Az országnak mindössze kétszomszédja van, Ukrajna és Románia. Az önálló moldáv államiság története, hasonlóan a posztszovjet álla-mok többségéhez, 1991/1992-tõl íródik. Moldova területe nagyjából, denem teljesen megegyezik a történeti Besszarábiával. Ezen a területenönálló államiság 1992-ig soha nem alakult ki, a mai Moldova területe aközépkorban az Arany Horda, Litvánia, Lengyelország és a történelmiMagyarországgal határos román Moldvai Fejedelemség befolyásiövezete alá tartozott, majd az isztambuli Porta rendelkezett a terület fö-lött. Magyar vonatkozása is van, hiszen a mai Moldova területén he-lyezkedett el a legkeletibb, néven is ismert magyar település, Csöbör-csök (ma: Cioburciu). Besszarábia története közigazgatási egységként 1812-ben kezdõdik.Ekkor, az orosz�török háborúk eredményeképpen Oroszország a bu-karesti békében megszerezte a területet a Portától. A cári kormányzat aPrut és a Dnyeszter folyó között kialakította Besszarábia megyét, majdkormányzóságot, amely 1812�1918 között Oroszországhoz tartozott. Az 1897-es orosz birodalmi összeírás szerint Besszarábia kormány-zóság nemzetiségileg rendkívül tarka volt, ahol a moldovánok relatívtöbbséget tettek ki. A sokszínû kormányzóságban a moldovánokonkívül jelentõs volt még az ukránok, a zsidók, oroszok, bolgárok számais. A �törökökön� jelen esetben a török nyelvû, keresztény gagauzokatkell érteni. 
BESSZARÁBIA KORM., 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 155 774 8% ukrán 379 698 19,6% bolgár 103 225 5,3% moldován 920 859 47,6% német 60 206 3,1% jiddis 228 118 11,78% török 55 790 2,9% egyéb 31 742 1,72% 
Összesen 1 935 412 100% 
1918-ban Románia megkaparintotta a területet, amely ettõl kezdve1940-ig Nagy-Románia része volt. A Szovjetunió nem ismerte el Bessza-rábia román annexióját. Ezt fejezte ki az is, hogy 1924-ben megszer-vezték Ukrajna területén, a Dnyeszter bal partján, Balta központtal aMoldáv Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságot. A Dnyeszter bal
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partján fekvõ Moldáv Köztársaságban viszont csak a lakosok 30%-a voltmoldován etnikumú, fele viszont ukrán. 
MOLDÁV ASZSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
moldován 172 419 30,1% ukrán 277 515 48,5% orosz 48 868 8,5% bolgár 6 026 1% német 10 739 1,8% zsidó 48 564 8,48% egyéb 7 983 1,39% 
Összesen 572 114 100% 
A Nagy-Romániához tartozó Besszarábia (azaz Hotin, Soroca, Balţ i,Orhei, Lapuşna, Tighina, Cahul, Cetatea Alba, Ismail megye) lakosságaaz 1930-as román népszámlálás idején 2,863 millió fõ volt, azaz számot-tevõen nõtt 1897-et követõen. Az 1930-as román népszámlálás természetesen nem tüntette föl kü-lön etnikumként a moldovánt, minden román ajkút románként vettekszámításba. Így lehet, hogy Besszarábiában abszolút többségbe kerülteka románok (56%). Az oroszok száma kis híján megduplázódott 1897után, arányuk 10% fölé nõtt. Csökkent viszont 1897 és 1930 között abesszarábiai zsidók száma, arányuk 7%-ra szorult vissza. 
BESSZARÁBIA, 1930 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
román 1 610 750 56,25% orosz 350 602 12,24% ukrán 308 391 10,77% zsidó 204 858 7,15% bolgár 162 766 5,68% gagauz 98 711 3,44 egyéb 127 242 4,44% 
Összesen 2 863 320 100% 
Besszarábia sorsa az 1939-es német�szovjet-paktummal dõlt el, azt aSzovjetunió érdekszférájába sorolva. Moszkva követelésére Bukarest1940 júniusában kiürítette Besszarábiát, ahová szovjet csapatok vonul-tak be. Még 1940-ben megalakult a Moldáv Szovjet Szocialista Köztár-saság, amely magában foglalta az egykori Besszarábia kormányzóságnagyobb részét (a Budzsak viszont Ukrajnához került) és a Dnyeszterbal partján kialakított egykori moldáv autonóm körzet egy részét. Ezzel
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kialakultak Moldova ma ismert határai. Nem túlzás tehát azt állítani,hogy a ma ismert Moldova a Molotov�Ribbentrop-paktum terméke. AMoldáv SZSZK 1941�1944 között román megszállás alatt állt, 1944�1991között a Szovjetunió egyik tagköztársasága volt.Az 1959-ben tartott elsõ moldovai népszámlálás szerint a MoldávSZSZK népessége még a 3 milliót sem érte el, s lakóinak kétharmadamoldován nemzetiségû volt. A keleti szlávok együttesen a köztársaságlakóinak negyedét tették ki, de az ukránok némileg többen voltak azoroszoknál. A keresztény török gagauzok száma 1930-hoz képest aligváltozott. A besszarábiai zsidóság létszáma még 15 évvel a felszabadu-lás után sem érte el a háború elõtti szint felét � jelezve a holokausztpusztításának mértékét. 
MOLDÁV SZSZK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
moldován 1 886 566 65,4% ukrán 420 820 14,1% orosz 292 930 10,1% gagauz 95 856 3,3% zsidó 95 107 3,3% bolgár 61 652 2,1% egyéb 31 546 1,2% 
Összesen 2 884 477 100%
Az 1989-es, utolsó szovjet népszámlálás szerint a legfõbb változás aMoldáv SZSZK-ban az volt, hogy a népesség jelentõsen növekedve 4,33millió fõre gyarapodott. Eközben a köztársaság nemzetiségi szerkezetelényegében változatlan maradt a szovjet korszak egészében (ritka jelen-ségként a szovjet tagköztársaságok között).
MOLDÁV SZSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
moldován 2 794 749 66,4% ukrán 600 366 13,84% orosz 562 069 12,94% gagauz 153 458 3,53% bolgár 88 419 2% zsidó 65 672 1,5% egyéb 70 627 1,6% 
Összesen 4 335 360 100% 
A Szovjetunió felbomlása után Kisinyovnak nem sikerült megõriz-nie az ország területi egységét. 1990 augusztusában a gagauz területek
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(�Gagauzia�), szeptemberben a Dnyeszer bal parti sávja (�DnyeszterMenti Köztársaság�) kiáltotta ki szuverenitását, akkor még a Szov-jetunió részeként. Kisinyov 1992-ben sikertelenül végzõdött katonaioperációt indított a szakadár Dnyeszter Menti Köztársaság ellen. Jelen-leg is a Dnyeszter mentén található az egyik �befagyott� posztszovjetkonfliktus, a térségben orosz békefenntartók állomásoznak. Gagauzia(Komrat központtal) az 1994-es moldáv alkotmány értelmében auto-nómiát kapott.Az 1989-es volt tehát az utolsó teljes értékû moldovai népszámlálás.A csonka területen tartott 2004-es cenzus szerint a Prut és Dnyeszterközötti terület lakossága 2004-ben 3,38 millió fõ (ez egymillióvalkevesebb, mint a Moldáv SZSZK teljes lakossága 1989-ben), de mivel2004-ben a Dnyeszter Menti Köztársaságban is saját népösszeírást tar-tottak, ahol is 555 ezer fõs népességet mutattak ki, látható, hogy Moldo-va mintegy 450 ezer embert veszített a függetlenség elsõ 13 évében (ezígy is több, mint az 1989-es lakosság 10%-a!).A Prut és Dnyeszter közti területen a népesség háromnegyed részemoldován etnikumú. A 2004-es moldáv népszámláláson már megjelentkülön etnikumként a román is. 2004-ben a Prut és Dnyeszter közti terü-leten 73 ezer ember vallotta magát románnak, ami a népesség mind-össze 2%-a. A Prut és a Dnyeszter között lényegesen kevesebb a szlá-vok száma és aránya mint a Dnyeszteren túl, 15% alatti, de így is jelen-tõs a moldovai keleti szláv népesség száma. A zsidók lényegében telje-sen eltûntek az országból.
MOLDOVA, 2004 (CSONKA) NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
moldován 2 564 849 75,8% ukrán 282 406 8,3% orosz 201 218 5,9% gagauz 147 500 4,3% román 73 276 2,1% bolgár 65 662 1,9% egyéb 34 401 1% 
Összesen 3 383 332 100% 

Kisinyov nemzetiségi képének változásaMoldova mai fõvárosa, Kisinyov (Chiş inau) 1812-ben került az OroszBirodalomhoz, miután az megszerezte az Oszmán Birodalomtól a Prutés Dnyeszter közötti területet, majd megszervezte Besszarábia megyét,illetve kormányzóságot Kisinyov székhellyel. 
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Az 1897-es orosz népszámlálás szerint Kisinyov relatív zsidó többsé-gû város volt. Az akkor 108 ezres településen kis híján 50 ezer zsidó élt,a lakosság 45,9%-át kitéve. A moldovánok 19 ezres létszámukkal még anépesség 20%-át sem tették ki ekkor. Az oroszok viszont majd 30 ezrenvoltak, a lakosság 27%-át adva. Említésre méltó arányt képviseltekKisinyov akkori lakói közül még a lengyelek és a németek is. 
KISINYOV, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 29 299 27% ukrán 3 393 3,1% lengyel 4 147 3,8% moldován 19 081 17,6% német 1270 1,1% jiddis 49 819 45,92% egyéb 1474 1,5% 
Összesen 108 483 100%
Az elsõ világháború után Románia megszerezte Besszarábiát Orosz-országtól, Kisinyov ekkor Nagy-Románia egyik városa volt, Lapuşnamegye székhelye. Kisinyov népessége alig nõtt a századforduló óta,1930-ban lakossága csak 114 898 fõ, viszont a román ajkúak száma többmint a duplájára emelkedett. 1930-ban tehát többségbe kerültek a ro-mánok Kisinyovban a zsidókhoz képest, de csak a város relatív több-ségét tették ki. A zsidók száma csökkent 1897 óta, de még 1930-ban isKisinyov minden harmadik lakosa zsidó volt. Az oroszok száma is 10ezerrel csökkent az Orosz Birodalom széthullása után.
KISINYOV, 1930 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
román 48 456 42,2% orosz 19 631 17,1% lengyel 1436 1,2% zsidó 41 065 35,7% egyéb 4 310 3,8% 
Összesen 114 898 100%
1940-ben a Szovjetunió megszerezte Besszarábiát, s Kisinyov azújonnan megalakuló Moldáv SZSZK fõvárosa lett. 1941-ben románmegszállás alá kerül, a Szovjetunió 1944-ben szerezte vissza.1959-ben Kisinyov már 216 ezres város, azaz jelentõsen és gyorsannõtt a népessége a második világháború után. A városban meghárom-szorozódott az oroszok száma, s 25 ezer ukrán jelent meg benne, s
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ugyan a román ajkúak száma is növekedett, de kisebb ütemben a keletiszlávokéhoz képest. Azaz Kisinyovban továbbra sem tudott egyik nem-zetiség sem abszolút többségre szert tenni, a moldovánok elõnye haj-szálnyi volt az oroszokkal szemben.
KISINYOV, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
moldován 69 722 32,27% orosz 69 600 32,22% ukrán 25 930 12% zsidó 42 934 19,6% egyéb 7 819 3,91% 
Összsesen 216 005 100%
Ha a nemzetiségi mellett a nyelvi adatokat is nézzük, a MoldávSZSZK fõvárosa egyértelmûen orosz ajkú volt, hiszen az ukránok észsidók jelentõs része is orosz anyanyelvû volt. 
KISINYOV, 1959 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
moldován 70 261 32,52% orosz 104 887 48,55% jiddis 18 500 8,56% ukrán 14 351 6,65% egyéb 8 006 3,7% 
Összesen 216 005 100% 
1989-re Kisinyov lakossága 714 ezer fõre emelkedett, s ekkorra amoldovánok abszolút többségbe kerültek a városban (51%). A moldo-vánok száma több mint háromszorosára nõtt 1959 óta Kisinyovban, sbár a keleti szlávok száma is duplájára emelkedett, arányuk mégis csök-kent, 40% alá. A zsidó lakosság száma tovább csökkent, arányuk 5%-rasüllyedt. Kisinyov nemcsak etnikailag, de nyelvileg is moldován (ro-mán) többségûvé vált a szovjet korszak végére (1989-ben a lakosok46%-a volt román ajkú és 44% orosz; 1979-ben még 50%-os orosz nyelvitöbbség volt). 
KISINYOV, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
moldován 366 468 51,3% orosz 181 002 25,3% ukrán 98 190 13,7% zsidó 35 745 5% 
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bolgár 9 224 1,3% egyéb 24 299 3,4% 
Összesen 714 928 100%
2004-ben Kisinyov már a független Moldova fõvárosa. Bár az országössznépessége majd félmillió emberrel csökkent a �90-es években, Kisi-nyovot ez nem érintette, lakossága lényegében változatlan maradt,nemzetiségi szerkezete viszont számottevõen módosult. Jelentõsen, 100ezer fõvel emelkedett a moldovánok száma, így a függetlenség elsõ év-tizede után Kisinyov lakosságának több mint kétharmada moldovánlett. Több mint 30 ezer kisinyovi románnak vallotta magát (4,5%). Jelen-tõsen csökkent viszont a szláv népesség, a kisinyovi oroszok és ukránoktöbb mint harmada eltávozott. Még így is azonban a szlávok teszik kiKisinyov lakosságának több mint 20%-át. A kisinyovi zsidó népesség �elsõsorban az Izraelbe történõ kivándorlás miatt � lényegében teljeseneltûnt a �90-es években.
KISINYOV, 2004 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
moldován 481 626 67,6% ukrán 58 945 8,2% orosz 99 149 13,9% román 31 984 4,5% bolgár 8 868 1,2% egyéb 18 051 2,5% 
Összesen 712 218 100% 

Gagauzok Besszarábiában/Moldovában
A gagauzok Besszarábia területén élõ pravoszláv keresztény török nép.A gagauzok nyelve a török nyelvek oguz ágába tartozik. A gagauzokszármazását illetõen nincs konszenzus a kutatók között, felmerült be-senyõ de oszmán-török eredetük is. 1897-ben még egyszerûen �törökként� vették számba a gagauzokat,az 1930-as román, majd a késõbbi szovjet népszámlálások során viszontmár elismerést nyert a gagauz etnonim. A népszámlálási adatok szerint a gagauzok létszáma, kivéve a máso-dik világháború idõszakát, folyamatosan nõtt Moldovában, majdhogy-
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nem megháromszorozódott. Ma Dél-Moldovában Gagauz AutonómTerület létezik Komrat központtal (ahol államnyelv a gagauz, a moldo-ván és az orosz). 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 55 790 1930 98 711 � 1959 95 856 � 1970 124 902 119 496 1979 138 000 126 529 1989 153 458 139 906 2004 147 500 � 

Zsidók az Orosz Birodalomban, Szovjetunióban 
Zsidók jelentõs számban Lengyelország három felosztása után kerül-tek az Orosz Birodalom fennhatósága alá. 1791-ben II. Katalin létrehoz-ta a kijelölt Zsidó Letelepedési Körzetet, mely nagyjából az egykorilengyelországi területekre, valamint Ukrajnára és Besszarábiára korlá-tozta a zsidók letelepedését. 1804 után a zsidók csak itt és csak városok-ban élhettek (kivéve az értelmiségieket, iparosokat és néhány másfoglalkozási kategóriába sorolt egyéneket). 1897-ben több mint 5 millió zsidó élt az Orosz Birodalomban. A zsi-dók a birodalom ötödik legnagyobb népe voltak a 19. század végén (azoroszok, ukránok, lengyelek, beloruszok után). A fõként jiddis nyelvûoroszországi zsidók nyelvi asszimilációja (ami alatt mindenekelõtt ru-szifikációt kell érteni) éppen csak elkezdõdött a 19. század végén és aszovjet korszak végére fejezõdött be. Az elsõ világháború után, az Orosz Birodalom egykori nyugati terü-leteinek elvesztésével a Szovjetunióban 2,6 millió zsidó maradt. Ekkormár elõrehaladottabb volt nyelvi asszimilációjuk (ruszifikációjuk). Amásodik világháború után jelentõsen csökkent a szovjetunióbeli zsidókszáma (még úgy is, hogy a Szovjetunió 1939-ben olyan kelet-lengyel-országi területeket szerzett, ahol eredetileg igen nagy volt a zsidó lakos-ság száma). A zsidók száma végig csökkent a szovjet korszak második felében, a�80-as években fõként az intenzívvé váló kivándorlás következtében.1989-re már csak 1,378 millió zsidó maradt a Szovjetunióban. Mint az
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anyanyelvi adatokból is kitetszik, nyelvi asszimilációjuk lényegébenbefejezõdött a szovjet korszak végére. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 5 063 156 1926 2 599 973 1 870 102 1937 2 669 147 � 1959 2 267 814 407 900 1970 2 150 707 381 078 1979 1 810 876 257 813 1989 1 378 344 153 385 
1897-ben az oroszországi zsidók legnagyobb része a birodalom nyu-gati kormányzóságaiban élt, az egykori letelepedési körzetben: a len-gyel, belorusz és ukrán területeken. A jellemzõen urbanizált zsidó né-pesség számos oroszországi városban többséget alkotott.Zsidó többségûek voltak a következõ nagyobb városok az Orosz Bi-rodalomban 1897-ben: Vilno (62 ezer fõ, 40%), Kisinyov (50 ezer fõ,46%), Minszk (46 ezer fõ, 52%), Belosztok (41 ezer fõ, 62%), Vityebszk(33 ezer fõ, 51%), Zsitomir (30,5 ezer fõ, 46%), Breszt-Litovszk (30 ezerfõ, 65%), Kremencsug (29 ezer fõ, 47%), Kovno (25 ezer fõ, 35%), Jelisza-vetgrad (23 ezer fõ, 38%), Mogiljov (21,5 ezer, 50%), Gomel (20 ezer,55%), Kamenyec-Podolszk (16 ezer fõ, 45%), Polock (12 ezer fõ, 60%),Vinnyica (11 ezer fõ, 38%). A lengyel kormányzóságokban: Lublin (23,6 ezer fõ, 47%), Szedleck(11 ezer fõ, 43%), Lomzsa (10 ezer fõ, 39%), Kalis (3 ezer fõ, 13%).További jelentõs (10% fölötti) zsidó népességgel rendelkeztek a kö-vetkezõ nagyobb városok: az európai Oroszországban Odessza (124ezer fõ, 31%), Jekatyerinoszláv (40 ezer fõ, 35%), Kijev (30 ezer fõ, 12%).Grodno (22 ezer fõ, 18%), Nyikolajev (18 ezer fõ, 20%), Herszon (17 ezerfõ, 29%), Poltava (10 ezer fõ, 20%), Csernyigov (9 ezer fõ, 32%), Tyi-raszpol (8,5 ezer, 27%), Szimferopol (7,8 ezer fõ, 16%), Akkerman (5,5ezer fõ, 20%), Kercs (4288 fõ, 13%). A lengyel kormányzóságokban Varsó (185 ezer fõ, 27%), Lódz� (92ezer fõ, 29%), Radom (14 ezer fõ, 47%), Petrokov (9 ezer fõ, 30%), Plock(8 ezer fõ, 28%), Szuvalki (7 ezer fõ, 33%).A Kaukázusban Kutaisz (3419 fõ, 10,5%), Derbent (2181 fõ, 15%),Groznij (1686 fõ, 11%), Nalcsik (1057 fõ, 22%), Szibériában pedig Csita(1160 fõ, 10%). Azaz a 19. század végén Varsó, Odessza, Lódz�, Vilno (Vilnius), Kisi-nyov voltak a legnépesebb zsidó városok az Orosz Birodalomban. 
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A lengyel kormányzóságok közül a Varsóiban (321 ezer fõ, 17%), Pet-rokoviban (213 ezer fõ, 15%), Lubliniban (155 ezer fõ, 13%), Szed-leckiben (120 ezer fõ, 16%), Radomiban (112 ezer fõ, 14%), Lomzsaiban(91 ezer fõ, 16%), Kedleciben (83 ezer fõ, 11%), Kalisiban (64 ezer fõ,8%), Szuvalkiban (59 ezer fõ, 10%), Plockiban (51 ezer fõ, 9%) élt szá-mottevõ zsidó népesség. A kormányzóságokat tekintve a zsidók 10% fölötti népességaránytalkottak az európai Oroszország következõ guberniumaiban: Kijevi(430 ezer fõ, 12%), Volinyi (394 ezer fõ, 13%), Podolszki (369 ezer fõ,12%), Minszki (343 ezer fõ, 16%), Herszon (322 ezer fõ, 12%), Grodnói(278 ezer fõ, 17%), Besszarábia (228 ezer fõ, 12%), Kovnói (218 ezer,14%), Mogiljovi (203 ezer, 12%), Vilnói (203 ezer fõ, 13%), Vityebszki(174 ezer, 12%).További jelentõs zsidó népesség volt kimutatható a Csernyigovi (114ezer fõ, 5%), Poltavai (110 ezer fõ, 4%), Jekatyerinoszlávi (99 ezer fõ,4,69%), Tavricseszkaja (55 ezer, 4%), Kurlandi (38 ezer fõ, 5,6%), Lív-landi (24 ezer fõ, 1,82%) kormányzóságokban. Szibériában az Irkutszki kormányzóságban (7 ezer fõ 1,38%) élt em-lítésre méltó számban zsidó lakosság. 
Zsidók UkrajnábanAz Orosz Birodalom széthullása után a szovjet köztársaságok közülszám szerint a legtöbb zsidó Ukrajnában maradt, több mint 1,5 millió fõ(az akkori Ukrajna lakosságának 5,4%-a). Az oroszok után a zsidók al-kották a két világháború közti Ukrajna legnagyobb nemzeti kisebb-ségét. A �20-as években igen erõs volt a cionista (egyben szovjetellenes)mozgalmak hatása az ukrajnai � fõként fiatalabb � zsidók körében. Az ukrajnai zsidók száma némi csökkenésnek indult a �30-as évek-ben (bár 1939 õszén a lengyel területek megszerzésével további, eltérõbecslések szerint 600-900 ezer zsidó került Ukrajnához), ám az igazikatasztrófát a második világháború hozta el: a németek által folytatottszisztematikus népirtás. Noha 1937 (a háború elõtti utolsó hitelesnek te-kinthetõ szovjet népszámlálás) után Ukrajna területe jelentõsen bõvült(Kelet-Lengyelországgal, Észak-Bukovinával, a Budzsákkal, Kárpátaljá-val, Krímmel), az ukrajnai zsidók száma e megnövekedett területen isjóval kevesebb volt még az �50-es évek végén is, mint 20 évvel korábban. A 20. század elején megkezdõdött asszimiláció ekkor már a végéhezközeledett: az ukrajnai zsidók túlnyomó része ekkorra már ruszifikáló-dott (1959-ben a 840 ezer ukrajnai zsidó közül csak 142 ezer volt zsidóanyanyelvû, mindössze 23 ezer ukrán, miközben 671 ezren az oroszttekintették anyanyelvüknek). 
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Az ukrajnai zsidók száma a szovjet korszakban végig csökkent (a�80-as években arányuk 1% alá süllyedt), asszimilációjuk erõsödött.A �90-es években háromnegyedük elhagyta szülõhazáját. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1926 1 574 391 1 195 723 1937 1 470 484 � 1959 840 311 142 241 1970 777 126 102 190 1979 634 154 57 179 1989 486 326 34 635 2001 103 591 3 213 
Zsidó településterület UkrajnábanA második világháború elõtt a zsidók aránya legnagyobb a jobb partiUkrajnában volt (7,5%), de az Ukrán SZSZK-ban csak az Izjumi, Kup-janszki, Szumi, Sztarobelszki körzetekben nem érte el a zsidó népességaránya az 1%-ot (1926). 10%-os arányt értek el a zsidók a következõ körzetekben: Odesszai(170 ezer fõ, 19,8%), ahol szám szerint a legtöbb zsidó élt, Kijevi (162ezer fõ, 10%), Vinnyicai (77 ezer fõ, 10%), Bergyicsevi (69 ezer fõ, 10%).A zsidó lakosság néhány jelentõsebb városban többséget alkotott,idetartozik a Zsitomir megyei Bergyicsov (30 812 fõ, 55%) és a Dnyeper-parti Kremencsug (28 969 fõ, 49%). 10% fölötti zsidó lakossággal rendelkeztek a következõ ukrajnai vá-rosok: Odessza (153 243 fõ, 37%), Kijev (140 256 fõ, 27%), a fõváros,Harkov (81 130 fõ, 19,53%), Dnyepropetrovszk (62 043 fõ, 27%), Vinnyi-ca (21 812 fõ, 38%, ukrán többség mellett, 1897-ben ez a város még zsidótöbbségû volt), Nyikolajev (21 786 fõ, 20,8%), Poltava (18 476 fõ, 20%),Zinovjevszk (18 358 fõ, 28%), Herszon (14 837 fõ, 25%), Sztálin (11 342fõ, 11%), Zaporozsje (11 319 fõ, 20%). A háború és a népirtás jelentõsen átrajzolta ezt a képet. A holokausztkövetkezményeként 1959-ben már csak Kijevben haladta meg a zsidókaránya a 10%-ot (153 ezer fõ, 14%). Az ukrajnai megyék egy részében azsidók aránya azért 1945 után is elérte az 1%-ot. Idetartoznak: Odessza(121 ezer fõ, 6%), Harkov (84 ezer fõ, 3%), Dnyepropetrovszk (73 ezerfõ, 3%), Vinnyica (50 ezer fõ, 2%), Zsitomir (42 ezer fõ, 3%), Donyeck (42ezer fõ, 1%), Csernovci (42 ezer fõ, 5%), Lvov (30 ezer fõ, 1%), Krím (26ezer fõ, 2%), Zaporozsje (21 ezer fõ, 1%), Nyikolajevszk (12,5 ezer fõ,1%), Hmelnyickij (19 ezer fõ, 1%), Kárpátalja (12 ezer fõ, 1%), Herszon(10 ezer fõ, 1%). 
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Zsidók OroszországbanOroszországban valamivel több mint félmillió zsidót számláltak össze1926-ban (figyelmet érdemel, hogy az oroszországi zsidók körében azasszimiláció, ruszifikáció ekkor jóval elõrehaladottabb volt, mint az uk-rajnai zsidóknál). Számuk a �30-as évek végére jelentõsen emelkedett.Az oroszországi zsidók száma 1959-ben érte el a csúcspontot, 875 ezerfõvel, majd ezt követõen fokozatosan csökkenni kezdett. A �90-es évek-ben jelentõs kivándorlás indult meg az oroszországi zsidók körében. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1926 566 917 278 474 1937 773 976 �1959 875 307 117 559 1970 807 915 94 971 1979 700 651 70 204 1989 536 848 47 704 2002 229 938 � 
Zsidó településterület Oroszországban1926-ban az oroszországi zsidók túlnyomó többsége városokban élt. Lé-nyegében minden jelentõsebb orosz városban elérte arányuk az 1%-ot.10% fölötti zsidó lakossággal rendelkezett 1926-ban a Krím félszi-geten fekvõ Szimferopol (17 ezer fõ, 20%), valamint Szmolenszk (12 887fõ, 16%). Az oroszországi zsidók harmada a két legnagyobb városban, Moszk-vában (131 ezer fõ, 6,5% � azaz Moszkva rendelkezett a legnépesebbzsidó közösséggel az oroszországi városok közül) és Leningrádban élt(84 ezer fõ, 5,2%). A megyei területek közül a zsidók aránya elérte az 1%-ot a KrímiASZSZK-ban (40 ezer fõ, 5,6%), Brjanszkban (37 ezer fõ, 2%), Szmo-lenszkben (36 ezer fõ, 2%), a Doni körzetben (27 ezer fõ, 2%), Pszkov-ban (22 ezer fõ, 1%), az Irkutszki körzetben (9 ezer fõ, 2%), Asztra-hánban (6 ezer fõ, 1%) és a Taganrogi körzetben (2708 fõ, 1%). 1959-re ez a helyzet jelentõsen megváltozott: ekkor már csak Lenin-grádban (162 ezer fõ, 6%), Moszkvában (239 ezer fõ, 5%), Moszkvamegyében (63 ezer fõ, 1%), valamint a Zsidó Autonóm Körzetben(8,76%) haladta meg arányuk az 1%-ot, ugyanakkor a Brjanszk, Pszkov,Szmolenszk megyében élõ zsidóság a háború áldozatává vált.Ez a koncentrálódás a mai napig jellemzõ az oroszországi zsidóság-ra: jelenleg az oroszországi zsidók több mint fele a két nagyvárosban,Moszkvában (73 ezer fõ) és Szentpéterváron (36 ezer fõ) él. 
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A Zsidó AK nemzetiségi képének változása A Zsidó Autonóm Körzetet 1934-ben hozták létre a Távol-Keleten, Biro-bidzsánban. Ez a terület csak elenyészõ zsidó lakossággal rendelkezettmég az �50-es évek végén is. Még az ukránok is többen voltak itt, minta zsidók, akiknek aránya 10% alatti volt, miközben háromnegyedesorosz többség mutatható ki a körzetben. 
ZSIDÓ AK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
zsidó 14 269 8,76% orosz 127 281 78,15% ukrán 14 425 8,88% egyéb 6 881 4,22% 
Összesen 162 856 100% 
A szovjet korszakban csökkent a Zsidó AK-ban élõ zsidók száma, mi-közben a lakosság száma összességében emelkedett. Ennek eredmé-nyeképpen a zsidók aránya 4%-ra süllyedt a korszak végére. 
ZSIDÓ AK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
zsidó 8 887 4,15% orosz 178 087 83,18% ukrán 15 921 7,43% egyéb 11 190 5,22% 
Összesen 214 085 100% 
A �90-es években valamelyest csökkent a lakosságszám, ezen belül azsidóké jelentõsen, aminek következtében 2002-ben a Zsidó AK-banmindössze a lakosság 1%-a volt zsidó nemzetiségû, viszont homogénorosz többség alakult ki a területen. 
ZSIDÓ AK, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
zsidó 2 327 1,21% orosz 171 697 90% ukrán 8 483 4,44% egyéb 8 408 4,4% 
Összesen 190 915 100% 

Zsidók BelaruszbanA Szovjetunió megalakulása után a zsidók aránya a szovjet köztársasá-gokon belül Belaruszban volt a legmagasabb, 8,1%. Ebben a köztársa-ságban a zsidók alkották a legnagyobb létszámú kisebbséget az oroszok

ZSIDÓK 89

orosznep.balt-eszak.qxd  2011. 10. 16.  11:52  Page 89



és a lengyelek elõtt. Az 1927-es belorusz alkotmány lényegében állam-nyelvvé tette a zsidót (a 21. § szerint az állami ügyintézésben egyen-rangú a belorusz, a zsidó, az orosz, a lengyel nyelv, a 23. § rendelkezésealapján a törvényeket ezeken a nyelveken kell publikálni). Mindezazonban csak 1938 júliusáig maradt érvényben: ekkor úgy változtattákmeg a belorusz alkotmányt, hogy csak a belorusz és az orosz maradtmeg hivatalos nyelvnek. A belorussziai zsidóság � hasonlóan az ukrajnaihoz, és ellentétbenaz oroszországival � kevésbé volt asszimilált (ruszifikált) a 20. századelsõ harmadában. A zsidó nemzetiségûek túlnyomó többsége 1926-banis zsidó (jiddis) anyanyelvû volt. A belorussziai zsidók száma már a �30-as években némi csökkenés-nek indult (bár 1939-ben, eltérõ becslések szerint 258-485 ezer zsidó ke-rült a Belorusz SZSZK-hoz az egykori kelet-lengyelországi területekrõl),a második világháborút többségük nem élte túl. 1959-ben már feleannyi zsidót sem találunk a volt kelet-lengyelországi területekkelmegnövekedett Belaruszban, mint a háború elõtt. A szovjet korszak második felében a belorussziai zsidóság lassú fo-gyása észlelhetõ, a �80-as évek végére asszimilációjuk befejezõdött. A belorussziai zsidóknak csak elenyészõ része vált belorusz anya-nyelvûvé (1989-ben mindössze 2 ezer fõ), a többségük orosz ajkúvá lett(1989: 100 ezer fõ). A �90-es években a belorussziai zsidók jelentõs része kivándorolthazájából, 1999-re pedig kevesebben mint 30 ezren maradtak a valahaigen jelentõs zsidó népességgel rendelkezõ Belaruszban. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1926 407 059 369 252 1937 363 217 �1959 150 084 32 913 1970 148 011 26 391 1979 135 450 15 139 1989 111 883 8 530 1999 27 810 �
Zsidó településterület Belaruszban: 1926-ban a Belorusz SZSZK összes körzetében meghaladta a zsidókaránya az 1%-ot. 10% fölötti zsidó népességgel rendelkezett a Minszki (71 ezer fõ,13%), Bobrujszki (52 ezer fõ, 10%), Gomeli (45,5 ezer fõ, 11%) körzet. 
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A Belorusz SZSZK-ban 1926-ban zsidó többségû volt Gomel (37 745fõ, 44%), Vityebszk (37 ezer fõ, 37%), Bobrujszk (21,5 ezer fõ, 42%)városa. Jelentõs zsidó népességnek adott otthont a városok közül Minszk(53 ezer fõ, 41%, 1897-ben Minszk még zsidó többségû volt) és Mogiljov(17 ezer fõ, 34% � 1897-ben még zsidó többségû). 1959-re a zsidók aránya a Belorusz SZSZK-ban 1,8%-ra csökkent akorábbi 7,41%-ról. Ekkor már egyik közigazgatási egységben sem érte elarányuk a 10%-ot (a legmagasabb Minszkben volt, ahol ekkor még38 842 zsidó élt, ami a város lakosságának 8%-a). Az 1%-ot is csak a kö-vetkezõ megyékben érték el: Gomel (45 ezer fõ, 3%), Mogiljov (28 ezerfõ, 2%), Vityebszk (19 ezer fõ, 1%), majd ez a szám is lassan fogyásnakindult az elkövetkezõ évtizedekben. 
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Oroszország népei

Oroszok az Orosz Birodalomban, Szovjetunióban 
Az oroszok az Orosz Birodalom és a Szovjetunió legnagyobb népe,számbelileg a legjelentõsebb kelet-európai és (keleti) szláv nép. Az oro-szok száma folyamatosan növekedett a 20. században, egészen a Szov-jetunió felbomlásáig (1897 és 1989 között csaknem megháromszorozó-dott). Figyelemre méltó az oroszok számának alakulásakor, hogy a Szov-jetunió fennállásának elsõ 30-40 évében jelentõs különbség mutatkozika magukat orosznak vallók és az orosz anyanyelvûek között. Jóval többorosz anyanyelvût regisztráltak 1926-ban és 1959-ben, mint ahányanorosznak vallották magukat, ami arra utal, sok orosz jobbnak látta ma-gát más nemzetiségûnek vallani (elsõsorban ukránnak vagy belorusz-nak). Vagy megfordítva, bizonyos népek esetében fokozott asszimiláció(ruszifikáció) tapasztalható. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 55 667 469 1926 77 791 124 84 195 653 1937 85 361 394 �1959 114 113 579 124 118 999 1970 129 015 140 128 811 371 1979 137 397 089 137 182 088 1989 145 155 489 144 835 711 
Az Oroszország 1897-es etnikai képét kormányzóságok szerint ábrá-zoló térkép nagyjából kirajzolja a késõbbi Szovjetunió köztársasági ha-tárait is. Az Oroszországi Föderáció késõbbi határai zömmel egybeestekaz orosz többségû területekkel, leszámítva az etnikailag tarka Észak-Kaukázust, az akkor még ukrán többségû Kubány megyét, a baskírtöbbségû ufai kormányzóságot és a jakut többségû Jakutszk megyét. 
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A mellékletben lévõ térképen az is látszik, hogy 1897-ben még orosztöbbségû volt számos olyan város, amelyek késõbb kívül estek Orosz-ország határain (például Kijev, Odessza, Ashabád). Az orosz településterület súlypontja a Szentpétervár és Moszkvaközti kormányzóságokra esett. Itt az oroszok többnyire homogén több-séget alkottak, úgy mint: Tambovi (2,562 millió, 95%), Moszkvai (2,371millió, 98%), Orlovi (2,014 millió fõ, 99%), Rjazanyi (1,790 millió, 99,3%),Tveri (1,642 millió, 93%),Vlagyimiri (1,510 millió, 99,6%), Nyizsegorodi(1,476 millió, 93%), Tulai (1,412 millió, 99,5%), Szmolenszki (1,397 millió,92%), Kosztromai (1,381 millió, 99,6%), Novgorodi (1,323 millió, 97%),Vologdai (1,224 millió), Kalugai (1,126 millió, 99,4%), Jaroszlavli (1,064millió, 99,4%), Pszkovi (1,063 millió, 95%).Közép-Ázsiában viszont 1897-ben a késõbbiekhez képest még nemvolt jelentõs az orosz lakosság. Az itteni megyék többségében még a10%-os arányt sem érték el az oroszok. Idetartoznak a kazah többségûSzemipalatyinszk (65 ezer fõ, 9,5%), Szemirecsje (76 ezer fõ, 7,7%), Szir-darja (33 ezer fõ, 2,1%), Turgaj megyék (30 ezer fõ, 6,71%), a türkméntöbbségû Zakaszpi (28 ezer fõ, 7,3%), az üzbég többségû Szamarkandmegye (12 ezer fõ, 1%). De olyan megye is volt, ahol az oroszok arányaaz 1%-ot sem érte el (a szárt többségû Fergána megye). A Kaukázusban szintén voltak olyan területek, melyeket az oroszokgyéren népesítettek be: a grúz többségû Tifliszi kormányzóság (77 ezerfõ, 7%), az örmény többségû Karsz megye (22 ezer fõ, 8%), a grúz több-ségû Kutaiszi kormányzóság (19 ezer fõ, 2%), a tatár (azerbajdzsán)többségû Jeliszavetpolszk kormányzóság (14 ezer fõ, 2%), az örménytöbbségû Erivan megye (13 ezer fõ, 2%) és Dagesztán (13 ezer fõ, 2%).Az egykori Rzeczpospolitához tartozó kormányzóságokban is cse-kély volt az orosz népesség: a Minszki kormányzóságban 84 ezer oroszélt (4%), a Vilnóiban 78 ezer (5%), a Grodnóiban 74 ezer (5%), a Kov-nóiban 72 ezer (4,7%).A késõbbi Ukrajna számos kormányzóságában is alacsony volt azoroszok aránya. A Kijeviben 209 ezer orosz a népesség mindössze 6%-áttette ki, Besszarábiában 155 ezer fõ 8%-ot, a Voliniban 104 ezer fõ 4%-ot,Podolszkiban 98 ezer fõ 3%-ot, a Poltavaiban 72 ezer fõ 3%-ot. A Baltikumban szintén meglehetõsen csekély volt az oroszság lét-száma a 19. század végén. A Lívlandi kormányzóságban 68 ezer oroszélt (5,2%), a Kurlandiban 25 ezer (3,8%), az Esztlandiban 20 ezer fõ (5%). A lengyel kormányzóságok közül az oroszok aránya egyikben semhaladta meg a 10%-ot. Következésképpen, a 19. század végén a nagyorosz etnosz telepü-
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lésterülete csak alig terjedt ki a birodalom újabb, 18. század utáni hódí-tásainak vidékeire. Ez a kép nem változott meg kardinálisan a �20-as évek végére, annakellenére sem, hogy sok orosz (és ukrán és belorusz) telepedett 1897 és1926 között Közép-Ázsiába és Szibériába. Jelentõs fordulat következett viszont be a �30-as években, amikorjelentõs orosz népesség jelent meg a �perifériákon� is, amit az alábbitáblázat szemléltet:
OROSZOK SZÁMA A SZOVJET KÖZTÁRSASÁGOKBAN 1926 1937 
Kazah SZSZK 1 279 979 1 917 673 Kirgiz SZSZK 116 436 269 531 Ukrán SZSZK 2 677 166 3 221 898 Azerbajdzsán SZSZK 220 545 479 008 Grúz SZSZK 96 085 275 892 Örmény SZSZK 19 548 40 472 Üzbég SZSZK 246 521 668 207 Türkmén SZSZK 75 357 202 582 
A Belorusz SZSZK-ban viszont csökkent az oroszok száma ebben azidõszakban (383 ezerrõl 246 ezerre). A szovjet korszak második felében (1959 és 1989 között) ellentmon-dásos tendencia figyelhetõ meg az oroszok településterületét illetõen.A Szovjetunió nyugati köztársaságaiban � amelyek leginkább megszen-vedték a második világháború pusztítását � jelentõsen nõtt az orosznépesség száma. A déli, kaukázusi köztársaságokban viszont éppen el-lenkezõleg: az oroszok számának csökkenése észlelhetõ már a szovjetkorszakban is.
OROSZOK SZÁMA A SZOVJET KÖZTÁRSASÁGOKBAN 1959 1989 
Észt SZSZK 240 227 474 834 Lett SZSZK 556 448 905 515 Litván SZSZK 231 014 344 455 Belorusz SZSZK 659 093 1 342 099 Ukrán SZSZK 7 090 813 11 355 582 Moldáv SZSZK 292 930 562 069 Grúz SZSZK 407 886 341 172 Örmény SZSZK 56 477 51 555 Azerbajdzsán SZSZK 501 282 392 304 Kazah SZSZK 3 794 966 6 227 549 Türkmén SZSZK 262 701 333 892 
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Üzbég SZSZK 1 090 728 1 653 478 Kirgiz SZSZK 623 562 916 558 Tádzsik SZSZK 262 610 388 481 
Az Orosz Birodalom/Szovjetunió nemzetiségi képének változásaA 19. század végén az akkor 125 millió lakosú Orosz Birodalom lakossá-ga � a Finn Nagyhercegséget nem idevéve � orosz többségû volt, decsak a népesség 44%-a volt orosz anyanyelvû. Több mint 22 millió uk-rán élt ekkor az Orosz Birodalomban, ezenkívül egyik nép aránya semérte el a 10%-ot, annak ellenére, hogy az oroszországi beloruszok,lengyelek és zsidók száma is meghaladta az 5 millió fõt. Több mint 16millió olyan népekhez tartozó ember élt a 19. századi Oroszországban,akiknek aránya nem érte el az 1%-ot, utalva az ország soknemzetiségûjellegére. 

OROSZ BIRODALOM, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 55 667 469 44,3% ukrán 22 380 551 17,8% belorusz 5 885 547 4,68% lengyel 7 931 306 6,3% lett 1 435 937 1,1% tatár 3 737 627 2,97% baskír 1 321 363 1% kirgiz-kajszak 4 084 139 3,2% német 1 890 489 1,5% jiddis 5 063 156 4% egyéb 16 283 097 13,17% 
Összesen 125 680 682 100% 
Az Orosz Birodalomban tehát az oroszok aránya még az 50%-ot semérte el. A 19. század végén tartott népszámlálás adatokat szolgáltat azország vallási képét illetõen is. Ebbõl kiderül, hogy az Orosz Birodalominkább volt pravoszláv jellegû, semmint orosz. A lakosság több mintkétharmada pravoszláv vallású volt. A legnagyobb vallási kisebbséget amuszlimok tették ki, 11%-kal, utánuk a római katolikusok következtek(11,467 millió fõ, 9,1%). 
OROSZ BIRODALOM, 1897                VALLÁSÚAK SZÁMA ARÁNYA 
pravoszláv 87 122 604 69,3% óhitû 2 204 596 1,75% római katolikus 11 467 994 9,1% 
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lutheránus 3 572 653 2,84% zsidó 5 215 805 4,15% muszlim 13 906 972 11% egyéb 2 190 058 1,74% 
Összesen 125 680 682 100% 
1922. december 30-án hozták létre a Szovjetuniót Oroszország, Uk-rajna, Belarusz és a Kaukázusontúli Köztársaságok egyesülésével. Ehheztársult 1923-ban a közép-ázsiai Horezmi Népi Szovjet Köztársaság és aBuharai Népi Szovjet Köztársaság, amelyeket 1924-ben nemzetiségialapon szervezõdõ tagköztársaságokká alakítottak át (Türkmenisztán-ná és Üzbegisztánná). 1926-ban, az elsõ szovjet népszámlálás idejéntehát a Szovjetuniónak mindössze hat köztársasága volt: Oroszország,Belarusz, Ukrajna, a Kaukázusontúli Köztársaság (amely egyesítette akésõbbi három kaukázusi államot), Türkmenisztán, Üzbegisztán. A Bal-tikumban független államok alakultak az elsõ világháború után, a maiBelarusz és Ukrajna nyugati területei ekkor még Lengyelországhoz tar-toztak (1939-ig), Moldova Nagy-Románia része volt, Kazahsztán ésKirgizisztán pedig Oroszország autonóm területei voltak ekkor még,Tádzsikisztán pedig Üzbegisztánhoz tartozott.1926-ban az akkori Szovjetuniónak 147 millió lakosa volt, akiknekvalamivel több mint fele orosz nemzetiségûnek vallotta magát (53%).Az oroszok után az ukránok 31 milliós létszámukkal a második legna-gyobb népet tették ki, a harmadik helyen pedig szintén egy keleti szlávnép, a beloruszok álltak. Összességében, a keleti szlávok alkották aSzovjetunió lakosságának háromnegyedét 1926-ban. A legnagyobbnem szláv népek a kazahok és üzbégek voltak 3,9 milliós létszámukkal.Nagyon sok kis nép (amelyek aránya nem tette ki az összlakosság 1%-át) élt a Szovjetunió területén, a lakosság 10%-át adva. A nyelvi ada-tokat vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy a Szovjetunió népességének57,6%-a volt orosz anyanyelvû, viszont lényegesen kevesebb volt azukrán anyanyelvûek száma (27,57 millió fõ), mint amennyien ukránnakvallották magukat. 
SZOVJETUNIÓ, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 77 791 124 52,9% ukrán 31 194 976 21,2% belorusz 4 738 923 3,2% zsidó 2 599 973 1,8% tatár 2 916 536 2% grúz 1 821 184 1,2% 
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örmény 1 567 568 1% türk 1 706 605 1,1% kazah 3 968 289 2,3% üzbég 3 904 622 2,3% egyéb 14 818 115 10% 
Összesen 147 027 915 100% 
Az 1937-es szovjet népszámlálás során nemcsak a nemzetiségi, ha-nem � Sztálin utasítására � a vallási hovatartozást is figyelembe vették.Ez volt az egyetlen szovjet népszámlálás, ahol rákérdeztek a vallásiidentitásra.Látható, hogy igen nagy volt a �rejtõzködõk� száma, akik nem val-lottak vallási hovatartozásukról, s csak a megkérdezettek negyedemondta magát ateistának, miközben majdnem ugyannyian vállaltákpravoszláv vallásukat is e hívõk számára nehéz idõszakban. 
SZOVJETUNIÓ, 1937 VALLÁSÚAK, MEGGYÕZÕDÉSÛEK ARÁNYA 
ateista 42 243 214 25,38% pravoszláv 41 621 572 25% muszlim 8 256 550 5% egyéb 74 263 852 44,63% 
Összesen 161 753 176 100% 
A második világháború után a Szovjetunió új területeket szerzett.Bekebelezte a Baltikumot, Kelet-Lengyelországot, Besszarábiát. 1959-re,a következõ népszámlálás idejére már kialakultak a mai köztársaságokvégleges határai. A Szovjetunió népessége 208 millió fölé emelkedett.Az oroszok továbbra is a Szovjetunió lakosságának abszolút többségéttették ki, 54,6%-kal. Az sem változott, hogy továbbra is a három keletiszláv nép a legnépesebb a Szovjetunión belül, összesen a lakosság há-romnegyedét alkotva. Figyelemre méltó, hogy a kazahok létszáma je-lentõsen csökkent 1926 óta. A saját tagköztársasággal rendelkezõ népekközül nem érték el az 1%-os arányt az észtek, a lettek, a türkmének, akirgizek, és a tádzsikok sem. Viszont a tagköztársasággal nem rendel-kezõ tatárok és zsidók aránya 1% fölötti volt, miközben a tatárok aSzovjetunió ötödik legnagyobb népe voltak. 
SZOVJETUNIÓ, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 114 113 579 54,6% ukrán 37 252 930 17,8% belorusz 7 913 488 3,8% 
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üzbég 6 015 416 2,9% tatár 4 967 701 2,4% kazah 3 621 610 1,7% azerbajdzsán 2 939 728 1,4% örmény 2 786 912 1,3% grúz 2 691 950 1,3% litván 2 326 094 1,1% zsidó 2 267 814 1% moldován 2 214 139 1% egyéb 19 715 289 9,4% 
Összesen 208 826 650 100% 
A �60-as évektõl kezdõdõen a legfontosabb változást a muszlim de-mográfiai robbanás idézte elõ a Szovjetunió nemzetiségi szerkezetében.A Szovjetunió lakossága 285 millió fõre emelkedett, s bár az oroszokszáma is nõtt, 145 millió fõre, arányuk 50,8%-ra csökkent. A másik kétkeleti szláv nép létszáma is apadt, így a keleti szlávok aránya a Szov-jetunión belül 70% alá süllyedt. Az üzbégek száma viszont több mint akétszeresére nõtt, így az oroszok és ukránok után a �80-as évek végéreaz üzbégek váltak a Szovjetunió harmadik legnagyobb népévé. Jelen-tõsen nõtt a kazahok, azerbajdzsánok, tádzsikok, türkmének száma is.A �80-as évek végére a muszlimok aránya a Szovjetunión belül gyanít-hatóan meghaladta a 15%-ot.
SZOVJETUNIÓ, 1989                 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 145 155 489 50,8% ukrán 44 186 006 15,5% üzbég 16 697 825 5,8% belorusz 10 036 251 3,5% kazah 8 135 818 2,8% azerbajdzsán 6 770 403 2,4% tatár 6 648 760 2,3% örmény 4 623 232 1,6% tádzsik 4 215 372 1,5% grúz 3 981 045 1,4% moldován 3 352 352 1,1% litván 3 067 390 1,1% türkmén 2 729 000 1% egyéb 26 146 000 9,1% 
Összesen 285 742 511 100% 
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Oroszország nemzetiségi képének változása1926-ban Oroszország területe jelentõsen eltért a maitól, hiszen hozzátartozott autonóm területként Kazahsztán (Karakalpakisztánnalegyütt) és Kirgizisztán is. E, a mainál tehát jóval nagyobb területûOroszországban az oroszok 73,61%-os többséget alkottak, s a 8 milliót ismegközelítette az oroszországi ukránság száma, mely a legnagyobboroszországi kisebbség volt. 
OROSZORSZÁGI SZSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 74 072 096 73,61% ukrán 7 873 331 7,8% mordvin 1 334 659 1,3% csuvas 1 114 813 1,1% tatár 2 846 734 2,8% kazah 3 851 661 3,8% egyéb 9 530 180 9,59% 
Összesen 100 623 474 100% 
Az 1937-es népszámlálást azért érdemes idézni, mert ekkorra márnagyjából kialakult Oroszország mai területe (a Krím kivételével). A �30-asévekben számottevõen emelkedett az oroszok száma Oroszországban,miközben az oroszországi ukránok száma döbbenetes mértékben csök-kent (azonos területre vetítve is majd 4 millió fõvel). Ennek következ-tében az ukránok helyett a tatárok váltak Oroszország legnagyobbnemzeti kisebbségévé. A finnugor mordvinok ekkor még Oroszországnegyedik legnagyobb népe voltak. 
OROSZORSZÁGI SZSZK, 1937        NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 85 361 394 82,14% ukrán 3 087 022 2,97% mordvin 1 214 189 1,1% csuvas 1 158 384 1,1% tatár 3 607 507 3,47% egyéb 9 491 351 9,1% 
Összesen 103 919 847 100% 
A �30-as és �50-es évek között jelentõsen emelkedett az oroszországioroszok száma, megközelítve a 100 milliót. A jelentõsebb kisebbségekszáma is mind nõtt (kivéve a finnugor mordvinokét), így az etnikaiarányok nem változtak számottevõen. 
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OROSZORSZÁGI SZSZK, 1959             NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 97 863 579 83,62% tatár 4 074 669 3,46% ukrán 3 359 083 2,85% csuvas 1 436 218 1,22% mordvin 1 211 105 1% egyéb 9 489 661 8% 
Összesen 117 534 315 100% 
A szovjet korszak második felében elkezdett csökkenni az oroszokaránya Oroszországban. A finnugor mordvinok aránya 1% alá süllyedt,viszont érezhetõen nõtt az oroszországi kisebbségek súlya. 
OROSZORSZÁGI SZSZK, 1989             NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 119 865 946 81,5% tatár 5 522 096 3,75% ukrán 4 362 872 2,96% csuvas 1 773 645 1,2% egyéb 15 497 310 10,5% 
Összesen 147 021 869 100% 
A �90-es években csökkent Oroszország népessége, ezen belül szá-mottevõen a keleti szláv oroszok és ukránok száma. Oroszország aposztszovjet térség egyetlen állama, ahol a �90-es években csökkent a�tituláris nemzet� aránya. Jelentõs növekedés észlelhetõ viszont azoroszországi muszlim népek körében. E folyamatba illeszkedõen nõtt atatárok száma is, de az Oroszországi Föderáció történetében elsõ ízbena muszlim baskírok aránya is meghaladta az 1%-ot. 
OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ, 2002   NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 115 889 107 78,8% baskír 1 673 389 1,1% tatár 5 554 601 3,82% ukrán 2 942 961 2% csuvas 1 637 094 1,1% egyéb 17 469 579 12% 
Összesen 145 166 731 100% 
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Moszkva nemzetiségi képének változásaAz Orosz Birodalom fõvárosa és legnagyobb városa az európai stílusúSzentpétervár volt. Az orosz városfejlõdési tradíciót tükrözõ Moszkva a20. századig a második helyet foglalta el az oroszországi városok sorá-ban, s csak 1918 után lett ismét fõváros. Moszkva nemzetiségileg sokkalinkább homogénabb volt, mint Szentpétervár. Egyedül a németség(protestáns bevándorlók utódai) alkotott számottevõ kisebbséget azorosz nagyvárosban. Egy 1871-es összeírás szerint a város lakosságának95%-a orosz anyanyelvû volt. 
MOSZKVA, 1871 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 575 470 95,5% német 10 948 1,8% egyéb 15 531 2,58% 
Összesen 601 969 100% 
Az 1897-es népszámlálás szerint Moszkva az Orosz Birodalom má-sodik legnagyobb városa, s a fõvároson kívül az egyetlen település,amelynek népessége lendületesen növekedve a század végére megha-ladta az 1 milliót.
MOSZKVA, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 987 044 95% német 17 717 1,7% egyéb 33 830 3,25% 
Összesen 1 038 591 100% 
1926-ban, az elsõ szovjet népszámlálás idején Moszkva már aSzovjetunió legnagyobb városa volt. Lakossága több mint 2 millió fölénövekedett. A nemzetiségi szerkezet annyiban változott, hogy az oro-szok aránya lecsökkent 90% alá, a zsidók száma viszont jelentõsenmegnövekedett, 1926-ban már a város legnagyobb kisebbségét alkotva(a �20-as évekbõl származó források az antiszemitizmus jelentõs meg-erõsödésérõl számoltak be a szovjet fõvárosban).
MOSZKVA, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 1 771 690 87,7% zsidó 131 244 6,5% egyéb 114 207 5,7% 
Összesen 2 017 141 100% 
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A második világháború után Moszkva a szuperhatalommá válóSzovjetunió fõvárosa, lakossága 5 millió fölé nõtt. A város nemzetiségiszerkezete tarkább lett a korábbiakhoz képest, nagyobb számban jelen-tek meg benne ukránok, továbbá ez az elsõ alkalom, amikorMoszkvában számottevõ muszlim népesség mutatható ki (a tatárok).
MOSZKVA, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 4 507 899 88,7% zsidó 239 246 4,7% ukrán 115 489 2,2% tatár 80 489 1,6% egyéb 142 458 2,8% 
Összesen 5 085 581 100% 
1989-ben, az utolsó szovjet népszámlálás idején Moszkva lakosságamár kis híján 9 millió fõ. A város nemzetiségi szerkezetében nem tör-téntek jelentõs változások 1959 óta.
MOSZKVA, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 7 963 246 89,7% ukrán 252 670 2,8% zsidó 174 728 2% tatár 157 376 1,8% egyéb 327 559 3,7% 
Összesen 8 875 579 100% 
Míg a �90-es években egész Oroszországban súlyos gazdasági és de-mográfiai krízis vette kezdetét, az akkor is fejlõdõ Moszkva lakosságarendületlenül növekedett. 2002-ben a város népessége már a 10 milliótis meghaladta. Jelentõs változások következtek be a metropolis nem-zetiségi szerkezetében: az oroszok aránya jelentõsen, 5%-kal csökkent,miközben nõtt a posztszovjet térségbõl érkezett bevándorlók száma, deközülük csak az örmények aránya haladja meg az 1%-ot. A 9,9%-os�egyéb� kategória fõként déli, muszlim eredetû népességet takar. Azazaz orosz fõváros nemzetiségileg sokkal tarkábbá vált a �90-es években akorábban megszokottnál. 
MOSZKVA, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 8 808 009 84,8% örmény 124 425 1,1% tatár 166 083 1,6% 
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ukrán 253 644 2,4% egyéb 1 030 593 9,9% 
Összesen 10 382 754 100% 

Szentpétervár nemzetiségi képének változásaAz I. Péter által 1703-ban alapított Néva-parti Szentpétervár 1712 és1918 között volt az Orosz Birodalom fõvárosa. Szentpétervár sokkal inkább vegyes nemzetiségû város volt, mint asokáig homogén orosz Moszkva. Az 1872-es városi összeírás szerintSzentpétervárnak 667 ezer lakosa volt (jóval több férfi egyébként, mintnõ � 377 ezer szemben 289 ezerrel �, ami jól mutatja a lakosság �admi-nisztratív� jellegét). Az oroszok aránya még a 80%-ot sem érte el, igenjelentõs volt viszont a német, a finn és lengyel népesség aránya is azOrosz Birodalom fõvárosában.
SZENTPÉTERVÁR, 1872          ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 524 329 78,58% lengyel 9 756 1,46% német 45 515 6,8% finn 15 749 2,3% egyéb 71 858 10,76% 
Összesen 667 207 100% 
Az 19. század utolsó negyedében � az orosz modernizáció, iparoso-dás, urbanizáció eredményeképpen � jelentõsen megnõtt Szentpé-tervár népessége, csaknem megduplázódott, 1,264 millióra nõtt. Azoroszok aránya, 86% fölé emelkedett, de a kisebbségek száma sem csök-kent, sõt, a század utolsó negyedében jelentõsen nõtt a szentpétervárilengyelek száma. 
SZENTPÉTERVÁR, 1897          ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 1 094 019 86,5% lengyel 42 729 3,3% német 50 780 4% finn 21 006 1,7% egyéb 56 386 4,5% 
Összesen 1 264 920 100% 
1918-ban Moszkvába helyezték a köztársasággá vált Oroszországfõvárosát. Szentpétervárt még az elsõ világháború idején Petrográddá,majd 1924-ben Leningráddá nevezték át. Leningrád lakossága nõtt
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1897-hez képest, 1926-ban 1,609 millió lakosa volt. A város nemzetiségiszerkezete némileg megváltozott ezekben az évtizedekben, amennyi-ben a hagyományos kisebbségek száma csökkent, jelentõsen növeke-dett viszont a városban élõ zsidók száma. 1926-ban már a zsidóság al-kotta a város legnagyobb kisebbségét (84 ezer fõ, 5,2%).
LENINGRÁD, 1926                  NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 1 386 872 86,1% lengyel 34 027 2,1% német 16 916 1% zsidó 84 480 5,6% egyéb 87 521 5,6% 
Összesen 1 609 816 100% 
Leningrád a második világháború legkegyetlenebb blokádját éltetúl. A város legalábbis, de a lakók közül sokan nem. Több százezerember vált a németek áldozatává. A felszabadulás után gyorsanhelyreállították Leningrádot, amelynek az ötvenes évek végén mármajdnem 3 millió lakosa volt. A zsidók megmaradtak a legnagyobb ki-sebbségnek, ám rajtuk kívül már csak a keleti szláv népek színesítettéka város nemzetiségi arculatát. 
LENINGRÁD, 1959                  NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 2 564 736 88,4% zsidó 162 344 5,5% ukrán 57 419 1,97% belorusz 39 252 1,37% egyéb 76 204 2,62% 
Összesen 2 899 955 100% 
A szovjet korszak végére, mivel a zsidók száma csökkent, már azukránok váltak Leningrád legjelentõsebb kisebbségévé. 
LENINGRÁD, 1989                  NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 4 448 884 89,1% ukrán 150 982 3% zsidó 106 142 2,1% belorusz 93 564 1,8% egyéb 191 177 3,8% 
Összesen 4 990 749 100% 
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A rendszerváltás után jelentõsen csökkent a régi nevét visszakapóSzentpétervár lakossága, több mint háromszázezer fõvel. A keleti szlávnépek közötti nagyon magas veszteség (13 év alatt félmillió orosszal lettkevesebb Szentpéterváron!) mellett jelentõsen nõtt a különbözõ poszt-szovjet országokból érkezõ, déli, fõként muszlim népesség aránya(azerbajdzsánok, tádzsikok stb.). Azaz a �90-es években hasonló válto-zások következtek be Szentpétervár nemzetiségi arculatában, mintMoszkva esetében. 
SZENTPÉTERVÁR, 2002          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 3 949 623 84,7% belorusz 54 484 1,1% ukrán 87 119 1,86% egyéb 569 993 12,22% 
Összesen 4 661 219 100% 

Ukránok Oroszországban 
A tatárok után a keleti szláv, zömmel pravoszláv ukránok Oroszországlegnagyobb számú nemzeti kisebbsége. Az oroszok mellett az ukránok� és a tatárok � vettek részt leginkább Oroszország kolonizálásában.A 19. század végén még igen jelentõs volt az Észak-Kaukázusban és aTávol-Keleten élõ ukránok száma és aránya. 1926-ban még csaknem 8 millió ukrán, pontosabban magát ukrán-nak valló személy élt Oroszországban, igaz, ezeknek csak mintegy két-harmada beszélt ukránul. A �30-as években jelentõsen csökkent az oroszországi ukránok szá-ma. A csökkenés döbbenetes mértékû (még úgy is, ha ebbõl kivonjuk a�30-as években tagköztársasági státuszt szerzõ korábbi autonóm te-rületeken, a kazahsztáni 860 ezer és a kirgizisztáni 64 ezer ukránt): azoroszországi ukránok több mint fele 9 év alatt �eltûnt�. A csökkenésbenminden bizonnyal meghatározó szerepe volt, hogy a korábban ma-gukat ukránnak valló személyek (fõleg azok, akik nem is tudtak ukrá-nul) ezúttal orosznak vallották magukat. Az oroszországi ukránok szá-ma a �30-as évek után soha nem emelkedett a korábbi szintre. A második világháború után 3,5 millió körül stabilizálódott az orosz-országi ukránok száma, igaz, körükben igen jelentõs volt az asszimilá-ció, a magukat ukránnak valló személyek mintegy fele nem is tudott
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ukránul. Ez az arány csak romlott a szovjet évtizedekben, s noha 1989-re 4,3 millióra nõtt az oroszországi ukránok száma, de ezeknek csak42%-a volt ukrán ajkú. A �90-es években ismét jelentõsen csökkent az oroszországi ukránokszáma, 3 millió alá.
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1926 7 873 331 5 276 787 1937 2 642 212 � 1959 3 359 083 1 832 088 1970 3 345 885 1 422 880 1979 3 657 647 1 475 067 1989 4 362 872 1 868 867 2002 2 942 961 1 815 210
1926-ban sok ukrán élt az európai Oroszországban, 10% fölött a kö-vetkezõ megyékben: Voronyezs (1 078 ezer fõ, 33%), Kurszk (554 ezerfõ, 19%), Szaratov (202 ezer fõ, 7%), Sztálingrád (140 ezer fõ, 10%),Brjanszk (132 ezer fõ, 7%), Szamara (80 ezer, 3%), a Krími ASZSZR (77ezer fõ, 11%), Volgai Német AK (68 ezer fõ, 12%), Kalmük AK (14 ezer,10%), Asztrahán (13 ezer, 13%).Az Észak-Kaukázusban több mint 3,1 millió ukrán élt 1926-ban, 3,8millió orosz mellett. Ukrán többségû volt a Donyecki (206 ezer fõ, 55%),Kubáni (915 ezer fõ, 62%), és a Taganrogi körzet is (191 ezer fõ, 72%). A�20-as években a kubáni, doni és észak-kaukázusi ukránok számáramegteremtették az ukrán nyelvû iskoláztatás feltételeit. Ez egészen1932 decemberéig tartott, amikor � összefüggésben az erõszakos kolho-zosítás sikertelenségével, az annak nyomán kibontakozó éhínséggelUkrajnában és az Észak-Kaukázusban, amiért a szovjet vezetés a fele-lõsséget az �ellenforradalmárokra� hárította � Sztálin és Molotov utasí-tására adminisztratív úton likvidálták az Észak-Kaukázusban az ukránnyelvû oktatást, könyv- és lapkiadást, ügyintézést. Az Urálban jelentõs volt az ukrán népesség Orenburg megyében(112 ezer fõ, 15%).Szibériában 827 ezer ukrán élt ekkor (azaz a 6,7 millió orosz után azukránok alkották Szibéria második legnagyobb népét � 9,5%-át). Szibé-ria összes körzetében megtalálható volt az ukrán népesség. Ukrán több-ségû volt az altaji Szlavgorodszki körzet (202 ezer ukrán, 175 ezer orosz,47, illetve 40%). Az ukránok aránya 10% fölött volt a nyugat-szibériaiKamenszki körzetben (70 ezer fõ, 16%), az Omszki körzetben (159 ezerfõ, 19%) és az altaji Rubcovi körzetben (64 ezer fõ, 15%).
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A Távol-Keleten 315 ezer ukrán élt (a népesség 18,24%-a). Itt egyet-len körzet sem volt ukrán többségû, bár az ukrán lakosság mindenüttjelen volt. Különösen nagy volt az ukránok aránya a Vlagyivosztoki(148 ezer fõ, 33%), illetve az Amúri körzetben (100 ezer fõ, 26%). 1937-ben az európai orosz területeken Voronyezsben már csak 482ezer ukránt találunk, Kurszkban 191 ezret, Szaratovban 93 ezret, Sztá-lingrádban 93 ezret, a Volgai Német AK-ban 47 ezret. A KalmükASZSZR-bõl úgyszólván teljesen eltûntek az ukránok, 1937-ben márcsak 565 fõ maradt a korábbi 14 ezerbõl. Elképesztõ csökkenést észlelhetünk az észak-kaukázusi ukránokkörében a �30-as években: a számuk 41 ezer fõre csökkent 1937-re akorábbi 3 millióról (az 1932�1933-as éhínség ezt a területet is sújtotta). Nemcsak csökkenés észlelhetõ azonban a �30-as években az orosz-országi ukránok között. A Krímben 128 ezerre nõtt az ukránok száma,de növekedés tapasztalható az orenburgi ukránok körében is (142 ezerfõre). A Távol-Keleten is szolidan nõtt az ukránok száma a �30-as években(328 ezer fõre). Azaz a �30-as években a dél-oroszországi, az észak-kaukázusi és kal-mükiai ukránság �tûnt el�, úgyszólván teljesen, az európai Oroszországmegyéiben élõ ukránság száma felére csökkent, az uráli és távol-keletiukránság száma viszont némileg növekedett. Hogy itt mégsem fizikaimegsemmisülésrõl van szó, arról többek között a késõbbi népszámlálá-sok árulkodnak, 1959-ben már ismét jelentõs számban találunk ukrá-nokat az Észak-Kaukázusban: a Krasznodari területen 145 ezer fõt (4%),az Adige Autonóm Területen 8 ezret (3%), a Sztavropoli területen 43ezret (2%), Rosztov megyében 137 ezret (4%), Kabard és Balkárföldön 8ezret (2%), Észak-Oszétiában 9 ezret (2%) és Csecsenföldön is 14 ezret(2%). Az ukránok jelentõs számban részt vettek Nyugat-Szibéria koloni-zálásában, amelynek fejlõdése a �70-es évektõl az olaj- és gázlelõhelyekfelfedezésével új lendületet kapott. 1989-ben már 260 ezer ukrán élt anyugat-szibériai Tyumeny megyében (8%). A 2000-es évek elején (2002) a legtöbb oroszországi ukrán Nyugat-Szibériában élt, Tyumeny megyében (211 ezer fõ), s ezen belül a Hanti-Manysi NK területén (123 ezer fõ). Ezenkívül 100 ezer fölötti számbanéltek még ukránok a dél-oroszországi Rosztov megyében (118 ezer fõ)és a Krasznodari területen (131 ezer fõ). 
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Lengyelek az Orosz Birodalomban,Szovjetunióban 
Az Orosz Birodalom Lengyelország három felosztása (1772, 1793, 1795),majd a napóleoni háborúk után (Varsó megszerzésével) jutott jelentõslengyellakta területekhez. A cári Oroszországban a lengyelek az oro-szok és az ukránok után a harmadik legnagyobb nép voltak. A 19�20.század fordulóján majd 8 millió lengyel élt Oroszországban (az össz-lakosság 6,3%-a). Lengyel többségûek voltak a �Visztulai terület� kormányzóságai:Varsó (1420 ezer fõ, 74%), Petrokov (1011 ezer fõ, 72%), Kaliska (705 ezerfõ, 84%), Radom (681 ezer fõ, 84%), Keleck (667 ezer fõ, 88%), Szedleck(511 ezer fõ, 66%), Plock (448 ezer fõ, 81%), Lomzsa (448 ezer fõ, 77%),Ljubin (430 ezer fõ, 37%).A szintén a Lengyel Cársághoz tartozó Szuvalki kormányzóság vi-szont litván többségû volt (304 ezer litván, 52%, 134 ezer lengyel � 23%). Ezeken kívül jelentõs lengyel népesség élt az egykori Rzeczpospo-lita más területein is, keletebbre a lengyel törzsterületektõl: az ukrántöbbségû Volini kormányzóságban (171 ezer fõ, 6%), a belorusz több-ségû Grodnói kormányzóságban (161 ezer fõ, 10%), a litván többségûKovnói kormányzóságban (140 ezer fõ, 9%), a belorusz többségû Vilnóikormányzóságban (130 ezer fõ, 8%), az ukrán többségû Kijevi (69 ezerfõ, 2%), Podolszki kormányzóságban (69 ezer fõ, 2%), a belorusz több-ségû Minszki (64 ezer fõ, 3%), a belorusz többségû Vityebszki kormány-zóságban (60 ezer fõ, 4%), a lett többségû Kurlandi kormányzóságban(19 ezer fõ, 3%), a belorusz többségû Mogiljovi kormányzóságban (2760fõ, 2%) és a lett többségû Lívlandi kormányzóságban (15 ezer fõ, 1%),valamint az orosz többségû Szentpétervári kormányzóságban (35 ezerfõ, 2%), az ukrán többségû Herszoni kormányzóságban (31 ezer fõ, 1%). Azaz a 20. század elején az oroszországi lengyelek 85%-a élt a tulaj-donképpeni lengyel területeken, 15%-uk, több mint 1 millió fõ viszontettõl keletre.A 19. század végén a lengyelek �Visztulai területen� kívül az OroszBirodalom szinte minden fertályában megtalálhatóak voltak. Jelentõs számban éltek lengyelek az Orosz Birodalom sok városá-ban, úgy mint (csökkenõ sorrendben): a zsidó többségû Vilno (48 ezerfõ, 31%), az orosz többségû Szentpétervár (42 ezer fõ, 3%), Odessza (17ezer fõ, 4%), Kijev (17 ezer fõ, 7%), a zsidó többségû Kovno (16 ezer fõ,23%), a lett Riga (13,5 ezer fõ, 5%), a zsidó többségû Minszk (10,5 ezerfõ, 11,5%), Zsitomir (7464 fõ, 11%), Grodno (6834 fõ, 15%), Belosztok(11 385 fõ, 17%), az orosz többségû Harkov (3969 fõ, 2%), Jekatyeri-
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noszlav (3418 fõ, 3%), a zsidó többségû Breszt-Litovszk (3358 fõ, 7%),Vityebszk (3287 fõ, 5%), Vinnyica (2173 fõ, 7%), Kamenyec-Podolszk(2140 fõ, 6%), Gomel (1589 fõ, 4%), az orosz többségû Rosztov na Donu(1444 fõ, 1%), Kaluga (1424 fõ, 3%), a zsidó többségû Mogiljov (1325 fõ,3%), az orosz többségû Tomszk (1184 fõ, 2%), Irkutszk (1008 fõ, 2%),Szamara (958 fõ, 1%), Omszk (785 fõ, 2%), Krasznojarszk (752, 3%),Sztavropol (731 fõ, 2%), Taganrog (636 fõ, 7%), Tobolszk (586 fõ, 3%),Tyumeny (380 fõ, 1%), az ukrán többségû Csernyigov (374 fõ, 1%), azorosz többségû Kurgan (279 fõ, 3%), Cseljabinszk (219 fõ, 1%), Petro-zavodszk (128 fõ, 1%). Számûzött, esetleg katonai népességre utal, hogy sok orosz város-ban, ahol lengyelek éltek, a lengyel populáció szinte kizárólag férfiak-ból állt, idetartoznak a következõ települések (csökkenõ sorrendben):Kisinyov (4147 fõ, 4%), Tiflisz (4033 fõ, 2%), Szmolenszk (3012, 6%),Szevasztopol (2753 fõ, 5%), Nyikolajev (2613, 3%), Taskent (2206 fõ, 1%),Kronstadt (2159, 4%), Pszkov (1741 fõ, 6%), Szaratov (1728, 1%), Asha-bád (1605 fõ, 8%), Kazany (1479 fõ, 1%), Szimferopol (1471 fõ, 3%), Orjol(1429 fõ, 2%), Vlagyikavkaz (1408, 3%), Kurszk (1222 fõ, 2%), Kre-mecsug (1199, 5%), Karsz (1084, 5%), Poltava (1076, 2%), Voronyezs(1058 fõ, 1%), Herszon (1021, 2%), Benderi (1017 fõ, 3%), Tiraszpol(1003, 3%), Revel (1000 fõ, 2%), Alekszandropol (921 fõ, 3%), Merv (894fõ, 10%), Kercs (858 fõ, 3%), Brjanszk (848 fõ, 3%), Jaroszlavl (848 fõ,1%), Tver (833 fõ, 2%), Carszkoje Szelo (746 fõ, 3%), Perm (739 fõ, 2%),Vlagyimir (736 fõ, 3%), Novij Margelan (727 fõ, 8%), Batumi (722 fõ,3%), Feodoszia (698 fõ, 3%), Tambov (695, 1%), Novgorod (615 fõ, 2%),Penza (598, 1%), Kosztroma (513 fõ, 1%), Kutaisz (487 fõ, 1%), Pjatyi-gorszk (435 fõ, 2%), Sztaraja Russza (424 fõ, 3%), Groznij (407, 3%),Novorosszijszk (345 fõ, 2%), Narva (345 fõ, 2%), Arhangelszk (315 fõ,2%), Jalta (259 fõ, 2%), Szuhum (209 fõ, 3%), Peterhof (181 fõ, 2%),Orienbaum (94 fõ, 2%), Jakutszk (88 fõ, 1%). A �számûzött�, azaz csak-nem teljesen férfipopulációból álló lengyelek aránya 1% volt a türkméntöbbségû Zakaszpi megyében (3812 fõ, 1%), a távol-keleti Primorimegyében (3193 fõ), a Fekete-tengeri kormányzóságban, 6% pedig atávol-keleti Szahalin szigetén (1636 fõ). Nem tanulság nélkül való, ha megnézzük az Orosz Birodalom azonvárosait, ahol a legtöbb lengyel élt a 19. század végén.
VÁROS MILYEN TÖBBSÉGÛ? LENGYELEK SZÁMA LENGYELEK ARÁNYA
1. Varsó lengyel 421 569 62% 2. Lódz� lengyel 145 625 46% 3. Vilno zsidó (40%) 47 641 31% 

LENGYELEK 109

orosznep.balt-eszak.qxd  2011. 10. 16.  11:52  Page 109



4. Szentpétervár orosz (87%) 42 729 3% 5. Ljubin zsidó (47%) 20 231 40% 6. Kalis lengyel 18 473 76% 7. Petrokov lengyel 17 992 58% 8. Odessza orosz (49%) 17 395 4% 9. Kijev orosz (54%) 16 579 7% 10. Kovno zsidó (35%) 16 112 23% 
Csak Varsóban és Lódz�ban élt 100 ezer fölötti lengyel népesség, aharmadik legnagyobb, lengyelek által lakott város Vilno (azaz a maiVilnius) volt, utána pedig Szentpétervár következett, de a legnagyobblengyelséggel rendelkezõ városok között találjuk Kijevet, Odesszát,Kovnót (Kaunast) is, azaz olyan városokat, amelyek jócskán kívül esneka tulajdonképpeni lengyel területek határain. Az Orosz Birodalom széthullása után fõként Belaruszban és Ukraj-nában maradtak lengyelek szovjet területen, majd 1939. szeptember 17.után � Kelet-Lengyelország szovjet lerohanásával � nagyszámú lengyellett szovjet állampolgár. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy igen jelen-tõs különbség volt a magukat lengyel nemzetiségûnek vallók és a len-gyel anyanyelvûek között. Ez az eltérés � a kétségtelenül meglévõasszimiláció mellett � arra vezethetõ vissza, hogy Kelet-Európa prena-cionális identitású népei között az önmeghatározás elsõsorban vallásialapú volt, azaz a katolikus vallású beloruszok és ukránok �lengyelnek�vallották magukat.Összességében a második világháború után mégis csökkent a Szov-jetunióban élõ lengyelek száma, igaz, még 1989-ben is több mint 1 millió�lengyel� élt a Szovjetunióban, a legtöbben Belaruszban és Litvániában. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 7 931 307 1926 782 334 335 663 1937 636 220 � 1959 1 380 282 623 815 1970 1 167 523 379 470 1979 1 150 991 335 148 1989 1 126 334 343 675 
Lengyelek Belaruszban: bár Belaruszban az 1926-os népszámlálásszerint csak 97 ezer lengyel élt (s vélhetõen ezeknek kevesebb mint afele volt ténylegesen is lengyel), az 1927-es belorusz alkotmány a lengyelnyelvet is (az orosz, a belorusz és a jiddis mellett) államnyelvvé tette. 
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A toleráns nemzetiségi politikának köszönhetõen nõtt a lengyelekszáma Belaruszban. Bár 1934-tõl a szovjethatalom a belorussziai len-gyeleket sújtó intézkedéseket tett (lengyel iskolák visszaszorítása). 1939-ben Belarusz jelentõs lengyel területeket szerzett. Noha a má-sodik világháború óriási pusztításokat okozott, 1959-ben több mintfélmillió lengyel élt a Belorusz SZSZK-ban, ami a népesség 7%-a (ezek-nek mintegy fele volt lengyel nyelvû). A legtöbb lengyel Grodnó me-gyében élt, itt 332 ezren voltak, ami a megye népességének 31%-a. A�60-as évektõl jelentõsen csökkent a belorussziai lengyelek száma, a �70-es években viszont ismét emelkedés észlelhetõ. Meglehetõsen nehézmagyarázatot találni a lengyel nyelvûek számának ingadozására aszovjet népszámlálásokban. Számuk 1979-ben 31 ezer fõre csökkent, de1989-ben már 132 ezren voltak, ami nyilvánvalóan nem magyarázhatóa természetes népszaporulat növekedésével. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1926 97 498 42 365 1937 119 881 � 1959 538 881 261 768 1970 382 600 50 035 1979 403 169 31 246 1989 417 720 132 110 1999 395 712 � 
Lengyelek Ukrajnában: 1926-ban Ukrajnában közel félmillió lengyel élt(az össznépesség 1,64%-a). Igaz, ebbõl csak 210 ezer fõ volt lengyelanyanyelvû, viszont többségük (230 ezer fõ) ukrán ajkú volt (utóbbiakesetében katolikus ukránokról van szó). Lengyelek a jobb parti Ukrajnaúgyszólván minden körzetében éltek. Szám szerint legtöbben a Sepe-tovszki körzetben (60 ezer fõ), ahol a népesség 9%-át adták, arányaittekintve pedig a nyugat-ukrajnai Proszkurovi körzetben voltak a leg-többen (10%). A �lengyelek� száma némi csökkenésnek indult a �30-as évekbenUkrajnában. A második világháború során jelentõsen megnõtt az Ukrán SZSZKterülete, fõként az egykori lengyel területek rovására. Bár Ukrajna szá-mottevõ lengyelországi területeket szerzett, az ukrajnai lengyelség számamégis csökkent, részben a második világháborús, az ukrán nacionalistaUPA szervezet által végrehajtott vérengzések miatt, valamint a világhá-borút követõ kitelepítési program (Visztula-hadmûvelet) következ-tében. 
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1959-ben tehát, a megnövekedett területû Ukrajnában még az 1%-otsem érte a lengyelek aránya az össznépességen belül. Zsitomirban élt alegtöbb �lengyel� (valójában katolikus gyökerû ukrán), 103 ezer fõ, amia megye népességének 6%-át tette ki. Ezenfelül még Hmelnyickij (70ezer fõ, 4%), Lvov (59 ezer fõ, 3%), Ternopol (23 ezer fõ, 2%), Ivano-Frankovszk (10 ezer fõ, 1%) rendelkezett számottevõ lengyel lakosság-gal � noha az anyanyelvi adatokat nézvést a lengyelek sehol nem értékvolna az el az 1%-ot. A szovjet korszak végére jelentõsen csökkent az ukrajnai lengyelek(pontosabban: az ukrajnai lengyel identitású személyek) száma. AZsitomirban élõ �lengyelek� száma 69 ezer fõre esett vissza (ebbõl csakezer volt lengyel nyelvû), ami alig több, mint a megye lakosságának4%-a. Ezenfelül csak Lvovban (27 ezer fõ) és Hmelnyickijben (37 ezerfõ) maradtak meg nagyobb számban lengyel indentitásúak. A �90-esévekben azonban még tovább csökkent az ukrajnai lengyelek száma. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1926 476 435 210 499 1937 417 613 � 1959 363 297 68 194 1970 295 107 44 021 1989 219 179 27 500 1999 144 130 18 860 
Lengyelek Litvániában: Ukrajna és Belarusz mellett Litvániában isigen sok lengyel élt (mint láttuk, Vilno/Vilnius a legnagyobb lengyel vá-rosok közé tartozott), akiket nemcsak a katolikus identitás tett lengyel-lé, hanem a tényleges nyelvi/nemzeti hovatartozás is. Ennek alapjánelmondható, hogy � legalábbis a �60-as évektõl � amikor a belorussziailengyel nyelvûek számának éles megcsappanása észlelhetõ � Litvániaadott otthont a legtöbb, Lengyelország határain túl maradt lengyelnekKelet-Európában. Litvániában a lengyelek száma még nõtt is a szovjetkorszakban, és az asszimiláció is csak minimális volt körükben (arányukaz 1959-es 8%-ról 1989-re 7%-ra csökkent). 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1959 230 107 222 744 1970 240 203 221 890 1979 247 022 218 029 1989 257 994 219 322 2001 234 989 � 
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Lengyelek Oroszországban: 1926-ban még csaknem 200 ezer lengyelélt Oroszországban. Õk gyakran az egykori számûzöttek utódai voltak.Ekkor már nagyfokú asszimiláció tapasztalható köztük, hiszen a 197ezer oroszországi lengyel közül csak 83 ezren beszéltek lengyelül. 1% fölötti lengyel népességet regisztráltak 1926-ban a szibériaiTomszki (8020 fõ, 1%), Acsini (5954 fõ, 1%), Krasznojarszki(4430 fõ, 1%),Szahalini körzetekben (358 fõ, 2%). Az oroszországi városok közül említésre méltó lengyel lakossággalrendelkezett Rosztov na Donu (3317 fõ, 1%), Omszk (2528 fõ, 2%),Szmolenszk (1700 fõ, 2%), Vlagyivosztok (1596 fõ, 2%), Tomszk (1442 fõ,1%), Krasznojarszk (1367 fõ, 2%), Novoszibirszk (1234 fõ, 1%), Szim-feropol (1182 fõ, 1%), Irkutszk (1177 fõ, 1%), Szevasztopol (1094 fõ, 1%),Novorosszijszk (919 fõ, 1%), Vlagyikavkaz (859 fõ, 1%), Csita (710 fõ,1%), Pjatyigorszk (623 fõ, 1%).A második világháború után a lengyelek már Oroszország egyetlennagyobb közigazgatási egységében sem alkottak akár csak 1%-ot kitevõkisebbséget. A jelenleg is Oroszországban élõ mintegy 70 ezer lengyelszétszórva él az Oroszországi Föderációban, a legtöbben Moszkvábanés Szentpéterváron (mintegy 4-4 ezer fõ). 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1926 197 827 83 785 1937 92 078 � 1959 118 422 22 193 1970 107 084 20 725 1979 99 733 14 923 1989 95 594 14 314 2002 73 001 � 

Németek Oroszországban, a Szovjetunióban 
Az Orosz Birodalom igen jelentõs német nemzetiségû lakossággal ren-delkezett: a 19. század végén csaknem 2 millió német élt Oroszország-ban (a teljes népesség 1,5%-a). Az oroszországi németek többsége pro-testáns vallású volt, két nagyobb csoportjuk különböztethetõ meg: aközépkori eredetû balti németség, amely a 18. században került oroszfennhatóság alá, és azok a fõként a Volga mentén élõ német telepesekleszármazottai, akiket II. Katalin uralkodása idején (1762) telepítettek
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be. A balti németek elsõsorban városlakók voltak, a volgai németek vi-szont agrárnépességet alkottak. A népszámlálási adatok szerint az oroszországi, illetve szovjetunió-beli németek száma, kivéve a �30-as éveket � összefüggésben a nagyéhínséggel, amely jelentõs emberveszteséget okozott a németek által islakott Volga-vidéken � végig nõtt, 1989-re meghaladva a 2 millió fõt.Igaz, a �30-as, �40-es évektõl kezdve felgyorsult asszimiláció mutathatóki a németek között, olyannyira, hogy 1989-re már a szovjetunióbelinémetek kevesebb mint fele volt német anyanyelvû. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 1 890 489 1926 1 238 549 1 175 061 1937 1 151 602 � 1959 1 619 655 1 214 699 1970 1 846 317 1 233 317 1979 1 936 214 1 103 552 1989 2 038 603 993 812 
1897-ben a németek egyetlen oroszországi kormányzóságban sem al-kottak többséget. Sõt, a németek nagy számuk ellenére csak egyetlen kor-mányzóságban haladták meg a lakosság 10%-át (a lengyel Petrokoviban). Baltikum: A lett többségû (41,5%) Lívlandi kormányzóságban 99 ezernémet élt (a többségük Rigában), ami a népesség 7%-a. Kurland 51 ezernémetnek adott otthont a 19. század végén (7,6%). A Kovnói kormány-zóságban 22 ezer németet találunk (1,4%), Esztlandban pedig mindösz-sze 16 ezer német élt (3,8%), s ezeknek is a többsége Revelben. A Szent-pétervári kormányzóságban 64 ezer német a lakosság 3%-át tette ki. Riga ekkor már lett többségû volt (45%), ám 67 ezer német lakott ek-kor a balti városban (24%). Az észt többségû Revelben sokkal kevesebbnémet élt, alig több mint 10 ezer, ami a város népességének 16%-a.Szentpéterváron 51 ezer német élt a 19. század végén (4%). Volga-vidék: Az orosz többségû Szaratovi kormányzóságban 167ezer német élt (7%). Ezek többsége lutheránus volt, ám ez volt az OroszBirodalom egyetlen olyan kormányzósága, amelyben számottevõ refor-mátus vallású népesség is élt (38 ezer fõ, 2%). A szintén orosz többségû(65%) Szamarai kormányzóságban 224 ezer német lakott (8%). Ukrajna: A Volini kormányzóság 171 ezer németnek adott otthont(6%). A Herszoni kormányzóságban 123 ezer német élt 1897-ben (5%).Ezek többsége katolikus volt. Ukrajnában a Jekatyerinoszlavi kormány-zóságban 81 ezer (4%), Odessza városában 10 ezer német élt (3%).
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A Krím is jelentõs németségnek adott otthont: a félszigeten élõ 79 ezernémet a népesség 5%-át tette ki. Besszarábia: Besszarábia kormányzóságban 60 ezer német lakott1897-ben (3%). Kaukázus: A Doni Kozák Seregben 35 ezer németet találunk (1%).A Tereki kormányzóságban 10 ezer (1%), Kubán megyében 21 ezer(1%), Tifliszben pedig mintegy 3 ezer német élt 1897-ben (1,8%). Lengyel kormányzóságok: A Varsói kormányzóságban 77 ezer né-met lakott (4%), a Kalisi kormányzóságban 61 ezer német a lakosság7%-át tette ki. A Szedlecki kormányzóságban 12 ezer (2%), a Szuvalkikormányzóságban 30 ezer (5%), a Radomi kormányzóságban 9 ezer (1%),a Plocki kormányzóságban 36 ezer (6%), a Petrokovi kormányzóságban148 ezer (11%), a Lublini kormányzóságban 26 ezer német élt (2%).Ezek a lengyel területen élõ németek elsõsorban paraszti és lutheránusnépességet alkottak (szemben a városok lengyel és zsidó lakosságával). Egyéb: Viszonylag sok német élt az Orosz Birodalom második váro-sában, Moszkvában. Az 1897-es népszámlálás szerint Moszkva népes-ségének 1,7%-a német nyelvû volt (95% orosz mellett). A németség voltaz egyetlen számottevõ kisebbség Moszkvában. Kijevben 4 ezer németélt a 19. század végén (1,75%).Érdemes megnézni, hogy mely kormányzóságokban lakott a leg-több német 1897-ben.
KORMÁNYZÓSÁG MILYEN  NÉMETEK NÉMETEK 

TÖBBSÉGÛ? SZÁMA ARÁNYA
1. Szamarai orosz (65%) 224 446 8%2. Volini ukrán (70%) 171 341 6% 3. Szaratovi orosz (77%) 166 528 7% 4. Petrokovi lengyel (72%) 148 765 11% 5. Herszoni ukrán (53%) 123 449 5% 6. Lívlandi lett (42%) 98 573 7% 7. Jekatyerinoszlavi ukrán (69%) 80 979 4% 8. Tavricseszki ukrán (42%) 79 305 5% 9. Varsói lengyel (74%) 77 160 4% 10. Szentpétervári orosz (82%) 63 457 3% 
Németek az Oroszországi Föderációban: Az Orosz Birodalom fel-bomlása után jelentõs számú németség maradt Oroszország területén,elsõsorban az Alsó-Volga-vidéken (440 ezer fõ, 8%), de sok német lakotta Krímben (46 ezer fõ, 7%) és az Észak-Kaukázusban is (93 ezer fõ).A �30-as években a németek fogyása észlelhetõ Oroszországban, az
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�50-es évek végén viszont több németet regisztráltak Oroszországban,mint a �20-as években. Ez azért különös, mert 1941-ben a Volga mentinémetek közül százezreket Közép-Ázsiába deportáltak. Az 1959-es nép-számlálás során nem tüntették fel a németeket közigazgatási egysé-genként, ezért késõbbi, a �70-es évekbõl származó adatokra kell hivat-koznunk pontos számukat illetõen. A németek kevés helyen érték el az1%-ot, idetartoznak a következõ közigazgatási egységek: Oroszországeurópai részén Kalmükia (5 ezer, 2%), a Komi Köztársaság (15 ezer, 2%).Az Urálban Cseljabinszk (41 ezer, 1%), Orenburg (40 ezer, 2%). Szi-bériában Omszk (112 ezer, 6%), Kemerovo (52 ezer fõ, 2%), Tyumeny 20ezer (1%), Tomszk (15 ezer, 2%). A második világháborút követõen a németek körében erõs asszimi-láció (ruszifikáció) észlelhetõ, a �90-es években pedig valóságos németexodus vette kezdetét. Az oroszországi németek jelentõs része elhagytaszülõhazáját. Németek fõleg Szibériában maradtak, több mint 300 ezer fõ.
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1926 806 301 767 690 1937 651 429 � 1959 820 016 566 060 1970 761 888 433 604 1979 790 762 375 234 1989 842 295 352 116 2002 597 212 � 
A Volgai Autonóm Szovjet Szocialista Német Köztársaság (VASZSZNK) nemzetiségi képének változásaA 22 kantonból álló VASZSZNK-t 1918-ban alapították az Alsó-Volga-vidéken. 1926-ban kétharmados német többségû volt a terület, amelyazonban jelentõs orosz és ukrán kisebbséggel is rendelkezett. 

VOLGAI NÉMET KÖZTÁRSASÁG, 1926    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
német 379 630 66,41% orosz 116 561 20,39% ukrán 68 561 12% egyéb 6 825 1,19% 
Összesen 571 578 100% 
A �30-as évek elején az erõszakos kollektivizáció az Alsó-Volga-vidékszámára katasztrofális következményekkel járt, ez volt a Szovjetunióegyik olyan területe, amelyet leginkább sújtott az éhínség. A �30-as
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években a kazahok kivételével minden nép száma csökkent az auto-nóm területen, ám a nemzetiségi arányok lényegében változatlanokmaradtak. A német etnikai többségû Volgai Német Köztársaságot 1941augusztusában, nem sokkal a Szovjetunió elleni német agresszió utánszüntették meg, a németeket Szibériába és Közép-Ázsiába deportálták.
VOLGAI NÉMET KÖZTÁRSASÁG, 1937    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA német 322 652 65,85% orosz 106 466 21,73% ukrán 47 904 9,77% kazah 6 268 1,2% egyéb 6 639 1,35% 
Összesen 489 929 100% 

Németek Kazahsztánban: 1937-ben, még az 1941-es deportálás elõttmintegy 80 ezer német élt Kazahsztánban elsõsorban Akmolinszk (21ezer, 2%) és Kusztanaj (11 ezer, 3%) megyében. 1941-ben a németek jelentõs részét (több százezer fõt) Kazahsztánbadeportálták, de a háború utáni elsõ, 1959-es népszámlálás még nemtüntette fel, csak 1970-tõl mutatható ki a népszámlálásokban a ka-zahsztáni németek pontos elhelyezkedése. 1970-ben németek éltek je-lentõs számban a következõ kazahsztáni megyékben: Karaganda (146ezer, 9%), Celinograd (100 ezer, 13%), Kusztanaj (90 ezer, 10%), Kok-csetav (75 ezer, 13%), Pavlodar (73 ezer, 11%), Dzsambul (66 ezer, 8%),Alma-Ata (52 ezer, 7%), Szemipalatyinszk (47 ezer, 7%), Csimkent (46ezer, 4%), Észak-Kazahsztán (38 ezer, 7%), Talgi-Kurganszk (35 ezer,6%), Aktyubinszk (31 ezer, 6%), Kelet-Kazahsztán megye (22 ezer, 3%),Turgaj (11 ezer, 5%). A kazahsztáni németek száma a szovjet korszakban nõtt, bár 1989-rejelentõs részük eloroszosodott. A �90-es években többségük eltávozott Kazahsztánból, elsõsorbanNémetországba. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1937 80 568 � 1959 ? ? 1970 858 077 643 712 1979 900 207 580 735 1989 957 518 520 920 1999 353 400 
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Észak népei 

Finnek Oroszországban
Az oroszországi finnek legnagyobb, kompakt csoportját a múltban azingermanlandi finnek alkották. Az ingermanlandi finnek nyelve a finnnyelvjárások keleti ágához tartozik. Ingermanland területére a finnek a17. századtól kezdve költöztek be nagyobb számban. 1617-ben, a sztol-bovói békében Svédország megszerezte Ingermanlandot Oroszor-szágtól, ennek következtében jelentõsen megváltozott a terület etnikaiképe, mivel a pravoszláv vallású (karél, orosz, izsór) lakosok jelentõsrésze elvándorolt, Stockholm pedig igyekezett lutheránusokkal bené-pesíteni ezeket az újonnan megszerzett földeket. Így kerültek finnekIngermanlandba, ahol a 17. század végén többséget is alkothattak. In-germanland az Északi Háború (1700�1721) eredményeképpen került azOrosz Birodalom fennhatósága alá. Fõként a lutheránus egyházra épülve jött létre a finnek fejlett isko-lai-közmûvelõdési hálózata. A lutheránus finnek között már a 19. szá-zadban igen elterjedt volt az írni-olvasni tudás.1917 után a szovjethatalom támogatta a finnek kulturális önrendel-kezését, ez a szovjet nemzetiségi politika egészen 1937-ig mûködött(bár az erõszakos kollektivizációval szembeni ellenállás miatt már a �30-as évek elején repressziókra került sor az ingermanlandi finnek ellen, amásodik világháborút megelõzõ években pedig stratégiai okokra hi-vatkozva telepítettek ki finneket a határövezetbõl). 1937-ben betiltottáka finn nyelvû oktatást, 1938-ban a lutheránus egyházközösségek mû-ködését. 1941 augusztusában a Leningrád környéki finnek deportáció-jára vonatkozó utasítást fogadott el a szovjet katonai vezetés, de ezenparancs teljes végrehajtására már nem jutott idõ. A második világhá-ború idején az ingermanlandi finnek egy részét (mintegy 60 ezer em-bert) deportálták a finn hatóságok. A háború végén Helsinki kiadta adeportált finneket a Szovjetuniónak, ám azok nem kapták vissza ko-rábban élvezett jogaikat. Amint az a táblázatból is kitetszik, az oroszországi finnek számára
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katasztrofálisan alakult a 20. század. 1897-ben még 143 ezer volt a szá-muk (nem idevéve az akkor Orosz Birodalomhoz tartozó Finn Nagy-hercegséget), ami jelentõsen lecsökkent a �20-as évekre. A �30-as évekelején némi fellendülés volt észlelhetõ számukban, de a második világ-háborús tragédiát nem tudták kiheverni. Számuk majd felére csökkent,ráadásul a �60-as évektõl az asszimiláció is jelentõsen felgyorsult körük-ben. Ma már az oroszországi finnek kétharmada nem is beszél finnül. Megjegyzendõ, hogy az orosz és szovjet népszámlálások � külö-nösen a �30-as években � nem mindig húztak éles határt a finnek és akarélok közé. A finnek számának gyarapodása a �30-as években példáulannak köszönhetõ, hogy Karéliában � miközben a karélok száma a hi-vatalos statisztika szerint élesen csökkent � sokakat �finnként� vettekszámításba. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 (Finn Nagyhercegség nélkül) � 143 068 1926 115 220 112 563 1937 135 643 � 1959 72 356 63 651 1970 62 307 32 253 1979 55 687 23 851 1989 47 102 17 056 2002 34 050 � 
A finnek településterülete OroszországbanAz 1897-es népszámlálás szerint a finnek túlnyomó többsége (130 ezerfõ) az orosz többségû (82%) Szentpétervári kormányzóság területén élt.Itt a 130 ezer finn a lakosság 6%-át alkotta (arányuk legmagasabb aCarszkoje Szeló-i járásban volt, ahol a népesség negyedét tették ki). Az 1926-os népszámlálás szerint az oroszországi finnek 99,7%-a a Le-ningrádi kormányzóság területén élt (itt a népesség 4%-át alkotva). Ezen-kívül Murmanszk kormányzóságban is számba vettek 1700 finnt (7%). Az 1959-es népszámlálás szerint már csak az oroszországi finnek28%-a élt Leningrád megye területén (20 ezer fõ, a népesség 2%-a).Karéliában ekkor 27 ezer finnt regisztráltak (4%), azaz többet, mintLeningrád megyében (Karéliában egyébként elõször az 1937-es nép-számlálás mutatott ki 14 ezer finnt, holott az ezt megelõzõ, 1926-os nép-számlálás szerint finnek nem éltek Karjalában). A 2002-es népszámlálás szerint 14 ezer finn él Karéliában és csak alig8 ezer Leningrád megyében. Ennyi maradt a valaha 130 ezres inger-manlandi finnségbõl. 
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Izsórok Oroszországban
A finnugor nyelvcsalád balti ágába tartozó nyelvet beszélõ izsórok lak-helye a Finn-öböl délkeleti partszakasza, a Narva és a Ladoga-tó kör-nyéki terület, a történelmi Ingermanland (amely Bölcs Jaroszláv kijevifejedelem svéd feleségérõl kaphatta nevét). Az izsórok nyelve nagyon közel áll a karélhoz, ráadásul egy részükténylegesen is karélnak nevezi magát, ami megnehezíti az izsórok pon-tos beazonosítását. A valószínûleg az izsórokkal azonosítható ingarinépet már egy 12. századi pápai bullában említik. Az izsórok lakterületea középkorban Novgorod befolyása alá tartozott, az izsórok az oroszokoldalán részt vettek 1240-ben a névai csatában a svédek legyõzésében.1617-ben, a sztolbovói békében Ingermanland egy része Svédor-szághoz került. A svéd területekre protestáns népesség költözött be, azakkor már többségében pravoszláv izsórok közül viszont sokan azorosz területekre húzódtak.Az izsórok asszimilációját felgyorsította Szentpétervár megalapítása(1703) és világvárossá kiépülése. 1897-ben még csaknem 14 ezren voltakaz izsórok (fõként a Szentpétervári kormányzóságban), s számuk a 20.század elsõ évtizedeiben még nõtt is (beleértve az izsór anyanyelvûekszámát is). Az izsórok � hasonlóan a karélokhoz � számára a sztálinizmus évti-zedei és a második világháború hozták el a tragédiát. Bár 1917 után azizsórok is megteremthették � latin alapú � írásbeliségüket, az izsórnyelv tantárggyá vált az iskolákban, 1937-ben ezeket a vívmányokatfelszámolták. A második világháború során elõbb a finnek deportáltakizsórokat, majd a háború után visszatérõket a szovjethatalom számûzte.A háború alatt az izsór falvak egész sora semmisült meg. Az izsórok csaknéhány százan maradtak, s bár számuk némileg még emelkedett is a�80-as években, a �90-es években újabb törés következett be, s a 21.század elsõ éveiben (2002) 327 izsór maradt meg. Igaz, örvendetes fej-lemény, hogy a �90-es években nõtt az izsór nyelvet beszélõk száma. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 13 774 1926 16 136 14 183 1937 8 565 � 1959 (a Szovjetunióban) 1062 369 1970 270 86 1979 748 244 1989 820 302 2002 327 362 
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Karélok Oroszországban
Karélok többségében az Oroszországi Föderáció Finnországgal szom-szédos északnyugati végvidékén, a Karéliai Köztársaságban élnek (egyrészük viszont Tver megye területén).A karélok nyelvrokonaink, nyelvük az uráli nyelvcsalád balti finnágába tartozik. A karél nyelv legközelebb a finnhez áll, a finnek és ka-rélok között viszont jelentõs eltérés, hogy a finnek evangélikusok, a ka-rélok pravoszlávok. Maguk a karélok is több szubetnoszra tagozódnak, a három legna-gyobb ezek közül a livvik, ludok és a tveri karélok csoportjai.A karélok õslakói a mai Novgorod (ismert, hogy karélok laktak a kö-zépkori Novgorodban is), Leningrád megye területének és Karéliának.A karélok keresztény (pravoszláv) hitre térítése már a középkorbanmegkezdõdött. A karél területek egy része 1617-ben Svédország kezérekerült, ekkor a pravoszláv karélok egy része délre vándorolt: õk a maTver megyében élõ karélok õsei.A Karéliai Köztársaságot 1923-ban hozták létre Szovjet-Oroszor-szágban, a �20-as években megteremtették az önálló karél írásbeliséget(1938-ig latin ábécével, majd kirillicával). 1937-ben, miközben a karélnyelv további fejlesztését tartották szükségesnek, a finn nyelv ellen in-dítottak hajszát. 1940-ben viszont egy hirtelen fordulattal a finn irodal-mi nyelvet tették meg Karélia hivatalos nyelvének, megalapítva aKarél-Finn Szovjet Szocialista Köztársaságot, amely a Szovjetunió tag-köztársaságaként állt fenn egészen 1956-ig.A szovjet korszak kimondottan kedvezõtlen változásokat hozott akarélok életében: a karél másodrangú nyelvvé való tétele, a második vi-lágháború megpróbáltatásai (a karélok részleges deportációja), az ipa-rosítás nyomán történõ betelepítések, az egyoldalú iparfejlesztés (a ka-réliai erdõk kizsákmányolása) ahhoz vezetett, hogy megtört a karél népfejlõdése. Ma a karélok fele annyian sincsenek, mint a 20. század elején,s az anyanyelvi adatokat tekintve még rosszabb a helyzet. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 208 101 1926 248 030 236 294 1937 231 464 � 1959 164 050 118 040 1970 141 148 90 158 1979 133 182 75 270 1989 124 921 60 696 2002 93 344 52 880 

KARÉLOK 121

orosznep.balt-eszak.qxd  2011. 10. 16.  11:52  Page 121



Karélia nemzetiségi képének változása A Karél Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságot 1923-ban hozták lét-re, kialakítása részben az Olonyecki kormányzóság, részben az Arhan-gelszki kormányzóság területébõl történt. Közvetlen elõdje az 1920-banalapított vörös Karél Munkakommuna volt.Már 1926-ban, az elsõ szovjet népszámlálás idején Karélia orosztöbbségû volt, az akkor 269 ezer lakosú Karéliában 100 ezer karél élt(37%). A karélok és oroszok mellett említésre méltó volt ekkor a szinténfinnugor vepszék aránya is.
KARÉLIAI ASZSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 153 967 57% karél 100 781 37,4% vepsze 8 587 3,1% egyéb 6 001 2,2% 
Összesen 269 336 100% 
Karéliát 1940-ben a Szovjetunió önálló tagköztársaságává léptettékelõ Karél-Finn Szovjet Szocialista Köztársaság néven (1956-ban �fo-kozták le� ismét autonóm köztársasággá). A második világháború ha-talmas pusztításokat okozott Karéliában.Ennek is következtében csökkenésnek indult a karélok száma (illet-ve egy részüket már 1937-ben finnként vették számba), úgyhogy 1959-ben Karélia finnugor népessége már a 20%-ot sem érte el.Ezzel szemben jelentõsen megnõtt a keleti szláv népesség száma ésaránya. 
KARÉL SZSZK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
karél 85 473 13,1% orosz 412 773 63,3% belorusz 71 900 11% finn 27 829 4,2% ukrán 23 339 3,6% tatár 8 459 1,3% egyéb 21 573 3,3% 
Összesen 651 346 100% 
A szovjet korszak további évtizedeiben folytatódott Karélia finnugornépességének csökkenése. A karélok száma tovább apadt, arányuk10%-ra süllyedt.
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A karéliai finnek is fogyatkozásnak indultak. Eközben az oroszokszáma és aránya tovább nõtt, megközelítve a 75%-ot.
KARÉL SZSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
karél 78 928 10% orosz 581 571 73,6% belorusz 55 530 7% ukrán 28 242 3,6% finn 18 420 2,3% egyéb 27 459 3,5% 
Összesen 790 150 100% 
A �90-es években jelentõsen csökkent Karélia lakossága, több mint 70ezer emberrel.Bár az oroszok száma is csökkent, arányuk mégis növekedett ebbenaz idõszakban 76,6%-ra.A karélok is tovább fogyatkoztak, arányuk 10% alá süllyedt.Lényegében az összes nép aránya csökkent, kivéve az oroszokét.A finnugor népek aránya Karélián belül ma alig haladja meg a 10%-ot.Problémát jelent, hogy Karéliában csak az oroszt tekintik hivatalosnyelvnek (az alkotmány 11. cikkelye szerint). 
KARÉLIAI KÖZTÁRSASÁG, 2002   NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
belorusz 37 681 5,2% karél 65 651 9,1% orosz 548 941 76,6% ukrán 19 248 2,7% finn 14 156 2% egyéb 30 604 4,2% 
Összesen 716 281 100% 

A tveri karélok Tver környéke az oroszság hagyományos településterületének számít,ám a terület etnikai képét színesítik azok a finnugor nyelvû pravoszlávkarélok, akik a 17. században telepedtek le Tver környékén az evangé-likus svédek elõl menekülve.1897-ben, az elsõ orosz népszámlálás idején 1,769 millió fõ volt aTveri kormányzóság lakossága. A kormányzóság etnikailag homogénorosz volt, de ekkor még 117 ezer karél lakott Tver megyében (teháttöbben, mint jelenleg a karélok összlétszáma), a kormányzóság lakos-ságának 6,7%-át adva.
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TVERI KORMÁNYZÓSÁG, 1897     ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 1 642 506 92,8% karél 117 679 6,7% 
Összesen 1 769 135 100% 
Az 1926-os szovjet népszámlálás szerint a Tveri kormányzóság la-kossága 2 millió fölé emelkedett. Fõként az oroszok száma nõtt, de ek-kor még a karélok is gyarapodtak, igaz, arányuk némileg csökkent. Ek-kor még nem volt nagy különbség az etnikai és az anyanyelvi mutatókközött. 
TVERI KORMÁNYZÓSÁG, 1926     NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 2 097 123 93,5% karél 134 334 6% 
Összesen 2 241 995 100% 
A sztálinizmus idején Tver megyét a szovjet államfõrõl Kalinyinmegyének nevezték el (ez az elnevezés egészen 1989-ig megmaradt).Ez az idõszak a tveri karélok számára igazi tragédiának bizonyult: lét-számuk kevesebb mint a felére esett vissza, 60 ezer fõ alá, ráadásul atveri karélok nyelvi asszimilációja is nagy lendületet vett: 1959-ben már30%-uk orosz anyanyelvû volt. 
KALINYIN MEGYE, 1959               NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 1 706 405 94,4% karél 59 120 3,2% egyéb 41 202 2,4% 
Összesen 1 806 787 100% 
A Szovjetunió további évtizedeiben csak tovább romlott a tverikarélok helyzete. 1989-ig ismét �megfelezõdtek�, 23 ezer fõre, s arányuk1%-ra csökkent. 1989-re már az ukránok is többen voltak Tver megyé-ben, mint a karélok.
TVER MEGYE, 1989                        NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 1 555 050 93,5% ukrán 28 941 1,7% karél 23 169 1,4% egyéb 55 962 3,4% 
Összesen 1 663 122 100% 
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A �90-es évek sajnos nem hoztak javulást a tveri karélok életében.Számuk még tovább fogyatkozott, s a 2002-es népszámlálás szerint máréppen csak elérik az 1%-ot. Igaz, a megye lakosságának egésze csök-kent, beleértve az oroszokat is. Úgy tûnik, a tveri karélok számáravégzetesnek bizonyult a 20. század. A tveri karélok � bár van kulturálisautonómiájuk � félõ, 400 év alatt teljesen eltûnnek.
TVER MEGYE, 2002                NEMZETISÉGÛEK SZÁMA                               ARÁNYA 
karél 14 633 1% orosz 1 361 006 92,5% ukrán 22 563 1,5% egyéb 73 253 5% 
Összesen 1 471 455 100% 

Vepszék Oroszországban 
A Ladoga- és Onyega-tó környékén lakó vepszék ugyanúgy az urálinyelvcsalád balti finn ágába tartozó finnugor nyelvet beszélnek, minta karélok vagy az izsórok. A vepszék önelnevezése a vepsz, ám egy ré-szük lüdinek hívja magát, ami valószínûleg összefüggésben van azegyik karél szubetnosz (a ludok) elnevezésével. A régi orosz terminoló-giában a vepszéket csúdnak nevezték, hivatalosan 1926-ig. (Bár a csúdetnonim jelentéstartománya meglehetõsen széles az orosz nyelvben.Csúdnak nevezték általában az északi népek � finnugor � õslakosságát.)A vepszék elsõ említése minden bizonnyal még a kora középkorbólvaló, Jordanes gót történetében olvasható a Vasinabroncas népnév, amita kutatók egy része a vepszékkel azonosít. A történeti és a nyelvészeti(toponímiai) adatok arra utalnak, hogy a vepszék lakterülete valahajóval kiterjedtebb volt, egészen a Volhovig húzódhatott. A vepszék mára középkorban felvették a pravoszláviát, fokozatosan eloroszosodtak.A 20. század elejére a vepszék településterülete északra húzódott vissza,egy részük pedig beolvadt a karélokba (innen a fentebb említett közösetnonim).1917 után a vepszék nem kaptak önálló területi közigazgatási egysé-get, a vepsze területek egy része Karéliához került, más részük Lenin-grád megyéhez. A �20-as években a vepszék kialakíthatták saját írás-beliségüket, megindult a vepsze nyelv oktatása az iskolákban, vepszenemzetiségi körzetek alakultak Leningrád megyében és Karéliában. Az
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1937-es terror idején a vepsze érelmiséget is likvidálták, megszüntettéka vepsze nyelv oktatását, felszámolták a nemzetiségi rajonokat. A vep-sze újjászületés 1989-tõl indult meg, amikor is újra oktathatóvá vált anyelv az iskolákban, helyreállították a � latin ábécés � vepsze írásbeli-séget. A rendszerváltás után (1994-ben) Karéliában újraalakult a vepszenemzetiségi körzet, de ezt 2005-ben megszüntették. 1897-ben még csúdnak hívták a vepszéket, s ekkor még több mint 25ezren beszélték a vepsze nyelvet. A vepszék számára jól indult a 20.század, hiszen 1926-ra már 30 ezer fölé emelkedett számuk, s jelentõsennõtt a nyelvet beszélõk száma is. A vepszék számára végzetesnek bizonyult a második világháború.1959-ben már csak fele annyian voltak, mint egy nemzedékkel koráb-ban. Az �50-es évek végén a vepszék körében már igen erõs volt azasszimiláció, hiszen kevesebb mint felük ismerte csak a nyelvet. Ez aszomorú folyamat a �80-as években megfordulni látszott: a �80-as évek-ben valóságos vepsze feltámadás észlelhetõ, jelentõsen nõtt a magukatvepszéknek vallók száma, és a vepsze nyelvûek száma. A �90-es évek-ben azonban megtört ez az örvendetes folyamat, és ismét jelentõsencsökkent a vepszék valamint a vepsze nyelvûeké is. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 25 820 1926 32 784 31 025 1937 29 585 � 1959 16 170 7 464 1970 8 490 3 029 1979 7 550 2 723 1989 12 142 6 231 2002 8 240 5 753 

ÉSZAK NÉPEI126

orosznep.balt-eszak.qxd  2011. 10. 16.  11:52  Page 126



A Volga�Urál-vidék népei

Mordvinok Oroszországban 
A mordvinok a legnagyobb létszámú finnugor nép Oroszországban,sokáig a magyarok és finnek után a harmadik legnagyobb lélekszámúfinnugor népnek számítottak (egészen a legutóbbi idõkig számuk mégaz észtekét is felülmúlta). A mordvinok a marikkal együtt a volgai finnugor népek közé tartoz-nak. Két nagyobb szubetnosz alkotja a mordvinokat, a moksa és az erza,ezek önelnevezésként is funkcionálnak (a mordvin, mordva elnevezéseredetileg csak külsõ megnevezésként létezett, maguk a �mordvinok�,azaz a moksák és erzák nem használták). A mordva etnonim iráni ere-detû (mard �férfi�). A moksák a mordvinok nyugati és déli csoportját, azerzák a keletit alkotják. Mordvin eredetûek az eltatárosodott karatájok is.A középkorban a mordvin településterület nyugati határa még egé-szen az Oka folyóig húzódott, amirõl az írott források mellett toponími-ai adatok is tanúskodnak. A mordvin területek 1552 után váltak Oroszország részeivé. A mord-vinok többsége pravoszláv keresztény vallású. A népszámlálási adatok szerint a 20. század elsõ harmadában szé-pen nõtt a mordvinok száma, azonban a �30-as évek második felétõl, a�40-es évektõl fokozatosan erõsödõ asszimiláció tapasztalható körük-ben. Ez különösen a mordvin nyelv helyzetét látva szembetûnõ: már az�50-es években 1 millió alá csökkent a mordvin anyanyelvûek száma, a�70-es évektõl pedig rohamos ütemben folytatódott a negatív tenden-cia, aminek következtében a magukat mordvinnak vallók száma iscsökken. A mordvinok ilyen gyors asszimilációja részben településte-rületük széttagoltságával magyarázható. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 1 023 841 1926 1 334 659 1 256 116 1937 1 214 189 � 
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1959 1 211 105 968 167 1970 1 177 492 938 411 1979 1 111 075 829 171 1989 1 072 939 740 048 2002 843 350 614 260 
A mordvinok településterületeA mordvinok nem alkotnak összefüggõ településterületet, földrajzilaga leginkább fragmentált finnugor néprõl van szó. A mordvinok az oro-szokkal, ukránokkal, tatárokkal együtt részt vettek Szibéria és Közép-Ázsia kolonizálásában, ezért viszonylag sok mordvint találhatunk akorai népszámlálásokban ezeken a területeken is. A legtöbb mordvint 1897-ben a Szamarai kormányzóságban írtákössze, 238 ezer fõt, ami a kormányzóság lakosságának 9%-a (65%-osorosz többség mellett, további jelentõs német, ukrán, tatár lakossággal).A Volga mentén az orosz többségû (68%) Szimbirszki kormányzóság-ban 189 ezer mordvin lakott, ami a lakosság 12%-a (11% csuvas és 9%tatár mellett). 10% fölött volt a mordvinok aránya a Penzai kormányzó-ságban is, ahol 187 ezren laktak (13%, 83%-os orosz többséggel együttélve). A szintén orosz többségû (77%) Szaratovi kormányzóságban 124ezer mordvin élt a 19. század végén, ami a népesség 5%-a. A homogénorosz többségû (95%) Tambovi kormányzóságban 90 ezer mordvin la-kott (3%). 53 ezer mordvin élt a homogén orosz többségû (93%) Nyi-zsegorodszki kormányzóságban, ahol a népesség 3%-át tették ki. Az orosz többségû Kazanyi kormányzóságban 22 ezer mordvint vet-tek számba 1897-ben (1%).Az Urálban az orosz többségû (70%) Orenburgi kormányzóság 38ezer mordvinnak adott otthont (2%). Az Ufai kormányzóságban csak-nem ennyi, 37 ezer mordvin élt (2%). Dél-Szibériában a kazah többségû Akmolinszki kormányzóságbanélt 8500 mordvin (1%). A mordvinok jelentõs széttagoltságára utal tehát az, hogy nemhogyegyetlen kormányzóság, de egyetlen járás sem volt mordvin többségûa 19. század végén Oroszországban. A 20. század elején, mint láttuk, jelentõsen nõtt a mordvinok száma.S ez különösen a Volga menti mordvin törzsterületeket érintette. A Penzai kormányzóságban a mordvinok száma 377 ezer fõreemelkedett (azaz megduplázódott 1897 és 1926 között), arányuk 17%-raugrott. Ezzel Penza vált a legnagyobb mordvin területté, bár a szamaraimordvinok száma is nõtt (251 ezer fõre, elérve a 10%-ot). A Szaratovikormányzóságban is nõtt a mordvinok száma (154 ezer fõre, ami a né-
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pesség 5%-a). A Nyizsegorodszki kormányzóságban 53 ezerrõl 85 ezer-re nõtt a mordvinok száma (3%). Az Uljanovszki kormányzóságban 179ezer mordvin lakott 1926-ban (13%). Az újonnan létrehozott Tatár ASZSZK-ba 35 ezer mordvin került (alakosság 1%-a). A Csuvas ASZSZK-ban 24 ezer mordvin élt (3%). Az Urálban, az Orenburgi kormányzóságban már csökkent a mord-vinok száma, 38 ezerrõl 23 ezer fõre (3%), Baskíriában viszont nõtt, 50ezer fõre (2%). A szibériai mordvinok száma jelentõsen nõtt a 20. század elsõ har-madában, 1926-ban már több mint 100 ezer mordvin élt Szibériában: 3,6ezer fõ élt a Troicki (1%), 25 ezer fõ a Barnauli (6%), 10 ezer a Bijszki(1%), 14 ezer a Kuznyecki (3%), 12 ezer a Minuszinszki (4%), 10 ezer aNovoszibirszki (1%), 4 ezer a Rubcovai (1%), 8 ezer a Tomszki körzetben(1%). Bár a mordvinok aránya mindenütt elenyészõ volt, mégis 1926-ban az oroszok, ukránok, beloruszok után a finnugor mordvinok alkot-ták Szibéria negyedik legnagyobb népét!A mordvinok megtalálhatók voltak a Kazah ASZSZK-ban, az Akmo-linszki kormányzóságban is (17 ezer fõ, 1%). 1930-ban létrehozták a Mordvin Autonóm Körzetet, amely 1934-benköztársasági rangot kapott. A mordvinok nagy szétszórtságára utal,hogy 1937-ben csak a mordvinok harmada élt saját köztársaságában.Ez az arány a késõbbiekben csak csökkent, s 1959-ben már a 30%-otsem érte el, miközben a Mordóvián kívül élõ mordvinok száma is stag-nált vagy fogyott.A Volga mentén 1959-ben a Csuvas ASZSZR-ben 24 ezer mordvin élt(2%), Penza megyében 109 ezer (7%), Uljanovszk megyében 73 ezer(7% � 1926-ban még 179 ezer), a Tatár ASZSZK-ban 33 ezer (1%), Sza-ratov megyében 23 ezer (1%). Nõtt viszont az uráli mordvinok száma a �30-as években. 1959-reOrenburg megyében 95 ezerre emelkedett a számuk (5%), Cseljabinszkmegyében 30,5 ezer mordvin találunk ekkor (1%), Baskíriában 44 ezret(1%).De mordvinok jelentek meg a Távol-Keleten is 1945 után. A Pri-morszki területen 15 ezer mordvint találunk a második világháborúután (1%), a Habarovszki területen 14 ezret (1%), Kamcsatkán 3 ezret(1%), de Szahalin szigetére is betelepült 10 ezer mordvin (2%). Ez a településterület napjainkra is megmaradt, a mordvinok foko-zódó asszimilációja mellett. 2002-ben a mordvinok a Mordvin Köz-társaságon kívül csak a Csuvas Köztársaságban (1%), Orenburg megyé-ben (2%), Penza megyében (5%), Szamara megyében (3%), Uljanovszkmegyében (3,6%) haladták meg az 1%-os népességarányt.
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A Mordvin köztársaság nemzetiségi képének változásaAz 1930-ban (1934-ben) létrehozott ASZSZK-ban a mordvinok mind-össze a lakosság harmadát tették ki az 1937-es népszámlálás szerint,jelentõs orosz többség mellett. E két népen kívül még tatárok is laktakMordóviában nagyobb számban. 
MORDVIN ASZSZK, 1937       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
mordvin 411 565 34,4% orosz 720 023 60,3% tatár 48 789 4% egyéb 13 865 1,1% 
Összesen 1 194 242 100% 
A �30-as évektõl, mint láttuk, a Mordvin ASZSZK-ból jelentõs nép-tömegek vándoroltak ki Szibériába és a Távol-Keletre. Nem csoda, hogya lakosság száma még az �50-es évek végén sem érte el az 1937-es szin-tet. A nemzetiségi arányok mindamellett nem változtak jelentõsen (bára mordvinok aránya némileg nõtt). 
MORDVIN ASZSZK, 1959            NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
mordvin 357 978 35,8% orosz 590 557 59% tatár 38 636 3,8% egyéb 21 922 2,17% 
Összesen 1 000 093 100% 
Bár a �60-as években még enyhén nõtt a népesség Mordóviában, a�70-es években ez a köztársaság a Szovjetunió azon ritka szubjektumaiközé tartozott, ahol nem nõtt, hanem csökkent a lakosság száma. Egye-dül a muszlim tatárok száma emelkedett némileg, de a mordvinok és azoroszok már a szovjet korszakban fogyni kezdtek. A nemzetiségi ará-nyok a lényeget illetõen nem változtak. 
MORDVIN ASZSZK, 1989            NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
mordvin 313 420 32,5% orosz 586 147 60,8% tatár 47 328 4,91% egyéb 16 609 1,72% 
Összesen 963 504 100% 
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A �90-es években jelentõsen csökkent Mordóvia lakosságának szá-ma. A csökkenés minden népet érintett, mordvinokat, oroszokat, tatá-rokat egyaránt. Ennek köszönhetõen a köztársaság nemzetiségi képenem változott jelentõsen. Mordóviában lényegében ugyanazok az etni-kai arányok tapasztalhatók ma, mint a �30-as években. 
MORDVIN KÖZTÁRSASÁG, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA  ARÁNYA 
mordvin 283 861 31,93% orosz 540 717 60,83% tatár 46 261 5,2% egyéb 17 927 2% 
Összesen 888 766 100% 

Csuvasok Oroszországban
A csuvasok (önelnevezés: cava�) Volga mentén élõ török nyelvû nép.Nyelvük igen sok finnugor elemet tartalmaz. Több szubetnoszra osz-lanak, a �felföldi� csuvasokra (virjal, turi), a �középsõ� (anat encsi) és a�síksági� (anatri) csoportokra. A �felföldi� csoportok nyelvére jellemzõinkább az erõs finnugor hatás, míg a sík vidéken élõk jobban megõriz-ték a bulgár-török nyelvi vonásokat. A csuvasok nyelve az egyetlenfennmaradt rotacizáló török nyelv. Valaha jóval elterjedtebb volt ez anyelvcsoport, a volgai bulgárok is �r-török� nyelven beszéltek, s a ma-gyar nyelv honfoglalás elõtti török jövevényszavainak többsége is egyrotacizáló török nyelvbõl (vagy nyelvekbõl) származik. A csuvas néperedetét legkézenfekvõbb tehát a volgai bulgárokhoz kötni, akik a 7�8.század tájékán jelenhettek meg a Középsõ-Volga vidékén (bár ennek azelméletnek vannak ellenzõi, s a tatárok is magukénak vallják a volgaibulgár örökséget�). Maga a csuvas etnonim csak a 16. századtól doku-mentálható. A csuvasok a 16. század közepétõl orosz alattvalók. Több-ségük pravoszláv keresztény. A csuvasok számának 20. századi alakulása két részre osztható. Bára népszámlálási adatok szerint a csuvasok száma egészen 1989-ig folya-matosan nõtt, az anyanyelvre vonatkozó táblázatok azt mutatják, reá-lisan csak 1970-ig lehet számolni a csuvasok számának tényleges növe-kedésével. A �70-es évektõl � azzal együtt is, hogy nõtt a magukat csu-vasnak vallók száma � asszimilációjuk felgyorsult. A csuvasok így is az
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Oroszországi Föderáció egyik legnagyobb kisebbségét képezik, számuk1 millió fölötti. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 843 753 1926 1 114 813 1 100 709 1937 1 158 384 � 1959 1 469 766 1 334 347 1970 1 637 028 1 438 805 1979 1 689 847 1 400 404 1989 1 773 645 1 375 215 2002 1 637 094 1 325 382 
A csuvasok településterülete: A legtöbb csuvas az orosz többségû, dejelentõs tatár lakossággal is rendelkezõ Kazanyi kormányzóságban élt a19. század végén. 832 ezer orosz és 665 ezer tatár után a csuvasok amaguk 602 ezres számukkal a kormányzóság harmadik legnagyobbnépe voltak. Csuvas többségû volt a Kozmogyemjanszki (50 ezer fõ �47%, 36% mari és 16% orosz mellett), a Civilszki (131 ezer fõ � 80%, 10%tatár és orosz mellett), és a Csebokszari járás (84 ezer fõ � 67%, 19%orosz, 12% mari, 3% tatár mellett). Az orosz többségû Szimbirszki kormányzóságban 160 ezer csuvas élt(10,5%). Itt csuvas többségû volt a Buinszki járás, ahol 81 ezer csuvas44,32%-os arányt ért el (34% tatár 17% orosz mellett). Az orosz többségû Szamarai kormányzóságban 91 ezer csuvas élt1897-ben (3%). Az 1920-ban alapított Csuvas Autonóm Körzet (1925-tõl autonómköztársaság) a csuvasok mindössze 60%-ának adott otthont a �20-asévekben. Az autonóm körzeten kívül 106 ezer csuvas élt a Szamaraikormányzóságban (4%), 127 ezer a Tatár ASZSZK-ban (5%), 45 ezerUljanovszk kormányzóságban (3%), 84 ezer pedig a Baskír ASZSZK-ban (3%). Ez az arány az �50-es évek végére 52%-ra csökkent, és a szovjet kor-szakban változatlan maradt (1989: 51%). A csuvasok majd fele tehátnem a Csuvas Köztársaságban él.
A Csuvas Köztársaság nemzetiségi képének változásaAz 1920-ban létrehozott csuvas autonóm területen háromnegyedes csu-vas többség volt 1926-ban. A legnagyobb kisebbséget az oroszok alkot-ták, akiknek aránya 20% volt. 
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CSUVAS ASZSZK, 1926          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csuvas 667 695 74,65% orosz 178 890 20% mordvin 23 958 2,67% egyéb 23 87 2,68% 
Összesen 894 390 100% 
A következõ évtizedekben lényegében semmit nem változott a köz-társaság etnikai képe. Az oroszok aránya enyhén nõtt, a csuvasoké eny-hén csökkent, a mordvinok mellett megjelentek továbbá a köztársaságetnikai arculatában a tatárok is. 
CSUVAS ASZSZK, 1959              NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csuvas 770 351 70,16% orosz 263 692 24% tatár 31 357 2,85% mordvin 23 863 2,17% 
Összesen 1 097 855 100% 
A szovjet korszak végére sem változott jelentõsen Csuvasföld nem-zetiségi arculata. A csuvas többség megmaradt, bár az oroszok arányanémileg nõtt. A finnugor mordvinok száma viszont jelentõsen csök-kent, arányuk 1%-ra esett. 
CSUVAS ASZSZK, 1989               NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csuvas 906 922 67,78% orosz 357 120 26,7% tatár 35 689 2,66% mordvin 18 686 1,39% egyéb 19 606 1,46% 
Összesen 1 338 023 100% 
A �90-es években � elõször történetében � csökkenni kezdett aCsuvas Köztársaság népessége. A nemzetiségi arányok azonban ígysem változtak. A Csuvas Köztársaság etnikai szerkezetét tekintve azOroszországi Föderáció egyik �legstabilabb� régiója. 
CSUVAS KÖZTÁRSASÁG, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csuvas 889 268 67,68% orosz 348 515 26,5% mordvin 15 993 1,21% 
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tatár 36 379 2,76% egyéb 23 599 1,8% 
Összesen 1 313 754 100% 

Marik Oroszországban
A marik Kelet-Európában élõ finnugor nép. A mari nyelv a volgai finn-ugor nyelvek közé tartozik (a mordvinnal együtt). A marik három na-gyobb néprajzi csoportra oszlanak, a hegyi, mezei és keleti marikra. A marik többsége a Volga mentén él, ám egyes csoportjaik az újkor-ban keletre menekültek, az Urálba. A marik 1552 után lettek orosz alatt-valók. A marik keresztények, de vannak hívei a hagyományos mari val-lásnak is. A népszámlálási adatok szerint a 20. században, a szovjet korszak-ban folyamatosan nõtt a marik száma, s csak a �90-es években követke-zett be visszaesés. Az anyanyelvi adatok azonban arra engednek követ-keztetni, hogy a marik száma csak a �70-es évekig emelkedett, ettõlkezdve viszont fokozott asszimiláció tapasztalható körükben (a �80-asévekben enyhe javulás észlelhetõ). A marik asszimilációja különösen a�90-es években gyorsult fel. Míg 1926-ban még a marik 99%-a volt marianyanyelvû, a 21. század elején viszont csak a magukat marinak vallók75%-a ismeri a nyelvet. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 375 439 1926 428 001 425 181 1959 498 066 475 709 1970 581 082 534 029 1979 599 637 525 867 1989 643 698 526 961 2002 604 298 451 033 

A marik településterülete1897-ben a marik a Kazanyi, Vjatkai, Ufai kormányzóságokban éltek.Legtöbben, 144 ezer fõ a Vjatkai kormányzóságban (5%), 122 ezer fõ azorosz többségû Kazanyi kormányzóságban (6%) és 80 ezren az Ufaikormányzóságban (4%). 
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A Kazanyi kormányzóságon belül mari (cseremisz) többségû volt aCarjovokoksajszki járás (55%). Ez volt az egyetlen mari többségû területaz Orosz Birodalomban. 1920-ban megalapították a Mari Autonóm Körzetet, ahol viszontcsak a marik alig több mint fele, 58%-a élt. 60 ezer mari marad a Vjatkaikormányzóságban, 80 ezer Baskíriában, további 16 ezer mari élt az uráliKunguri körzetben (3%). Ez az arány csak romlott a szovjet korszak végére: 1989-ben amariknak csak kevesebb fele élt a Mari ASZSZR területén (48,5%).Sokan laktak ezen kívül Baskíriában, Gorkij megyében, Tatarsztanban,de Tyumeny és Szverdlovszk megyében is. 
A Mari Köztársaság nemzetiségi képének változásaA Mari Autonóm Körzetet 1920-ban alapították, 1936-ban autonóm köz-társasági rangot nyert. 1926-ban még mari abszolút többségû volt, bárigen jelentõs oroszság is élt a területen. 

MARI AK, 1926                        NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
mari 247 979 51,43% orosz 210 016 43,56% tatár 20 219 4,19% 
Összesen 482 090 100% 
Az �50-es évek végére orosz többség alakult ki a Mari ASZSZK terü-letén, s erõteljesen növekedett a tatár népesség aránya is. 
MARI ASZSZK, 1959                      NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
mari 279 450 43,14% orosz 309 514 47,8% tatár 38 821 6% csuvas 9 065 1,4% egyéb 10 830 1,67% 
Összesen 647 680 100% 
A szovjet korszakban az �50-es évek végéhez képest nem változott aMari ASZSZK nemzetiségi szerkezete. 
MARI ASZSZK, 1989                     NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
mari 324 349 43,28% orosz 355 973 47,5% 
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tatár 43 850 5,85% egyéb 25 160 3,35% 
Összesen 749 332 100% 
1990-ben a Mari SZSZK nevét Marij-El Köztársaságra változtatták.A köztársaság népessége a �90-es években valamelyest csökkent, de anemzetiségi kép nem változott jelentõsen. A marik és az oroszok nagy-jából egyenlõ arányban népesítik be a köztársaságot, az oroszok némifölényével. 
MARIJ-EL KÖZTÁRSASÁG, 2002    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
mari 312 178 42,88% orosz 345 513 47,46% tatár 43 377 5,95% csuvas 7 418 1% egyéb 19 493 2,67% 
Összesen 727 979 100% 

Tatárok Oroszországban
A kipcsak-török nyelvû, zömében szunnita muszlim vallású tatárokOroszország legnagyobb létszámú nemzeti kisebbségét alkotják. A tatáretnogenezis vitatott � és politikai viták által is bonyolított � kérdés, áma nyelvi és történeti adatok tanúsága szerint a tatár nép kialakulásánakgyökerei aligha korábbiak a 13. századnál (azaz nem köthetõk közvet-lenül Volgai Bulgáriához). A tatárok a 16. század közepe, Kazany meghódítása után kerültekorosz fennhatóság alá. Megjegyzendõ, hogy a régebbi orosz népszám-lálásokban �tatárnak� nevezték többek között a kaukázusi azerbajdzsá-nokat is, a tatár etnonim használata mai formában csak a �30-as évekbengyökeresedett meg. A szovjet népszámlálások szerint a tatárok száma végig növekedetta 20. században. Ennek is köszönhetõen válhattak Oroszország máso-dik legnagyobb népévé (a �30-as évektõl), hiszen 1926-ban � mai terü-letet alapul véve � még csak a harmadik helyen álltak az ukránok után. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1926 2 916 536 2 884 222 1937 3 793 413 � 
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1959 4 967 701 4 945 719 1970 5 930 670 5 289 435 1979 6 317 468 5 428 229 1989 6 648 760 5 532 088 
A tatárok településterületeOroszország szibériai és közép-ázsiai �kolonizálásában� az oroszokmellett az ukránok és a tatárok játszották a legfontosabb szerepet. Az1897-es orosz népszámlálás során a tatár etnonim jelentése még eltért amaitól, jóval tágabb volt.Az 1926-os népszámlálás szerint a tatárok településterületének mag-ja a Volga menti kormányzóságokra esik, a következõ területekre: TatárASZSZK 1 164 342 fõ (az oroszországi tatárok mindössze 41%-a élt aköztársaságban), Szamara 122 ezer fõ (5%), Szaratov 115 ezer fõ (4%), aNyizsegorodszki kormányzóságban 80 ezer tatár élt (3%), Asztrahán-ban 48 ezer fõ (10%), Uljanovszkban 39 ezer fõ (3%), Mari AK-ban 20ezer fõ (4%). Az Urálban, Baskíriában 462 ezer (17%), Orenburg kormányzóság-ban 54 ezer tatár élt (7%), a Vót AK-ban 17 ezer fõ (2%), az Uráli me-gyében 193 ezer (3%). Szibériában 96 ezer tatár élt 1926-ban, ami a tel-jes szibériai népesség valamivel több mint 1%-a volt. A Kazah ASZSZK-ban 81 ezer tatár élt 1926-ban (1,2%).Az �50-es években folytatódott a tatárok �széttelepülése� a Szov-jetunióban. A közép-ázsiai köztársaságokban jelentõs tatár népességjelent meg.1959-ben már majdnem 200 ezer tatár élt Kazahsztánban (191 ezerfõ, 2%). Kirgizisztánban több mint 56 ezer (3%). Türkmenisztánban 30ezer tatár élt (2%). A legtöbb tatár Üzbegisztánba költözött, 1959-benmár 444 ezren éltek ebben a köztársaságban (1937-ben még csak 2796!),ami a köztársaság népességének 5%-a. A tatárok Oroszországon belül is számos új területen jelentek meg:a Komi ASZSZK-ban (8,5 ezer fõ, 1%), Moszkvában (80,5 ezer fõ, 2%), aCsuvas ASZSZK-ban (31 ezer fõ, 3%), máshol pedig számukat/ará-nyukat növelték: a Mari ASZSZK-ban (39 ezer fõ, 6%) és Asztrahánmegyében (57 ezer fõ, 8%).

Tatarsztan nemzetiségi képének változása A Tatár Szovjet Szocialista Köztársaságot 1920-ban hozták létre. Az1926-os szovjet népszámlálás még enyhe tatár többséget mutatott ki aTatár ASZSZK területén az oroszokkal szemben. A tatárokon és oroszo-
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kon kívül jelentõs számban csuvasok éltek még a Tatár ASZSZK-ban, ésemlítésre méltó volt a finnugor mordvinok száma is. 
TATÁR ASZSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tatár 1 164 324 44,88% orosz 1 118 834 43,13% mordvin 35 084 1,35% csuvas 127 330 4,9% egyéb 148 207 5,7% 
Összesen 2 593 779 100% 
A sztálinizmus évtizedeiben mérsékelten nõtt a Tatár ASZSZKlakossága. A tatárok aránya valamivel nõtt az oroszokéval szemben, denem érte el az abszolút többséget. 
TATÁR ASZSZK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tatár 1 345 195 47,19% orosz 1 252 413 43,93% csuvas 143 552 5% mordvin 32 932 1,1% egyéb 76 325 2,67 
Összesen 2 850 417 100% 
A szovjet korszakban jelentõs népességnövekedés mellett nem vál-tozott a köztársaság nemzetiségi képe. A tatár többség némileg nõtt, acsuvasok körében asszimilációs folyamatok észlelhetõk, és a finnugormordvinok aránya is 1% alá csökkent. 
TATÁR ASZSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tatár 1 765 404 48,47% orosz 1 573 361 43,2% csuvas 134 221 3,68% egyéb 166 756 4,57% 
Összesen 3 641 742 100% 
A �90-es években jelentõs változások következtek be Tatarsztanban.A �90-es években viszonylagos gazdasági fejlõdés volt tapasztalható arégióban, ennek következtében a köztársaság népessége emelkedettezekben az években is. A növekedés elsõsorban a tatárokat érintette,miközben az oroszok száma még csökkent. Ezért Tatarsztanban � elõ-
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ször a köztársaság történetében � abszolút többségbe kerültek a tatárok,miközben az oroszok aránya 40% alá csökkent. 
TATARSZTAN, 2002              NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tatár 2 000 116 52,9% orosz 1 492 602 39,49% csuvas 126 532 3,3% egyéb 160 015 4,24% 
Összesen 3 779 265 100% 

Kazany nemzetiségi képének változásaKazany (tatárul: Kazan) Nyizsnyij Novgorod mellett a Volga-vidék leg-jelentõsebb városa, lakossága 1 millió fölötti. A Kazanyi Kánság köz-pontja, 1552-ös orosz meghódítása fordulópont a Volga�Urál-vidék tör-ténelmében. A 19. század végén Kazany volt a Volga térségének legnagyobb vá-rosa, 130 ezer lakossal, megelõzve a 90 ezres Nyizsnyij Novgorodot.Ekkor még Kazanyban egyértelmû orosz többség volt (73%), a tatárokaránya alig emelkedett 20% fölé. 
KAZANY, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 95 402 73,4% tatár 28 520 21,94% lengyel 1479 1,1% egyéb 4 558 3,5% 
Összesen 129 959 100% 
A század elsõ évtizedeiben nem változott jelentõsen Kazanynemzetiségi képe, bár a lakosság jelentõsen emelkedett. Nem sokkal aTatár Köztársaság megalapítása után lényegében ugyanazt a képettaláljuk, mint a 19. század végén.
KAZANY, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tatár 43 878 24,53% orosz 126 050 70,47% zsidó 4 156 2,32% egyéb 4 772 2,66% 
Összesen 178 856 100% 
A szovjet korszak végére megmaradt Kazany orosz többsége, vi-szont jelentõsen megnõtt a tatár népesség száma és aránya is (40% fölé). 
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KAZANY, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA % 
tatár 439 811 40,52% orosz 593 839 54,7% csuvas 12 426 1,1% egyéb 39 265 3,6% 
Összesen 1 085 341 100% 

Udmurtok Oroszországban 
Az udmurtok az uráli nyelvcsalád permi ágába tartozó nép. Önelne-vezésük udmurt, 1917 elõtt használt orosz nevük votják. Lakhelyük aVolga�Urál-vidék, a Káma, Csepce folyó vidéke. E tájegység �õslakói�.Az udmurtok jelentõsebb etnográfiai csoportjai Észak-Udmurtiában adéli eredetû böszörmények és az arok. Nagyobb részük ortodox ke-reszténnyé vált az orosz hódítással együtt, ám a keleti udmurtok meg-õrizték a pogány hagyományokat. 
Az udmurtok létszámának alakulásaA 20. században az udmurtok száma a szovjet korszak végéig emel-kedett, majd a �90-es években élesen csökkent. Az anyanyelvi adatokviszont arról tanúskodnak, hogy az udmurt anyanyelvûek száma csaka �60-as évek végéig nõtt, ezt követõen viszont erõteljes asszimilációészlelhetõ körükben, ami mintegy megalapozta az udmurtok számá-nak késõbbi csökkenését. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 420 970 1926 504 018 498 737 1937 563 404 1959 615 640 551 747 1970 678 393 566 438 1979 685 718 532 012 1989 714 833 506 169 2002 636 906 429 411 

Az udmurtok településterülete Az 1897-es népszámlálás szerint az udmurtok túlnyomó többsége (377ezer fõ, azaz az összes udmurt 90%-a) a Vjatkai kormányzóságban élt, de
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csak a kormányzóság lakosságának 12%-át tették ki, a többségi oroszok(77%), valamint a marik és tatárok mellett. A kormányzóságon belülegyetlen járás sem volt, ahol udmurt többség lett volna (arányuk leg-nagyobb a Glazovi járásban volt, 42%, ahol több mint 150 ezer udmurtélt). Vjatkán kívül az egyetlen kormányzóság, ahol 1%-ot elért az ud-murtok aránya, Ufa volt, ahol valamivel több mint 20 ezer, zömmelpogány udmurt élt. Az 1926-os szovjet népszámlálás szerint az udmurtok túlnyomótöbbsége (395 ezer fõ, 78%) az 1917 után megalakuló Udmurt AutonómTerületen lakott. Ezenkívül említésre méltó számban éltek még udmur-tok a Vjatkai kormányóságban (mintegy 40 ezer fõ), és Urál megye Sza-rapuli járásában (11 ezer fõ, 2%). A második világháború idején megerõsödött az udmurtok koncent-rációja. Az udmurtok 86%-a élt ekkor az Udmurt Köztársaságban, ezen-kívül még 22 ezer udmurt Kirov megyében. A szovjet idõkben erõsödött az udmurtok szétszóródása. A 2002-esnépszámlálás szerint már csak 76%-uk élt saját köztársaságában, 17 ez-ren Kirov megyében, és 20 ezer fölötti volt az udmurtok száma Baskí-riában és Tatarsztanban. 
Az Udmurt Köztársaság nemzetiségi képének változása 1920 novemberében megalakult a Vót Autonóm Körzet (1932-tõl Ud-murt Autonóm Körzet, 1934-tõl Udmurt Autonóm Köztársaság). Az1926-os elsõ szovjet népszámlálás szerint még udmurt többségû volt aterület, igaz, oroszok is jelentõs számban lakták. Ekkor még külön etni-kumként tüntették fel az udmurtok egyik néprajzi csoportját, a böször-ményeket. 

VÓT AUTONÓM KÖZTÁRSASÁG, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 327 493 43,3% udmurt 395 607 52,3% böszörmény 9 200 1,21% tatár 17 135 2,26% 
Összesen 756 216 100% 
1959-re az Udmurt Köztársaság orosz többségûvé vált, noha az ud-murtok száma is jelentõsen emelkedett. 
UDMURT ASZSZK, 1959                       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
udmurt 475 913 35,6% orosz 758 770 56,75% 
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egyéb 102 244 7,6% 
Összesen 1 336 927 100% 
Az elkövetkezõ harminc évben tovább csökkent az udmurtok ará-nya Udmurtián belül, annak ellenére is, hogy számuk nõtt. Az oroszokszáma jelentõsen emelkedett, ám még ennél is jelentõsebb volt a musz-lim tatár népesség növekedése. Alig több mint hatvan év alatt hatszo-rosára nõtt az udmurtiai tatárok száma.
UDMURT KÖZTÁRSASÁG, 2002       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
udmurt 460 584 29,33% orosz 944 108 60% tatár 109 218 6,95% egyéb 56 407 3,6% 
Összesen 1 570 317 100% 

Komik Oroszországban 
A komik a finnugorok permi ágába tartozó északkelet-európai nép.A komik már a középkorban krisztianizálódtak, a 15. század végétõl tar-toznak a Moszkvai állam fennhatósága alá. A hatalmas területen élõkomik több etnográfiai csoportra oszlanak (izsemiek, felsõ-vicsegdaiak,vimicsek, sziszolszkiak, udorok és mások). Az újkorban megfigyelhetõa komik keleti expanziója, az Urálban is megjelentek csoportjaik. A népszámlálási adatok szerint a komik száma egészen a �80-as évekvégéig nõtt, ezt követõen viszont létszámuk apadásnak indult. Ez amegfigyelés csak részben igaz, mert bár a komi nemzetiségûek számavalóban nõtt, de a komi nyelvûek száma már a �70-es években csökkent.Míg a század elsõ felében csaknem megegyezett a komi nemzetiségûekés a komi nyelvûek száma, a század második felében egyre nagyobbranõtt az olló a komi nemzetiségûek és anyanyelvûek között, ami erõtel-jes asszimilációról tanúskodik. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 153 618 1926 226 292 218 415 1937 259 382 � 1959 282 780 254 320 
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1970 315 347 263 115 1979 320 078 246 009 1989 336 309 238 880 2002 293 406 217 316 
A komik településterülete 1897-ben a komik (zürjének) többsége az orosz többségû (91%) Volog-dai kormányzóságban élt, 114 ezer fõ, ami a népesség 9%-a. A komikhomogén többséget alkottak az Uszty-sziszolszki járásban (83 ezer fõ,92%), és többségben voltak a Jarenszki járásban is (31 ezer fõ, 69%). Ezenfelül 23 ezer komi élt az orosz többségû (85%) Arhangelszkikormányzóságban, többségük (22 ezer fõ) a pecsorai járásban, 63%-ostöbbséget kitéve. 1921-ben megalapították a Komi Autonóm Területet, 1926-ban ezenélt a komik mintegy 85%-a. Ez az arány az elkövetkezõ évtizedekbensem változott. De jelentõs számban éltek még komik Nyugat-Szibériában, a Nyenyec autonóm körzetben (5 ezer fõ, 11%), a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzetben (2800 fõ, 2%) is (1959). 
A Komi Köztársaság nemzetiségi képének változásaA Komi Autonóm Körzetet 1921-ben hozták létre, és ekkor homogénkomi többségû volt a terület. 

KOMI AK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
komi 191 245 92,24% orosz 13 371 6,44% szamojéd 2 080 1% 
Összesen 207 314 100% 
A harmincas években sok orosz telepedett le Komiföldön, de még1937-ben is komi többség mutatható ki a területen. 1936-ban a KomiAutonóm Körzetet köztársasági rangra emelték. A sztálinizmus évtizedeiben jelentõsen megnõtt a köztársaság né-pessége, elsõsorban oroszok és ukránok költöztek be több tízezresnagyságrendben. Ennek következtében a köztársaság elvesztette komitöbbségét. 1959-re orosz többség alakult ki Komiföldön, de 10%-raemelkedett az ukránok aránya is. 
KOMI ASZSZK, 1959               NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
komi 245 074 30,39% orosz 389 995 48,37% 
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ukrán 80 132 10% belorusz 22 339 2,77% tatár 8 459 1% egyéb 60 200 7,46% 
Összesen 806 199 100% 
A szovjet korszak második felében tovább növekedett az oroszok ésaz ukránok száma a Komi Köztársaságban. A komik aránya 25% aláesett vissza, az oroszok abszolút többségre tettek szert a �80-as évekvégére.
KOMI ASZSZK, 1989               NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
komi 291 542 23,3% orosz 721 780 57,7% ukrán 104 170 8,32% belorusz 26 730 2,1% tatár 25 980 2% német 12 866 1% egyéb 68 139 5,44% 
Összesen 1 250 847 100% 
A �90-es évek elején a Komi ASZSZK-ból Komi Köztársaság lett. Az1994-ben elfogadott alkotmány 67. §-a szerint a köztársaság állam-nyelve a komi és az orosz. A �90-es években jelentõsen csökkent a köztársaság népessége,különösen az oroszok száma, de lényegében mindegyik népé. Az oro-szok és a komik aránya ezzel együtt is nõtt. 
KOMI KÖZTÁRSASÁG, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
komi 256 464 25,17% orosz 607 021 59,58% belorusz 15 272 1,5% tatár 15 680 1,5% ukrán 62 115 6% egyéb 62 122 6% 
Összesen 1 018 674 100% 
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Komi-permjákok Oroszországban 
A komi-permjákok a komik (zürjének) legközelebbi rokonai, az urálinyelvcsaládba � annak permi ágába � tartozó nép. A komi-permjákokrégebbi elnevezése egyszerûen �permi� volt az orosz nyelvben, ami aPerm földrajzi névbõl ered (ami maga is finnugor eredetû, lásd példáula vepsze nyelvben is ismert �pera maa � határon fekvõ föld� kifejezést).Az orosz földrajzi terminológiában egyébként több Perm is létezett ama ismert uráli Permen kívül. A komi-permjákok a Káma felsõ folyásánál élnek. Többségük pra-voszláv keresztény, de vannak köztük óhitûek is. A komi-permjákok a15. század második fele (1472) óta tartoznak orosz befolyás alá. A komi-permjákok száma jelentõsen növekedett a 20. század elsõharmadában, a �70-es évektõl viszont fokozatos csökkenés észlelhetõkörükben, ami ma is tart. Az anyanyelvi adatok viszont arról árulkod-nak, a komi-permjákok körében az asszimiláció már a �30-as évektõltart. Egyedül a �60-as években volt észlelhetõ némi pozitív elmozdulásebben az irányban, a �70-es évektõl azonban ismét felgyorsult anyelvvesztés folyamata. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 104 691 1926 149 449 140 284 1937 121 082 � 1959 143 030 125 547 1970 150 244 130 007 1979 145 993 113 989 1989 147 269 104 715 2002 125 235 94 328 

A komi-permjákok településterülete 1897-ben a komi-permjákok túlnyomó többsége a homogén orosz több-ségû Permi kormányzóság területén élt (92 ezer fõ), ahol a lakosság 3%-át tették ki. Ezen belül a legtöbb �permi� a Szolikamszki járásban lakott(65 ezer fõ), ahol a népesség 28%-át alkották, valamint a Cserdinszkijárásban (27 ezer fõ, 25%). 1925-ben megalapították a Komi-Permjak Autonóm Körzetet. Itt vi-szont csak a komi-permjákok 78,5%-a élt (117 ezer fõ). Ezenkívül jelen-tõs számban éltek még komi-permjákok a felsõ-kámai körzetben (3 ezerfõ, 2%). Ez az arány jelentõsen emelkedett az �50-es évek végére, ami-
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kor is már a komi-permjákok 88%-a élt saját autonóm területén (továb-bi 11 ezer fõ még Perm megyében). A �80-as évek végére jelentõs változás következett be a komi-perm-ják településszerkezetben. 1989-re már a komi-permjákok kevesebbmint egyharmada élt saját autonóm területén, jelentõsen megnõtt vi-szont a Perm megye területén élõ komi-permjákok száma (30 ezer fõfölé). 
A Komi-Permják Autonóm Körzet nemzetiségi képének változása Az autonóm körzetet 1925-ben hozták létre, egy évvel késõbb jelentõs,77%-os permi többséget mutatott ki a népszámlálás. 

KOMI-PERMJÁK AK, 1926       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
permják 117 429 77% orosz 34 814 22,8% 
Összesen 152 491 100% 
A sztálinizmus évtizedeiben számos új nép költözött be a Komi-Permják Autonóm Körzet területére: tatárok, beloruszok, ukránok. Azoroszok száma is megduplázódott, a komi-permjákok száma viszontalig nõtt, így arányuk 58%-ra esett vissza. 
KOMI-PERMJÁK AK, 1959      NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
permják 125 917 58% orosz 71 381 32,88% tatár 5 623 2,59% belorusz 4 325 2% ukrán 3 792 1,74% egyéb 6 000 2,76% 
Összesen 217 038 100% 
A Komi-Permják Autonóm Körzet lakossága már a szovjet idõkbencsökkenni kezdett. A csökkenés már a �60-as években megindult (1970:212 ezer fõ), a �70-es években felgyorsult (1979: a lakosság már csak 172ezer fõ). Minden etnosz száma csökkent, a komi-permjákoké is, akik aveszteség ellenére némileg növelni tudták arányukat a köztársaságnépességén belül (60%-ra). 
KOMI-PERMJÁK AK, 1989       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
komi-permják 95 415 60,18% orosz 57 272 36,12% 
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egyéb 5 839 3,7% 
Összesen 158 526 100% 
A �90-es években tovább folytatódott a népesség számának csök-kenése, ami sajnos nagyon súlyosan érintette a komi-permjákokat, deaz oroszokat is. Így aztán � erõsen fogyó népesség mellett � a �90-esévekben nem változtak a nemzetiségi arányok.Ez volt az utolsó népszámlálás a Komi-Permják Autonóm Körzet-ben, hiszen ezt az autonóm területet � az Oroszországi Föderációegyetlen finnugor többségû szubjektumát � 2005-ben megszüntették,egybevonva Perm megyével. 
KOMI-PERMJÁK AK, 2002       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
komi-permják 80 327 59% orosz 51 946 38,17% egyéb 3 803 2,8% 
Összesen 136 076 100% 

Baskírok Oroszországban 
A baskírok (önelnevezés: baskort, egy lehetséges etimológia szerint a bas�fõ� és az oguz-török kort �farkas� szavakból) az Urál egyik legnagyobbnépe. A kipcsak-török nyelven beszélõ baskírok õsei a 9�10. századbanjelentek meg a Dél-Urálban Aral környéki õshazájukból. A baskír nyelv(nyelvjárások) alapján arra lehet következtetni, hogy a protobaskírokfeltételezhetõen kapcsolatba kerültek mandzsu-tunguz, mongol nyelvenbeszélõ közösségekkel, uráli hazájukba érkezvén pedig iráni és finn-ugor elemeket (köztük minden valószínûség szerint hátramaradt keletimagyarokat) asszimiláltak. Jelentõsen különbözik egymástól a baskírokészaki és déli csoportja antropológiai, életmódbeli tekintetben is. A baskírok kezdetben Volgai Bulgária vonzáskörzetébe tartoztak, a10. századtól kezdve terjedt el köztük az iszlám, amely a 14. századramár domináns vallássá vált (bár a pogány hiedelmek egy része mai na-pig fönnmaradt a baskír népi kultúrában). Volgai Bulgária 1236-os bu-kását követõen a baskír területek az Arany Horda fennhatósága alá tar-toztak, a baskír etnogenezis, bulgár, kipcsak, mongol nyelvû elemek be-olvadásával folytatódott.A baskír területek Kazany elfoglalása után kerültek orosz fennha-
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tóság alá (1552�1557). A baskírok ebben az idõszakban kezdtek áttérnia félnomád életformáról a letelepedett, földmûvelésen alapuló gazdál-kodásra, bár a nomád életmód egészen a 20. század elejéig fennmaradta déli baskírok között. A baskír területekre betelepedõ keleti szláv föld-mûves telepesek és az õslakók között sokszor alakultak ki konfliktusok. A baskírok saját köztársaságát az Oroszországi Föderáción belül1919-ben alapították. A baskír köztársaság (melyet néhány baskír kom-munista vezetõ egyfajta etnokráciaként képzelt el) megalkotása soránfelszínre kerültek a baskírok és oroszok, illetve tatárok közötti feszült-ségek. A forradalom után kiteljesedõ baskír írásbeliséget 1929-benarabról latin, majd 1939-tõl cirill betûk váltották. A baskírok számának alakulása meglehetõsen hektikus képet mutata 20. században. Az 1897-es anyanyelvi adatok szerint a baskírok lét-száma 1 millión felül volt (és ezzel az akkori Orosz Birodalom tizediklegnagyobb népét alkották), viszont számuk 1926-ra a felére csökkent, abaskír nyelvet beszélõk száma pedig egyenesen a negyedére esett visz-sza. Ezt a változást nem feltétlenül a történelem viharaiban kell keres-nünk, hanem a baskír nemzettudat kései formálódásában, valamint abaskír nyelv(járások) és a tatár nyelv közti határvonal bizonytalansá-gában. Igaz, a csökkenés így is jelentõs, fõként, ha hozzátesszük, az1897-es népszámlálás során még külön vették számításba a teptyárokat(akiket ma a baskírok egyik néprajzi csoportjaként tartunk számon),akiknek száma 117 773 fõ volt 1897-ben (ha õket is számba vennénk, ak-kor már közel 1,5 millióra nõne a baskírok száma 1897-ben). Szembetûnõ legalábbis, hogy igen jelentõs az eltérés a magukatbaskírnak vallók és a ténylegesen is baskír anyanyelvûek száma között,ami arra utal, sokak (és itt elsõsorban a baskíriai tatárokra kell gondol-ni) számára a baskír identitás a modern nemzettudatból és nem a népi-nyelvi gyökerekbõl táplálkozik. Igaz, az olló a baskír anyanyelvûek és abaskír nemzettudatúak között folyamatosan csökken, ami annak bi-zonysága, hogy a baskír nemzettudat sikeres �projektként� valósultmeg a 20. században. 1926-ban legalábbis még több mint dupla annyianvallották magukat baskírnak, mint ahányan ténylegesen is beszélték anyelvet, 2002-ben már csak 18%-os volt a különbség a baskír etniku-múak és anyanyelvûek között. A baskírok számára mindenesetre � leszámítva talán elsõ harmadát� sikeres volt a 20. század. A �20-as évektõl kezdve lendületesen emelke-dett a baskír etnikumúak és nyelvûek száma is, mára 1 millió föléemelkedve.
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NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 1 321 363 1926 712 366 382 951 1937 752 880 � 1959 953 801 587 918 1970 1 180 913 778 235 1979 1 290 994 863 655 1989 1 345 273 979 923 2002 1 673 389 1 379 727 

A baskírok településterülete1897-ben az egyetlen baskír többségû terület az Ufai kormányzóságvolt. Itt 900 ezer baskír élt (41%), 834 ezer orosszal (38%) és más kisebbnépekkel (udmurt, mordvin, mari, tatár, teptyár, csuvas) együtt. Az Ufaikormányzóságon belül a baskírok csak a belebeji (54%), Birszki (53%)járásokban alkottak többséget, a többi járásban és Ufa városában orosztöbbség volt (a baskírok aránya ezekben 30% körül mozgott). Az orosz többségû (70%) Orenburgi kormányzóságban 256 ezerbaskír élt 1897-ben, ami a lakosság 16%-át tette ki. A baskírok egyedülaz orszki járásban alkottak többséget az oroszokkal szemben (43, illetve40%, 88, illetve 82 ezer fõ), a többi járásban 7�20%-os arányt tettek ki(mindenütt orosz többség mellett). Csaknem 100 ezer baskír élt még a homogén orosz többségû Permikormányzóságban is, ahol a népesség 3,2%-át tették ki. Legtöbben azOszini járásban laktak (37 ezer fõ, 11,6%), 10%-ot sem érte el arányuk aPermi járásban (1,34%), az uráli Jekatyerinburgi járásban (2%), aKrasznoufimszki járásban (8,4%) és a már nyugat-szibériai Sadrinszkijárásban (5%).Baskíria megalapítását követõen a baskírok háromnegyede a BaskírKöztársaság területére került, nem jelentéktelen csoportjaik azonban az�anyaköztársaság� határain túl maradtak. Az Orenburgi kormányzó-ságban 15 ezer baskír (2%), a Szarapuli területen majd 30 ezer (5%), aSzverdlovszki területen 6 ezer baskír élt (1%), a Cseljabinszki területenpedig 15 ezer baskír maradt (3%). Ez az arány a szovjet korszak végére jelentõsen megváltozott. 1989-re már csak a baskírok 64%-a élt Baskíria területén. A folyamat különö-sen a �80-as évektõl gyorsult fel, hiszen az 1959-es népszámlálás szerintmég a baskírok 77%-a Baskíriában élt (1970: 75%, 1979: 72%). 1989-reBaskírián kívül jelentõs számban éltek még a Dél-Urálban Orenburgmegyében (53 ezer fõ, 2,4%), Cseljabinszk megyében található a leg-
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nagyobb baskír településterület Baskírián kívül (161 ezer fõ, 4,5%), aKözépsõ-Urálban, Perm megyében (53 ezer fõ, 1,7%), Nyugat-Szibé-riában, Kurgán megyében (17,5 ezer fõ, 1,5%), Tyumeny megyében (41ezer fõ, 1,3%).A �90-es években éppen ezzel ellentétes folyamatot észlelhetünk,azaz a baskírok koncentrálódását Baskortosztánban, ami 2002-re 72%-ranõtt. S mindez úgy, hogy számottevõen csak Perm megyében csökkenta baskírok létszáma (40 ezer fõre), Cseljabinszkban és Tyumenyben mégnõtt is a számuk (166, illetve 46 ezer fõre), ami azt jelenti, magában aBaskír Köztársaságban játszódott le a �90-es években egy igen jelentõsbaskír etnodemográfiai robbanás. Ezt a következtetést megerõsítik aBaskíria etnikai képére vonatkozó adatok is. 
Baskíria nemzetiségi képének változásaMár elsõ látásra is szembetûnõ Baskíria néprajzi tarkasága. Az �õslakos�baskírok mellett éltek itt finnugor (marik, mordvinok) és más töröknépek is (csuvasok, tatárok, misarok � ez a tatárok egyik etnográfiaicsoportja, amelyet 1926-ban még külön népként vettek számba), de atörökök mellett legnagyobb számban szlávok (oroszok és ukránok). Asoknemzetiségû Baskíria népei közül kiemelkednek az oroszok, tatárokés a baskírok. 1926-ban még messze az oroszok voltak a köztársaság leg-nagyobb számú népe, 40%-kal Baskíria lakosságának relatív többségéttették ki. Maguk a baskírok csak második helyen voltak, a köztársaságnépességének mintegy negyedét adva. Harmadik helyen a tatárok áll-tak, 17%-kal, de ha a misarokat és a tatárokat egy nációként vesszükszámba (mint ezt a késõbbi szovjet népszámlálások tették), akkor azt azeredményt kapjuk, hogy a tatárok és a baskírok száma nagyjából azo-nos volt.

BASKÍR ASZSZK, 1926          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 1 064 707 40% ukrán 76 710 2,87% mari 79 298 2,97% mordvin 49 813 1,86% csuvas 84 886 3,18% tatár 461 871 17,38% misar 135 960 5,1% baskír 625 845 23,48% egyéb 104 256 3,9% 
Összesen 2 665 346 100% 
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Ezek az adatok azonban csak az etnikai hovatartozásra mutatnak rá.Gyökeresen más kép tárul elénk, ha Baskíria anyanyelvi adatait vesz-szük alapul. Annyiban nincs változás, hogy az oroszok képezik a köz-társaság legnagyobb etnoszát. Hatalmas különbség van viszont a baskíranyanyelvûek és a baskír nemzetiségûek száma között: az anyanyelviadatok alapján a baskírok aránya még a 13%-ot sem érte el Baskíriánbelül! Igen jelentõs viszont a tatár nyelvûek száma (a köztársaság né-pességének harmada), amibõl az következik, hogy a tatár anyanyelvû-ek jelentõs része (mintegy fele!) baskírnak tüntette fel magát az 1926-osszovjet népszámláláson, ami modern nemzettudat kezdetleges, éppencsak kialakuló voltára enged következtetni (vagyis: a magukat baskír-nak vallók jelentõs része, mintegy fele, tulajdonképpen tatár volt), illet-ve arra, hogy a baskír nemzet megteremtése felülrõl ment végbe. 
BASKÍR ASZSZK, 1926 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
baskír 345 327 12,95% orosz 1 098 566 41,21% ukrán 59 626 2,23% mordvin 45 749 1,71% mari 78 308 2,93% csuvas 83 085 3,11% tatár 902 122 33,84% egyéb 52 563 1,9% 
Összesen 2 665 346 100% 
A sztálinizmus évtizedeiben nem változott jelentõsen Baskíria etni-kai képe. Lényegében ugyanazokat az arányokat tapasztalhatjuk 1959-ben is, mint 1926-ban. Az összes nép létszáma emelkedett, kivéve amordvinokét, akiknek száma csökkenni kezdett a �40-es évektõl (1937-ben még 55 ezren voltak a baskíriai mordvinok). A legjelentõsebb vál-tozás, hogy ezúttal már nem különböztették meg egymástól a misaro-kat és a tatárokat, ilyetén módon a baskírok már csak a harmadik leg-nagyobb etnoszt tették ki Baskíriában az oroszok és a tatárok mögött(már az 1937-es népszámlálás szerint jóval több tatár élt Baskíriában,mint baskír, 725 illetve 633 ezer). Ha az anyanyelvi adatokat nézzük, még szembetûnõbb a különbséga baskírok és a tatárok között. 1959-ben is csak 428 ezer baskír anya-nyelvû személy élt Baskíriában, ami az összlakosságnak csak mintegy13%-a! Több mint kétszer annyi tatár anyanyelvû élt ekkor Baskíriában,mint baskír (1 millió 55 ezer tatár anyanyelvû, ami az össznépesség
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32%-a), az orosz nyelv domináns helyzete megmaradt, sõt még erõ-södött is az elmúlt évtizedekben (1 millió 494 ezer orosz anyanyelvû, anépesség 45%-a). 
BASKÍR ASZSZK, 1959           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
baskír 737 711 22% orosz 1 418 147 42,43% tatár 768 566 23% csuvas 109 970 3,29% mari 93 902 2,81% ukrán 83 594 2,5% mordvin 43 582 1,3% egyéb 86 137 2,57% 
Összesen 3 341 609 100% 
A szovjet korszak végére jelentõs változás észlelhetõ Baskíria etnikaiképét illetõen: jelentõsen megnõtt ugyanis a tatár � tehát a magukatténylegesen is tatárnak vallók � száma és aránya a köztársaságon belül,miközben a baskírok aránya stagnált, az oroszoké pedig csökkenni kez-dett (az oroszok aránya már a �60-as években némi csökkenésnek indult,1970-re 40%-ra csökkent). Következésképpen, a szovjet korszak végérea baskíriai tatárok közül egyre kevesebben (1989-ben mintegy 20%-uk,szemben az 1926-os 50%-kal) vallották magukat baskírnak, s ennekköszönhetõ, hogy a tatárok aránya jelentõsen emelkedett ekkor is. Ami a nyelvi adatokat illeti, az orosz nyelv domináns helyzete meg-maradt, sõt erõsödött is (43,9%). 1989-re a baskíriai ukránok több mintfele már orosz anyanyelvû volt. Némileg ugyan emelkedett a baskíranyanyelvûek aránya, de még így is, 1989-ben Baskíriában csak a lakos-ság 16,5%-a volt baskír anyanyelvû és 31% tatár. Kétszer annyi emberszámára volt Baskíriában anyanyelv a tatár, mint a baskír (650 ezer ver-sus 1,219 millió). A finnugor népek közül a mordvinok aránya 1% alá süllyedt (1970-ben 40 ezren voltak, arányuk akkor még elérte az 1%-ot). 
BASKÍR SZSZK, 1989            NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
baskír 863 808 21,9% orosz 1 548 291 39,26% tatár 1 120 702 28,42% csuvas 118 509 3% mari 105 768 2,68% ukrán 74 990 1,9% 
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egyéb 111 045 2,81% 
Összsesen 3 943 113 100% 
A �90-es években kardinális változások észlelhetõk Baskíria etnikaiarculatában. 1926 után elõször több baskír (helyesebben: magát baskír-nak valló személy) élt Baskíriában, mint tatár. A baskírok (magukatbaskírnak vallók) száma bõ tíz év alatt majdnem 30%-kal emelkedett, aköztársaság történetében elõször meghaladva az 1 millió fõt (29,75%). Bár az oroszok továbbra is Baskíria legjelentõsebb népe, számuk �elõször a köztársaság fennállása óta � csökkeni kezdett, s arányuk is36%-ra esett vissza. A tatárok száma 1 millió alá csökkent. A kisebb né-pek esetében stagnálás vagy visszaesés figyelhetõ meg, ami a növekvõnépesség mellett gyors eljelentéktelenedésüket vetíti elõre. Egyszóval, a �90-es években Baskíria erõteljes �baskirizációja� figyel-hetõ meg. 
BASKORTOSZTÁN, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
baskír 1 221 302 29,75% orosz 1 490 715 36,2% mari 105 829 2,57% tatár 990 702 24,13% ukrán 55 249 ,34% csuvas 117 317 2,85% egyéb 123 222 3% 
Összesen 4 104 336 100% 

Ufa nemzetiségi képének változásaUfa (baskírul Öfö) megalakulása óta a Baskír Köztársaság fõvárosa. Anevét a mellette lévõ folyóról kapó várost orosz telepesek alapították a16. században (bár a legújabb baskír historiográfia �ezeréves városnak�tekinti Ufát). Nem meglepõ tehát, hogy Ufa orosz jellegû város volt még a 19. szá-zad végén is. Az 1897-es népszámlálás szerint az akkor 49 ezer lakosúváros népessége 85%-ban orosz volt (ezen belül 83% pravoszláv, 2%óhitû), a baskírok aránya mindössze 6%-ot tett ki, a tatároké 5%-ot (azakkor még keresztény többségû Ufa muszlim népessége mindösszesen12%-ra rúgott). 
UFA, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 42 062 85,36% tatár 2 524 5,1% 
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baskír 3 149 6,3% egyéb 1 540 3,1% 
Összesen 49 275 100%
A 20. század elsõ harmadában jelentõsen megnõtt Ufa népessége, 30év alatt több mint a duplája lett a város lakossága. Az etnikai viszonyokannyiban változtak, hogy némileg csökkent az oroszok aránya (85%-ról76%-ra), �furcsa módon� viszont a baskírok aránya is csökkent Baskíriafõvárosában, amely 1926-ban még az 5%-ot sem érte el! Jelentõsenemelkedett viszont a tatárok száma és aránya is Ufa népességén belül:1926-ban már a város népességének 15%-a tatár volt. 
UFA, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
baskír 4 632 4,7% orosz 74 785 76% zsidó 1730 1,75% tatár 14 331 14,56% egyéb 2 908 2,95% 
Összesen 98 386 100% 
A szovjet korszak végére Ufa a milliós városok közé emelkedett: la-kossága 1989-ben 1,079 millió fõ. Az uráli nagyvárosban megmaradt azorosz többség, de jelentõsen csökkent az oroszok aránya (54%). Baskíriafõvárosában a szovjet korszakban is számottevõen emelkedett a tatárokaránya, megduplázva az 1926-os szintet (27%). A baskírok száma ésaránya is jelentõsen emelkedett, de elmaradt a tatárokétól. Még 1989-ben is csak Ufa minden tizedik lakója volt baskír!A város nemzetiségi szerkezetében � a betelepülések hatására �megjelentek nagy számban csuvasok, marik és ukránok is. 
UFA, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
baskír 122 026 11,3% orosz 585 337 54,2% tatár 291 190 27% ukrán 28 107 2,6% csuvas 12 312 1,1% mari 10 352 1% egyéb 30 441 2,8% 
Összesen 1 079 765 100% 
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Az Észak-Kaukázus népei

Adigék, kabardok és balkárok Oroszországban
Az adigék az Északnyugat-Kaukázus egyik õslakos népe. Az adigenyelv a kaukázusi nyelvcsalád abház-adige csoportjába tartozik. Azadigék szunnita muszlimok, az általuk benépesített területek az 1820-asévektõl kezdve tartoznak Oroszországhoz. Az 1959 elõtti népszámlálásokban nem tüntették fel külön az adigeetnikumot, melynek létszáma � beleértve az adige anyanyelvûeket is �a szovjet idõkben és a Szovjetunió felbomlása után is szépen gyarapo-dott. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1959 78 561 76 397 1970 98 461 95 470 1979 107 239 103 099 1989 122 908 117 067 2002 128 528 129 419 

Az adigék településterülete1959-ben az adigék elterjedtsége meglehetõsen kompakt volt. Túlnyo-mó többségük a Krasznodari területen élt, s ezen belül is az Adige Auto-nóm Területen (utóbbiban az összes adige 84%-a). 30 évvel késõbb, azutolsó szovjet népszámlálás idején ez a helyzet némileg megváltozott,csökkent ugyanis az Adige Köztársaságban élõ adigék aránya (77%-ra),viszont az adigék többsége továbbra is a Krasznodari területen élt. 
Az Adige Köztársaság nemzetiségi képének változásaAz Adige Köztársaság 1922-ben alakult Cserkesz Autonóm Körzet né-ven (fõvárosa késõbb Majkop lett). 1926-ban az Adige-Cserkesz Auto-nóm Körzetben a �cserkeszek� száma és aránya volt a legnagyobb, igaz,ez csak arra volt elég, hogy a köztársaságban relatív többséget tegyenekki. Az oroszok mellett igen jelentõs volt ekkor még az ukrán lakosságszáma és aránya is ezen észak-kaukázusi köztársaságban. 
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ADIGE-CSERKESZ AK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
cserkesz 50 821 45% orosz 29 102 25,8% ukrán 26 405 23,41% tatár 1 322 1,1% kabard 1 466 1,3% 
Összesen 112 767 100% 
1959-re jelentõsen módosult az autonóm terület nemzetiségi képe. Alakosság két és félszeresére nõtt, mégpedig fõként oroszokkal gyara-podott, ennek következtében kisebbségbe szorultak az adigék (bár az õszámuk is jelentõsen emelkedett). A másik jelentõs fejlemény, hogyezekben az évtizedekben jelentõsen visszaszorult a korábban jelentõsukrán lakosság, amely csak alig észrevehetõvé vált a terület nemzetisé-gi szerkezetében. 
ADIGE AK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
adige 65 908 23,15% orosz 200 492 70,42% ukrán 7 988 2,8% örmény 3 013 1% egyéb 7 289 2,56% 
Összesen 284 690 100% 
Az �50-es években kialakult nemzetiségi kép gyakorlatilag semmitnem változott a �80-as évek végéig, viszont a lakosság � ezen belül min-den etnikum � létszáma gyarapodott.
ADIGE AK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
adige 95 439 22% orosz 293 640 68% ukrán 13 755 3,18% örmény 10 460 2,46% egyéb 18 752 4,3% 
Összesen 432 046 100% 
A köztársaság nemzetiségi arculata a �90-es évek közepén sem vál-tozott jelentõsen, mindazonáltal, miközben lassú fogyásnak indult amég mindig abszolút többségben lévõ orosz népesség, lassú növekedésfigyelhetõ meg a muszlim adigék körében. 
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ADIGE AK, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
adige 108 115 24,18% orosz 288 280 64,47% örmény 15 268 3,4% ukrán 9 091 2% egyéb 26 355 5,89% 
Összesen 447 109 100% 
Ami a kabardokat (önelnevezésük adige), Oroszország legnagyobbabház-adige nyelvû népét illeti, létszámuk bõ száz év alatt megötszörö-zõdött, ezzel az oroszországi Észak-Kaukázus egyik legjelentõsebbnemzetiségévé váltak. 

NEMZETISÉG ANYANYELV  1897 � 98 561  1926 139 925 138 925  1937  150 278 �  1959 200 634 197 163  1970 277 435 272 905  1979 318 822 313 171  1989 386 055 376 884  2002 519 958 587 547 (mint �kabard-cserkesz� nyelv)  

Az 1921-ben létrehozott Kabard-Balkár Autonóm Körzet másik je-lentõs népe a török nyelvû, karacsájokhoz igen közel álló � s ezért alkal-masint velük együtt számbavett � balkárok (taulula �hegylakók�), akik-nek a létszáma az alábbiak szerint alakult:
NEMZETISÉG ANYANYELV  

1926 33 307 33 184  1959 35 249 34 637  1970 52 969 52 101  1979 66 334 64 301  1989 78 341 74 681  2002 108 426 ? (302 748 mint �karacsáj-balkár nyelv�) 

A balkárokat 1944-ben Közép-Ázsiába deportálták, 1957-ben rehabi-litálták a népet, amely visszatérhetett õsi lakóhelyére. A Kabar-Balkár Autonóm Körzet (1936-tól szovjet szocialista auto-
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nóm köztársaság) - 1944-tõl 1957-ig Kabard ASZSZK, ezt követõen újraKabard-Balkár ASZSZK � nemzetiségi képe a következõk szerint válto-zott 1926 és 2002 között.
KABARD-BALKÁR AK, 1926        NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA  
kabard 122 402 50,25%  balkár 33 197 16,3%  orosz 15 344 7,5%  ukrán 17 213 8,44%  német 2 674 1,3%  oszét 4 078 2%  kumik 3 505 1,7%  egyéb 5 363 2,6%  
Összesen 203 776 100%  
A �30-as évek után több, mint a duplájára nõtt a köztársaság népes-sége. Az 1944-ben kitelepített balkárok 1957-re visszatérhettek ottho-naikba, de mivel számuk alig változott, arányuk jelentõsen csökkent.Fõként oroszokkal gyarapodott a köztársaság népessége, ám a kabardetnikai többség így is megmaradt. 
KABARD-BALKÁR ASZSZK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA  
kabard 190 284 45,3%  balkár 34 088 8,11%  orosz 162 586 38,7%  ukrán 8 400 2%  oszét 6 442 1,5%  egyéb 18 315 4,%  
Összesen 420 115 100%  
A �60-as évektõl folytatódott a lendületes népességnövekedés, ámezúttal ennek nem elsõsorban a külsõ bevándorlás, hanem a belsõ nö-vekedés adta az alapját. A kabardok és balkárok száma kis híján a dup-lájára nõtt. 
KABARD-BALKÁR ASZSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA  
kabard 363 494 48,2%  balkár 70 793 9,4%  orosz 240 750 32%  ukrán 12 826 1,7%  oszét 9 996 1,3%  
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német 8 569 1,1%  egyéb 47 103 6%  
Összesen 753 531 100%  
A �90-es években az oroszországi Észak-Kaukázus néhány köztársasá-gában � különösen keleten - jelentõsen csökkent az oroszok száma, a kau-kázusi orosz exodus viszont csak kevésbé érintette a Kabard-BalkárKöztársaságot, amelynek lakossága immár az 1 millió felé közelít, köszön-hetõen a muszlim kabardok és balkárok jelentõs népszaporulatának. 
KABARD-BALKÁR NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA
KÖZTÁRSASÁG, 2002 
kabard 498 702 55,3%  balkár 104 951 11,64%  orosz 226 620 25,1%  oszét 9 845 1%  egyéb 61 366 6,8%  
Összesen 901 494 100%  

Karacsájok Oroszországban
A karacsájok (önelnevezésük: kracsajlyla) török nyelvû szunnita musz-lim nép az Észak-Kaukázusban. A karacsájok õsei a 13. századig azÉszak-Kaukázus elõterében éltek, majd a mongol hódítás lökte õket aKaukázusba. Az elsõ karacsáj emlékeket a 13�14. században lehet kimu-tatni ezen a területen. A karacsáj etnogenezisben részt vettek kaukázusiõslakos népek, valamint az iráni alánok és a török kunok is. A karacsájok az 1820-as évektõl tartoztak orosz fennhatóság alá.1943-ban deportálták a karacsáj népet Szibériába és Közép-Ázsiába.1957-ben térhettek vissza lakóhelyükre. Az 1943-as deportálás ellenére a karacsájok száma � bár a �30-asévekben a közeli kipcsak-török nyelvû balkárokkal együtt vették õketszámba �, a deportálást kivéve, végig emelkedett. Miután a karacsájokvisszatérhettek a Kaukázusba az �50-es évek végén, számuk lendülete-sen nõtt, napjainkban 200 ezerre emelkedve. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 27 223 1926 55 123 54 851 
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1937 (balkárokkal együtt!) 108 455 � 1939 74 500 116 510 
(balkárokkal együtt!)1959 70 537 69 309 1970 106 831 105 650 1979 125 792 123 826 1989 150 332 146 940 2002 192 182 302 748 
(balkárokkal együtt!) 

A karacsájok településterülete 1897-ben 27 ezer karacsáj élt az ukrán többségû (47%) Kubany megyé-ben (1%), ezen belül is az orosz többségû (41%) batalpasi körzetben,ahol a karacsájok 12%-os arányt alkottak. A karacsáj településterület ezt követõen is masszív maradt: 1926-ban52,5 ezer karacsáj élt a Karacsáj Autonóm Területen (azaz a karacsájok95%-a), s néhány százan éltek még a Cserkesz Autonóm Körzetben is (1%).A deportálást követõen az �50-es évek végére a karacsájok többségehazatért a Kaukázusba: ekkor összesen 81 ezer karacsáj élt a Szovjet-unióban, ebbõl 70 ezer Oroszországban, ezen belül 67 ezer a Karacsáj�Cserkesz Autonóm Körzet területén (azaz az oroszországi karacsájok95%-a, az összes szovjetunióbeli karacsáj 82%-a). A �80-as évek végére már csak mintegy 5 ezer karacsáj maradtOroszország határain kívül, nõtt viszont a szétszórtságuk az Orosz-országi Föderáción belül. Ekkor már csak az oroszországi karacsájok86%-a élt saját köztársaságán belül, nõtt viszont a Sztavropoli területenélõ karacsájok száma. Ez a települési szerkezet a �90-es években semváltozott jelentõsen.
A Karacsáj�Cserkesz Köztársaság nemzetiségi képének változása A Karacsáj�Cserkesz Autonóm Körzetet 1922. januárban alapították,majd 1926-ban kettéosztották Karacsáj és Cserkesz autonóm körze-tekre. Az 1926-os népszámlálás már csak a Karacsáj Autonóm Megyelakosságát vette figyelembe. Eszerint a körzetben több mint 80% volt a karacsájok aránya, de raj-tuk kívül még sok más népnek is otthont adott a Karacsáj�CserkeszAutonóm Körzet. 

KARACSÁJ AK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
karacsáj 52 503 81,3% orosz 1 120 1,73% 
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ukrán 2 824 4,37% beszkekek 2 738 4,23% kabard 1 182 1,83% oszét 3 088 4,78% egyéb 1 124 1,74% 
Összesen 64 579 100% 
1943-ban megszüntették a Karacsáj Autonóm Területet, majd 1957-ben létrehozták az egyesített Karacsáj�Cserkesz Autonóm Köztársasá-got. Mint láttuk, ekkorra a karacsájok többége már hazatért számûzeté-sébõl. A Karacsáj�Cserkesz Autonóm Körzet mégis orosz többségû terület-té vált a deportációk után olyannyira, hogy a karacsájok és cserkeszekszáma még együttvéve sem érte el az oroszokét. 
KARACSÁJ�CSERKESZ AK, 1959       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
karacsáj 67 830 24,4% cserkesz 24 145 8,68% orosz 141 843 51% abazin 18 159 6,53% nogáj 8 903 3,2% ukrán 4 011 1,44% oszét 3 644 1,31% egyéb 9 424 3,33% 
Összesen 277 959 100% 
A szovjet korszak második felében jelentõsen megnõtt a karacsájokszáma a Karacsáj�Cserkesz Autonóm Körzetben, s arányuk is 30% föléemelkedett. Ugyanilyen növekedés észlelhetõ a cserkeszek esetében is.Az oroszok száma is nõtt, de nem olyan ütemben, ezért arányuk 50%alá csökkent. 
KARACSÁJ�CSERKESZ AK, 1989       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
karacsáj 129 449 31,1% cserkesz 40 241 9,69% orosz 175 931 42,39% abazin 27 475 6,62% nogáj 12 993 3,13% egyéb 28 881 6,95% 
Összesen 414 970 100% 
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A Karacsáj�Cserkesz AK 1992-ben köztársasággá vált. A köztársaságalkotmánya szerint (11. §) hivatalos nyelvnek minõsül az abazin, kara-csáj, nogáj, orosz, cserkeszk nyelv. A �90-es években majdnem harmadával nõtt a karacsájok száma, és25%-os népességnövekedés észlelhetõ a cserkeszek között is. Közbenaz oroszok száma � elõször a köztársaság történetében � fogyni kezdett.E változások eredményeképpen a �90-es években a Karacsáj�CserkeszKöztársaság karacsáj etnikai többségûvé vált. Az oroszok aránya egy-harmadosra csökkent. 
KARACSÁJ�CSERKESZ KÖZT., 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
karacsáj 169 198 38,5% cserkesz 49 591 11,28% orosz 147 878 33,64% abazin 32 346 7,36% nogáj 14 873 3,38% egyéb 25 584 5,82% 
Összesen 439 470 100% 

Ingusok Oroszországban
Az ingusok (önelnevezésük: galgan) kaukázusi szunnita muszlim nép.A Kaukázus õslakos népei közé tartoznak legközelebbi rokonaikkal, acsecsenekkel együtt. Az ingus területek 1810-ben lettek Oroszország ré-szeivé. 1924-ben a szovjethatalom Ingus Autonóm Körzetet alapított,amit 1934-ben összevontak a Csecsen Autonóm Területtel. Az ingusokata csecsenekkel együtt 1944-ben deportálták Közép-Ázsiába, s csak 1957-tõl térhettek vissza kaukázusi õshazájukba. Az ingusok számának alakulását összefoglaló táblázatból jól látszik,milyen törést hozott az ingus nép számára az 1944-es deportálás. Míg a�20-as években az ingusok száma 70 ezer fölött volt, 1959-re 55 ezerrecsökkent (Oroszországban, míg további 50 ezer ingus élt a Szovjetuniómás területein). Az ingusok száma viszont lendületes növekedésnek indult a �70-esés különösen a �90-es évektõl. 1970 és 2002 között megháromszorozó-dott az ingusok száma, 2002-ben már túlszárnyalva a 400 ezer fõt (1970-ben csak 137 ezren voltak). 
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NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 47 409 1926 74 097 73 751 1959 55 799 55 101 

(a SZU-ban: 105 ezer)
1970 137 380 135 404 1979 165 997 163 611 1989 215 068 211 220 2002 413 016 405 343 

Az ingusok településterülete 1897-ben az ingusok túlnyomó többsége a Tyereki kormányzóságterületén élt (a kormányzósági adatokat összefoglaló kötet szerint47 893 fõ, holott az összesítõ adatok szerint csak 47 409 ingus élt össze-sen az Orosz Birodalomban). Ezen belül is a legtöbb ingus a Szumzsijárásban élt, itt többséget is alkottak (46 ezer fõ, 40%, 42 ezer orosz és 16ezer kabard mellett). 1926-ban az ingusok túlnyomó többsége (94%-a) az Ingus AutonómTerületen lakott, ezenkívül csak Vlagyikavkaz autonóm városban éltmég másfélezer ingus, akik a város lakosságának 2%-át tették ki. Az 1944-es deportálás után az ingusok többsége Közép-Ázsiábakerült. Bár szovjetunióbeli összlétszámuk 105 ezer fõ volt, csak 56 ezrenéltek ebbõl Oroszországban, 48 ezren a Csecsen�Ingus ASZSZK-ban, 6ezer fõ pedig Észak-Oszétiában. A szovjet korszak végére nagyjából befejezõdött az ingusok haza-áramlása. Ekkor összesen 237 ezer ingus élt a Szovjetunióban, ezenbelül 215 ezer Oroszországban (20 ezer Kazahsztánban). Az ingusoktöbbsége (75%-a) a Csecsen�Ingus Köztársaságban élt, de jelentõsenemelkedett az észak-oszétiai ingusok száma is (32 ezer fõre, az oroszor-szági ingusok 15%-a tehát Észak-Oszétiában lakott). Ez jelentõsen megváltozott a �90-es években. Az oszétiai ingus�oszétetnikai összecsapások következtében sok ingus eltávozott Oszétiából.Ennek eredményeképpen 2002-ben már Ingusétiában élt az ingusok87%-a, míg Oszétiában csak alig több mint 20 ezren maradtak (az in-gusok 5%-a). 

Az Ingus Köztársaság nemzetiségi képének változásaAz 1924-ben alapított Ingus Autonóm Körzetbõl csak az 1926-os nép-számlálás adatai ismertek, e népszámlálás szerint 75 ezer ember élt a

INGUSOK 163

orosznep.e-kauk.qxd  2011. 10. 16.  12:02  Page 163



területen. A lakosok 93%-a ingus nemzetiségû volt, rajtuk kívül még 2,5ezer csecsen és 900 orosz élt a körzetben.
INGUS, AK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ingus 69 930 93,1% orosz 922 1,22% csecsen 2 572 3,42% egyéb 1 658 2,2% 
Összesen 75 082 100% 
Az Ingus Köztársaságot 1992-ben alapították meg újra, összefüggés-ben a csecsen válsággal (a lázadó Csecsenföldbõl kikanyarítottákIngusétiát). Az 1994 februárjában elfogadott alkotmány szerint Ingu-sétia világi állam (1. §), ahol államnyelv az ingus és az orosz (15. §). AzIngus Köztársaság elnöke csak olyan személy lehet, aki mindkét állam-nyelvet ismeri (50. §). Ingusétiában az ingusok 77%-os többséget képeznek, az oroszokaránya mindössze 1%. Az ingusokon kívül a köztársaság legnagyobbnépe a csecsen. Majdnem 100 ezer csecsen él Ingusétiában, ami a köz-társaság népességének 20%-a.
INGUSÉTIA, 2002                     NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
ingus 361 057 77,26% orosz 5 559 1,18% csecsen 95 403 20,41% egyéb 5 257 1,1% 
Összesen 467 294 100% 

Csecsenek Oroszországban
A csecsenek az Észak-Kaukázus legnagyobb õslakos népe. Önelnevezé-sük: nohcsij. A csecsen nyelv a kaukázusi nyelvek közé tartozik. A noh-csi néppel gyakran találkozhatunk a középkori források lapjain, a cse-csenek mai elnevezésére emlékeztetõ �szaszani� etnonim a perzsa kút-fõkben fordul elõ elõször, majd innen került át az oroszba és más másnyelvekbe. A csecsenek szunnita muszlimok, bár az iszlám késõn, a 18.században vált domináns vallássá körükben. A régi csecsen hitvilág ele-mei a legutóbbi idõkig fennmaradtak. Az Észak-Kaukázus a 16� 17.
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században az Oszmán Birodalom, Irán, majd lassan a Oroszország ke-reszttüzébe került. 1829-ben alakult meg a mai Csecsenföld és Dagesztánterületén az Észak-Kaukázus-i Imamátus, melyet az Orosz Birodalomcsak sok évtizedes háborúval tudott pacifikálni, a 19. század 60-as éveire.A Csecsen Autonóm Körzetet 1922-ben hozták létre Oroszországon(az 1921-ben létrejött és 1924-ben megszüntetett Hegyi AutonómSzovjet Szocialista Köztársaságon) belül. A szovjethatalom konszolidá-ciója hosszú éveket vett igénybe Csecsenföldön. A központ erõfeszíté-sei ellenére egészen a második világháborúig fennmaradtak a patri-archális-nemzetségi társadalom elemei, az idõsek feltétlen tisztelete, aleányrablások, a vérbosszú, a saría, az erõs vallásosság, aminek részbenaz is oka volt, hogy a csecsenföldi vezetõ tisztségeket a tradicionális elittagjai töltötték be. 1938-ban megalkották a csecsen írásbeliséget. 1934-ben a csecsenautonómiát egyesítették az ingus területekkel. 1944 februárjában a cse-csen népet azzal a váddal, hogy együttmûködtek a németekkel, Ka-zahsztánba deportálták, ahonnan csak 1957-ben térhettek haza. 1990novemberében a csecsen törvényhozás határozatot hozott a köztársa-ság szuverenitásáról, 1991-ben kikiáltották a független Csecsen Köztár-saságot, amely majd évtizedes polgárháborúhoz vezetett. Bár a csecsenek számára a 20. század sok tragédiát hozott (deportá-lás, polgárháború), számuk mégis jelentõsen emelkedett. A csecsenek máraz 1897-es népszámlálás szerint az Észak-Kaukázus legnagyobb számúõslakos népe voltak (226 ezer fõvel, mögöttük az avarok és az oszétokkövetkeztek), számuk az 1944-es deportálásig jelentõsen emelkedett. Adeportálás nagy veszteségeket okozott a csecsenek körében úgy, hogy1959-ben mindössze 261 ezer fõre csökkent a számuk. Ez azt jelenti, hogya csecsenek mintegy 40%-a �odaveszett� a deportálások következtében.Az idézõjel használata jogos, hiszen, egyrészt 1937-ben együtt vettékszámításba a csecseneket és az ingusokat, másrészt a késõbbi adatok �a csecsenek számának lendületes emelkedése � alapján feltételezhetõ,1959-ben sokan egyszerûen nem csecsennek vallották magukat. 1970-ben már több mint dupla annyi csecsent mutatnak ki a nép-számlálásokban, mint 11 évvel korábban, ami aligha magyarázhatókizárólag a természetes népszaporulattal. A csecsenek számának emel-kedése végig tartott, még a polgárháborús �90-es években is, ekkor majd50%-kal nõtt a csecsenek száma, amely mára az 1,5 millióhoz közelít.
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 226 496 1926 318 373 317 663 
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1937 (ingusokkal együtt!) 435 922 � 1959 261 311 259 687 1970 572 220 568 018 1979 712 161 706 660 1989 898 999 888 147 2002 1 360 253 1 331 844 
A csecsenek településterületeAz 1897-es népszámlálás szerint a csecsenek túlnyomó többsége azorosz többségû Tyereki kormányzóságban élt (223 ezer fõ), ahol a lakos-ság 24%-át tették ki (29% orosz, 11% oszét és más népek mellett). Ezenbelül csecsen többségû volt a Grozniji terület (199 ezer fõ, 88%), bár azorosz többségû Groznij városában akkor még alig éltek csecsenek.Ezenkívül még a kumik többségû Haszavjurti területen volt jelentõs acsecsenek száma és aránya (18 ezer fõ, 26%). Az 1922-ben létrehozott Csecsen Autonóm Területen élt a csecsenek92%-a az 1926-os népszámlálás szerint. Csecsenek ezenkívül Dagesz-tánban (21 851 fõ, 3%), az Ingus Autonóm Területen (2,5 ezer fõ, 3%)éltek még. Ez az arány jelentõsen megváltozott a szovjet korszak végé-re (nem véve ide az 1944�1956 közötti idõszakot). 1959-ben a csecsenek93%-a élt Csecsenföldön (azaz többségük hazatért), de 1989-ben márcsak 82%-uk, azaz a szovjet korszak második felében a csecsenek szét-települése észlelhetõ. A legtöbb csecsen Csecsenföld határain túl,Dagesztánban élt (57 ezer fõ, 3%).Ez némileg meglepõ módon a �90-es években a visszájára fordult, sa polgárháború ellenére 93%-ra emelkedett ismét a Csecsenföldön élõcsecsenek aránya, igaz, számottevõen nõtt a dél-oroszországi megyék-ben élõk száma is. 
A Csecsen Köztársaság nemzetiségi képének változásaAz 1922-ben létrehozott Csecsen Autonóm Területen az 1926-os nép-számlálás csecsen homogén többséget mutatott ki. Igaz, ebben nincsbenne Groznij autonóm város lakossága, amely ekkor orosz többségûvolt. A csecsenek mellett ekkor mintegy 9 ezer orosz élt az autonóm te-rületen, ami a népesség 3%-a. 

CSECSEN AK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csecsen 291 259 94% orosz 9 122 2,94% egyéb 9 406 3% 
Összesen 309 787 100% 
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1934-ben egyesítették a Csecsen és az Ingus Autonóm Körzetet,amely 1936-tól Csecsen�Ingus Köztársaságként az Oroszországi Föde-ráció része. Az 1937-es népszámlálás során együtt vették számba a cse-cseneket és az ingusokat, igaz, a korábbi adatokkal összevetve így isjelentõs természetes növekedés észlelhetõ a két nép létszámában. A �30-asévekben mintegy 100 ezer orosz érkezett a köztársaságba, így mintegy200 ezer fõvel növekedett a népesség a csecsen�ingus területeken alig10 év alatt.Az etnikai szerkezet is jelentõsen megváltozott a �30-as években.A csecsenek és ingusok aránya kétharmadosra csökkent, míg az oro-szoké 30% felé közelített a �30-as évek végén. 
CSECSEN�INGUS ASZSZK, 1937           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csecsen�ingus 430 090 65,1% orosz 189 109 28,6% ukrán 7 357 1,1% örmény 8 017 1,2% egyéb 25 729 3,8% 
Összesen 660 302 100% 
A deportálások és az újonnan betelepülõk miatt az �50-es évek vé-gére jelentõsen megváltozott a Csecsen�Ingus Köztársaság nemzetiségiképe. Az oroszok száma a �30-as évek végétõl kezdve újabb 150 ezer fõ-vel emelkedett, míg a csecsenek és ingusok száma jelentõsen csökkent.Ennek következtében 1959-ben már a köztársaság minden másodiklakója orosz volt, a csecsenek aránya egyharmadosra csökkent, az ingu-sok száma pedig még az ötvenezret sem érte el.
CSECSEN�INGUS ASZSZK, 1959           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csecsen 243 974 34% ingus 48 273 6,79% orosz 348 343 49% ukrán 13 710 1,9% örmény 13 213 1,85% egyéb 42 911 6% 
Összesen 710 424 100% 
A szovjet korszak végére ismét jelentõs változások következtek be aköztársaság nemzetiségi arculatában. A népesség 30 év alatt jelentõsenemelkedett, 1989-re elérve az 1,27 millió fõt. Az oroszok száma jelentõ-sen csökkent már a szovjet korszakban. A �60-as években még emel-
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kedett a csecsenföldi oroszok száma (1970: 366 ezer fõ), a �70-es évekbenazonban egyértelmû a visszaesés (1979: 336 ezer fõ). 1989-re már csak aköztársaság minden negyedik lakója volt orosz.A csecsen és ingus népesség körében demográfiai robbanás észlel-hetõ a szovjet korszak második felében. Ennek eredményeképpen mára �70-es években csecsen többségûvé vált a Csecsen�Ingus ASZSZK(1979: 53%), a �80-as években pedig tovább nõtt a különbség a csecsenekjavára. 
CSECSEN�INGUS ASZSZK, 1989      NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csecsen 734 501 57,81% ingus 163 762 12,89% orosz 293 771 23,1% örmény 14 824 1,1% egyéb 63 571 5% 
Összesen 1 270 429 100% 
1992-ben létrehozták az önálló Ingusétiát a korábbi Csecsen�IngusASZSZK területébõl. A �90-es években gyökeresen megváltozott a köz-társaság nemzetiségi képe a polgárháború következtében. A lakosságjelentõsen (14%-al) csökkent, de eközben a csecsenek száma mintegy30%-kal nõtt! 2002-ben már több mint 1 millió csecsen élt a CsecsenKöztársaságban. Az oroszok közül viszont kevesen maradtak a háborúdúlta Csecsenföldön. A változások eredményeképpen a Csecsen Köztársaság homogéncsecsen területté változott. 2002-ben lényegében ugyanolyan volt a köz-társaság etnikai képe, mint 1926-ban. 
CSECSEN KÖZTÁRSASÁG, 2002      NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csecsen 1 031 647 93,47% orosz 40 645 3,68% egyéb 31 394 2,84% 
Összesen 1 103 686 100% 

Groznij nemzetiségi képének változásaGroznaja orosz katonai erõdöt 1818-ban alapították az Észak-Kauká-zusban. Az erõd egészen 1870-ig funkcionált, de ekkor már a Groznijnéven ismert város is kialakult mellette. Groznij a 19. század végénlendületesen fejlõdött, köszönhetõen az olajipar fejlõdésének, s annak,hogy vasút is épült Groznijból Beszlán, majd Baku felé (1893). A 19. század végén Groznij egyértelmûen orosz többségû város volt.
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A település lakosságának 67%-a orosz volt, rajtuk kívül az egyetlenjelentõs kisebbséget a zsidóság alkotta, amelynek aránya 11% volt. Ek-kor még mindössze 500 csecsen élt Groznijban, ami a lakosság mintegy3%-át tette ki. 
GROZNIJ, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 10 439 67% ukrán 970 6,23% lengyel 407 2,61% örmény 352 2,26% perzsa 267 1,71% jiddis 1 686 10,83% grúz 216 1,37% csecsen 498 3,2% tatár 272 1,74% egyéb 457 2,93% 
Összesen 15 564 100% 
Groznij autonóm státuszú város volt 1926-ban, nem tartozott Cse-csenföld irányítása alá. Az olajiparnak köszönhetõen a város lakossága a 20. század elsõ har-madában jelentõsen megemelkedett. 1926-ban már 96 ezres volt Groz-nij lakossága, a város nemzetiségi szerkezete lényegében semmit nemváltozott (bár a zsidók aránya jelentõsen lecsökkent), továbbra is meg-maradt a nagy orosz többség. 
GROZNIJ, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 68 152 70,82% ukrán 7 796 8,1% belorusz 1 897 1,97% zsidó 1 312 1,36% hegyi zsidó 1 475 1,5% tatár 3 108 3,22% csecsen 1 931 2% örmény 5 843 6% egyéb 4 712 4,89% 
Összesen 96 226 100% 
1944-ben kitelepítették Közép-Ázsiába a csecseneket, akik csak 1957-tõl térhettek vissza a Kaukázusba. A szovjet korszak végére mégis jelen-tõsen megváltozott Groznij nemzetiségi arculata. Egyre több csecsen
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telepedett le a fõvárosban, aminek következtében arányuk 30% föléemelkedett. Az oroszok száma is nõtt, de arányuk élesen csökkent:1989-ben már csak a város lakóinak bõ fele volt orosz nemzetiségû. A �90-es évek háborúi, Groznij szétlövése az oroszok többségét me-nekülésre kényszerítette, így aztán Groznij napjainkra csecsen többsé-gûvé változott. 
GROZNIJ, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csecsen 121 350 30,5% ingus 21 346 5,4% orosz 210 341 52,9% örmény 14 305 3,6% ukrán 9 688 2,4% egyéb 20 228 5% 
Összesen 397 258 100% 

Avarok Oroszországban
Az avarok Dagesztán legnagyobb létszámú, õslakos népe, önelneve-zésük maarulal (�hegyiek�). A szunnita muszlim vallású avarok a 20.század elején még szinte kizárólag Dagesztán hegyvidéki területeinéltek, s csak a 20. század közepe táján kezdtek leköltözni a síkvidéki te-rületekre. A 20. század elején az avarok számának éles csökkenését észlel-hetjük, a századfordulós 212 ezerrõl 150 ezer alá. Csak a harmincasévektõl kezdett nõni ismét az avarok száma, ami a szovjet korszakegészében folytatódott, meghaladva a félmillió fõt. A �90-es évekbenvalóságos népességrobbanás kezdõdött az avarok között, számuk aligtöbb mint 10 év alatt 50%-kal nõtt! Ennek következtében 2002-ben azavarok száma meghaladta a 814 ezer fõt. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 212 692 1926 139 664 139 430 1937 219 288 � 1959 249 529 245 969 1970 361 613 356 685 1979 438 306 431 742 
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1989 544 016 531 746 2002 814 743 � 
Az avarok településterülete1897-ben az avarok túlnyomó többsége a Dagesztáni kormányzóságbanélt (188 ezer fõ), ahol a népesség harmadát tették ki, de így is e soknem-zetiségû kormányzóság legnépesebb számú etnoszát alkották. 90%-onfelüli avar többség volt Dagesztán Avar, Andinszki, Gunibszki járá-saiban. Ezenkívül avarok éltek még nagyobb számban a Tifliszi kor-mányzóságban (34 ezer fõ, 3%, ezen belül zömük a Zakatalszki járás-ban, ahol relatív többségben voltak, � 37,6% � a �tatárokkal�, 34%, ésgrúzokkal, 15% szemben). A Tyereki kormányzóságban 15 721 avar élt1897-ben (2%), többségük a kumik többségû Haszavjurti járásban(13 683 fõ, 19%). A Dagesztáni Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság megala-kulása után az avarok több mint 99%-a a köztársaság területén élt(1926). Ez a megoszlás csak alig változott az elkövetkezõ évtizedekben.1959-ben az avarok 95%-át Dagesztánban találjuk, ezenkívül még aCsecsen-Ingus Köztársaságban lakott néhány ezer avar. 1989-re már91%-ra csökkent a Dagesztánban élõ avarok aránya. Azaz a 20. század-ban az avar nép, amely a század elején még csak néhány kaukázusijárásban összpontosult, jelentõsen �szétszóródott� Oroszországban. 
Dagesztán nemzetiségi képének változásaAz 1921-ben alapított Dagesztáni Köztársaság az Oroszországi Föde-ráció etnikailag legtarkább régiója. A soknemzetiségû Dagesztánban amuszlim vallás jelenti a legfontosabb kapcsolódási pontot a népek kö-zött. Dagesztán � Csecsenfölddel együtt � az OSZSZK azon szubjektu-ma volt, ahol 1924-tõl lehetõvé tették a muszlim vallási iskolák mûkö-dését (jellemzõ, hogy 1925-ben is több mint kétszer annyian tanultakDagesztánban medreszékben, mint a szovjet állami iskolákban). Dagesztánban az avarok alkotják a legnagyobb etnoszt. Az 1926-osszovjet népszámlálás kimutatása szerint is az avarok voltak Dagesztánlegnagyobb népe, igaz, arányuk mindössze 18% volt. Az avarokon kí-vül csak az oroszok és a szintén északkelet-kaukázusi nyelvet beszélõdarginok aránya emelkedett 10% fölé, jelezve a rendkívüli etnikai tar-kaságot.

DAGESZTÁNI ASZSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 98 197 12,52% hegyi zsidó 11 592 1,47% 
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nogáj 26 086 3,32% csecsen 21 851 2,78% lezgin 90 509 11,54% talaszaman 31 915 4% rutul 10 333 1,31% dargin 108 926 13,89% lak 39 878 5% avar 138 749 17,69% kajtak 14 424 1,83% kumik 87 960 11,21% türk 23 428 3% egyéb 80 199 10,22% 
Összesen 784 047 100% 
Dagesztán lakossága a �30-as években jelentõs emelkedésnek indult,már ekkor elérte a népesség száma az 1 millió fõt. Ez alig változott azelkövetkezõ 20 évben. Jelentõs változások következtek viszont beDagesztán etnikai képében. Megfigyelhetõ a nagyobb népek �koncen-trálódása�, lassanként mérsékelve az addigi szétaprózódást. Az avarokaránya 23%-ra emelkedett, az oroszoké 20%-ra, és a darginok mellett akumikok aránya is meghaladta a 10%-ot. Ekkor volt egyébként a da-gesztáni oroszság arányának maximuma, ami már a �60-as évektõl élesesésnek indult (1970: 15%, 1979: 12%). 
DAGESZTÁNI ASZSZK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
avar 239 373 22,52% dargin 148 194 13,94% kumik 120 859 11,37% lezgin 108 615 10,22% lak 53 451 5% tabaszaran 33 548 3,15% nogáj 14 939 1,4% orosz 213 754 20,11% azerbajdzsán 38 224 3,6% zsidó 21 427 2% csecsen 12 798 1,2% egyéb 57 290 5,39% 
Összesen 1 062 472 100% 
A �60-as évektõl a dagesztáni oroszok száma csökkenni kezdett, 1989-re már csak 165 ezren voltak, ami a köztársaságban tapasztalható de-mográfiai robbanás (a népesség 80%-kal növekedett 30 év alatt) mellett
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azt eredményezte, hogy a szovjet korszak végére 9%-ra csökkent azoroszok aránya Dagesztánban. Eközben a muszlim népek száma és ará-nya rendületlenül növekedett, és egyre nyilvánvalóbbá vált az avaroktöbbsége Dagesztánon belül. 1989-re már csaknem minden harmadiklakos avar nemzetiségû volt. 
DAGESZTÁNI ASZSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
avar 496 077 27,52% dargin 280 431 15,56% kumik 231 805 12,86% lezgin 204 370 11,34% lak 91 682 5% tabaszaran 78 196 4,33% nogáj 28 294 1,56% orosz 165 940 9% azerbajdzsán 75 463 4,18% csecsen 57 877 3,21% egyéb 92 052 5,1% 
Összesen 1 802 188 100% 
A �90-es években folytatódott a szovjet korszakban megkezdõdöttdemográfiai robbanás Dagesztánban, amely elsõsorban a muszlimnépeket érintette. Eközben az oroszok száma tovább zuhant, 2002-bena dagesztáni oroszok aránya 5% alá esett. A 20. század �20-as éveibenaz oroszok még Dagesztán második legnagyobb népe volt, az ezred-fordulóra viszont az ötödik helyre szorult vissza. Az avarok mellettviszont lendületesen nõtt a darginok, kumikok, lezginek és más, jel-lemzõen muszlim etnoszok száma, illetve aránya is Dagesztánban. 
DAGESZTÁN, 2002                  NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
avar 758 438 29,43% azerbajdzsán 111 656 4,33% dargin 425 526 16,51% kumik 365 804 14,19% lak 139 732 5,4% lezgin 336 698 13% nogáj 38 168 1,48% orosz 120 875 4,69% tabaszaran 110 512 4,28% csecsen 87 867 3,41% egyéb 81 255 3,15% 
Összesen 2 576 531 100% 
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Kumikok Oroszországban
A kumikok (önelnevezésük: kumuk) Dagesztán avarok utáni legjelentõ-sebb létszámú népe (az Észak-Kaukázus legnagyobb török népe), aKumik-síkságon élnek, Dagesztán hegyi területei elõterében. A kumi-kok török nyelvû nép, amely a kipcsak nyelvek közé tartozik. Etnoge-nezisük nagyrészt visszavezethetõ az Észak-Kaukázus elõterébenmegtelepedõ kunok történetére. A kumikok a 17. század óta élnekorosz fennhatóság alatt. Bár többségük az iszlám követõje, a kumikokkörében fennmaradtak az iszlám elõtti hagyományok is, például Tengriistenség kultusza.A kumikok létszáma lendületesen nõtt a 20. század folyamán. A szá-zadelõn még 100 ezren sem voltak, ezt a �kiinduló� létszámot vala-mikor az 1960-as évekre duplázták meg. Ezt követõen is nõtt a számuk,de a �90-es években valóságos demográfiai robbanásnak lehettünk ta-núi a kumikok között. Alig 13 év alatt több mint 50%-kal nõtt a kumikokszáma! Sõt, ha az anyanyelvi adatokat nézzük, az emelkedés közel70%-os (a kumikok esetében azt láthatjuk, hogy többen kumik anya-nyelvûek, mint ahányan kumiknak vallják magukat). 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 83 408 1926 94 549 93 825 1937 103 925 � 1959 132 896 130 763 1970 186 690 184 250 1979 225 800 222 257 1989 277 163 270 857 2002 422 409 458 121 

Kalmükök Oroszországban
A kalmükök (önelnevezésük: hal�mg, minden bizonnyal török eredetûszóról van szó, melynek jelentése �szórvány�, s azokra az ojrátokravonatkozott, akik nem vették fel az iszlámot) mongol nyelvû buddhistanép. A kalmükök Dél-Oroszországban, a Volga és a Kuma folyó közöttélnek: ez Európa egyetlen mongol nyelvû és buddhista vallású népe. 
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A kalmükök õsei a nyugati mongol ojrátok, akik eleinte a Felsõ-Jenyiszej vidékén éltek, majd a 13. században Közép-Ázsiába költöztek.A Közép-Ázsiából távozó nomád ojrátokat 1608-ban fogadta be VaszilijSujszkij orosz cár, aki az Irtis, Isim környékén jelölt ki számukra legelõ-ket. Az Oroszországba települõ ojrátok Nyugat-Szibériában összetûzés-be kerültek a helyi tatár népességgel, majd mai lakóterületükre, az Alsó-Volga vidékére költöztek (1630). Ezen a területen állt fönn az autonómi-át élvezõ Kalmük Kánság 1664�1771 között. 1771-ben a Kalmük Kánsá-got megszüntették, betagozták az Asztraháni kormányzóságba. Ekkor akalmükök egy nagyobb csoportja megpróbált visszaköltözni Közép-Ázsiába, Dzsungáriába, ám többségük e vállalkozás során odaveszett. A kalmükök egészen a 19. század második feléig nomád életmódotfolytattak, s csak ekkor jelentek meg köztük az állandó települések.Buddhista vallásukat még Belsõ-Ázsiából hozták magukkal Európába. A kalmüköket 1943-ban a szovjet hatóságok dél-oroszországi hazá-jukból Szibériába és Közép-Ázsiába deportálták, s csak 1957-tõl térhet-tek vissza szülõföldjükre. Az alábbi táblázatból látszik, hogy a kalmü-kök számára tragikusan alakult a 20. század. A századfordulón még 190ezres kalmükség létszáma a �20-as évek végére 130 ezer fõ alá apadt, adeportálás pedig óriási veszteséget okozott a kalmük nép számára.1959-ben összesen 106 ezer kalmük élt a Szovjetunióban, s ebbõl 100ezer Oroszország területén. A �60-as évektõl ismét megfigyelhetõ a kalmükök számának emel-kedése. Igaz, a 20. század végén még mindig kevesebb kalmük élt, minta század elején, s az sem kedvezõ, hogy a �90-es években � három év-tizednyi növekedés után � némileg csökkenni kezdett a kalmük nyelvetismerõk száma. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 190 648 1926 129 200 128 286 1937 123 617 � 1959 100 603 94 009 1970 131 318 124 208 1979 140 103 132 487 1989 165 821 154 344 2002 173 996 153 602 
A kalmükök településterülete 1897-ben a kalmükök többsége az orosz többségû Asztraháni kormány-zóság területén élt (138 ezer fõ, 14%, 41% orosz és 25% �kirgiz�, azaz
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kazah mellett). Ezen belül a kalmükök java része a Kalmük steppe elne-vezésû közigazgatási egységben lakott, ahol 95%-os többséget alkottak. Asztrahánon kívül kalmükök éltek még az orosz többségû Donikatonai körzetben (32 ezer fõ, a népesség 1%-a). A Szalszkiji körzetben28 ezer kalmük nomadizált (a lakosság 37%-a, 32% orosz és 29% ukránmellett). A Kalmük Autonóm Megyét 1920-ban hozták létre, itt élt a kalmü-kök több mint 80%-a (107 ezer fõ, 1926). Az �50-es évek végére az oroszországi kalmüköknek csak 64%-a éltsaját köztársasága területén, 12 ezer Asztrahán megyében, további 500Szibériában, az Agini Burját Autonóm Körzetben. 1989-re ez az arány 88%-ra emelkedett (tekintve, hogy az asztrahánikalmükök száma harmadával visszaesett). 
Kalmükia nemzetiségi képének változása A Kalmük Autonóm Körzetet 1920-ban alapították. A �20-as évekbenegyértelmûen kalmük többségû volt a terület, 10-10%-nyi orosz és uk-rán kisebbség mellett. 

KALMÜK AK, 1926                  NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kalmük 107 026 75,58% orosz 15 212 10,74% ukrán 14 606 10,31% német 2 603 1,83% egyéb 2 144 1,51% 
Összesen 141 591 100% 
A Kalmük Autonóm Körzetet 1935-ben autonóm köztársasági rang-ra emelték, s 1936�37-ben alkotmányt is kapott (ami a centralizációstörekvéseket kifejezõ sztálini alkotmány leképezése volt). A �30-as évek-ben jelentõsen megváltozott a Kalmük ASZSZK nemzetiségi képe.A kalmükök száma némileg csökkent, az oroszoké viszont jelentõsenmegnõtt (gyanítható, hogy a korábban magukat ukránnak vallók jelen-tõs részét az oroszok között kell keresni). Ennek eredményeképpen akalmük többség bár megmaradt, de 54%-ra zuhant vissza, míg az oro-szok aránya viszont 40%-ra emelkedett. 
KALMÜK ASZSZK, 1937           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kalmük 105 146 54% orosz 79 342 40,8% 
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egyéb 9 965 5,12% 
Összesen 194 453 100% 
1943-ban, a deportálással egy idõben megszüntették a KalmükASZSZK-t, 1957-ben autonóm körzetként állították vissza, 1958-banvisszanyerte autonóm köztársasági rangját. A deportálás súlyos csapástjelentett a kalmük nép számára. Az �50-es évek végén 40 ezer kalmük-kel kevesebb élt a Kalmük ASZSZK területén, mint a �30-as években.Arányuk ekkor mindössze 35% volt. Az �50-es években a KalmükASZSZK területén orosz többség alakult ki, s kazahok is megjelentekjelentõsebb számban a területen. 
KALMÜK ASZSZK, 1959         NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kalmük 64 882 35% orosz 103 345 55,9% kazah 8 550 4,6% egyéb 8 080 4,37% 
Összesen 184 857 100% 
A �80-as évek végéig jelentõs változások következtek be a KalmükASZSZK nemzetiségi képében. Jelentõsen megnõtt a népesség, egy-részt a népszaporulatnak, másrészt a bevándorlásnak köszönhetõen.A Kalmük ASZSZK területén a �60-as évektõl kaukázusi népek tele-pedtek le nagyobb számban (darginok, csecsenek, oszétok). A népességnövekedés leginkább a kalmüköket érintette, ami fõkénta �80-as években vált érezhetõvé. 1979-ben a Kalmük ASZSZK mégorosz többségû volt (43%, illetve 41%), a �80-as években azonban való-ságos demográfiai robbanás zajlott le a kalmükök között, miközben azoroszok száma csökkenésnek indult. Ennek eredményeképpen 1989-rea Kalmük ASZSZK ismét kalmük többségûvé vált. 
KALMÜK ASZSZK, 1989         NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kalmük 146 316 45,35% orosz 121 531 37,67% dargin 12 878 4% csecsen 8 329 2,58% oszét 9 996 3% német 8 569 2,65% egyéb 47 103 14,6% 
Összesen 322 579 100% 
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1992-tõl Kalmük Köztársasággá nevezték át a korábbi autonóm szo-cialista köztársaságot. Az 1994-ben elfogadott �Sztyepnoje Ulozse-nyije�, azaz alkotmány szerint a Kalmük Köztársaság államnyelve a kal-mük és az orosz (18. §). A �90-es években jelentõsen csökkent Kalmükia népessége. A csök-kenés viszont szinte kizárólag az oroszokat érintette, miközben a kal-mükök száma nõtt. Ennek következtében a �90-es években a kalmükökabszolút többségre tettek szert a köztársaság népességében. 
KALMÜK KÖZTÁRSASÁG, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kalmük 155 938 53,32% orosz 98 115 33,55% dargin 7 295 2,5% kazah 5 011 1,71% török 3 124 1% csecsen 5 979 2% egyéb 16 948 5,79% 
Összesen 292 410 100% 

Nogájok Oroszországban
A nogájok kipcsak-török nyelvû szunnita muszlim nép. A nogáj etno-nim Nogáj, az Aranyhorda egyik vezetõ politikusának (13. század má-sodik fele) nevébõl ered. Az Alsó-Volga mentén élõ nogájokat a kalmükvándorlás lökte délnyugatra, az Észak-Kaukázus elõterébe, a Kubánkörnyékére a 17. század elején. Miután Oroszország a 18. századbanmegszilárdította uralmát ebben a térségben, büntetõexpedíciókat veze-tett a muszlim nogájok ellen. A nogájok közül több ezren Törökor-szágba települtek át (1783). A nogájok száma jelentõsen csökkent a 20. század elsõ felében, lé-nyegében megfelezõdött. A �60-as évektõl kezdve viszont jelentõsennövekedett a számuk, kevesebb mint 50 év alatt kis híján a háromszo-rosára. A nogáj népességrobbanás eredményeképpen immáron 100ezer felé közelít a nép létszáma. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 64 080 1926 37 274 10 704 
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1937 33 010 � 1959 34 752 33 943 1970 51 159 46 072 1979 58 639 55 136 1989 73 703 66 641 2002 90 666 90 020 

Oszétok
Az oszétok az Észak-Kaukázus legnagyobb iráni nyelvû népe. Az oszé-tok õsei északi eredetû jövevények lehetnek a Kaukázusban (Kelet-Európa steppei részein a népvándorlásig zömmel iráni népek laktak).Az oszét területek a 18. század végétõl tartoznak Oroszország érdek-szférájába. Az oszétok, hasonlóan az oroszokhoz, ortodox keresztények,az Észak-Kaukázus legnagyobb keresztény népe az oroszokon kívül. A népszámlálási adatok arról tanúskodnak, az oszétok száma rendü-letlenül nõtt a 20. században, lényegében megháromszorozódott. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 171 716 1926 272 272 267 019 1937 319 350 � 1959 412 592 367 819 1970 488 039 432 589 1979 541 893 477 807 1989 597 998 520 186 
Az oszétok különbözõ territoriális egységekkel rendelkeztek a Szov-jetunión belül. Az oszét területeket kettévágja a grúz�orosz határ. Azelõbb �virtuális�, majd a Szovjetunió felbomlása után valóságos hatá-rokkal is kettéosztott oszét nép egyik fele az Oroszországi Föderáció-hoz tartozó Észak-Oszétiában, másikuk a Grúziához tartozó(tt) Dél-Oszétiában él. Bár 1925-ben felmerült a két Oszétia egyesítése (Grúziánbelül), ezt a javaslatot késõbb elvetették. 

Észak-Oszétia nemzetiségi képének változása 1926-ban, az elsõ szovjet népszámlálás idején az Oroszországhoz tar-tozó Észak-Oszétiában egyértelmû oszét többség volt észlelhetõ. Az
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oszétokon kívül oroszok és ukránok éltek még a köztársaságban, ámarányuk 7-7% volt. 
ÉSZAK-OSZÉT AK, 1926          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
oszét 128 321 84,28% orosz 10 063 6,6% ukrán 10 301 6,76% egyéb 3 569 2,34% 
Összesen 152 254 100% 
A sztálinizmus évtizedei alatt Észak-Oszétia lakossága meghárom-szorozódott. Bár az oszétok száma majdnem a duplájára nõtt, a gyara-podás fõként a jövevény oroszok növekedésébõl adódik. Az észak-oszétiai oroszok száma 30 év alatt 17-szeresre nõtt. A növekedés külö-nösen a �30-as években volt jelentõs (1937-ben már 112 ezer orosz éltÉszak-Oszétiában). Figyelemre méltó, hogy eközben az oszétiai ukrá-nok száma jelentõsen csökkent. Közben más kaukázusi népek is meg-jelentek Észak-Oszétia nemzetiségi szerkezetében. Összességében, azoszétok elveszítették abszolút etnikai többségüket, az oroszok arányaviszont megközelítette az oszétokét. 
ÉSZAK-OSZÉT ASZSZK, 1959          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
oszét 215 463 47,8% orosz 178 654 39,64% örmény 12 012 2,66% ukrán 9 362 2% grúz 8 160 1,8% ingus 6 071 1,3% egyéb 20 859 4,62% 
Összesen 450 581 100% 
A szovjet korszak második felében alig növekedett az észak-oszétiaioroszok száma. Sõt, az oroszok számának fogyatkozása észlelhetõ.1959-ben még 202 ezer orosz élt Észak-Oszétiában (ez volt a csúcs),1979-ben már csak 200 ezer, 1989-ben 189 ezer. Az oszétok száma ezen-közben rendületlenül emelkedett, 1989-re elérve a 334 ezer fõt. Így aszovjet korszak végére Észak-Oszétia ismét oszét abszolút többségûvéváltozott. Az oroszok aránya egyharmad alá esett, viszont Észak-Oszétia etnikai tarkasága továbbra is fennmaradt. A kisebb népek közülkülönösen a muszlim ingusok számának növekedése szembetûnõ, ami-nek oka, hogy az ingusok kitelepítése után a Csecsen�Ingus Köztársa-
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ság egy ingusok lakta részét Észak-Oszétiához csatolták, s ez a terület1956 után is Észak-Oszétiánál maradt (ami a mai napig konfliktusforrásaz ingusok és oszétok között). 
ÉSZAK-OSZÉT ASZSZK, 1989            NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
oszét 334 876 53% orosz 189 159 29,9% ingus 32 783 5,1% örmény 13 619 2,1% grúz 12 284 1,94% ukrán 10 088 1,6% kumik 9 478 1,5% egyéb 30 141 4,76% 
Összesen 632 428 100% 
A �90-es években az Észak-Oszétia � Alánia köztársasággá átneve-zett terület népessége nõtt, noha Oroszország lakossága összességébentragikusan csökkent. Az oszétok létszáma jelentõsen emelkedett,részben mert a háborús övezetté váló Dél-Oszétiából sokan menekül-tek át Alániába. Közben az oroszok száma, folytatva a �70-es évekbenmegkezdett trendet, tovább fogyatkozott, azaz tovább erõsödött Észak-Oszétia oszét jellege. 
ÉSZAK-OSZÉTIA�ALÁNIA, 2002        NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
oszét 445 310 62,69% orosz 164 734 23,19% örmény 17 147 2,4% grúz 10 803 1,52% ingus 21 442 3% kumik 12 659 1,78% egyéb 38 180 5,42% 
Összesen 710 275 100% 

Dél-Oszétia A Szovjetunió széthullásának idején, 1991-ben Dél-Oszétia elszakadtGrúziától (Abháziával együtt). Dél-Oszétia többször is kérte független-sége elismerését és Oroszországhoz (Észak-Oszétiához) csatlakozását,sikertelenül. Dél-Oszétia függetlenségét 2008-ban ismerte el Oroszor-szág és néhány más állam, miután Grúzia sikertelen katonai támadástintézett a terület fõvárosa, Chinvali ellen. A Dél-Oszét Autonóm Körzetet tehát Grúzia kebelén belül hozták
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létre 1922-ben. Az 1926-os szovjet népszámlálás szerint Dél-Oszétiában87 375 ember élt. Ezek több mint kétharmada oszét nemzetiségû volt,viszont több mint negyede grúz. Oroszok ekkor még nem is éltek ezena területen. 
DÉL-OSZÉT AK, 1926               NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
oszét 60 351 69% grúz 23 538 26,93% grúz zsidó 1 739 2% örmény 1 374 1,6% 
Összesen 87 375 100% 
DÉL-OSZÉT AK, 1959               NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
oszét 63 698 65,8% grúz 26 584 27,46% orosz 2 380 2,45% zsidó 1 723 1,77% örmény 1 555 1,6% 
Összesen 96 807 100% 
A sztálini évtizedek alatt lényegében semmilyen változás nem kö-vetkezett be Dél-Oszétia etnikai szerkezetében, a lakosság néhány ezerfõvel emelkedett. Nem változott ez késõbb sem. Dél-Oszétia nemzetisé-gi szerkezete a szovjet korszakban jelentõsen különbözött Grúzia másterületeitõl (például Abháziától) abban az értelemben, hogy itt lénye-gében semmilyen módosulás nem következett be. Dél-Oszétia lakossá-ga 1989-ben is csak 98 527 fõ volt, tehát alig növekedett 1926 óta. Azetnikai szerkezet sem módosult a megelõzõ évtizedekben, csak néhányezer orosz települt be az autonóm területre. Gyökeres változást majdcsak a �90-es évek viharai hoztak, a grúz lakosság elüldözése, elmene-külése Dél-Oszétiából.
DÉL-OSZÉT AK, 1989               NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
oszét 65 232 66,2% grúz 28 544 29% orosz 2 128 2,1% egyéb 2 623 2,6% 
Összesen 98 527 100% 
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Szibéria népei

Hantik Oroszországban
A hantik (régebbi terminussal osztjákok) az uráli nyelvcsaládba tartozónép, nyelvük ezen belül a magyarral és a manysival közösen az ugorágba tartozik. A hantik Szibériában laknak, az Ob folyó alsó folyásátólészakra és keletre. Tajgai, halász-vadász életformát folytatnak, vannakköztük keresztények és pogányok is. A hantik kis számú nép, már 1897-ben sem haladta meg a 20 ezret,létszámuk a szovjet korszakban végig akörül volt, ám a �90-es évekbenmeredeken emelkedett, 28 ezer fõre. Hogy itt minden bizonnyal �etno-bizniszrõl� lehet szó, azt az anyanyelvi adatok mutatják. Ezek szerintugyanis a magukat hantiknak vallók csak kevesebb mint fele beszéli anyelvet. Igaz, örvendetes fejlemény, hogy a �90-es években, ha csekélymértékben is, de nõtt a hanti nyelvet ismerõk száma. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 19 663 1926 22 306 18 617 1937 22 801 � 1959 19 246 14 838 1970 21 007 14 510 1979 20 743 14 119 1989 22 283 13 542 2002 28 678 13 568 

A hantik településterületeAz 1897-es népszámlálás összegzõ adatai szerint 19 663 osztják, azazhanti élt az Orosz Birodalomban (viszont a Tobolszki kormányzóságadatait összegzõ füzet szerint 20 018 osztjákot vettek számba a nép-számlálók ezen a területen).A Tobolszki kormányzóságban hanti többségû volt a berjozovszkiji(11 ezer fõ, 51%; 21% szamojéd és 18% orosz mellett) és a Szurgutikörzet (5,5 ezer fõ, 74%; 15% orosz mellett). 
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Az 1926-os cenzus szerint a hantik (vagy még az ekkor is bevett ter-minus szerint: osztjákok) többsége a Tobolszki körzetben élt (13 732 fõ,7%), egy másik nagyobb csoportjuk pedig a Tomszki körzet területén (8ezer fõ, 1%). A Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzetet 1930-ban hozták létre, a han-tik többsége erre a területre került (1959: 11 435 fõ), de jelentõsebbszámban megtalálhatók még a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben is(5 ezer fõ, 5%). 1989-re csökkent a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzetenbelül élõ hantik aránya, ekkor már csak felük élt itt, miközben nõtt aJamal-Nyenyec Autonóm Körzetben, illetve a Tyumeny megye nemze-tiségi körzetein kívül élõk száma. 2002-re viszont ismét 60%-ra nõtt asaját nemzetiségi területén belüli hantik aránya. 
A Hanti-Manysi Nemzetiségi Autonóm Körzet nemzetiségi képének változása Az 1959-es népszámlálás szerint a terület népességében jelentõs orosztöbbség volt. Az �õslakos� obi-ugorok aránya még a 15%-ot sem érte el.Az oroszok mellett ukránok, tatárok, beloruszok, komik és más népekis színesítették a körzet etnikai arculatát. 

HANTI-MANYSI NK, 1959     NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
hanti 11 435 9,22% manysi 5 644 4,55% orosz 89 813 72,47% ukrán 4 363 3,5% tatár 2 938 2,3% komi 2 803 2,26% belorusz 1 281 1% egyéb 5 649 4,55% 
Összesen 123 926 100% 
A szovjet korszakban hatalmas népességrobbanás következett be aHanti-Manysi Nemzetiségi Körzet területén. Az olajipari kitermelés nö-vekedése következtében harminc év alatt megtízszerezõdött a lakosság.Az újonnan beköltözõ népesség elsõsorban oroszokból, ukránokból,tatárokból állt. Az oroszok aránya még csökkent is 1959-hez képest, vi-szont az ukránoké 10% fölé emelkedett a szovjet korszak végére, s igendinamikusan nõtt a tatárok száma is. A népességrobbanás különösen a�80-as években volt jelentõs (1979-ben még csak 570 ezer fõ volt a területnépessége, ami 10 év alatt megduplázódott!). 
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A változások eredményeképpen az õslakos obi-ugor népek aránya1% alá csökkent, hiszen számuk csak elenyészõ mértékben növekedett. 
HANTI-MANYSI NK, 1989     NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
[hanti] 11 892 0,92% [manysi] 6 562 0,51% orosz 850 297 66,3% ukrán 148 317 11,56% tatár 97 689 7,61% egyéb 186 093 14,5% 
Összesen 1 282 396 100% 
A �90-es években is folytatódott a Hanti-Manysi NAK lakosságszá-mának növekedése. Ez a nyugat-szibériai, viszonylag gazdag tarto-mány számos új bevándorlót vonzott a �90-es években. A körzet tarkaetnikai képét azerbajdzsánok, baskírok, csuvasok is színesítették. Azoroszok aránya változatlan maradt. A hantik és a manysik száma nõtt,a hantik aránya a �90-es években ismét 1% fölé emelkedett. 
HANTI-MANYSI NAK, 2002    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
hanti 17 128 1,1% manysi 9 894 0,69% orosz 946 590 66% azerbajdzsán 25 088 1,75% baskír 35 807 2,5% belorusz 20 518 1,4% tatár 107 637 7,5% ukrán 123 238 8,6% csuvas 15 261 1% egyéb 131 656 9,18% 
Összesen 1 432 817 100% 

Manysik Oroszországban
A manysik kicsiny nyugat-szibériai nép. Nyelvük az uráli nyelvcsalád-ba tartozik, annak ugor ágába (a magyar nyelvvel együtt). Legközelebbinyelvrokonaik a hantik (a manysi nyelv egyben a magyarhoz legköze-
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lebb álló rokon nyelv). Több néprajzi csoportra oszlanak, melyek közülmár csak az északiak a hagyományos manysi kultúra õrzõi. A manysikminden bizonnyal jövevények Szibériában, erre utalnak hagyománya-ik, és az is, hogy a kora újkori írott források szerint még az Urálban ta-lálkozhatunk velük. A manysi kultúra kétkomponensû, a tajgai halász-vadász népesség tradíciói mellett az állattartó kultúra elemei is fellel-hetõk benne (lókultusz, Mir Szuszne-hum mitológiai hagyománya). A manysik pravoszlávok, de hitviláguk, hagyományaik keresztény-ség elõtti elemei a mai napig élnek. A manysik száma 1897-ben is csak néhány ezer fõ volt, s azóta � haaz anyanyelvi adatokból indulunk ki � folyamatosan csökken (a �60-asévekben mutatható ki egyedül némi emelkedés). Bár manysinak egyretöbben vallják magukat, az anyanyelv csakis a hagyományos életformá-val együtt õrizhetõ meg: a magyarhoz legközelebb álló rokon nyelvetmár kevesebben, mint 3 ezren beszélik, s félõ, hogy eltûnését nem lehetmegakadályozni. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 7 651 1926 5 754 5 115 1937 6 138 � 1959 6 318 3 715 1970 7 609 3 973 1979 7 437 3 694 1989 8 279 3 037 2002 11 432 2 746 
A manysik településterületeAz újkori forrásokban még a Szilva, Csuszovaja folyó mentén, azaz azUrál nyugati oldalán élõ manysikról olvashatunk, akik azonban a 20.századra eltûntek. Az 1897-es népszámlálás szerint az uráli Permi kor-mányzóságban élt 2838 vogul, a nyugat-szibériai Tobolszki kormány-zóságban pedig 4790-en voltak.Ez utóbbiban, a Turinszki körzetben élõ vogulok száma volt a legje-lentõsebb, itt 3,5 ezret vettek számba, akik a lakosság 5%-át tették ki(93%-os orosz többség mellett). A Tobolszki kormányzóság népszám-lálási adatait tartalmazó kötet elõszavában az olvasható, hogy az Urálkeleti oldalán, a Szoszva, Szygva folyó mentén élõ �osztjákok� valójá-ban manysik, akik elosztjákosodtak. Az elosztjákosodás mellett pediggyors tempóban haladt a manysik eloroszosodása is. Nem kevésbé érdekes a Permi kormányzóságban élõ manysik sorsa,
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ezek nagyobb része ugyanis azóta teljesen eltûnt. Itt a Verhoturjei járás-ban 1914 manysi élt, az Irbiti járásban 260 fõ, az Urál nyugati oldalán fekvõKrasznoufimszki járásban 1897-ben még 389 manysit vettek számba, aKunguri járásban pedig 193 manysi élt ekkor még. Az Oszinszki járásban2, a Csedinszki járásban 79 manysit írtak össze a századfordulón.Az uráli manysik az elkövetkezõ néhány évtizedben szinte teljeseneltûntek: 1926-ban Tobolszkon kívül csak az Irbiti körzetben írtak összemég 368 vogult. Jelenleg Ivdel környékén (Szverdlovszk megye) él né-hány manysi: õk az uráli ugorok utolsó maradványai. 

Nyenyecek Oroszországban
A nyenyecek a szamojéd népek közé tartoznak, a legnépesebb képvi-selõi az uráli nyelvcsalád ezen ágának. A nyenyecek két nagyobb cso-portra oszlanak. Többségük tundrai nomád életmódot folytat, kisebb,néhány száz fõs csoportjuk az erdei nyenyecek. 1943-ban a Jamal-félszi-geten a nyenyecek fegyveres felkeléssel reagáltak a szovjet vezetés visz-szaéléseire. A nyenyecek két autonóm területtel is rendelkeznek az Oroszor-szági Föderáción belül, a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzettel Nyugat-Szibériában (Tyumeny megye része) és a Nyenyec Autonóm Körzettel(Arhangelszk megye része). A 20. század elsõ felében az orosz népszámlálásokban még nem kü-lönböztették meg egymástól a szamojéd népeket (nganaszánokat, nye-nyeceket, enyeceket, szajáni szamojédokat). Csak az 1959-es népszám-lálástól kezdve alkalmazták a ma is ismert megkülönböztetést. Ennekalapján a nyenyecek száma � bár igen kis néprõl van szó � végig nõtt aszovjet korszakban, sõt, a �70-es évekbeli stagnálást leszámítva a nye-nyec nyelvûek száma szépen gyarapodott. A növekedés a �90-es évek-ben is folytatódott. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1959 22 845 13 741 1970 28 487 23 854 1979 29 487 23 851 1989 34 190 26 553 2002 41 302 31 311 
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A Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet etnikai képének változása Az 1930-ban létrehozott Jamal-Nyenyec AK az �50-es évek végén mégrendkívül ritkán lakott terület volt. Már ekkor is orosz többségû volt, deaz oroszok száma csak kétszerese volt a nyenyecekének. Ekkor még azugor hantik alkották a terület harmadik legnagyobb népét. 
JAMAL-NYENYEC AK, 1959     NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
nyenyec 13 977 22,4% orosz 27 789 44,58% hanti 5 519 8,85% szelkup 1 245 2% komi 4 866 7,8% tatár 3 952 6,3% ukrán 1921 3% egyéb 3 065 4,91% 
Összesen 62 334 100% 
A �70-es, de különösen a �80-as évektõl jelentõsen megnõtt a területnépessége a nyugat-szibériai olaj- és gázmezõk felfedezése eredménye-képpen: 1970-ben a lakosság száma nem érte el a 80 ezret, s 1979-ben iscsak 158 ezer volt, 1989-ben azonban már félmillióhoz közelített, azaz a�80-as években több mint a duplájára emelkedett. Ez az etnikai arányokjelentõs változásával is járt. Az õslakos nyenyecek száma bár szépenemelkedett, arányuk 22%-ról 4%-ra esett. A �80-as években fõként oro-szok érkeztek a Jamal-Nyenyec AK területére, de rajtuk kívül a keletikolonizáció két másik legjelentõsebb népe, ukránok és tatárok is. 
JAMAL-NYENYEC AK, 1989     NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
nyenyec 20 917 4,22% orosz 292 808 59,17% hanti 7 247 1,46% ukrán 85 022 17,18% tatár 26 431 5,34% belorusz 12 609 2,54% egyéb 49 810 10% 
Összesen 494 844 100% 
A �90-es években a Jamal-Nyenyec AK azon ritka területek közé tar-tozott Oroszországon belül, amelynek a lakossága nõtt. Ez a kedvezõgazdasági feltételeknek volt köszönhetõ: a helyi természeti kincsek
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kiaknázása lehetõvé tette a gazdasági növekedést a válságba süppedõOroszország ezen részén. Az összes nép száma nõtt, kivéve az ukráno-két, akik esetében jelentõs csökkenés (asszimiláció) tapasztalható. A Ja-mal-Nyenyec AK etnikai képében számos déli nép képviselõi is felbuk-kantak, azerbajdzsánok, moldovánok, baskírok. 
JAMAL-NYENYEC AK, 2002     NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
nyenyec 26 435 5,21% orosz 298 359 58,84% azerbajdzsán 8 353 1,64% baskír 7 932 1,54% belorusz 8 989 1,77% komi 6 177 1,21% moldován 5 400 1% tatár 27 734 5,46% ukrán 66 080 13% hanti 8 760 1,72% egyéb 42 847 8,44% 
Összesen 507 006 100% 

A Nyenyec Autonóm Körzet nemzetiségi képének változásaAz 1929-ben alapított Nyenyec AK-ben a nyenyecek aránya alig volttöbb, mint 10% az �50-es évek végén. Ekkor még a komik is többen vol-tak, mint a nyenyecek. Az oroszok kétharmados többséget alkottak.Maguk a nyenyecek tehát csak a terület harmadik legnagyobb népevoltak az oroszok és a komik után. 
NYENYEC AK, 1959                    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
nyenyec 4 957 10,88% orosz 31 312 68,7% komi 5 012 11% ukrán 2 068 4,54% belorusz 506 1,1% egyéb 1679 3,68% 
Összesen 45 534 100% 
A szovjet korszakban nem változott jelentõsen a Nyenyec AK lakos-ságszáma és etnikai képe. A nyenyecek száma viszont megelõzte a ko-mikét, ennek következtében az oroszok után a terület második legna-gyobb népévé lettek. 
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NYENYEC AK, 1989                    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
nyenyec 6 423 11,91% orosz 35 489 65,82 % komi 5 124 9,5% ukrán 3 728 6,91% belorusz 1 051 1,94% egyéb 2 097 3,88% 
Összesen 53 912 100% 
A �90-es években jelentõsen csökkent a Dolgán-Nyenyec AK lakos-ságának száma. Az orosz többség megmaradt, az �õslakos� népek(dolgánok, nyenyecek, nganaszanok) aránya még az egynegyedet seméri el. 
TAJMIRI (DOLGÁN-                  NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
NYENYEC) AK, 2002
dolgán 5 517 13,86% nyenyec 3 054 7,67% orosz 23 318 58,6% nganaszan 766 1,92% német 587 1,47% tatár 425 1% ukrán 2 423 6% egyéb 3 696 9,28% 
Összesen 39 786 100% 

Ketek Oroszországban
A 17. században, amikor az oroszok elérték a Jenyiszej vidékét, olyannépekkel találkoztak, amelyeknek a nyelve élesen különbözött az addigmegismert finnugor vagy altaji nyelvektõl. Idetartoztak a kotik, asza-nok, arinok, jarincek, bajkotoviak. Ezek a népek mára mind eltûntek(eloroszosodtak, elevenkisedtek, elhakaszosodtak), a jenyiszeji õslako-soknak csak a legészakibb csoportja maradt fenn, a Krasznojarszki terü-leten élõ ketek.A ketek tehát mára egy igen kis létszámú, de valaha igencsak elter-jedt paleoszibériai nép utolsó maradványa a Jenyiszej vidékén (bár ha-gyományaik szerint délrõl érkeztek Szibériába). 
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A keteket (a ket szó jelentése: �ember�, �férfi�) a korábbi irodalomban�jenyiszeji osztjákoknak� nevezték. A ketek létszámának 20. században tapasztalható emelkedése csakoptikai csalódásnak tûnik, ha összevetjük ezeket az anyanyelvi adatok-kal. Ennek alapján ugyanis a ketek száma � kivéve a �60-as éveket, ami-kor valóban volt egy kis emelkedés � végig csökkent a 20. században.Ma már kevesebben, mint 500-an beszélik az egyedülálló ket nyelvet, sfélõ, hogy e nép rövidesen végleg eltûnik.
NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 994 1937 1080 � 1959 1017 786 1970 1161 870 1979 1072 643 1989 1084 529 2002 1494 485 

Hakaszok Oroszországban
A hakaszok (önelnevezésük: tadar, hooraj) a dél-szibériai Minuszinszki-medencében élõ török nyelvû nép. A hakasz kínai történeti forrásokbólkölcsönzött tudományos mûszó, amelyet 1917 után kezdtek alkalmaznia tadarokra, akiket a cári idõkben egyszerûen csak tatároknak nevez-tek. A �hakasz� terminus tehát több, egymáshoz közel álló nyelven be-szélõ néprajzi csoport (kacsinok, szagajok, kizilok, kojbálok, beltirek)egyesítésébõl keletkezett. A hakasz nyelv a török nyelvek ujgur-oguzcsoportjába tartozik (Baszkakov). Hivatalosan 1876-ban a hakaszokatmegkeresztelték, egy részük azonban még õrzi a hagyományos vallásitradíciókat. A hakaszok által lakott területek a 18. század �20-as éveibenkerültek Oroszország fennhatósága alá. A hakaszok létszáma lassan emelkedett a 20. század folyamán. Az1926-os 45 ezres létszámról 1989-re 78,5 ezer fõre. A �90-es évekbenlassú fogyásuk észlelhetõ. Az anyanyelvi adatok alapján szintén az lát-szik, hogy a hakaszok száma a �80-as évek végéig emelkedett, utána vi-szont éles ütemû csökkenés tapasztalható. Bár az adatokból az jól lát-szik, hogy mindig is jelentõs eltérés volt a hakasz nemzetiségûek és ahakasz anyanyelvûek száma között. 
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NEMZETISÉG ANYANYELV 
1926 45 608 40 979 1937 47 951 � 1959 56 032 48 398 1970 65 368 55 036 1979 69 816 56 414 1989 78 500 60 168 2002 75 622 52 217 

A hakaszok településterületeAz 1926-os népszámlálás szerint a hakaszok túlnyomó többsége (44ezer fõ) a Hakasz körzetben élt. A Hakasz Autonóm Körzetet 1930-banalapították. 1959-ben még a hakaszok túlnyomó többsége itt élt, ez1989-re annyiban változott, hogy ekkor már csak a hakaszok 80%-a la-kott �saját� autonóm területén. 
A Hakasz Köztársaság nemzetiségi képének változása Az 1930-ban létrehozott autonóm területen az 1959-es népszámlálás sze-rint masszív orosz többség volt kimutatható, a lakosságnak mindössze12%-a volt hakasz nemzetiségû. Mintegy 10 ezer német is élt az autonómterületen, azok közül, akiket 1941-ben deportáltak a Volga-vidékrõl. 

HAKASZ AK, 1959                   NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
hakasz 54 750 12,28% orosz 349 362 78,36% német 10 547 2,36% ukrán 8 480 1,9% egyéb 22 586 5% 
Összesen 445 824 100% 
A Hakasz Autonóm Körzet nemzetiségi képe nem változott a szov-jet korszakban, bár lakossága jelentõsen nõtt ezekben az évtizedekben. 
HAKASZ AK, 1989                   NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
hakasz 62 859 11% orosz 450 430 79,46% ukrán 12 223 2,15% német 11 250 1,98% egyéb 29 099 5,1% 
Összesen 566 861 100% 
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A �90-es években némi csökkenésnek indult a népesség, de ez alap-vetõen nem változtatta meg a kialakult etnikai arányokat. A 21. századelején a Hakasz Köztársaság népességének alig több mint 10%-a volthakasz nemzetiségû, 80%-os orosz etnikai többség mellett. 
HAKASZ KÖZTÁRSASÁG, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
hakasz 65 421 11,98% orosz 438 395 80,28% német 9 161 1,67% ukrán 8 360 1,53% egyéb 24 735 4,52% 
Összesen 546 072 100% 

Burjátok Oroszországban
A burjátok Szibéria egyik legnagyobb õslakos népe. A Kelet-Szibé-riában, a Bajkál-tó környékén élõ burjátok nyelve az altaji nyelvcsalád-ba tartozik, annak mongol ágába. A burjátok elsõ elõfordulása írott for-rásokban a Mongolok Titkos Történetében található, számos más etnosszalegyütt, amelyek aztán késõbb a burjátok kialakulásában vettek részt. Aburját területek a 17. század közepén kerültek orosz fennhatóság alá. Aburját etnosz kialakulása mai formájában csak a 19. századra fejezõdöttbe, amikor a burját, bulagat, ehirita, hongodor, hori és más törzsek egy-beolvadása eredményeképpen megszületett a mai értelemben vett bur-ját nép. A burjátok pogányok, sámán hitûek, ám a 17. századtól elterjedtköztük a buddhizmus és az ortodox kereszténység is. Mint az a táblázatból is kitetszik, a 20. században � eltekintve a szá-zad elsõ harmadától, amikor jelentõs visszaesés észlelhetõ � jelentõsennõtt a burjátok száma. Noha a �30-as évek végéig visszaesést lehet ta-pasztalni a burjátok számát illetõen, a �40-es �50-es években már emel-kedés észlelhetõ, s nemcsak a magukat burjátnak vallók, de a burjátnyelvûek között is. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 288 663 1926 237 494 233 091 1937 216 831 � 
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1959 251 504 239 111 1970 312 847 290 459 1979 352 646 317 845 1989 417 425 361 368 2002 445 175 368 807 
A burjátok településterülete Az 1897-es népszámlálás szerint burjátok az Orosz Birodalom két kor-mányzóságában éltek, az Irkutszki és a Zabajkáli területeken. Elõbbi, aBajkáltól nyugatra esõ orosz többségû (54%) területen 108 ezer burjátélt, ami a népesség 21%-a. A Bajkáltól keletre fekvõ, szintén orosz több-ségû (65%) Zabajkáli kormányzóságban több, 180 ezer burját élt, a la-kosság 27%-a. Ezen belül burját többségû volt a Barguzini terület, ahol11 ezer burját mellett 10 ezer orosz élt (45, illetve 41%), a Szelengaiterület, ahol 60%-os burját többség volt 1897-ben (60 ezer burját, 38 ezerorosz). A Szovjetunió megalakulása után a burjátok többsége, több mint90%-a a Bajkál déli és keleti vidékein 1923-ban létrehozott Burját-Mongol Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság területére került.Ezenkívül még 11 ezer burját élt az Irkutszki területen (a lakosság 3%-a), valamint Csita területen, ahol 8 ezer burját lakott (a népesség 2%-a). 1937-ben újabb két burját autonóm körzetet hoztak létre Szibériá-ban: Irkutszki területen belül az Uszty-Ordini Burját Autonóm Kör-zetet, Csita területen pedig az Agini Burját Autonóm Körzetet.A burjátok elterjedése mégis jelentõsen megváltozott: 1959-ben márcsak 81%-kuk élt valamely burját nemzetiségi területen, s ezeken kívültöbb mint 30 ezer Irkutszk megye és 15 ezer Csita megye más területein.Ez az arány a szovjet korszakban nem változott, s a �90-es években iscsak alig (83%-ra emelkedett a burját körzetekben élõ burjátok aránya). 
A Burját Köztársaság nemzetiségi képének változásaA Burját-Mongol Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság már megala-kulásakor orosz etnikai többségû volt, igaz, 1926-ban még közel fele-fele arányban éltek itt burjátok és oroszok.

BURJÁT-MONGOL ASZSZK, 1926    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
burját 214 957 43,9% orosz 258 796 52,85% egyéb 15 856 3,2% 
Összesen 489 609 100% 
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1958-ban a Burját-Mongol ASZSZK nevébõl elhagyták a mongol szót.Az �50-es évek végére jelentõsen megváltozott a köztársaság etnikaiarculata. A köztársaság népessége összességében nõtt, ám a burjátokszáma 1926 óta csökkent, méghozzá számottevõen: az 1926-os 214 ezerfõrõl 135 ezerre, ami azt jelenti, hogy a burjátiai burjátok száma 35%-kalapadt 30 év alatt! Ez a tragikus csökkenés már a �30-as években meg-kezdõdött, és még a �40-es években is folytatódott, amirõl az tanúsko-dik, hogy az 1937-es népszámlálás szerint (csak) 189 ezer burját élt Bur-játiában. A sztálinizmus évtizedei tehát valódi etnodemográfiai kataszt-rófát hoztak a burját nép számára. Eközben viszont jelentõsen nõtt � lényegében megduplázódott � aburjátiai oroszok száma, valamint ukránok és tatárok is feltûntek a köz-társaság etnikai képében. A változások eredményeképpen 1959-benBurjátiában háromnegyedes orosz etnikai többség alakult ki, a burjátokaránya 20%-ra zuhant vissza. 
BURJÁT ASZSZK, 1959           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
burját 135 798 20% orosz 502 568 75% ukrán 10 183 2% tatár 8 058 1% 
Összesen 673 326 100% 
A �60-as években nõni kezdett a burjátiai burjátok száma. 1970-benmár 178 ezren voltak, 1979-ben 206 ezren. 1989-re 250 ezerre emelkedettszámuk, aminek eredményeképpen 24%-ra nõtt arányuk a köztársaságnépességén belül. Bár az oroszok száma is jelentõsen gyarapodott aszovjet korszak második felében, növekedésük üteme elmaradt az õsla-kos népességhez képest, így arányuk 70%-ra esett vissza 1989-re. Megjegyzendõ ugyanakkor, hogy a burjátok körében fokozott asszi-miláció figyelhetõ meg. 1989-ben a magukat burjátnak vallók mintegy10%-a orosz anyanyelvû volt, míg a magukat ukránnak vallóknak csaka fele volt ukrán anyanyelvû (a többi orosz). Így, ha csak a nyelvi ada-tokat nézzük, 1989-ben is Burjátia lakossága 75%-ban orosz volt, s csak21,5%-ban burját. 
BURJÁT ASZSZK, 1989           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
burját 249 525 24% orosz 726 165 70% ukrán 22 868 2,2% 
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tatár 10 496 1% egyéb 29 198 2,8% 
Összesen 1 038 252 100% 
A �90-es években csökkent Burjátia népessége. A csökkenés minde-nekelõtt az oroszokat érintette: több mint 50 ezer orosszal lett kevesebba �90-es években Burjátiában, arányuk 70% alá süllyedt. Eközben az õslakos burjátok száma több mint 20 ezerrel emelkedett.Bár a �90-es években valóban emelkedett a burját anyanyelvûek számais, de nem annyival, hogy a természetes növekedés magyarázatot adnaa változásokra. Alapos okkal feltételezhetõ tehát, hogy 2002-ben sokanolyanok is burjátnak vallották magukat, akiknek korábban még oroszidentitásuk volt. 
BURJÁTIA, 2002                    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
burját 272 910 27,8% orosz 665 512 67,8% egyéb 42 816 4,4% 
Összesen 981 238 100% 

Az Uszty-Ordini Burját Autonóm Körzet nemzetiségi képénekváltozása Az Irkutszk megye területén lévõ autonóm körzetet 1937-ben hoztáklétre. Etnikai arculatát tekintve az 1959-es népszámlálás az elsõ, amelyadatokat tartalmaz erre nézvést. Eszerint az autonóm körzet lakosainakcsak harmada volt burját nemzetiségû, 56%-a viszont orosz.
USZTY-ORDINI BUR. AK, 1959  NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
burját 44 850 33,7% orosz 75 099 56,4% ukrán 4 280 3,2% tatár 4 213 3,1% belorusz 1364 1% egyéb 3 265 2,45% 
Összesen 133 071 100% 
A szovjet korszakban nem változott a terület nemzetiségi képe (aburjátok aránya némileg emelkedett), és lakosságszáma is stagnált.
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USZTY-ORDINI BUR. AK, 1989  NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
burját 49 298 36,2% orosz 76 827 56,4% tatár 4 391 3,2% ukrán 2 255 1,6% egyéb 3 099 2,2% 
Összesen 135 870 100% 
A �90-es években folytatódott a burjátok arányának enyhe emelke-dése, elérve a 40%-ot. Miközben a burjátok száma nõtt, az oroszokécsökkenni kezdett, arányuk 54%-ra esett vissza.
USZTY-ORDINI BUR. AK, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
burját 53 649 39,64% orosz 73 464 54,28% tatár 4 102 3% egyéb 4 112 3% 
Összesen 135 327 100% 

Az Agini Burját Autonóm Körzet nemzetiségi képének változása Az 1959-es népszámlálás szerint a Csita megye területén lévõ autonómkörzet lakossága egyenlõ mértékben volt orosz és burját (az oroszokenyhe fölényével).
AGINI BURJÁT AK, 1959          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
burját 23 374 47,6% orosz 23 857 48,58% kalmük 551 1,1% egyéb 1 323 2,65% 
Összesen 49 105 100% 
A szovjet korszak végére megnõtt a burját lakosság aránya az auto-nóm területen belül. Bár az oroszok száma is emelkedett, a burjátokabszolút többségbe kerültek 1989-re. 
AGINI BURJÁT AK, 1989          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
burját 42 362 54,88% orosz 31 473 40,77% egyéb 3 353 4,34% 
Összesen 77 188 100% 
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A �90-es években csökkent a terület népessége, de ez csak az oro-szokat érintette. A burjátok száma még nõtt is, aminek következtében2002-re az autonóm körzet lakosságának már 62,5%-a burját volt. Azoroszok aránya tovább esett, 35%-ra. 
AGINI BURJÁT AK, 2002          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
burját 45 149 62,5% orosz 25 366 35,1% egyéb 1 698 2,4% 
Összesen 72 213 100% 

Jakutok Oroszországban
A jakutok (önelnevezésük: szahá) a legkeletibb és legészakibb töröknyelvû nép. Otthonuk Kelet-Szibéria. Fõ gazdálkodási formájuk hagyo-mányosan az állattartás.A kelet-szibériai jakut területek a 17. század elsõ harmadától tartoz-nak orosz fennhatóság alá. A jakutok pravoszláv keresztények, demegõrizték õsi hitviláguk néhány elemét. A 20. század sikeres volt a jakut nép szempontjából. Számuk egyen-letesen emelkedett, 225 ezerrõl indulva 450 ezerre nõve, miközben ajakut nyelvet beszélõk száma is gyarapodott. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 225 184 1926 240 687 240 088 1937 239 203 � 1959 242 128 241 829 1970 295 223 284 481 1979 326 531 311 718 1989 380 242 357 522 2002 443 852 456 288 

A jakutok településterülete A jakut nép volt Szibéria egyetlen õslakos (nem orosz) népe, amely1897-ben többséget tudott alkotni valamely kormányzóságban, a Jakutmegyében. 1897-ben itt 221 ezer jakut élt, 82%-os többséget alkotva(11% orosz és 4% tunguz mellett). A jakutok egyedül Jakut megye
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Olekminszki járásában voltak kisebbségben az oroszokkal szemben, azösszes többi járásban meggyõzõ többséget alkottak. A 20. század elejéna jakutok túlnyomó többsége tradicionális társadalomban élt, írástudat-lan volt, és oroszul sem tudott. A 3103 ezer km² kiterjedésû Jakut ASZSZK-t 1922-ben alapítottákmeg. 
A Jakut Köztársaság nemzetiségi képének változásaA Jakut ASZSZK-ban létrehozásakor még masszív jakut többség volttapasztalható (bár a népek közti nézeteltérésekre utal az 1925-ös tun-guz felkelés Jakutföldön), az oroszok aránya alig érte el a 10%-ot. 

JAKUT ASZSZK, 1926             NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
jakut 235 926 82,64% orosz 30 156 10,56% tunguz 13 145 4,6% egyéb 6 244 2,18% 
Összesen 285 471 100% 
A �30-as években jelentõs orosz betelepítés észlelhetõ Jakutföldön.Az oroszok száma néhány év alatt megháromszorozódott, miközben ajakutok száma még csökkent is. Ennek ellenére a jakut többség így ismegmaradt a köztársaság területén. 
JAKUT ASZSZK, 1937             NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
jakut 231 293 63,3% orosz 105 045 28,75% tatár 3 663 1% evenki 8 868 2,42% egyéb 16 443 4,5% 
Összesen 365 312 100% 
Az elkövetkezõ két évtizedben tovább csökkent a jakutok száma,miközben az oroszoké megint csak megduplázódott. A változásokhatására a Jakut SZSZK-ban minimálisra csökkent a jakut többség az�50-es évek végére. 
JAKUT ASZSZK, 1959             NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
jakut 226 053 46,38% orosz 215 328 44,18% evenki 9 505 2% 
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ukrán 12 182 2,5% tatár 5 172 1% egyéb 19 103 3,9% 
Összesen 487 343 100% 
A szovjet korszak végére az oroszok abszolút többségbe kerültekJakutföldön, miközben a jakutok aránya egyharmadosra csökkent. Azorosz többség már a �60-as évekre kialakult, hiszen az 1970-es nép-számlálás számottevõ orosz többséget mutatott (47, illetve 43%). Azoroszokkal együtt jelentõsen megnõtt a jakutföldi ukránok száma is a�70-es, �80-as években. 
JAKUT ASZSZR, 1989             NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
jakut 365 236 33,38% orosz 550 263 50,29% ukrán 77 114 7% evenki 14 428 1,3% egyéb 69 546 6,3% 
Összesen 1 094 065 100% 
A �90-es években csökkent Jakutföld népessége, elsõsorban az oro-szok és ukránok száma, miközben a jakutok száma jelentõsen emel-kedett. Jakutföld (Szaha Köztársaság) az Oroszországi Föderáció egyikolyan szubjektuma volt, ahol a leginkább teret nyert a �90-es évek szu-verenitási láza, ami az alkotmányozási folyamatban is kifejezõdött (6. §,atomfegyverek elhelyezésének tilalma, 27. §, a katonai szolgálat felvál-tásának lehetõsége az északi kis népek képviselõi számára, 41. § Jakut-földön a köztársasági törvények elsõdlegesek, 42. § az õslakos népekjogainak védelme, 43. § lehetséges a köztársaság területén belül újabbnemzetiségi körzetek kialakítása, 46. § jakut és orosz államnyelv, 66. § aköztársasági vezetõnek ismernie kell a jakut nyelvet is), ami bizonyárajelentõs szerepet játszott a jakut nemzeti újjászületésben, s abban, hogya jakutok ismét többségbe kerültek Jakutföldön. Ehhez persze az is kel-lett, hogy a jakutföldi oroszok mintegy 20%-a elment a �90-es években. 
JAKUT KÖZTÁRSASÁG, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
jakut 432 290 45,5% orosz 390 671 41,1% tatár 10 768 1,1% ukrán 34 633 3,64% 
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evenki 18 632 2% even 11 657 1,22% 
Összesen 949 820 100% 

Jukagírok Oroszországban
A jukagírok (önelnevezésük: odul, vadul, melynek jelentése �erõs, hatal-mas�) kicsiny paleoszibériai nép. A jukagír külsõ elnevezést az oroszoka jakutoktól vették át, akik azt valószínûleg a tunguzoktól kölcsönözték. A jukagírok Jakutia és Magadán megye tajgai és tundrai vidékeinélnek, két nagyobb csoportjuk különíthetõ el: az északi, a Kolima vidé-kén élõk és a délebbi, az �erdõk vidékén�, a Csukocsej folyó környékénlakók. A jukagír néprészek töredékesek, nem képeznek egységes etni-kai területet. Valaha a jukagírok jóval többen lehettek (ezt a jukagír népiemlékezet is õrzi), a Jeges-tenger, Kolima vidékének egészét benépesít-hették. A jukagír nyelv egyes kutatók szerint önálló paleoszibériainyelv, más vélekedések (pl. V. V. Napolszkih) szerint az uráli nyelvcsa-láddal áll õsi rokonságban. A jukagír területek a 17. század közepe ótatartoznak orosz fennhatóság alá. A jukagírok egy része keresztény, másrészük õsi pogány hitét õrzi. A jukagírok még ezren sem voltak a 20. század küszöbén, és számukfolyamatosan csökkent a �60-es évekig. A �70-as évektõl viszont újjá-születés jelei észlelhetõk a körükben. S nemcsak azért mert többen val-lották magukat jukagírnak (ami lehet az �etnobiznisz� jele is), hanemmert azok száma is jelentõsen nõtt, akik beszélik a jukagír nyelvet. Bárvalóban pozitív tendenciáról van szó, a jukagírok még most is olyankevesen vannak, hogy továbbra is a veszélyeztetett népek közé sorol-hatók. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 948 1926 443 377 1959 440 232 1970 593 274 1979 801 295 1989 1112 356 2002 1509 604 
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Csukcsok Oroszországban 
A csukcsok (önelnevezésük: lygoravetlan, �igazi emberek�) kicsiny ke-let-szibériai nép. Anyanyelvük a csukcs. A csukcsok egy része tundrainomád életmódot folytat, másik csoportjuk számára a tengeri halászatjelenti a megélhetés fõ forrását. A tengeri csukcsok a kutatók többségeszerint csak az 1. évezred végén jelenhettek meg, asszimilálva aBarents-tenger mentén élõ eszkimókat (a tengeri csukcsok nyelvébenjelentõs eszkimó nyelvi hatás figyelhetõ meg). A csukcsok nyelvénekérdekessége, hogy a férfiak és nõk külön kiejtést használnak (pl. a fér-fiak �r �-t ejtenek ott, ahol a nõk �c� hangot � pl. �nem� a férfiak nyelvénkrym, �nõi nyelven� kcym). A csukcs etnogenezisben a jukagírok is fon-tos szerepet játszhattak. Az oroszokkal a 17�18. században állnak kap-csolatban, ennek ellenére a krisztianizáció alig érintette õket. A csuk-csok túlnyomó többsége ma is pogány. Egy ilyen kicsiny nép esetében már az is csoda, hogy túlélte a 20.századot. Sõt számuk némileg még emelkedett is, 12 ezerrõl majdnem16 ezerre, azonban, ha az anyanyelvi adatokat nézzük, azt látjuk, asszi-milációjuk a �90-es években felgyorsult. A szovjet idõkben lényegébenstagnált a csukcs nyelvûek száma. A �90-es években ellentétes folyamatokészlelhetõk: majdnem 30%-kal csökkent a csukcs anyanyelvûek száma,miközben a magukat csukcsnak vallók száma még némileg emelkedett is. 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 11 795 1926 12 332 12 248 1937 13 674 � 1959 11 680 10 984 1970 13 500 11 178 1979 13 937 10 915 1989 15 107 10 636 2002 15 767 7 742 

A csukcsok településterülete Az 1897-es népszámlálás szerint a csukcsok többsége a Primori megyé-ben élt (10 228 fõ, a népesség 5%-a). Csukcs többségû volt az Anadiriterület, ahol majd 10 ezer csukcs élt (79%), eszkimók, jukagírok és tun-guzok mellett. Ezenkívül 600 csukcs élt még a korják etnikai többségûGizsilinszki területen is. 
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Az 1926-os cenzus szerint a csukcsok többsége a Kamcsatkai terüle-ten élt, ahol relatív többséget tettek ki (11 ezer fõ, a népesség 32%-a). 1930-ban hozták létre a Csukcs Autonóm Területet az OroszországiFöderáción belül, 1959-ben itt élt a csukcsok 85%-a. Ezenkívül csukcsokemlítésre méltó számban éltek még a Korják Autonóm Területen isKamcsatkán. Ez az arány alig változott a szovjet idõkben, és napja-inkban sem (ma a csukcsok 80%-a él Csukotkán). 
Csukotka nemzetiségi képének változása A csukcs autonóm terület az 1959-es adatok szerint etnikailag rendkívülsokszínû volt. Az ekkori felmérés szerint 50%-os orosz többséggel ta-lálkozhatunk, a csukcsok aránya mindössze 21% volt. E két népen kívülmég rengeteg kisebb etnosz (köztük eszkimók, enevek, csuvanok � egykeresztény jukagír törzs) népesítette be ezt a távol-keleti területet.

CSUKCS AT, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csukcs 9 975 21,34% orosz 23 318 50% eszkimó 1 064 2,2% evenki 820 1,75% ukrán 3 543 7,5% belorusz 578 1,23% tatár 504 1% egyéb 6 887 14,75% 
Összesen 46 689 100% 
A szovjet idõkben ugyan valamelyest nõtt a csukcsok száma, de ez azenyhe emelkedés nem tudott lépést tartani a körzet népességének gya-rapodásával, ami 30 év alatt megháromszorozódott. Fõként az oroszokés az ukránok betelepülése volt jelentõs. Ennek következtében a csukcsokaránya 10% alá csökkent, az oroszok kétharmados többségre tettek szert,és már az ukránok is többen voltak Csukcsföldön, mint maguk a csukcsok. 
CSUKCS AT, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csukcs 11 914 7,26% orosz 108 297 66% ukrán 27 600 16,83% belorusz 3 045 1,85% tatár 2 272 1,38% egyéb 10 806 6,59% 
Összesen 163 934 100% 
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A 90-es években valóságos exodus kezdõdött a Csukcs AutonómTerületrõl. A népesség mintegy kétharmada elvándorolt bõ 10 év alatt!Ilyen jellegû népességcsökkenés még a háborús övezetekben sem történta posztszovjet térségben, de ez azt is mutatja, hogy a szovjet idõkben anépesség növekedése Kelet-Szibéria ezen zordon táján mesterséges volt.A népesség elvándorlása kardinális változásokat hozott. A csukcsokaránya � lényegében változatlan létszám mellett � 20% fölé emelkedett.Az oroszok mintegy 80%-a elhagyta a területet, de Csukcsföldön még a2000-es évek elején is megmaradt az orosz abszolút többség. 
CSUKCS AT, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
csukcs 12 622 23,45% orosz 27 918 51,86% ukrán 4 960 9,2% csuvan 951 1,76% even 1407 2,6% eszkimó 1534 2,85% egyéb 4 432 8,3% 
Összesen 53 824 100% 
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A Dél-Kaukázus népei

Grúzok
A grúzok a Kaukázus õslakói közé tartoznak. A grúz nyelv a kartvélinyelvcsalád tagja (a grúzok önelnevezése kartvelebi), a több eltérõ dia-lektust beszélõ csoportokból (pl. mingrélek, szvánok, tusinok, psavokstb.) álló grúzok többsége keleti keresztény, ám egy kisebb csoportjuk �az adzsárok � muszlim vallású. A grúzok a Kaukázus egyik államalkotónépe. A középkorban a Nyugat-Kaukázuson több kisebb fejedelemség osz-tozott, amelyek a nagyhatalmak, Bizánc és a perzsa Szaszanida Biroda-lom közötti hatalmi vetélkedés perifériáján helyezkedtek el. A 7�8. szá-zadtól kezdve az új világvallás, az iszlám is megjelent a Dél-Kauká-zusban.Az elsõ, egységes grúz államot a 10�11. század fordulóján sikerültmegteremtenie a Bagrationi-dinasztiának (III. Dávid, 994�1001). A közép-kori grúz állam a 11�12. században érte el hatalma csúcsát (IV. Dávid,1089�1125), sikeresen visszaverve a szeldzsuk-törökök támadásait, ésbekebelezve a Kaukázus nagy részét. Tamar királynõ (1184�1213) ural-kodása a grúz államiság fénykora, Grúzia hatalma ekkor a Fekete-ten-gertõl a Kaszpi-tengerig terjedt, beleértve a mai Törökország észak-keleti részét és Azerbajdzsánt. A középkori grúz állam számára a mongol pusztítás jelentett gyó-gyíthatatlan csapást, a 14. században sikerült ugyan helyreállítani azegységet, ezt viszont Timur Lenk hódítása semmisítette meg a 14. szá-zad végén. Ezt követõen a szétszórt hegyi fejedelemségek, Kartli,Kaheti, Imereti az Oszmán Birodalom és Perzsia érdekszférájába kerül-tek. A 16�18. században, Moszkva hatalmának terjedésével, majd azOrosz Birodalom megalakulásával egyre szorosabbá válnak a grúz�orosz kapcsolatok. A 18. század második felében a Kartli-Kaheti Királyság megerõsö-désével a grúz államiság és kultúra újraéledése következik be. A Kartli-Kaheti királyság harcot kezdett a muszlim Perzsia és Törökország ellen,
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és sikerült is kiûzni a törököket az országból. 1783-ban Oroszországprotektorátust vállalt Grúzia felett. 1795-ben Perzsia megtámadta aKartli-Kaheti Királyságot, a perzsák elfoglalták Tbiliszit, Oroszországviszont belépett a háborúba Grúzia oldalán. XII. György, Kartli-Kahetikirálya 1801-ben felajánlotta országa Oroszországgal egyesülését, amitI. Pál cár elfogadott. 1801-tõl tehát Grúzia csatlakozott Oroszországhoz,majd 1810-ben a másik grúz fejedelemség, a nyugat-grúziai Imeritifejedelemség is beolvadt Oroszországba Az oroszok kiûzték a perzsákatGrúziából, majd a grúz területeket betagolták az Orosz Birodalomba.Az 1897-es népszámlálás idején a grúzokat még legfõbb szubetno-szaik (imeritek, mingrélek, szvánok) szerint írták össze.A népszámlási adatokból kitetszik, hogy a 20. század igen sikeresnekbizonyult a grúzok számára, hiszen számuk több mint a duplájára nõttkevesebb mint száz év alatt. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 (együtt a grúzok, imeritek, � 1 352 535 
mingrélek, szvánok)

1926 1 821 184 1 610 458 1937 2 008 839 � 1959 2 691 950 2 655 119 1970 3 245 300 3 193 491 1979 3 570 504 3 508 426 1989 3 981 045 3 909 947 
A grúzok településterülete 1897-ben a grúzok többséget alkottak a Tifliszi kormányzóságban (465,5 ezer fõ, 44%). Tiflisz kormányzóságban rajtuk kívül igen nagy szám-ban éltek még örmények (196 ezer fõ, 19%), illetve tatárok (107 ezer fõ,10%). A grúzok abszolút többséget tettek ki Kutaisz kormányzóságban(868 766 fõ, azaz a kormányzóság lakosságának 82%-a). Kutaisz városagrúz többségû volt, viszont Batumiban több örmény és orosz élt a 19.század végén, mint grúz. Abházia mai fõvárosa, Szuhum szintén grúz� relatív � többségû volt ekkor. Szórványban éltek grúzok az orosz többségû Fekete-tengeri kor-mányzóságban (897 fõ, 2%).Grúzia megalakulása után a grúzok 98%-az állam területére került(1926). Ez nem változott 1959-re sem (97%). A grúzok ezen kompaktletelepedési körzete a szovjet idõszak egészében jellemzõ maradt: még1989-ben is a szovjetunióbeli grúzok 95%-a Grúzia területén élt. 

A DÉL-KAUKÁZUS NÉPEI206

orosznep.delkauk.qxd  2011. 10. 16.  12:10  Page 206



Grúzia nemzetiségi képének változása A független Grúzia megalakulását 1918-ban az Orosz Birodalom össze-omlása tette lehetõvé. 1921-ben Szovjet-Oroszország megtámadta éselûzte a mensevik Zsordania-kormányt, szovjet köztársaságot szerve-zett Grúziában. Grúzia 1922�1936 között a Kaukázusontúli SzovjetSzocialista Köztársaság része (Azerbajdzsánnal és Örményországgalegyütt). Ekkor alakultak ki Grúzia mai határai, történt meg az abház,déloszét és adzsár autonómia megszervezése. 1924-ben fegyveres �függetlenségi (szovjet hivatalos nyelven, soviniszta, szovjetellenes) �felkelés tört ki Grúziában (a grúz függetlenségi felkelést nem támogat-ták Abháziában, Dél-Oszétiában, Adzsarisztánban). Grúzia 1936-ban, a Kaukázusontúli Szovjet Szocialista Köztársaságmegszüntetésével vált a Szovjetunió teljes jogú köztársaságává.A Kaukázus sok száz nép számára ad otthont: érvényes ez Grúziárais, amely a legtarkább etnikai képpel rendelkezõ kaukázusi köztársaság.Az 1926-os népszámlálás szerint Grúzia lakossága 2 644 ezer fõ. Az or-szág lakóinak kétharmada grúz nemzetiségû, a legnagyobb kisebbségetaz örmények alkották: 1926-ban Grúzia minden tizedik lakója örményvolt.
GRÚZIA, 1926                         NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 1 788 186 67,6% abház 56 847 2,1% oszét 113 298 4,3% orosz 96 085 3,6% görög 54 051 2% örmény 307 018 11,6% türk 137 921 5,2% egyéb 89 013 3,4% 
Összesen 2 644 207 100% 
A sztálinizmus évtizedei alatt Grúzia lakossága szépen gyarapodott,s 1959-re elérte a 4 millió fõt. Bár a grúzok létszáma 30 év alatt 900 ezerfõvel nõtt, arányuk mégis csökkent. Az oroszok száma ezen idõ alattmegnégyszerezõdött, arányuk elérte a 10%-ot. Az örmények is szépengyarapodtak, 11%-kal Grúzia legnagyobb kisebbségét adva. Még ekkoris jellemzõ az etnikai tarkaság az országra.
GRÚZIA, 1959                           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 2 600 588 64,3% abház 62 878 1,55% 
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oszét 141 178 3,5% orosz 407 886 10% örmény 442 916 11% azerbajdzsán 153 600 3,8% görög 72 938 1,8% ukrán 52 236 1,3% zsidó 51 582 1,27% egyéb 58 243 1,44% 
Összesen 4 044 045 100% 
A �szovjet aranykor� idején tovább növekedett Grúzia népessége,1989-re majdnem elérve az 5,5 milliót. Az ország etnikai szerkezete né-mileg egyszerûsödött, már ekkor megindult az etnikai homogenizáció,a grúzok aránya 70%-ra emelkedett, miközben már ezekben az évtize-dekben észlelhetõ volt az orosz és örmény lakosság csökkenése, nohaaz örmények megmaradtak ekkor is Grúzia legjelentõsebb kisebbségé-nek. Figyelemre méltó, hogy a muszlim azerbajdzsánok száma meg-duplázódott ebben az idõben.
GRÚZIA, 1989                         NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 3 787 393 70% abház 95 853 1,8% oszét 164 055 3% örmény 437 211 8% orosz 341 172 6,3% azerbajdzsán 307 556 5,7% görög 100 324 1,9% egyéb 167 277 3% 
Összesen 5 400 841 100% 
A függetlenség elnyerése után Grúzia elveszítette Abháziát és Dél-Oszétiát. Sokáig Adzsária is függetlenítette magát, de 2004-ben Tbili-szinek sikerült visszaszerezni az ellenõrzést a terület fölött. A 2002-esnépszámlálás e csonka (tehát Abházia és Dél-Oszétia nélküli) Grúzialakosságát vette számba. Grúzia lakossága ilyetén módon 4 371 ezerember, s ez jóval kevesebb, mint 1989-ben (azonos területen). Ezen akisebb területen is 400 ezer fõs emberveszteség tapasztalható (ez aztjelenti, hogy Grúzia a �90-es években elvesztette lakossága 8,5%-át).Jelentõs változások tapasztalhatók az ország etnikai szerkezetében: azország etnikai tarkasága fakóbb árnyalatra váltott. A grúzok arányatovább növekedett, viszont jelentõsen csökkent az örmények és oro-
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szok száma. Az örmények több mint 40%-a, az oroszok mintegy 80%-aeltávozott Grúziából! Azaz jelenleg már a muszlim azerbajdzsánokalkotják Grúzia legnagyobb kisebbségét.
GRÚZIA, 2002                         NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 3 661 173 83,5% örmény 248 929 5,6% orosz 67 671 1,5% azerbajdzsán 284 761 6,5% egyéb 109 001 2,5% 
Összesen 4 371 535 100% 

Abházok Grúziában (Abháziában)
A részben muszlim, részben keresztény abházok a Nyugat-Kaukázusõslakói. Legközelebbi nyelvrokonaik a szintén muszlim, Oroszország-ban élõ adigék. Az abházok önelnevezése apszua. Az abház területek1810 óta tartoznak az Orosz Birodalom fennhatósága alá. Abházia 1921 után Grúzia autonóm területe. Az abházok és grúzokévszázados történelmi ellentéte a szovjet korszakban a békésnek tûnõfelszín alatt tovább élt. Abházia a szovjet korszakban is nemegyszerkérte � eredménytelenül � csatlakozását az Oroszországi Föderációhoz. Az abházok túlnyomó többsége Grúzia területén élt, Grúzián kívülelenyészõ a számuk (pl. 1970-ben összesen 83 240 abház élt a Szovjet-unióban, ebbõl 79 449 Grúziában). A �80-as években érezhetõ volt azabházok �szétszóródása�. 1989-ben összesen 105 ezer abházt írtak összea Szovjetunióban, s ebbõl csak 95 ezret Grúziában. Azaz az abházokmajd 10% más köztársaságban élt (elsõsorban Oroszországban). Az orosz és szovjet népszámlálások adataiból kitetszik, hogy a 20.század elsõ évtizedeiben az abházok jelentõs vérveszteségeket szen-vedtek, számuk 70 ezer fõrõl 57 ezer alá csökkent, és még a �30-as évek-ben is folytatódott a kedvezõtlen demográfiai tendencia. Az �50-esévektõl demográfiai robbanás vette kezdetét a muszlim abházok kö-zött. Harminc év alatt 30%-kal nõtt létszámuk.

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 72 093 1926 56 847 47 744 
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1937 55 409 � 1959 62 878 62 878 1970 79 449 79 449 1979 85 285 85 285 1989 95 853 92 571 
Abházia nemzetiségi képének változásaÉszakkelet-Grúzia abházok lakta területein 1921 márciusában � a szov-jet csapatok behatolása nyomán � kiáltották ki az Abház Szovjet Szocia-lista Köztársaságot. Abházia egy �különleges szerzõdés� nyomán 1921decemberében csatlakozott a Grúz Szovjet Szocialista Köztársasághoz(miután Grúziában szovjethatalmat hoztak létre), s 1922-ben � Grúziá-val együtt � a Kaukázusontúli Szovjet Szocialista Köztársaság része lett.Abházia 1931-ben elvesztette köztársasági rangját, és egyszerûenGrúzia autonóm tartománya lett. 1937-tõl grúzosítási törekvések észlel-hetõk Abháziában. Az 1926-ban tartott elsõ szovjet népszámlálás szerint Abháziának186 ezer lakosa volt. Abháziában ekkor csak a lakosság 30%-át tették kimaguk az abházok, viszont relatív többségben voltak a grúzok (36%).Jelentõs, 10% fölötti kisebbséget alkottak az örmények is. A �20-as évek-ben még nem volt jelentõs a tartományban élõ oroszság száma. 

ABHÁZ SZSZK, 1926               NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
abház 55 918 30% grúz 67 494 36,2% orosz 12 553 6,7% ukrán 4 647 2,5% görög 14 045 7,6% örmény 25 677 13,8% egyéb 5 670 3% 
Összesen 186 004 100% 
Az �50-es évek végéig Abházia lakossága megduplázódott. 1959-benmár 404 ezer volt az autonóm terület lakossága. A népesség ilyen gyorsnövekedése elsõsorban a bevándorlások számlájára írható: a legtöbbengrúzok érkeztek Abháziába, de arányait tekintve az oroszok beáramlásavolt a legnagyobb. Jelentõsen nõtt az örmények száma is. 1959-benAbháziában az abházok csak 61 ezren voltak, a lakosság mindössze15%-át kitéve. Az autonóm területen relatív többségben voltak a grúzok(39%), de még az oroszok (21,4%) és az örmények (16%) is többen vol-tak, mint az abházok. 
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ABHÁZ ASZSZK, 1959             NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
abház 61 193 15% grúz 158 221 39% orosz 86 715 21% örmény 64 425 16% ukrán 11 474 3% görög 9 101 2% 
Összesen 404 738 100% 
A hruscsovi, majd brezsnyevi idõk Abháziájára is érvényes az a ten-dencia, ami Grúzia egészére: a grúzok arányának növekedése, és azoroszok elvándorlása. Abháziában is egyértelmûen tapasztalható a grú-zok számának erõteljes növekedése: 1989-re már csak kis híja volt an-nak, hogy a grúzok abszolút többségben legyenek. Közben az oroszokszáma csökkenésnek indult. Az abházok száma ugyan valamelyest nö-vekedett, de még 1989-ben is csak Abházia lakóinak 18%-a volt abháznemzetiségû! 
ABHÁZ ASZSZK, 1989             NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
abház 93 267 17,7% grúz 239 872 45,7% orosz 79 914 14,2% örmény 76 541 14,6% görög 14 664 2,8% ukrán 11 655 2,2% egyéb 14 148 2,7% 
Összesen 525 061 100% 
A Szovjetunió szétbomlása folyamán robbant a korábbi évtizedek-ben szõnyeg alá söpört bomba. Abházia 1990-ben kinyilvánította szuve-renitását, 1991-ben, amikor Grúzia a Szovjetunióból való kiválás mellettdöntött, Abházia a Szovjetunióban való maradást választotta. Az 1992-ben kirobbant abház�grúz háború 1994-ben az ENSZ közvetítésével értvéget. 2003-ban népszámlálást tartottak Grúzia e szakadár tartományában,amely arról tanúskodott, hogy az abház�grúz konfliktus eredménye-képpen jelentõsen átrendezõdött Abházia etnikai arculata. A háború és a menekülthullám következtében Abházia elveszítettelakosainak több mint a felét. Lakossága 2003-ban mindössze 215 ezer fõvolt. A grúzok túlnyomó többségét elüldözték, 2003-ban mindössze 46ezer grúz maradt Abháziában. De � az abház kivételével � az összes et-
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nikum esetében csökkenés észlelhetõ. Az oroszoknak szintén több mintfele eltávozott a háborús övezetté váló Abháziából, és az örmények szá-ma is jelentõsen csökkent. Egyedül az abházoknál mutatható ki néminövekedés. Ennek eredményeképpen Abháziában ma már õk vannak �relatív � többségben. A 2008-as grúziai háború Abháziát kevéssé érintette, Szuhumi visz-szaszerezte a 2005-ben elveszített Kodori-szorost. A háború legfonto-sabb következménye az volt Abházia szempontjából, hogy Oroszország(majd néhány állam) elismerte a szakadár köztársaság függetlenségét. 
ABHÁZIA, 2003 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 45 953 21,3% abház 94 606 43,9% orosz 23 420 10,8% örmény 44 870 20,8% egyéb 6 423 3% 
Összesen 215 272 100% 

Adzsárok Grúziában 
Az adzsárok a grúzok egyik etnográfiai csoportja, amelyet leginkább azkülönböztet meg a grúzok többségétõl, hogy muszlim vallásúak. Azadzsárok Grúzia délnyugati részén élnek, Törökország szomszédságá-ban. Az adzsárok az oszmán-törökök hatása alatt vették föl az iszlámot.Az adzsár területek csak 1878 után kerültek Oroszországhoz, az orosz�török háborút lezáró berlini béke eredményeképpen, addig az OszmánBirodalomhoz tartoztak. Bár az adzsárok esetében tulajdonképpen nem etnikai, hanem val-lási kisebbségrõl van szó, az 1959 elõtti szovjet népszámlálásokban azadzsárokat (tehát a muszlim grúzokat) külön népként vették számítás-ba. A két, adzsárokat összeíró népszámlálás szerint a muszlim grúzokszáma jelentõsen emelkedett a �30-as években. A második világháború utáni népszámlálásokban nem tüntették fölkülön etnoszként az adzsárokat. 

ADZSÁROK1926 70 828 1937 88 217 
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Adzsária nemzetiségi képének változása Adzsarisztan Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságot 1921-benhozta létre a szovjethatalom. Ez volt a Szovjetunió egyetlen vallási ala-pon szervezõdõ autonóm területe. Az 1926-os népszámlálás szerintAdzsária soknemzetiségû, de grúz (adzsár) többségû tartomány volt,ahol a legjelentõsebb kisebbséget az örmények és az oroszok alkották,de ezenkívül még öt különbözõ kisebb etnikum élt Adzsáriában. 
ADZSARISZTAN ASZSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz (adzsár) 90 314 (70 828) 70,18% orosz 10 190 7,91% ukrán 1 500 1,16% görög 5 547 4,31% zsidó 1 945 1,51% örmény 10 476 8,14% kurd 3 295 2,56% oszmán-török 1 806 1,4% egyéb 3 600 2,79% 
Összesen 128 673 100% 
A második világháborút követõen némileg egyszerûsödött Adzsáriaetnikai képe. A kurdok, oszmán-törökök, zsidók aránya 1% alá csök-kent, ami minden bizonnyal összefüggésben van azzal, hogy Adzsárialakossága 1926 és 1959 között csaknem a duplájára nõtt. Fõként grú-zokkal gyarapodott ezekben az évtizedekben, de jelentõsen nõtt azoroszok száma is, akik így az örményeket megelõzve Adzsária másodiklegjelentõsebb népévé váltak. 
ADZSÁRIA, 1959                    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 178 661 72,8% orosz 32 794 13,36% örmény 15 830 6,45% ukrán 5 844 2,38% görög 5 737 2,33% egyéb 6 420 2,6% 
Összesen 245 286 100% 
Az �50-es évek végétõl lassan elkezdett csökkenni az adzsáriai oro-szok száma. Az örmények száma stagnált, miközben a grúzok létszámaszédületes ütemben nõtt. 1989-re Adzsária népessége megközelítette a400 ezer fõt, 1959 óta a grúzok száma majdhogynem megduplázódott.
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Bár Adzsária soknemzetiségû jellege továbbra is megmaradt, a grúzokaránya 83%-ra emelkedett 1989-re. A beáramló grúz népesség többsé-gében keresztény volt, így Adzsáriában a muszlimok vélhetõen kisebb-ségbe kerültek. 
ADZSÁRIA, 1989                    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 324 813 82,76% orosz 30 042 7,65% örmény 15 849 4% görög 7 396 1,88% ukrán 5 943 1,51% egyéb 8 389 2,13% 
Összesen 392 432 100% 
A Szovjetunió felbomlása után a független Grúzián belül a muszli-mokat támogató és az Oroszországgal jó kapcsolatokat kiépíteni törek-võ Aszlan Abasidze épített ki klánszerû hatalmat Adzsáriában. A tarto-mány gyakorlatilag függetlenné vált Grúziától. Tbiliszi csak 2004-ben,Mihail Szaakasvili elnöksége idején szerezte vissza az Adzsária fölöttikontrollt. Közben a �90-es években Adzsária etnikai képlete végletesen leegy-szerûsödött. A lakosság száma csökkent, kivéve a grúzokat, akinek alétszáma továbbra is növekedett. A 2003-ban tartott grúziai népszám-lálás kimutatása szerint a valaha tarka etnikai arculatú Adzsária homo-gén grúz lakosságú tartománnyá változott. 
ADZSÁRIA, 2003                    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 351 132 93,38% örmény 8 848 2,35% orosz 9 073 2,41% egyéb 6 963 1,85% 
Összesen 376 016 100% 

Tbiliszi nemzetiségi képének változásaA középkorban, a 12. században virágkorát élõ grúz állam fõvárosa Tbi-liszi volt. 1801-tõl az Orosz Birodalom része, amikor XII. György, a grúzKartli-Kaheti fejedelemség királya felajánlotta országa csatlakozásátOroszországhoz.Tbiliszi, bár a grúz államiság központja, a múltban � igazi kaukázusitelepüléshez méltóan � etnikailag rendkívül sokszínû város volt. A város
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lakosságának többségét örmények alkották. Az örmények a Kaukázushagyományos kereskedõ- és városlakó népe voltak, akik szép számmaléltek nemcsak Tbilisziben, de Bakuban is, egészen a legutóbbi idõkig. Az 1897-es elsõ orosz népszámlálás szerint Tbiliszi (vagy korabelielnevezéssel, Tiflisz) a Kaukázus akkori legnagyobb városa volt, majd160 000 lakossal. A 19. század végén a város legnépesebb etnikuma azörmény volt, majd az orosz; a grúzok csak a harmadik helyen álltakekkor még. Ez a három nép alkotta a város lakosságának 4/5-ét.
TIFLISZ, 1897                            ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 44 823 28% ukrán 2 681 1,6% lengyel 4 033 2,5% német 2 912 1,8% örmény 47 133 29,5% jiddis 2 935 1,8% grúz 40 151 25,1% tatár 5 558 3,5% egyéb 9 364 5,8% 
Összesen 159 590 100% 
Az Orosz Birodalom széthullása után, 1918-ban Tbiliszi fõvárossalmegalakult a független Grúzia, amely majd három évig állott fenn, míg-nem 1921-ben Szovjet-Oroszország megtámadta, és létrehozta a GrúzSzovjet Szocialista Autonóm Köztársaságot, Tbiliszi központtal.Az 1926-os szovjet népszámlálás idején Tbiliszi már nem a Kaukázuslegnagyobb városa, a nagy iparcentrum Baku megelõzte. Tbiliszi lakos-sága ezzel együtt is kis híján 300 ezer fõre növekedett 30 év alatt. Tbiliszisokszínû etnikai képe megmaradt, ugyanakkor a grúzok immáron (rela-tív) többségbe kerültek fõvárosukban. Míg az oroszok száma lényegébenváltozatlan maradt, a grúzok és örmények létszáma több mint a duplájáranõtt. 1926-ban Tbiliszi etnikai képében a grúzok és az örmények voltakdominánsak, míg az oroszok aránya jelentõsen csökkent.
TBILISZI, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 112 206 38,5% grúz zsidó 3 160 1% orosz 45 937 15,8% német 3 156 1% zsidó 5 706 2% örmény 100 148 34,4% 
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türk 5 836 2% egyéb 15 306 5,3% 
Összesen 291 455 100% 
Az �50-es évek végére Tbiliszi lakossága több mint a duplájára nõtt.1959-ben 695 ezer lakosával immáron ismét a Kaukázus legnagyobbvárosa (Bakut megelõzve). A sztálini korszakban megháromszorozó-dott a Tbilisziben élõ grúzok száma, akik már egyértelmûen a város leg-nagyobb etnikumát alkották, de még ekkor is csak relatív többséget tet-tek ki. Jelentõsen nõtt 1926-ban a városban lakó oroszok száma is, azörményeké kevésbé. Továbbra is a grúz�orosz�örmény hármas szabjameg a város etnikai arculatát, a grúzok egyre határozottabb elõnyével,de ezzel együtt, Tbiliszi még ekkor is, 1959-ben megõrizte etnikai sok-színûségét.
TBILISZI, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 336 257 48,4% örmény 149 258 21,48% orosz 125 674 18% zsidó 17 311 2,5% oszét 15 565 2,24% kurd 12 935 1,8% ukrán 10 927 1,57% azerbajdzsán 9 560 1,37% görög 7 054 1% egyéb 10 663 1,53% 
Összesen 694 664 100% 
1989-re ismét Baku vált a Kaukázus legnagyobb városává, de ekkor-ra már Tbiliszi is milliós várossá fejlõdött, lakossága 1 246 ezer fõ volt.Tehát 30 év alatt több mint félmillióval növekedett a város népessége.A város ebben az idõben még inkább �elgrúzosodott�: 1989-re befeje-zetté vált a szovjet korszak kezdetén megindult folyamat, azaz Tbiliszigrúz többségûvé válása. 1989-ben már a városlakók kétharmada grúznemzetiségû volt. Közben a város valaha többségét kitevõ örmények ésoroszok létszáma a brezsnyevi �pangás� idején változatlan maradt. Így1989-re az oroszok és örmények aránya minden eddiginél alacsonyabbszintre süllyedt (10 és 12%-ra). Tbiliszi soknemzetiségû karaktereugyanakkor továbbra is megmaradt.
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TBILISZI, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 824 412 66,1% örmény 150 138 12% orosz 124 867 10% oszét 33 157 2,6% kurd 30 304 2,4% görög 21 722 1,7% azerbajdzsán 17 986 1,4% ukrán 16 074 1,3% egyéb 28 276 2,2% 
Összesen 1 246 936 100% 
A 2002-ben tartott elsõ önálló grúz népszámlálás szerint Tbiliszilakossága csökkent a �90-es években. A város mintegy 150 ezer embertveszített. A veszteség nagyobb részét örmények és oroszok tették ki. Azörményeknek több mint 40%-a elhagyta Tbiliszit, az oroszok esetében aveszteség pedig még ennél is nagyobb. Mindössze 32 ezer orosz maradt2002-ben Tbilisziben, ami azt jelenti, hogy az oroszok ¾-e távozott agrúz fõvárosból 1991 után. Ma kevesebb orosz él Tbilisziben, mint 1897-ben. Eközben a grúzok létszáma tovább emelkedett, 910 ezer fõre. Azazszép lassan a múlt ködébe vész a soknemzetiségû Tbiliszi, a város etni-kai szerkezete egyértelmûen homogenizálódik.
TBILISZI, 2002 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
grúz 910 712 84,19% örmény 82 586 7,63% orosz 32 580 3% azerbajdzsán 10 942 1% jezid 17 116 1,58% egyéb 27 743 2,56% 
Összesen 1 081 679 100% 

Azerbajdzsánok 
A Délkelet-Kaukázusban élõ azerbajdzsánok nyelve a török nyelvekoguz ágába tartozik (mint a török nyelv). Az azerbajdzsánok õsei a 10�11. századi oguz vándorlás eredményeképpen érkeztek közép-ázsiaiõshazájukból a Dél-Kaukázusba. Az azerbajdzsánok nagyobb része
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nem is Azerbajdzsánban él, hanem Iránban. Ennek oka, hogy az etnikaiazerbajdzsánok által lakott területeknek csak az északi része került1813-ban � a gülisztáni szerzõdés értelmében � Oroszországhoz (Szent-pétervár az 1828-as turkmancsaji békében megszerzi Erivant és Nahi-csevánt is), ám sokan maradtak délen, Iránban is. Nagyrészt az 1813-asgülisztáni szerzõdésben Oroszországhoz került azerbajdzsáni területképezi a mai Azerbajdzsán alapját. A déli, Iránban élõ, és az északi,sokáig orosz területen élõ azerbajdzsánok között az eltérõ történelmifejlõdés miatt természetesen óriási a kulturális különbség. Az északiazerbajdzsánok 1813�1991 között Oroszország/Szovjetunió kereteinbelül éltek, az elit ruszifikálódott, cirill, majd 1992-tõl latin betûs írás-módot használtak, a szovjet idõkben kezdetét vette a tradicionálisgazdálkodási formák bomlása, a szekularizáció, az írni-olvasni tudásáltalánossá vált. Maga az �azerbajdzsán� mint etnonim a mai értelemben nem túlrégóta használatos. Ma �azerbajdzsánnak� a Dél-Kaukázusban élõ oguznyelvû törököket nevezzük, az elnevezésük az orosz terminológiábanegészen 1918-ig zömmel �tatár�, �kaukázusi tatár� volt, majd a �20-asévekben �türk�. Az 1897-es népszámlálás során még tatárokként írták össze az azer-bajdzsánokat. Ezek szerint a Jerivani, Tifliszi, Tyereki, Jeliszavetpolszki,Dagesztáni, Bakui kormányzóságban élõ �tatárokat� lehet azerbajdzsán-nak tekinteni. Mint az a népszámlálási adatokból látszik, a 20. század igen sikeresvolt az azerbajdzsánok számára. A 20. század elején még másfélmilliósnép létszáma a század végére 6 millió fölé nõtt. Demográfiai értelem-ben az azerbajdzsánok az egyik legsikeresebb nép a 20. századi Kelet-Európában. A (volt szovjetunióbeli) azerbajdzsánok mintegy 15%-a nemAzerbajdzsán területén élt, hanem más köztársaságokban, mindenek-elõtt Oroszországban, Grúziában, Örményországban. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 1 499 312 1926 1 706 605 1 601 643 1937 2 134 250 � 1959 2 939 728 2 869 578 1970 4 379 937 4 301 299 1979 5 477 330 5 359 033 1989 6 770 403 6 614 262 
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Az azerbajdzsánok településterülete 1897-ben tatár többségû volt a Kaukázusban a Jeliszavetpolszki kor-mányzóság, itt több mint félmillió kaukázusi oguz-török élt, a lakosság61%-át kitéve. Rajtuk kívül jelentõs számban voltak még örmények is,majd 300 ezren (a kormányzóság lakosságának 33%-a). Ezenkívül a másik tatár többségû terület a Bakui kormányzóság volt,bár itt kevesebb tatár élt, mint a Jeliszavetpolszki kormányzóságban(485 ezer fõ, 59%-os arány � a kormányzóság összes járása tatár több-ségû volt). A kevert etnikai képû kormányzóságban jelentõs számbanéltek még oroszok, örmények, talisok, tatok, lezginek is. Az Eriváni kormányzóságban 313 ezer �tatár� élt a 19. század végén,ami a lakosság 38%-a (ezen belül az Eriváni és Nahicseváni járásokbanés Nahicseván városában tatár abszolút többség volt). A Tifliszi kor-mányzóságban 107 ezer �tatár� lakott (a kormányzóság népességének10%-a). Északabbra, az igen kevert nemzetiségi összetételû Tyereki kor-mányzóságban 27 ezer tatárt mutattak ki (a népesség 3%), Dagesztánmegyében 32 ezer tatár élt (6%). Azerbajdzsán megalakulása után a szovjetunióbeli azerbajdzsánok(a szovjet korszak kezdetén használt terminológia szerint, türkök) 84%-aélt a köztársaság területén (1 437 977 fõ � 1926). A legnagyobb �türk�kisebbség Grúziában élt, 137 ezer fõ (az akkori Grúzia lakosságának5%-a). Ekkor még Örményországban is számottevõ volt az azerbajdzsánkisebbség, 87 ezer fõ, ami Örményország lakosságának nem egészen9%-át tette ki. Oroszországban ekkor még csak a Dagesztáni AutonómSzovjet Szocialista Köztársaságban élt említésre méltó azerbajdzsánnépesség, 23 ezer fõ (3%). A következõ néhány évtizedben ezek a mutatók nem nagyon vál-toztak. Azaz 1959-ben az azerbajdzsánok 84%-a Azerbajdzsánban élt.150 ezer azerbajdzsán élt ekkor Grúziában és 107 ezer Örményország-ban. Még ekkor is Dagesztán volt Oroszország egyetlen olyan régiója,ahol jelentõs számban éltek azerbajdzsánok. 1989-re némileg megváltozott a helyzet az azerbajdzsánok telepü-lésterületét illetõen. 85,7%-ra emelkedett az Azerbajdzsánban élõ azer-bajdzsánok aránya. A grúziai közösség létszáma jelentõsen gyarapo-dott 1959 óta (megduplázódott), miközben az örményországi azerbaj-dzsán lakosság fogyatkozásnak indult a �80-as években: az örmény-országiak létszáma 1979-ben érte el a történelmi maximumot, ekkor 160ezer fõ volt, amibõl 1989-re csak kevesebb mint 85 ezer maradt. 
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Azerbajdzsán nemzetiségi képének változása Az Azerbajdzsán Szovjet Szocialista Köztársaságot a bolsevik hatalom-átvétel után hozták létre, kezdetben még, 1922-tõl a KaukázusontúliKöztársaság része volt, Grúziával és Örményországgal együtt, de lé-nyegében már akkor kialakultak mai határai (1930-ban Nahicsevánbanés Karabahban szovjetellenes lázadás robbant ki). Tagköztársasági stá-tuszt csak 1936-ban kapott Azerbajdzsán, együtt a másik két kaukázusiállammal. 1926-ban, az elsõ szovjet népszámlálás idején Azerbajdzsán lakossá-ga még csak 2,27 millió fõ volt, s ennek kevesebb mint kétharmada volt�türk� (tkp. azerbajdzsán) nemzetiségû. A köztársaság legnagyobb ki-sebbségét a fõleg Bakuban lakó oroszok alkották. 1926-ban még máskaukázusi népek, például az iráni nyelvû tatok aránya is elérte az 1%-ot.Az �egyéb� népek között elsõsorban az örményeket kell érteni, akikfõként Azerbajdzsán örmény többségû autonóm körzetében, Hegyi-Karabahban és a fõvárosban, Bakuban éltek. 
AZERBAJDZSÁN ASZSZK, 1926     NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
türk 1 437 977 63,3% orosz 220 545 9,7% talis 77 323 3,4% tat 28 443 1,25% egyéb 468 909 20,6% 
Összesen 2 270 060 100% 
1959-re, a következõ szovjet népszámlálás idején Azerbajdzsán la-kossága 1,4 millióval nõtt az 1926-hoz képest. Ekkorra már sokban le-tisztultak az etnikai viszonyok a korábbiakhoz képest (legalábbis a hiva-talos összeírásokban). Ezúttal már minden oguz-török nyelvû lakost�azerbajdzsánként� tüntettek föl. Az azerbajdzsánok aránya ilyetén-képpen már meghaladta a kétharmadot a köztársaság népességénbelül. Az oroszok továbbra is a legnagyobb kisebbséget tették ki, számukimmár félmillió fölé emelkedett. Jelentõs létszámban éltek még örmé-nyek is a hruscsovi idõk Azerbajdzsánjában, mindenekelõtt Bakuban ésHegyi-Karabah örmény többségû autonóm köztársaságban. 
AZERBAJDZSÁN SZSZK, 1959         NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
azerbajdzsán 2 494 381 67,45% orosz 501 282 13,55% örmény 442 089 11,95% lezgin 98 211 2,65% 
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zsidó 40 204 1% egyéb 121 550 3,28% 
Összesen 3 697 717 100% 
A �60-as évektõl kezdve Azerbajdzsánban demográfiai robbanás kö-vetkezett be. 30 év alatt 3 millióval növekedett a kaukázusi köztársaságlakossága, és 1989-re meghaladta a 7 millió fõt. A demográfiai robbanástetnikai homogenizáció követte. Az azerbajdzsánok aránya 80% föléemelkedett, számuk meghaladta az 5 milliót. Az azerbajdzsánok közöttbekövetkezett etnikai robbanás következtében ezen nép létszáma többmint a duplájára nõtt 1959 óta! Ezzel szemben az azerbajdzsáni oroszokés az örmények már a szovjet idõkben fogyatkozni kezdtek, a kisebbsé-gek közül csak a kaukázusi lezginek száma emelkedett ebben az idõ-szakban.
AZERBAJDZSÁN SZSZK, 1989         NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
azerbajdzsán 5 804 980 82,7% orosz 392 304 5,6% örmény 390 505 5,5% lezgin 171 395 2,4% egyéb 261 994 3,7% 
Összesen 7 021 178 100% 
A független Azerbajdzsán történetében az elsõ népszámlálást 1999-ben tartották. A �90-es években jelentõs változások következtek be azország életében. Talán a legfontosabb, hogy Baku az Örményországgalvívott háború következtében elvesztette az ellenõrzést a fõként örmé-nyek lakta Hegyi-Karabah fölött. Bár az 1999-es népszámlálásba bele-számították Hegyi-Karabahot is, az erre vonatkozó adatok megbízha-tatlanok. Azerbajdzsán lakossága jelentõsen emelkedett a �90-es években is.Tíz év alatt 900 ezer fõvel gyarapodott az ország népessége, maguk azazerbajdzsánok pedig több mint 1 millió fõvel lettek többen, s létszá-muk ma már meghaladja a 7 millió fõt. Ez azt jelenti, hogy mintegy 70év alatt, a szovjet korszak kezdetétõl több mint háromszorosára nõtt azazerbajdzsánok száma, és Azerbajdzsán etnikailag homogén országgávált! A népességrobbanást jól jelzi, hogy 1999-ben az azerbajdzsánok át-lagos életkora 27 év volt. További változás a keresztény oroszok és örmények számának csök-kenése. A �90-es években az oroszok mintegy kétharmada elhagytaAzerbajdzsánt, 1999-ben már csak 141,7 ezer orosz maradt a köztár-
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saságban (1,8%). Még rosszabb a helyzet az örmények esetében. A �80-as�90-es évek fordulóján az örmények elleni pogromok sorozata a nagymúltú azerbajdzsáni örménység úgyszólván teljes megsemmisüléséteredményezte. Az 1999-es népszámlálásban feltüntetett 120 ezer örményfõként Hegyi-Karabahra vonatkozó becslés, ezenkívül csak néhány százörmény maradt Azerbajdzsánban, a többiek elmenekültek. Így ma már a kaukázusi lezginek alkotják Azerbajdzsán legnagyobbkisebbségét, a lakosság 2,2%-át kitéve. 
AZERBAJDZSÁN, 1999          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
azerbajdzsán 7 205 500 90,6% orosz 141 700 1,8% örmény 120 700 (becslés) 1,5% lezgin 178 000 2,2% egyéb 307 500 3,9% 
Összesen 7 953 400 100 % 

Hegyi-Karabah nemzetiségi képének változásaAz örmény többségû Hegyi-Karabah autonóm körzet de jure Azer-bajdzsán része, de Örményország megszállása alatt áll. 1918 tavaszán,az Orosz Birodalom széthullása nyomán a Dél-Kaukázusban megala-kultak az örmény, azerbajdzsán, grúz köztársaságok. Azerbajdzsán1918 õszén török segítséggel próbálta meg elfoglalni az örmény több-ségû Karabahot, ám ez a próbálkozás kudarcot vallott (nem utolsósor-ban azért, mert Törökország 1918 októberében kapitulált az antantha-talmak elõtt). 1920 tavaszán etnikai tisztogatásokkal tarkított háborútört ki Azerbajdzsán és Örményország között. Karabah hovatartozásátilletõn a viták a szovjethatalom felállása után (Azerbajdzsán: 1920. áp-rilis, Örményország: 1920. november) sem szûntek meg. 1921 július ele-jén elõször Örményországhoz csatolták, majd július 5-én mégis Azer-bajdzsánnak adták (autonóm területként). 1923-ban alakult meg a He-gyi-Karabah Autonóm Körzet. A Karabah hovatartozása körüli viták aszovjet korszakban sem szûntek meg: 1945-ben az örmény pártvezetésfelvetette Karabah Örményországhoz való csatolásának kérdését. 1988-ban kiújult az azerbajdzsán�örmény konfliktus, amely már a Szovjet-unió bukásának elõhangja lett. Örményország és Azerbajdzsán közöttháború tört ki.Az elsõ szovjet népszámlálás szerint Hegyi-Karabah Autonóm Kör-zet 89%-ban örmények által lakott terület volt, az azerbajdzsánok ará-nya 10%-ot tett ki. Ez a két etnosz határozta meg a körzet etnikai képét. 
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HEGYI-KARABAH AK, 1926    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 111 694 89,24% türk 12 592 10% 
Összesen 125 159 100% 
Az elkövetkezõ harminc évben nem változott kardinálisan Hegyi-Karabah etnikai képe, megmaradt a biztos örmény többség, mégis érez-hetõ változások kezdõdtek a körzet etnikai szerkezetében. Csökkent azörmények aránya, és nemcsak arányuk, hanem számuk is. 1959-benkevesebb örmény élt Hegyi-Karabahban, mint 1926-ban. Ezenközbenaz azerbajdzsánok száma növekedésnek indult, s megjelentek az oro-szok is a körzet etnikai képében. 
HEGYI-KARABAH AK, 1959    NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 110 053 84,62% azerbajdzsán 7 995 13,83% orosz 1 790 1,3% 
Összesen 130 046 100% 
1989-ben, az utolsó szovjet népszámlálás idején már forrongottKarabah. 1988 februárban a karabahi örmények azzal a követelésselléptek fel, hogy Karabahot csatolják Örményországhoz. 1989-tõl, majd1990-tõl ismét rendkívüli állapotot vezettek be a tartományban. Moszk-va az 1991. augusztusi sikertelen puccskísérlet (és ezt követõen a szö-vetségi hatalom szétbomlása) után vesztette el a Karabah fölötti ellen-õrzést. 1959-hez képest 1989-re jelentõsen megnõtt a karabahi örményekszáma, 110 ezerrõl 145 ezer fõre. Arányuk mégis csökkent, 77%-ra. 1959óta az azerbajdzsánok száma több mint a kétszeresére nõtt, arányuk20% fölé emelkedett. Azaz a szovjet korszakban az Azerbajdzsánhoztartozó Hegyi-Karabahban jelentõsen megnõtt az azerbajdzsánokszáma és aránya, a körzet megszûnt etnikailag homogén területneklenni. A �80-as években jelentõs változások következtek be Karabahnemzetiségi képében. 1979-ben a karabahi örmények aránya mind-össze 76% volt. Azaz a �80-as években robbanásszerûen megnõttKarabah örmény népességének száma: 1979-ben még csak 123 ezer ör-mény élt Karabahban, ez emelkedett 1989-re 145 ezer fõre. 
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HEGYI-KARABAH, 1989           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 145 450 76,92% azerbajdzsán 40 688 21,5% orosz 1 922 1% 
Összesen 189 085 100% 
1991 õszétõl, miután Moszkva elveszítette ellenõrzését Karabah fö-lött, kiújultak a harci cselekmények a vitatott hovatartozású körzetben.1991 szeptemberében a karabahi örmények kikiáltották Hegyi-KarabahKöztársaság függetlenségét. 1992 tavaszára a karabahi örmény fegyve-res erõk � etnikai tisztogatásokkal tarkított fellépésükkel � elfoglalták akörzet egész területét. Baku 1992 és 1993 folyamán végrehajtott tá-madási kísérletei rendre kudarcot vallottak. 1994 májusában Örmény-ország, Hegyi-Karabah és Azerbajdzsán Biskekben fegyverszünetet kö-tött Oroszország közvetítésével. A karabahi háború jelentõsen átrendezte Hegyi-Karabah etnikai ké-pét. A háború legjelentõsebb fejleménye az azerbajdzsánok elüldözésevolt. A 2005-ben végrehajtott karabahi népszámlálás szerint a szakadárköztársaság népessége 137 ezer fõre zuhant. A lakosság gyakorlatilagkizárólag örményekbõl áll (mindössze 6 azerbajdzsán maradt), Hegyi-Karabah nemzetiségi szempontból a posztszovjet térség talán legho-mogénabb területévé vált. 
HEGYI-KARABAH, 2005           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 137 380 99,74% 
Összesen 137 737 100% 

Baku nemzetiségi képének változásaAzerbajdzsán fõvárosa, Baku a Kaukázus legnagyobb városa és legfon-tosabb ipari központja, elsõsorban a világgazdaság szempontjából is je-lentõs olajkitermelés miatt. 1897-ben, az elsõ orosz népszámlálás idején még nem Baku, az akko-ri Bakui kormányzóság központja volt a Kaukázus legnagyobb városa,hanem Tiflisz. Baku éppen ebben az idõben, az iparosítás fellendülé-sekor vált évrõl évre nagyobb és fontosabb várossá. 1897-ben Bakunak111 ezer lakosa volt, de egyik etnikum sem alkotott abszolút többségeta városon belül. A relatív többséget a �tatárok�, azaz az azerbajdzsánokalkották 36%-kal (40 ezer fõ), s a város lakosságának harmada oroszvolt. Rajtuk kívül jelentõs az örmény közösség létszáma is, a város 17%-átadva (19 ezer fõ). A 19. század végén tehát a keresztények még több-ségben voltak Bakuban a muszlimokkal szemben. 
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BAKU, 1897                                  ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 37 399 33,42% örmény 19 099 17% perzsa 3 369 3% jiddis 1 905 1,7% tatár 40 341 36% 
Összesen 111 904 100% 
Baku 1922-tõl az Azerbajdzsán Autonóm Szovjet Szocialista Köztár-saság (amely a Kaukázusontúli Szovjet Szocialista Köztársaság részevolt), 1936-tól pedig a tagköztársasági státusszal bíró AzerbajdzsánSzovjet Szocialista Köztársaság fõvárosa. Baku lakossága az 1926-bantartott elsõ szovjet népszámlálás idején 425 ezer fõre nõtt. Ekkor mártöbb orosz élt a városban, mint az ekkor éppen �türknek� hívott azer-bajdzsán. 159 ezer orosz és 119 ezer azerbajdzsán lakott az akkori Ba-kuban, az oroszok tehát 40 ezerrel többen voltak. Az oroszok így is csakrelatív többséget alkottak a városban. A harmadik jelentõsebb etniku-mot továbbra is az örmények tették ki, akiknek a létszáma ekkor 74 ezerfölé emelkedett. 
BAKU, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 159 491 37,4% ukrán 7 882 1,9% német 6 357 1,5% zsidó 19 859 4,7% tatár 9 239 2,1% örmény 76 656 18% türk 118 737 27,9% egyéb 27 629 6,5% 
Összesen 425 850 100% 
1959-ben Baku lakossága a félmilliót is meghaladta, 642 ezerre nõtt.Az orosz többség ekkor is megmaradt, igaz, egyre csökkent a képzelet-beli olló az azerbajdzsánok (akiket ekkortól már végre azerbajdzsánnakhívnak a népszámlálásokban) és az oroszok között: az oroszok már csak20 ezerrel voltak többen. Az örmények aránya 20% fölé emelkedettebben az idõben. Továbbra is ez a három nemzetiség dominált a városetnikai szerkezetében.
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BAKU, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
azerbajdzsán 211 372 32,92% orosz 223 242 34,76% örmény 137 111 21,35% zsidó 26 623 4,1% tatár 10 745 1,67% ukrán 9 168 1,42% lezgin 6 913 1% egyéb 16 883 2,62% 
Összesen 642 057 100% 
A �60-as évektõl radikálisan megváltozott Baku etnikai képe. A városlakossága 30 év alatt több mint két és félszeresére nõtt, 1,79 millióra, sbár mindhárom meghatározó etnikumának (azerbajdzsán, orosz, ör-mény) száma emelkedett, de az azerbajdzsánok létszáma megötszö-rözõdött 1989-ig, meghaladva az 1 millió fõt. 1989-re már magabiztosazerbajdzsán többség alakult ki a városban. Az 1970-es népszámlálásszerint a város lakosságának 46%-a volt azerbajdzsán (1979-re pedigmár abszolút többségbe kerültek, 52%). Az oroszok aránya minden ed-diginél alacsonyabbra, 16%-ra süllyedt, s 1989-ben már csak Baku min-den tizedik lakója volt örmény. 
BAKU, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
azerbajdzsán 1 184 160 65,9% orosz 295 500 16,4% örmény 179 950 10% lezgin 38 100 2,1% egyéb 31 696 1,2% 
Összesen 1 794 874 100% 
Azerbajdzsánban az 1989 és a �90-es évek eleje óta eltelt idõszakradikális változásokat hozott az ország és Baku város etnikai képében.A Hegyi-Karabah miatt kitört azerbajdzsán-örmény háború a két népkölcsönös elüldözéséhez vezetett az azerbajdzsán és örmény terüle-tekrõl. Az 1989-ben még 180 ezres bakui örménységet szinte teljesenelûzték: mindössze 378 örmény maradt Azerbajdzsán fõvárosában. Azoroszoknak több mint a fele szintén elhagyta Bakut a �90-es években,arányuk minden eddiginél alacsonyabbra süllyedt (6,7%). Éppen ezértBaku lakossága némileg csökkent 1989-hez képest: 1999-ben, az elsõazerbajdzsán népszámlálás idején Baku lakossága 1,78 milló fõ. Az azer-
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bajdzsánok száma másfélmillió fölé nõtt, a valaha tarka etnikai szerke-zetû város homogenizációja lényegében befejezés elõtt áll. 
BAKU, 1999 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
azerbajdzsán 1 568 369 88% orosz 119 453 6,7% egyéb 94 416 5,3% 
Összesen 1 782 238 100% 

Örmények
Az örmények összlétszáma 7-7,5 millió fõ körül van, de közülük csak3,1 millió él Örményországban. A legtöbb örmény az anyaországonkívül Oroszországban él, több mint 1 millió fõ, de jelentõs számú ésbefolyásos örmény közösségek élnek Franciaországban és az EgyesültÁllamokban is (a történelmi Magyarország területén, Erdélyben, Sza-mosújváron, Csíkszépvízen, Gyergyószentmiklóson voltak jelentõsebbörmény közösségek). Az örmény nyelv az indoeurópai nyelvcsaládhoztartozik, annak egy külön ágát képezve. Az örmények a Kaukázus ré-gibb lakói közé tartoznak (eredeti õshazájuk valószínûleg a Balkán-fél-szigeten keresendõ), az írott források a Kr. e. 1. évezred közepétõl rend-szeresen tesznek említést róluk. Az örmények önelnevezése haj.Az örmények által lakott területek a Kr. e 9�6. században Urartu, a6�4. század között a perzsák fennhatósága alá tartoztak, Nagy Sándorhódításai után pedig a hellenisztikus államok befolyási övezetébe ke-rültek. Az örmények államisága így is a legõsibbek közé tartozik. Az ún.Nagy-Örményország a Kr. e. 2. században vált függetlenné, fénykorát aKr. e. 1. században érte el, ekkor a Kaukázus egésze, Kilíkia, Kappa-dókia, a mai Észak-Irak, Szíria, Izrael Nagy-Örményország része volt,ám ezeket a területeket hamarosan meghódította Róma, és az örményfejedelmek uralma visszaszorult a Kaukázus vidékére (Nagy-Örmény-országtól keletre létezett a jóval kisebb jelentõségû ún. Kis-Örmény-ország is). Nagy-Örményország vége 387-re datálható, ekkor osztotta föl egy-más között Bizánc és az iráni Szaszanida Birodalom. A perzsa Szasza-nidák bukása (642) után az örmény területek a hódító arabok befolyásiövezetévé váltak, ám a 9�10. században rövid idõre ismét feltámadt a
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független Örményország. Bizánc 1045-ben kebelezte be az örmény vi-dékeket, de nem tudta õket megtartani a szeldzsuk-török hódításmiatt. Az örmények keresztények, többségük az Örmény Apostoli Egyház-hoz tartozik, egy kisebb töredékük az Örmény Katolikus Egyház híve.Örményország a világ elsõ állama, ahol hivatalosan is államvallássá tet-ték a kereszténységet III. Trdat (vagy görögösen Tiridat) idején, Kr. u.301-ben.Az örmények összefüggõ lakóterülete régebben jóval nagyobb volt,mint manapság. A középkorban még keresztény örmények népesítet-ték be a mai Törökország északkeleti részét, a Van-tó környékét, dél-nyugati irányban egészen az Iszkenderuni-öbölig. Örmények alapítot-ták a 11. században a Kilíkiai Királyságot, ami 1375-ben ugyan függõ ál-lammá vált, de csak az oszmán hódítás nyelte el. Ezt követõen egészena 20. századig megszûnt mindenféle örmény államiság. A mai Örmény-ország sokáig Perzsiához tartozott, területét 1828-ban szerezte megOroszország a turkmancsaji békében. Az örmények az Oszmán Birodalom egyik legjelentõsebb kereske-dõnépe voltak a görögök és zsidók mellett. A középkor és újkor folya-mán jelentõs örmény közösségek éltek Velencében, Konstantiná-polyban, Kelet-Európában, a Közel-Keleten és a Kaukázus városaiban is. A (Kelet-)Törökországban élõ örményeket a 19. század végén kezd-ték el üldözni nagyszabású pogromokkal, ami az 1915-ös nevezetes ör-mény népirtásba torkollott (de már 1915 elõtt több százezer örményttettek földönfutóvá vagy gyilkoltak le, például az 1909-es a kilíkiai pog-rom során). 1915-ben mintegy másfélmillió, a mai Kelet-Törökország-ban lakó örményt gyilkoltak le a török hatóságok. Az ifjútörökök Euró-pából importált etnikai nacionalista érzelmeiket azzal az ideológiávaltámasztották alá, hogy az örmények az oroszok ötödik hadoszlopát je-lentik a Kaukázusban. Ebben volt is némi igazság, mert a keresztény ör-mények hagyományosan lojálisak voltak Oroszországhoz. A cári Orosz Birodalom bukása után, a birodalom elsõ világháborúután megmaradt területeinek a lenini-sztálini nemzetiségi politika alap-ján történõ átszervezése nyújtott lehetõséget Örményország feltámasz-tására, egyelõre csak mint a Kaukázusontúli Szovjet Szocialista Köz-társaság részeként, aztán 1936 után önálló köztársasági státusszal.Ekkor alakultak ki Örményország ma is ismert határai. Problémát jelen-tett, hogy Örményország határait úgy húzták meg, hogy a Hegyi-Ka-rabah örmény többségû területei végül Azerbajdzsánhoz kerültek(igaz, Azerbajdzsánon belül autonómiát kapott ez a rész). 
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Örményország a Szovjetunió széthullása után nyerte el teljes füg-getlenségét. 1897 és 1926 között jelentõsen nõtt az Oroszországban, illetve Szov-jetunióban élõ örmények száma, 173 millióról 1,475 millió fõre, annakellenére, hogy Oroszország az elsõ világháború után elveszítette az ör-mény többségû Karszi kormányzóságot (ez a közigazgatási egység Tö-rökországhoz került). A 20. század folyamán az örmények száma jelen-tõsen gyarapodott, alig egy millióról 4 millió fölé emelkedett. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 1 173 096 1926 1 567 568 1 475 250 1937 1 968 721 � 1959 2 786 912 2 504 792 1970 3 559 151 3 254 132 1979 4 151 241 3 764 203 1989 4 623 232 4 238 361 
Az örmények településterülete 1897-ben örmény többségû volt az Erivani kormányzóság. Itt élt alegtöbb örmény, 459 ezer fõ, azaz a kormányzóság lakosságának 55%-a(igaz, ebben a kormányzóságban 313 ezer tatár is lakott). Maga Erivan,azaz a késõbbi Jereván éppenhogy csak örmény többségû volt a 19.század végén (12 523 örmény és 12 359 azerbajdzsán élt ekkor a város-ban). Ugyanebben a kormányzóságban Alekszandropol (a mai Gyumri)71%-os örmény többségû város volt, itt 21 771 örmény élt. Relatívörmény többségû volt az elsõ világháború után Törökországhoz kerülõKarsz megye, ahol 73 ezer örmény lakott, a megye lakosságának 25%-a(itt még nagy számban éltek törökök, görögök, kurdok is). Karsz váro-sában a lakosság 50%-a volt örmény (10 332 fõ). A Kaszpin túl, a Za-kaszpi megyében 4 ezer örmény élt, a lakosság 1,11%-a. Az azerbajdzsán többségû kaukázusi Jeliszavetpolszki kormányzó-ságban szintén jelentõs számú, 292 ezer örmény élt (33%). A harmadik legnépesebb örmény lakosságú kormányzóság a Tifliszivolt (196 ezer fõ). Tiflisz városa is örmény többségû volt: 47 ezer ör-mény élt a késõbbi grúz fõvárosban, ami a lakosság 29,5%-a. Ezt azt isjelenti, a 19. század végén Tiflisz volt a legnagyobb, örmények általlakott város. A grúz többségû Goriban, Sztálin szülõvárosában szinténsok örmény élt, 2084 fõ, ami a népesség 21%-a. A Kutaiszi kormányzóságban 24 ezer örmény lakott (2%). A Fekete-
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tengeri kormányzóságban 1385 örmény a népesség 2%-át tette ki. ABakui kormányzóságban 52 ezer örmény lakott, ami a lakosságának6%-a. A doni kozák körzetben 27 ezer örmény lakott (1%). Jelentõs ör-mény közösség élt Bakuban (19 099 fõ � 17%), Jeliszavetpolban (12 055� 36%), Batumiban (6 839 fõ � 24%), Ashabádban (1869 fõ � 10%), Szu-humiban (1093 fõ � 14%). A 19. század végén az Orosz Birodalom legjelentõsebb örménylaktavárosai a következõk voltak: 
VÁROS MILYEN TÖBBSÉGÛ? ÖRMÉNYEK ÖRMÉNYEK 

SZÁMA ARÁNYA
Tiflisz örmény 47 133 30% Alekszandropol örmény 21 771 71% Baku tatár (azerb. 36%) 19 099 17% Erivany örmény 12 523 43% Jeliszavetpol tatár (azerb. 52%) 12 055 36% Karsz örmény 10 332 50% Batum örmény 6 839 24% Asztrahán orosz (77%) 4 038 4% Nahicseván tatár (azerb. 70%) 2 263 26% Rosztov na Donu orosz (79%) 2 216 2% 
Látható tehát, hogy Tiflisz volt a legnagyobb örmény város az OroszBirodalomban a 20. század hajnalán, de a jelentõsebb városok közülcsak Alekszandropolban volt számottevõ örmény többség. Azaz az ör-mények még azokban a városokban is kisebbségben voltak, ahol a leg-többen éltek. Örményország megalakulása után is sok örmény maradt az országhatárain kívül, fõleg Bakuban és Hegyi-Karabahban. Olyannyira, hogy1926-ban csak a szovjetunióbeli örmények 47%-a, kevesebb mint a feleélt Örményországban, 5%-a Bakuban, 7%-a Hegyi-Karabahban, viszontaz örmények 20%-a (307 ezer fõ) Grúziában lakott. Azaz az örmények aSzovjetunió egyik leginkább szétszóródott népe voltak (hasonlóan azsidókhoz és mordvinokhoz). Az örmények örményországi koncentrációja ugyanakkor jelentõ-sen erõsödött a szovjet korszakban. 1959-ben már 56%-uk élt Örmény-országban, míg Grúziában 16%-uk (442 916 fõ). Azerbajdzsánban csakalig kevesebb örmény élt, mint a Grúz SZSZK-ban (442 089 fõ). 1989-re már az örmények 2/3-a összpontosult Örményországban, agrúziai örmények ekkor már csak a szovjetunióbeli örménység 9%-áttették ki, az azerbajdzsáni � ekkor még létezõ � örmény közösség 8%-ot.
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Miközben tehát az örménységen belül jelentõsen veszített súlyából azÖrményországon kívüli kaukázusi településterület, addig jelentõsenmegnõtt az oroszországi örmény közösség létszáma (195 ezerrõl 532ezer fõre 1926 és 1989 között). 
Örményország nemzetiségi képének változása Örményország a posztszovjet térség legkisebb és etnikailag leghomo-génebb állama, ahol nem történtek olyan földcsuszamlásszerû etnikaiváltozások, mint a posztszovjet köztársaságok többségében. Az örmé-nyek számára inkább az jelenti a problémát, hogy sokan közülük Ör-ményország határain kívül élnek: az 1989-es, utolsó szovjet népszám-lálás adatai szerint a szovjetunióbeli örményeknek csak kétharmada éltÖrményország területén, a többiek fõként Oroszországban és Azer-bajdzsánban.Az Örmény Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságot 1922-benalapították, s 1936-ig a Kaukázusontúli Szovjet Szocialista Köztársaságrésze volt.Az 1926-os elsõ szovjet népszámlálás szerint Örményország lakossá-ga mindössze 878 929 fõ. Az ország lakosságának 85%-a örmény nem-zetiségû, legnagyobb kisebbségét a török azerbajdzsánok tették ki, a né-pesség 8,7%-át alkotva. Alig 20 ezer orosz élt az akkori Örményország-ban, a lakosság 2%-át kitéve.

ÖRMÉNY ASZSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 743 571 84,5% orosz 19 548 2,22% lezgin 12 237 1,4% türk 76 870 8,7% egyéb 26 703 3% 
Összesen 878 929 100% 
Harminc év alatt jelentõsen megnövekedett Örményország lakossá-ga, több mint a duplájára nõtt. Lényegében minden nép száma nõtt, smindegyiké nagy ütemben. Mégis a legnagyobb növekedés az örmé-nyek körében észlelhetõ, minek következtében 1959-re Örményországkis híján homogén nemzetállammá vált. 
ÖRMÉNY SZSZK, 1959            NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 1 551 610 88% orosz 56 477 3,2% azerbajdzsán 107 748 6,11% 
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kurd 25 627 1,45% 
Összesen 1 763 048 100% 
A szovjet évtizedekben Örményország lakossága végig gyara-podott, 1989-re elérve a 3,3 millió fõt. A köztársaság etnikai szerkezeteannyiban változott, hogy Örményország homogén nemzetállammávált, azaz az örmények aránya 90% fölé emelkedett (93,3%). A legna-gyobb kisebbséget az azerbajdzsánok tették ki, a lakosság 2,6%-át adva.Említésre méltóak még a kisebbségek közül az oroszok és a kurdok.
ÖRMÉNY SZSZK, 1989            NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 3 083 616 93,3% orosz 51 555 1,6% azerbajdzsán 84 860 2,6% kurd 56 127 1,7% 
Összesen 3 304 776 100% 
A �90-es években Örményország lakossága apadásnak indult. Azország majd 200 ezer embert veszített népességébõl. A fogyás elsõsor-ban a kisebbségeket érintette, mindenekelõtt az azerbajdzsánokat. Azoroszok jelentõs része is elhagyta az országot. A kisebbségek aránya 3%alá csökkent, a legnagyobb kisebbséget a kurdok egyik csoportja, ajezidek alkotják, de õk is az össznépesség alig több mint 1%-át teszik ki.Eközben az örmények száma még nõtt is, így aztán Örményországetnikailag a �legtisztább� országgá vált az egykori szovjet köztársasá-gok közül. 
ÖRMÉNYORSZÁG, 2001        NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 3 145 354 97,89% jezid 40 620 1,26% 
Összesen 3 213 011 100% 

Jereván nemzetiségi képének változásaJereván 1918-tól lett Örményország, majd az Örmény Szovjet Szocia-lista Köztársaság fõvárosa. Jerevánt elõször 607-ben említik az írott for-rásokban, a város a 19�20. század fordulóján azonban nem tartozott aKaukázus legjelentõsebb települései közé, Tiflisz (Tbiliszi) vagy Bakujóval népesebb volt. Az 1897-es orosz népszámlálás szerint mindössze 29 ezer emberlakta, felerészt örmények, felerészt azerbajdzsánok (�kaukázusi tatá-
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rok�az akkori terminológia szerint). A város lakóinak 10%-a orosz volt,ám itt fõleg katona- és szolgálónépességrõl van szó. 
ERIVAN, 1897 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 2 765 9,5% örmény 12 523 43,2% tatár 12 359 42,6% egyéb 1 359 4,7% 
Összesen 29 006 100% 
Az 1926-ban tartott elsõ szovjet népszámlálás idején Jereván már azÖrmény Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság fõvárosa. A város né-pessége 64 ezer fõre duzzadt, akiknek túlnyomó többsége örmény volt.A török azerbajdzsánok száma viszont majd harmadára csökkent, demég így is az itt élõk 7,7%-át tették ki. Az oroszok száma a korábbiakhozképest a felére csökkent.
JEREVÁN, 1926                         NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 57 259 89,5% orosz 1 127 1,8% türk 4 968 7,7% 
Összesen 63 998 100% 
A sztálini korszak iparosítása során jelentõsen megnõtt Jerevánnépessége. 1959-ben már több mint félmillió lakosa volt a városnak. Azetnikai arányok csak annyiban változtak, hogy az örmények aránya Je-revánban 90% fölé emelkedett, s az orosz lakosság száma is növekedett.Viszont az azerbajdzsánok, akik 60 éve még majdnem többségbenvoltak, lényegében eltûntek a város nemzetiségi szerkezetébõl. 
JEREVÁN, 1959                         NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 473 742 93% orosz 22 572 4,4% egyéb 13 115 2,57% 
Összesen 509 430 100% 
A szovjet korszakban Jereván milliós várossá növekedett. Folytató-dott a korábban megkezdett folyamat, azaz az örmények arányánaknövekedése, minek következtében Jereván a Szovjetunió nemzetiségi-leg leghomogénabb fõvárosa lett. 
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JEREVÁN, 1989                         NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 1 100 372 96,4% orosz 22 216 1,9% egyéb 18 404 1,5% 
Összesen 1 140 192 100% 
A �90-es években Jereván népessége is csökkent, ám ez fõként azoroszokat érintette. 2001-re mindössze 876 orosz maradt az örményfõvárosban. Ezzel Jerevánból lényegében minden számottevõ kisebb-ség eltûnt, a város színtiszta örménnyé változott. 
JEREVÁN, 2001                         NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
örmény 1 088 389 98,6% egyéb 15 099 1,4% 
Összesen 1 103 488 100% 
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Közép-Ázsia népei

Közép-Ázsia nemzetiségi képének változásaKözép-Ázsia utolsóként került az Orosz Birodalom birtokába, meghó-dítása csak a 19. század második felében fejezõdött be. A késõbbi Kö-zép-Ázsia államai 1897-ben az Akmolinszki, Zakaszpijszki, Szamar-kandi, Szemipalatyinszki, Szemirecsjei, Szir-Darjai, Turgaji, Uráli, Fer-gánai kormányzóságokból állottak. Ezen kormányzóságok területein ésaz Orosz Birodalomtól vazallusi függésben lévõ lévõ Buharai és HívaiEmírségek területén alakultak ki a szovjet Közép-Ázsia államai. 1897-ben 7 746 718 ember élt ebben a térségben (nem számítva Bu-harát és Hívát). Ekkor még a maitól meglehetõsen eltérõ etnikumokkal,nyelvekkel találkozhattunk Közép-Ázsia területén, aminek oka, hogyebben a nyugatiétól eltérõ fejlõdésû régióban a nemzetté alakulás folya-mata tulajdonképpen csak a szovjethatalom közremûködésével való-sult meg. A 19. század végén Közép-Ázsia legnagyobb népe a kazah(akkori terminológia szerint: kirgiz vagy kirgiz-kajszak) volt, majdnemminden második ember kirgiz-kajszak etnikumú (nyelvû) volt. Ekkormég csak félmillió orosz élt Közép-Ázsiában, alig több, mint az összné-pesség 7%-a. Közép-Ázsia második legnagyobb népe a szárt volt (a szártösszefoglaló név, Közép-Ázsia esetenként különbözõ etnikumú városilakosságát nevezték így). Az üzbégek csak harmadik helyen álltak, s aszovjet korszakban államalkotó nemzetté elõlépõ tádzsikok, kirgizek éstürkmének aránya alig pár százalék volt ekkor még. 
KÖZÉP-ÁZSIA, 1897                 ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 588 022 7,59% ukrán 101 611 1,31% tádzsik 350 326 4,52% türkmén 248 767 3,21% kara-kirgiz 201 671 2,6% kirgiz-kajszak 3 787 222 48,88% szárt 968 008 12,49% üzbég 726 414 9,37% 
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�török� 439 930 5,67% egyéb 334 747 4,32% 
Összesen 7 746 718 100% 
1926-ban, az elsõ szovjet népszámlálás idején már kezdett hasonlí-tani Közép-Ázsia politikai térképe a maihoz annyiban, hogy kialakultaka ma is létezõ köztársaságok, ám jelentõs eltérések voltak a jelenlegiállapothoz képest. A mai Kazahsztán ekkor még Oroszország autonómstátuszú területe volt, és hozzá tartozott a ma üzbegisztáni Karakal-pakisztán is. Ugyancsak Oroszország autonóm tartománya volt a maiKirgizisztán is. A mai Tádzsikisztán pedig az Üzbég Szovjet SzocialistaKöztársaság része volt autonóm területként. Egyedül Türkmenisztánhatárai feleltek meg a ma ismerteknek. 1926-ra jelentõsen megnõtt Közép-Ázsia népessége a 30 évvel koráb-bihoz viszonyítva (igaz, immáron Buharát és Hívát is beleszámítva),lakossága csaknem duplájára nõtt (13 734 123 fõ).Jelentõsen megnõtt az oroszok száma Közép-Ázsiában a 20. századelsõ negyedében, csaknem a háromszorosára emelkedve, 1926-ban pe-dig már 10% fölötti lett az arányuk a régióban. Az �új� nemzetek ki-alakítása ahhoz vezetett, hogy a térség legnagyobb népévé a �szártok�,a �törökök� és a tulajdonképpeni üzbégek összevonásával �megalko-tott� üzbégek váltak. 
KÖZÉP-ÁZSIA, 1926               NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 1 718 293 12,51% ukrán 989 078 7,2% kazah 3 820 374 27,81% üzbég 3 903 585 28,42% kirgiz 751 914 5,47% tádzsik 967 728 7% türkmén 719 792 5,24% egyéb 863 359 6,28% 
Összesen 13 734 123 100% 
Közép-Ázsia köztársaságainak határai a �30-as években nyerték elmai alakjukat, Kazahsztán és Kirgizisztán, valamint Tádzsikisztán önál-lóvá vált, Üzbegisztán pedig megkapta Karakalpaksztánt. Közép-Ázsiát nem érintette közvetlenül a második világháború. A má-sodik világháborút követõ elsõ szovjet népszámlálás szerint 1959-benmár csaknem 23 millió fõ volt a régió népessége. A kazahok megdöbbentõ veszteséget szenvedtek a sztálinizmus

KÖZÉP-ÁZSIA NÉPEI236

orosznep.delkauk.qxd  2011. 10. 16.  12:10  Page 236



évtizedeiben, a nomád kazah nép majd harmada (!) a kollektivizáció, azerõszakos letelepítés áldozatává vált. 1937-ben csak 2 566 706 kazah éltKözép-Ázsiában, szemben az 1926-os 3,8 millióval. A kazahok létszámamég 1959-ben sem érte el az 1926-os szintet, s csak a �60-as évekbenérték el ismét a negyven évvel korábbi számot (1970: 4,3 millió). Folytatódott viszont az oroszok térnyerése Közép-Ázsiában.Számuk 6 millió fölé emelkedett, arányuk elérte a 27%-ot. Ezzel az �50-esévek végére az oroszok váltak Közép-Ázsia legnagyobb népévé, meg-elõzve az üzbégeket, kazahokat, tádzsikokat, türkméneket, kirgizeket. Az ukránok száma szintén 1 millió fölé emelkedett Közép-Ázsiában,viszont arányuk csökkent 1926-hoz képest. Az Oroszországból érkezõ�kolonizátorok� harmadik nagyobb csoportját a tatárok tették ki, akikaz �50-es években már szép számmal éltek Közép-Ázsiában. A negyedikjövevény csoportot a németek alkották, az egykor a Volga mentén élõ,1941-ben számûzött népesség utódai. Õket 1959-ben nem jelölték különa népszámlálás során, egyszerûen az egyéb kategóriába sorolták. Összességében, ezekben az évtizedekben csökkent a �bennszülött�népesség aránya, s jelentõsen növekedett a Szovjetunió belsõ terüle-teirõl érkezett (fõként orosz, tatár, német) lakosság száma. 
KÖZÉP-ÁZSIA, 1959               NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kazah 3 199 785 13,92% orosz 6 213 830 27% ukrán 1 034 965 4,5% tatár 723 574 3,14% üzbég 5 973 147 26% kirgiz 955 191 4,15% türkmén 923 724 4% tádzsik 1 362 539 5,92% egyéb 2 590 905 11,27% 
Összesen 22 977 660 100% 
Ha a sztálinizmus évtizedei, sõt tágabb értelemben véve a 20. századelsõ fele Közép-Ázsia eloroszososodásának idõszaka volt, addig aszázad második felében éppen ellentétes folyamatok játszódtak le: aközép-ázsiai muszlim népek körében demográfiai robbanás érzékelhe-tõ. Közép-Ázsia népessége 30 év alatt több mint a duplájára emelkedett.Az üzbégek megerõsítették vezetõ szerepüket Közép-Ázsiában, szá-muk 1959 és 1989 között kis híján a háromszorosára nõtt, 16 millió föléemelkedett. Hasonló óriási népességrobbanás volt a tádzsikok között is. A kaza-
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hok száma is megduplázódott 1989-re. A kirgizek létszáma több mint akétszeresére emelkedett. A közép-ázsiai õslakos népek közötti demográfiai robbanássalpárhuzamosan megfigyelhetõ az oroszok viszonylagos térvesztése atérségben, azzal együtt is, hogy számuk 3 millióval emelkedett, ará-nyuk 20% alá csökkent a régió egészében. Nemcsak az oroszok, de más�jövevények�, így a tatárok, ukránok aránya is visszaesett.
KÖZÉP-ÁZSIA, 1989               NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kazah 7 479 339 15,21% orosz 9 519 958 19,37% üzbég 16 539 762 33,65% tádzsik 4 165 012 8,47% tatár 977 352 1,98% német 1 135 741 2,31% ukrán 1 234 417 2,51% kirgiz 2 643 309 5,37% türkmén 2 658 184 5,4% egyéb 2 795 542 5,68% 
Összesen 49 147 616 100% 

Kazahok
A kazahok kipcsak-török nyelvû nép, a 20. század elején még Közép-Ázsia legnagyobb létszámú etnosza volt. A kipcsakok a Kr. u. elsõ év-ezred második felében tûntek fel az Aral és az Irtis közti területeken, aKipcsak pusztán (Desti-Kipcsak; a kipcsak nyelvû népek közé tartoz-nak a Magyarországra a 13. században betelepülõ kunok is). A törökökelõtt többségében iráni nyelvû népek éltek a mai Kazahsztán területén.A 13. századtól a terület a mongolok hatalma alá tartozott.A kazahok hagyományosan nomádok, a kazah steppéken dél-észa-ki irányú vándorlást folytattak, egészen az Urálig. Az oroszok a 16. szá-zadban elérték az Urált, a szintén kipcsak nyelvû baskírok Oroszországalattvalói lettek, s ez �beszûkítette� a kipcsak törzsek hagyományos no-madizálási útvonalát. A 15. században, az Arany Horda széthullásaután jött létre a Kazah Kánság, ám ebben az idõben a mongol (kalmük,ojrát) Dzsungár Kánság számított a térség domináns hatalmának. A ka-zahok elõdei állandó harcot vívtak a dzsungárokkal. A 18. század elején
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a széthulló Kazah Kánság területén több kisebb hatalmi központ jöttlétre. A három legnagyobb kánság (zsuz) a Nagy-, a Kis-, és a Középsõ-Zsuz volt.Az orosz expanzió a 18. században kezdõdött a mai Kazahsztán te-rületén. 1723-ban Abulhajr, a Kis-Zsuz kánja szövetséget kötött Orosz-országgal az ismétlõdõ dzsungár támadások kivédésére. 1740-ben a Kö-zépsõ-Zsuz is orosz protektorátus alá került. 1801-ben I. Pál császármegszervezte az oroszokhoz hû kazahokból a Belsõ Hordát. A Nagy-Zsuz meghódítására egészen a 19. század �60-as éveiig kellett várni.Ezután a kazah területeket betagozták az Orosz Birodalomba.A kazahok létszáma összességében növekedett a 20. században, áma 30-as években számuk majd 1 millióval csökkent a sztálini kollekti-vizáció negatív hatásai következtében. Ilyen arányú veszteséget a Szov-jetunió egyetlen nagyobb népe sem szenvedett el ebben az idõben. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 4 084 139 1926 3 968 289 3 965 764 1937 2 862 458 � 1959 3 621 610 3 562 732 1970 5 298 818 5 194 996 1979 6 556 442 5 391 197 1989 8 135 818 7 890 773 
A kazahok településterülete 1917 elõtt a kazahokat kirgizeknek nevezték az orosz összeírásokban.A kirgizek többségben voltak Szemirecsje megyében (784 ezer fõ, 80%),Akmolinszk (425 ezer fõ, 62%), Uralszk (460 ezer fõ, 71%), Turgaj (410ezer fõ, 91%). Szir-Darja kormányzóságban (952 ezer fõ, 65%) és Szemi-palatyinszk megyében (604 ezer fõ, 88%).Délen 74 ezer kazah élt a Zakaszpi megyében (19%), s még a tur-kesztáni Szamarkand megyében is 63 ezer kirgiz-kajszak lakott (7%).Északon Tomszk kormányzóságban 24 601 kazah élt (1%). Kazahsztán létrehozása után a kazahok többsége a Kazah Autonó-mia területére került, az összes 93,5%-a. Ezenkívül mintegy 140 ezerkazah maradt Oroszország területén. Ez a kép jelentõsen módosult az�50-es évek végére, részben a határmódosítások hatására. Nagyon sokkazah került Üzbegisztán területére (1959-ben 335 kazah élt Üzbe-gisztánban), fõként a korábban Kazahsztánhoz tartozó Karakalpaksz-tánban, de Taskent megyében is több mint 100 ezer kazah élt ekkor(10%). 1959-ben már csak a kazahok 77%-a élt Kazahsztánban, 382 ezer
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fõ, azaz a kazah nép 10,5%-a Oroszországban lakott (a legtöbb Oren-burg megyében, 77 ezer fõ). Csak kissé változott a helyzet e tekintetben 1989-re: ekkor már aszovjetunióbeli kazahok 80%-a élt Kazahsztánban. Az oroszországikazahok száma 635 ezer fõre ugrott (az összes kazah 7,8%-a), s mégennél is nagyobb ütemben nõtt az Üzbegisztánban élõ kazahok száma,808 ezer fõre (az összes kazah 10%-a). Azaz 1989-re már Üzbegisztánvált a legnagyobb kazah kisebbség otthonává Oroszország helyett. 
Kazahsztán nemzetiségi képének változása A mai Kazahsztán az 1920-ban Oroszországon belül létrehozott KirgizAutonóm Területbõl jött létre. A Kirgiz Autonóm Területhez eredetileghozzá tartozott nemcsak a mai Oroszország Orenburg megyéje, de1925-tõl 1936-ig a ma Üzbegisztánhoz tartozó Karakalpaksztán (a KirgizAutonóm Terület fõvárosa eredetileg Orenburg volt). 1925-ben a KirgizAutonóm Területet átnevezték Kazah Autonóm Szovjet SzocialistaKöztársasággá (a fõváros Orenburgot ekkor Oroszországhoz csatolták).Ezen a � mai Kazahsztánnál tehát még mindig nagyobb � területen1926-ban 6,5 millió ember élt, töbségében kazahok (57%). Az oroszokekkor még csak a lakosság 20%-át tették ki, s igen jelentõs volt az ukrá-nok létszáma is, megközelítve az 1 millió fõt (13%).

KAZAH ASZSZK, 1926           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 1 279 979 20% ukrán 860 822 13,2% tatár 80 642 1,2% karakalpak 118 184 1,8% kazah 3 713 394 57,1% üzbég 213 498 3,3% egyéb 234 376 3,6% 
Összesen 6 500 895 100% 
Kazahsztán 1936-ban vált a Szovjetunió tagköztársaságává. A sztáli-nizmus évei alatt jelentõsen megváltozott a köztársaság lakosságánaknemzetiségi arculata. A második világháború idején a korábban Alsó-Volga mentén lakó németek többségét Észak-Kazahsztánba telepítet-ték. Az iparosítás következtében sok orosz is érkezett Kazahsztánba. Azoroszok szintén Észak-Kazahsztán megyéiben alkottak összefüggõtömböt (de a délen fekvõ fõváros Alma-Ata is egyértelmûen orosz több-ségû volt). 1959-ben Kazahsztán lakossága 9 millió fölé emelkedett,
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ugyanakkor az ezt megelõzõ harminc évben 800 ezerrel csökkent a ka-zahok létszáma. Az �50-es években Kazahsztán már szláv többségû köz-társaság volt: több mint egymillióval több orosz élt ekkor Kazahsz-tánban, mint kazah. Igaz, az oroszok csak a köztársaság relatív többsé-gét tették ki, de egybeszámítva az oroszokat az ukránokkal és a beloru-szokkal, a keleti szlávok a köztársaság abszolút többségét alkották.Figyelemre méltó, hogy az 1959-es népszámlálásban nem tünették fölkülön a németeket. Az �egyéb� kategóriában túlnyomórészt a németekértendõk.
KAZAH SZSZK, 1959           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kazah 2 794 966 30% orosz 3 974 229 42,68% ukrán 762 131 8,18% tatár 191 925 2% üzbég 136 570 1,46% belorusz 107 463 1,15% egyéb 1 342 563 14,42% 
Összesen 9 309 847 100% 
Még szembetûnõbb Kazahsztán orosz jellege, ha nem az etnikai, ha-nem a nyelvi adatokat vesszük figyelembe. A kazahsztáni ukránok je-lentõs része, több mint harmada ugyanis orosz ajkú volt már 1959-ben. 
KAZAH SZSZK, 1959              ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kazah 2 779 490 29,85% orosz 4 357 185 46,8% ukrán 460 079 4,94% tatár 163 778 1,75% üzbég 136 570 1,46% egyéb 1 412 745 15,17% 
Összesen 9 309 847 100% 
1989-ben Kazahsztán népessége elérte demográfiai maximumát.A lakosság csaknem a duplájára növekedett 1959 óta, 16,5 millió fõre.Az összes nemzetiség száma nõtt, de különösen a kazahoké, akiknek alétszáma 1959 óta több mint 100%-kal emelkedett. Ennek megfelelõen1989-ben Kazahsztánban már valamivel több kazah lakott, mint orosz:így relatív kazah többségûvé vált, igaz, a keleti szlávok együttvéve mégmindig többen voltak, mint a �tituláris� nemzet képviselõi. A kazahok
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és oroszok után a németek alkották Kazahsztán harmadik legnagyobbnépét, kis híján 1 millió fõvel (a Szovjetunión belül Kazahsztánbanlakott a legtöbb német). Bár az ukránok száma növekedett, arányuk5%-ra esett vissza a �80-as évek végén.
KAZAH SZSZK, 1989            NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kazah 6 534 616 39,7% orosz 6 227 549 38,7% német 957 518 5,8% ukrán 896 240 5,4% üzbég 332 017 2% tatár 327 982 2% ujgur 185 301 1,1% belorusz 182 601 1,1% egyéb 820 640 5% 
Összesen 16 464 464 100% 
A Szovjetunió összeomlása után Kazahsztán független országgá vált.A �90-es években az amúgy is gyéren lakott Kazahsztán súlyos demog-ráfiai problémával találta szembe magát. A lakosság 1,5 millió fõvelcsökkent, azaz röpke 10 év alatt elveszítette lakossága 10%-át! Az 1999-esnépszámlálás szerint Kazahsztán lakossága mindössze 14,953 millió fõ,szemben az 1989-es 16,5 milióval. Abszolút számokban az oroszok vesz-tesége a legnagyobb: a �90-es években 1,8 millió orosz hagyta el Ka-zahsztánt! Arányaiban viszont a németek vesztesége a legjelentõsebb.Az erõszakkal Kazahsztánba deportált németek kétharmada az elsõadandó alkalommal elvándorolt a közép-ázsiai országból. Csökkent azukránok és tatárok száma is.Jelentõsen növekedett viszont a kazahok száma, 10 év alatt kis híján1,5 millió fõvel, megközelítve a 8 milliót. Az a kissé ellentmondásoshelyzet alakult ki tehát, hogy míg Kazahsztán lakossága csökkent, a ka-zahok körében egyfajta demográfiai robbanás észlelhetõ. Kazahsztán-ban az évszázad végére visszaállt az a helyzet, ami a �20-as évekre voltjellemzõ, a kazahok abszolút etnikai többsége.
KAZAHSZTÁN, 1999 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kazah 7 985 000 53,4% orosz 4 480 000 30% ukrán 547 000 3,7% üzbég 371 000 2,5% német 353 000 2,4% 
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tatár 249 000 1,7% ujgur 210 000 1,4% egyéb 758 100 5% 
Összesen 14 953 100 100% 

Kirgizek
A népnév Közép-Ázsia egyik legérdekesebb etnonima (100 éve még amai kazahokat nevezték kirgiznek). A mai kirgizek kipcsak-török nyel-vet beszélõ népcsoport (akárcsak a kazahok, baskírok, tatárok, karakal-pakok és az egykori kunok), viszont a kirgiz etnonim már jóval koráb-ban elõfordul, mint ahogy a Kr. u. 1. évezred közepén feltûnnek a tör-ténelmi színen a kipcsakok. Egyes kutatók szerint a népnév már Kr. e.3. században felbukkan kínai forrásokban (akkor még Mongóliábanéltek). Más elképzelések szerint a kirgiz etnonim csak a 6. századbanjelenik az írott kútfõkben (az eltérés oka az ókínai források eltérõolvasata). Az õsi kirgizek valószínûleg valamilyen mára már kihalt pa-leoszibériai nyelven beszélhettek. A Kr. u. 1. évezred közepe táján a kir-gizek már a Jenyiszej felsõ folyása mentén, a Minuszinszki-meden-cében éltek, ekkor kezdõdhetett eltörökösödésük. A kirgizek ezután atürkök, majd ujgurok alattvalói voltak. 840-ben megdöntötték az UjgurKaganátust. Egy részük ekkor vándorolt le délnyugati irányban. ATien-san nyugati végeit megszálló kirgizek és a helyi kipcsakok keve-redésébõl alakul ki a mai (tehát kipcsak nyelvû) kirgizség. A mai kirgizetnosz közvetlen kialakulása tehát a 9�10. századra megy vissza. A kirgizek szunnita muszlim vallásúak, viszont fennmaradt nálukegy sor õsi, steppei eredetû pogány hiedelem.A mai Kirgizisztán területe a 13. századtól mongolok uralma alákerült.Az újkorban területének jelentõs része a dzsungárok, déli része aFergána-völgyi Kokandi Kánság befolyása alá tartozott. Mind a mai na-pig jelentõs különbség van az ország déli és északi része között, az egy-kori Kokandhoz tartozó � és a muszlim Turkesztánhoz jobban kötödõ �Dél-Kirgizisztánban erõsebb a vallásosság, a lakosság jobban átitatódottaz iszlám vallással, míg északon (ahol a fõváros Biskek is van) ez a hatáskevésbé érvényesült.Az oroszok a 19. század második felében, a fõként II. Sándor alattkiteljesedõ közép-ázsiai expanzió során szerezték meg a mai Kirgizisz-
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tán területét, a �60-as években. Ekkor még a mai kirgizeket az oroszok�kara-kirgiznek� (�fekete kirgiz�) nevezték.A 20. század igen sikeres volt a kirgizek számára demográfiai érte-lemben. A 20. század elején még alig több mint 200 ezer kirgiz élt, ami1989-re, mintegy 90 év alatt 12-szeresére emelkedett. A kirgiz nép fejlõ-dése töretlen volt a 20. század egésze során. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 � 201 682 1926 762 736 755 070 1937 846 503 � 1959 956 089 968 659 1970 1 434 434 1 452 222 1979 1 865 736 1 906 271 1989 2 473 981 2 528 946 
A kirgizek településterülete A kara-kirgizek zömmel Fergána megyében éltek, de itt itt is csak a né-pesség 13%-át tették ki. Egyetlen járásban sem volt kirgiz többség a 19.század végén. A legtöbb kirgiz az Andizsáni járásban élt (123 480 fõ, deitt is csak a járás lakosságának 34%-át alkották). A kirgiz autonómia létrehozása után a kirgizek 86,5%-a került Kirgi-zisztán területére. Ezenkívül a kirgizek mintegy 12%-a (90 743 fõ) Üz-begisztánban maradt, elsõsorban az Andizsáni körzetben, ahol 45 ezerkirgiz élt (a körzet lakosságának 6%-a). Ez az arány alig változott 1959-re, amikor a kirgizek 87,5%-a éltKirgizisztánban. Továbbra is Üzbegisztánban élt a legnagyobb kirgizközösség Kirgizisztánon kívül, 92 ezer fõ, a kirgizek 10%-a. Csak alig változott a helyzet e tekintetben a szovjet korszak végére,amikor 90%-ra emelkedett a Kirgizisztánban élõ kirgizek aránya. To-vábbra is Üzbegisztánban (Andizsán megyében) él a legnagyobb kirgizkisebbség (174 ezer fõ, a kirgizek 6%-a).
Kirgizisztán nemzetiségi képének változása A mai Kirgizisztán közigazgatási elõdje az 1924-ben � Oroszországonbelül létrejött � Kara-Kirgiz Autonómia, késõbbi nevén Kirgiz AutonómKörzet, amely 1936-ban Kirgiz Szovjet Szocialista Köztársaság névenvált a Szovjetunió tagköztársaságává.1926-ban, az elsõ szovjet népszámlálás idején Kirgizisztán lakosságamég nem sokkal 1 millió alatt volt (989 ezer fõ). Az autonómia lakos-
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ságának kétharmada kirgiz, a legnagyobb kisebbségeket a lényegébenegyenlõ számú oroszok és üzbégek alkották, némileg több mint 100 ez-res létszámmal.
KIRGIZ ASZSZK, 1926           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kirgiz 661 171 66,8% orosz 116 436 11,8% üzbég 109 776 11% ukrán 64 128 6,5% egyéb 38 460 3,9% 
Összesen 989 971 100% 
1959-re a tagköztársasági ranggal rendelkezõ Kirgizisztán lakossága2 millió fölé nõtt (azaz több mint a duplájára 1926 óta). A népesség-növekedés jórészt a betelepítések számlájára írható: az oroszok számamegötszörözõdött, arányuk 30%-ra emelkedett, eközben a kirgizek el-veszítették abszolút többségüket, arányuk 40,5%-ra süllyedt. 1941-benaz Oroszországból deportált németek egy részét � Kazahsztán mellett �Kirgizisztánba telepítették, jórészt õket kell érteni az �egyéb� kategórianépei között. A kirgizek és oroszok után Kirgizisztán harmadik leg-nagyobb nemzetiségét továbbra is az üzbégek alkották, akiknek arányanem változott, noha számuk megkétszerezõdött 30 év alatt. 
KIRGIZ SZSZK, 1959              NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kirgiz 836 831 40,5% orosz 623 562 30,18% üzbég 218 640 10,58% ukrán 137 031 6,6% tatár 56 266 2,72% egyéb 193 507 9,36% 
Összesen 2 065 837 100% 
A �60-as évektõl valóságos népességrobbanás zajlott le Kirgizisztán-ban. 1989-ig a lakosság létszáma megduplázódott. A népességnöveke-dés elsõsorban a köztársaságban élõ muszlimokat érintette. Bár az oro-szok száma is némileg nõtt, a kirgizek és üzbégek száma több mint aduplájára emelkedett. Így aztán harminc év lefolyása alatt, 1989-reKirgizisztánban ismét abszolút többségbe került a tituláris nemzet. Azoroszok aránya 21%-ra csökkent.
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KIRGIZ SZSZK, 1989              NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kirgiz 2 229 663 52,4% orosz 916 558 21,5% üzbég 550 096 12,9% ukrán 108 027 2,5% német 101 309 2,4% tatár 70 068 1,6% egyéb 282 034 6,6% 
Összesen 4 257 755 100% 
A független Kirgizisztán történetében 1999-ben tartották az elsõnépszámlálást. Eszerint rendületlenül folytatódik az ország népessé-gének növekedése, s különösen a muszlim népek gyarapodása szem-betûnõ. Míg az oroszok mintegy harmada távozott az országból 1992után, a kirgizek létszáma majd 1 millióval lett több, s az üzbégek is szé-pen gyarapodtak a �90-es években, de feltûntek a kínai muszlimok, adungánok is Kirgizisztán etnikai térképén. A kirgizek aránya 1999-benmegközelítette a kétharmadot, az oroszok aránya 12%-ra esett vissza, sezzel ma már az üzbégek alkotják Kirgizisztán legnagyobb kisebbségét.Kirgizisztán etnikai képe tehát 1999-ben nagyjából megegyezett azzal,amit 1926-ban, az elsõ szovjet népszámlálás idején regisztráltak (tekin-tettel arra, hogy a szovjet idõkben beköltözött oroszok jelentõs részetávozott, és a németek is csak 21 ezren maradtak).
KIRGIZISZTÁN, 1999            NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kirgiz 3 128 147 64,5% üzbég 664 950 13,8% orosz 603 201 12,5% dungár 51 766 1,1% ukrán 50 442 1% egyéb 234 432 4,9% 
Összesen 4 822 938 100% 

Biskek nemzetiségi képének változásaKirgizisztán fõvárosa Biskek (Piskek), szovjet nevén Frunze 1926-ban ismég csak kicsiny, 36 ezer lakosú városka volt, ahol a kirgizek arányamég az 5%-ot sem érte el [a (kara)kirgiz autonómia fõvárosaként Biskekmellett felmerült a déli Dzsalalabad is]. Kétharmados orosz többségûvolt a város, s ekkor még az üzbégek és ukránok is többen éltek Frunzé-ban, mint a kirgizek. A kasgariak alatt ujgurok értendõk. 
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FRUNZE, 1926                           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kirgiz 1 601 4,37% orosz 25 426 69,47% üzbég 2 045 5,58% ukrán 1 972 5,38% kasgari 864 2,36% tatár 1 281 3,5% német 377 1% egyéb 3 033 8,28% 
Összesen 36 599 100% 
A nagyszabású szovjet iparosítás korában Frunzét néhány évtizedalatt kétszázezres várossá duzzasztották. Eközben a nemzetiségi ará-nyok alig változtak. Az oroszok ugyanúgy 69%-os többséget alkottak,viszont a kirgizek ekkor már a város második legnagyobb etnoszát tet-ték ki 20 ezres létszámukkal (9%).
FRUNZE, 1959                           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kirgiz 20 610 9,38% orosz 150 698 68,6% ukrán 17 911 8,1% tatár 7 613 3,46% zsidó 5 840 2,65% üzbég 3 271 1,48% kazah 3 149 1,43% egyéb 10 619 4,83% 
Összesen 219 711 100% 
A kirgiz fõváros a szovjet korszak végén is orosz többségû maradt,igaz, a kirgizek száma és aránya lendületesen emelkedett, bár még1989-ben is Frunze lakosainak kevesebb mint a negyede volt kirgiznemzetiségû. Ezzel együtt, a szovjet korszakban nem egyszerûsödött aváros etnikai szerkezete, ellenkezõleg, még inkább sokszínûvé vált. 
FRUNZE, 1989                           NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
kirgiz 141 841 22,88% orosz 345 387 55,71% ukrán 34 321 5,53% tatár 16 984 2,73% német 13 619 2,2% ujgur 10 977 1,77% 
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üzbég 10 390 1,67% koreai 10 043 1,62% kazah 8 943 1,44% egyéb 36 341 5,86% 
Összesen 619 903 100% 

Tádzsikok
A tádzsikok nyelve az iráni nyelvcsaládba tartozik, a perzsával rokon (atádzsikok szunnita muszlimok, ellentétben a siíta perzsákkal).Valaha egész Közép-Ázsiában, lényegében a Kr. u. elsõ évezred vé-géig, többségében iráni nyelvû népek éltek, akik aztán jórészt eltörö-kösödtek. A tádzsik etnosz formálódása Közép-Ázsia utolsó nagy iránibirodalmához, a Számánida Emirátushoz kapcsolható. A 875�999 kö-zött fennálló buharai központú szunnita Számánida Emirátust atádzsikok saját magukénak vélik. Ezt az emirátust a török Karahánida-dinasztia döntötte meg a 10. század végén. Ezt követõen a mai Tádzsi-kisztán területe perifériaként a mongolok, majd a timuridák és a Buha-rai, Kokandi Kánság végvidékein helyezkedett el. Ezen a periférikus,magas hegységi területen maradt fönn az iráni nyelvû tádzsikok etno-sza. A mai Tádzsikisztán területe a 19. század végén, a Buharai Kánság(1868) és a Kokandi Kánság (1876) orosz befolyás alá kerülése után lettaz Orosz Birodalom része. A 19. század végén az Orosz Birodalom ésAnglia vetélkedett Közép-Ázsia birtoklásáért, 1895-ben a Pandzs folyómentén állapították meg az angol�orosz érdekszféra határát. Jelenleg isez a folyó Tádzsikisztán déli határa.A demográfiai adatok alapján nyugodtan állítható: a tádzsikok a 20.század egyik legsikeresebb népe Eurázsiában. A tádzsikok száma keve-sebb mint száz év alatt több mint a tízszeresére nõtt, 350 ezer fõrõl 4 mil-lió fölé! 

NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 350 397 1926 978 680 961 889 1937 1 137 995 � 1959 1 396 939 1 370 800 1970 2 135 883 2 104 023 1979 2 897 697 2 834 142 1989 4 215 372 4 119 277 
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A tádzsikok településterülete1897-ben a tádzsikok az Orosz Birodalom egyetlen nagyobb közigaz-gatási egységében sem képeztek többséget. Fergána megyében 114 ezertádzsik élt, ami a lakosság mindössze 7%-a. A legtöbb tádzsik Sza-markand megyében lakott ekkor, 250 ezer fõ, de itt is csak a népesség27%-át tették ki (Szamarkand megye ugyanis üzbég többségû volt).Többségben voltak viszont a tádzsikok Szamarkand megyén belülHodzsent járásban (94 ezer fõ, 51%) és a történelmi Turkesztán egyiklegfontosabb városa, Szamarkand is iráni nyelvû volt még a 19. századvégén (36 845 fõ, 67%). 1926-ban Tádzsikisztán még Üzbegisztán autonóm területe volt, s azösszes szovjetunióbeli tádzsiknak csak a 63%-a élt a tádzsik autonómiaterületén, a többiek elsõsorban Üzbegisztánban laktak. Több mint 100ezer tádzsik élt ekkor Üzbegisztán Hodzsent körzetében, ahol tulajdon-képpen tádzsik többség volt. Szamarkand � ami Üzbegisztán fõvárosavolt ekkor � tádzsik lakossága viszont 10 ezer fõre apadt ekkorra (1929-ben Tádzsikisztán Buhara és Szamarkand elcsatolását követelte Üzbe-gisztántól). Az �50-es évek végére ez annyiban módosult, hogy a tádzsikok 75%-aösszpontosult Tádzsikisztánban. Az �anyaországon� kívül továbbra isÜzbegisztánban élt a legtöbb tádzsik, több mint 300 ezer fõ. Üzbe-gisztán legtöbb megyéjében éltek tádzsikok: a legtöbben Fergána (91ezer, 8%), Szurhandarinszk (85 ezer, 9%), Taskent (53 ezer, 4%), Sza-markand (45 ezer, 4%), Buhara (16 ezer, 1%), Andizsán megyében (15ezer, 1%).Ez az arány a szovjet korszak végére nem változott, azaz a tádzsikokháromnegyede élt Tádzsikisztánban. A legtöbb tádzsik ezenkívül azÜzbég SZSZK-ban élt, az üzbegisztáni tádzsikok száma a �80-as évek vé-gére kis híján milliósra emelkedett, 933 ezer fõre. Szamarkand megyé-ben 209 ezer (9%), Szurhandarinszkban 160 ezer (13%), Namanganban130 ezer (9%), Fergána megyében 114 ezer (5%) tádzsik lakott 1989-ben,hogy csak a legnagyobb üzbegisztáni közösségeket említsük. 
Tádzsikisztán nemzetiségi képének változása Tádzsikisztánt 1924-ben hozták létre az Üzbég SZSZK autonóm tar-tományaként. Önálló köztársasági státuszt csak 1929-ben kapott. 1926-ban, az elsõ szovjet népszámlálás idején a Tádzsik Autonóm SzovjetSzocialista Köztársaság lakossága 827 ezer fõ volt. A lakosság háromne-gyedét tádzsikok tették ki. Az automóm területen sok üzbég is élt, ará-nyuk 20% fölötti volt. 1926-ban az oroszok még észrevehetetlenek vol-tak Tádzsikisztán etnikai szerkezetében.
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TÁDZSIK ASZSZK, 1926          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tádzsik 617 125 74,6% üzbég 175 627 21,2% kirgiz 11 410 1,3% egyéb 22 921 2,6% 
Összesen 827 083 100% 
1959-re több mint a duplájára nõtt Tádzsikisztán népessége. Atádzsikok száma 1 millió fölé nõtt, ám arányuk 53%-ra süllyedt, tekin-tettel arra, hogy az üzbégek száma a tádzsikokat meghaladó ütembennõtt, ráadásul több mint 250 ezer orosz, továbbá tatárok, ukránok tele-pedtek le a sztálinizmus évtizedeiben Tádzsikisztánban. Így a tádzsikokés üzbégek után az oroszok váltak a harmadik legnagyobb etnosszá.
TÁDZSIK SZSZK, 1959            NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tádzsik 1 051 164 53% üzbég 454 433 22,95% orosz 262 610 13,26% tatár 56 893 2,87% ukrán 26 921 1,35% kirgiz 25 635 1,29% egyéb 102 241 5,16% 
Összesen 1 979 897 100% 
A �60-as években óriási demográfiai robbanás kezdõdött Tádzsikisz-tánban. Bár a Szovjetunió összes muszlim köztársaságában éles de-mográfiai növekedés észlelhetõ a �60-as évektõl, a népesség növeke-désének üteme Tádzsikisztánban volt a legnagyobb. Az 1959-tõl 1989-igterjedõ idõszakban a tádzsikok száma megháromszorozódott. A tádzsi-kisztáni üzbégek létszáma is duplájára emelkedett ebben az idõszak-ban, 1 millió fölé. Az oroszok aránya, bár számuk jelentõsen növekedettebben az idõszakban is, 7%-ra esett vissza.
TÁDZSIK SZSZK, 1989            NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tádzsik 3 172 420 62,3% üzbég 1 197 841 23,5% orosz 388 481 7,6% tatár 72 228 1,4% kirgiz 63 832 1,3% egyéb 197 801 3,9% 
Összesen 5 092 603 100% 
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A �90-es években � noha az országban véres polgárháború robbantki � tovább folytatódott Tádzsikisztán népességének növekedése.A 2000-es népszámlálás szerint több mint 1 millióval nõtt az ország né-pessége, így Tádzsikisztán lakossága meghaladta a 6 millió fõt. Az or-szág nemzetiségi szerkezete eközben homogenizálódott. A tádzsikokszáma kis híján 5 millióra nõtt (azaz 11 év alatt ismét 1,7 millióval nõtta számuk), s ezzel már a �tituláris nemzet� teszi ki Tádzsikisztán lakossá-gának 80%-át. Az üzbégek száma viszont 1 millió alá csökkent, s ará-nyuk is jelentõsen visszaesett, 15%-ra. A legnagyobb visszaesés azoroszok esetében tapasztalható. Az oroszok több mint 80%-a elhagy-ta Tádzsikisztánt a �90-es években, s 2000-ben már 70 000-nél is keve-sebb ember maradt az egykor negyedmilliós tádzsikisztáni orosz közös-ségbõl. 
TÁDZSIKISZTÁN, 2000        NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tádzsik 4 898 400 80% üzbég 936 700 15% orosz 68 200 1,1% kirgiz 65 500 1% egyéb 158 700 2,9% 
Összesen 6 127 500 100% 

Dusanbe nemzetiségi képének változása1926-ban a Tádzsik Autonóm Körzet legnagyobb városa a 21 ezer lakosúUra-Tyube volt. Dusanbe lakossága mindössze 5600 fõ volt ekkor még.A kicsiny város legnagyobb népe az oroszság volt ez idõ tájt. 
DUSANBE, 1926                          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tádzsik 1912 34,1% üzbég 349 6,22% orosz 2 154 38,41% zsidó 139 2,4% közép-ázsiai zsidó 71 1,26% tatár 226 4% örmény 113 2% perzsa 81 1,44% egyéb 562 10% 
Összesen 5 607 100% 
A szovjet urbanizáció eredményeképpen a falusias Dusanbébõl 30év leforgása alatt 224 ezres nagyváros lett. A város lakóinak majd fele
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orosz volt, a tádzsikok aránya mindössze 19% volt a Tádzsik SZSZK fõ-városában az �50-es évek végén. 
DUSANBE, 1959                        NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tádzsik 41 933 18,7% orosz 107 263 47,8% üzbég 23 130 10,31% tatár 12 335 5,5% ukrán 9 858 4,4% zsidó 8 710 3,88% mordvin 3 183 1,41% egyéb 17 830 7,95% 
Összesen 224 242 100% 
1989-re Dusanbe 600 ezres várossá duzzadt. A szovjet korszak vé-gére a város lakosságában többségbe kerültek a tádzsikok az oroszokkalszemben: 1979-ben még orosz többségû volt Dusanbe (39%, 31% tádzsikmellett), a �80-as években azonban � miközben alig 10 év alatt több 100ezerrel nõtt a város lakossága � a tádzsikok kerültek többségbe aTádzsik SZSZK fõvárosában. 
DUSANBE, 1989                        NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
tádzsik 235 392 39,13% orosz 194 691 32,36% üzbég 62 752 10,43% tatár 24 581 4% ukrán 21 348 3,54% német 13 693 2,27% zsidó 7 867 1,3% koreai 6 600 1% egyéb 34 577 5,74% 
Összesen 601 501 100% 

Üzbégek
Az üzbég (özbeg) nyelv a török nyelvek családjába tartozik, a karluknyelvek közé sorolják (Baszkakov), bár az üzbég hívai (horezmi) dialek-tusa az oguz nyelvekhez áll közel. Ez a tény is arra utal, hogy a mai
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értelemben vett �üzbég nemzet� nem túl régen alakult ki. A mai Üzbe-gisztán lakóinak jelentõs részét még nem is olyan régen iráni eredetûszóval szártoknak vagy egyszerûen csak �törököknek� hívták a nép-számlálási dokumentumokban.A mai Üzbegisztán területén sokáig iráni nyelvû lakosság élt. A 10.században érkeztek a területre török nyelvû népek, akik megalapítot-ták a Karahanida államot. A Karahanidák állama már a mongol hódításelõtt hanyatlásnak indult, a terület mongol uralom alá került, majd1370-ben Szamarkand központtal Timurlenk (Tamerlán) alapította meghódító birodalmát. Timur hadjáratai során eljutott Kelet-Európáig ésIndiáig is. A Timuridák uralma a 15. század végéig tartott. 1500-banSejbán vezetésével kipcsak-törökök törtek be a messzi északról, az egy-kori Arany Horda területérõl, és elfoglalták Szamarkandot. Ez a kipcsakcsoport üzbégnek (özbeg) hívta magát az Arany Horda 1313�1341 kö-zött uralkodó kánjának neve után. Az üzbég etnonim tehát csak ekkor,a 16. századtól jelent meg Közép-Ázsiában. Sejbán Buharát tette megállama központjául (Buharai Kánság). A Buharai Kánságból szakadt ki1709-ben a Kokandi Kánság a Fergána-völgyben.1598-ban részben a mai Üzbegisztán területén, az Amu-darja felsõfolyásánál jött létre a Hívai Kánság, amely 1873-ig független volt, majdorosz protektorátus alá került. Oroszország 1876-ban kebelezte be aKokandi Kánságot, és 1868-ban helyezte saját protektorátusa alá a Bu-harai Kánságot.1917-ben az egykori Kokandi Kánság területe Oroszország része lett(mint a Taskent fõvárosú Turkesztáni Autonómia része), Híva és Buharapedig formálisan függetlenné vált. Ám a fehérek és vörösök közötti pol-gárháború Hívára és Buharára is kiterjedt. 1919-re a vörösök elfoglaltákKokandot, Hívát és Buhara nagy részét is, bár az ún. baszmakok (anti-bolsevisták) ellenállása egészen 1922-ig (sõt egyes helyeken 1938-ig) tar-tott. 1920-ban a vörösök megalapították a Horezmi (volt Híva) ésBuharai Népi Szovjet Köztársaságokat (míg Kokand az újonnan meg-alakuló Kirgiz Autonóm Tartomány � Kazahsztán elõdje � része lett).Buhara része volt ekkor a mai Tádzsikisztán is, amely 1924-ben auto-nómiát kapott Buharán belül. Horezm és Buhara Népi Szovjet Köz-társaságok 1923-ban csatlakoztak a Szovjetunióhoz köztársasági rang-ban.Üzbegisztánt 1924-ben alapították meg, alapja a Buharai SzovjetSzocialista Köztársaság (Tádzsikisztánnal együtt), ehhez csatolták a Ho-rezmi Szovjet Szocialista Köztársaság egy részét (a másik része a szin-tén ekkor kialakítandó Türkmenisztánhoz került) és a Fergána-völgyet.Üzbegisztán elsõ fõvárosa Szamarkand volt, csak 1930-ban helyezték át
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Taskentba. A Tádzsik Autonómia 1929-ig volt Üzbegisztán része, 1929-ben ebbõl alakították ki a Tádzsik Szovjet Szocialista Köztársaságotmint a Szovjetunió egyik tagköztársaságát. A Karakalpak Autonómia1936-ig Kazahsztánhoz tartozott, azt csak ekkor kapta meg Üzbe-gisztán. Így tehát Üzbegisztán mai határai 1936-ra alakultak ki.A sztálinizmus alatt kezdõdött meg Üzbegisztánban az iparosítás, anehézipar kiépítése. Ekkor veszi kezdetét az ipari mértékû gyapotter-mesztés. Az iskolahálózat kiépítésével felszámolták a korábban jellem-zõ analfabétizmust. 1944-ben Üzbegisztánba telepítettek néhányat adeportált népcsoportok közül (csecseneket, meszheti törököket), amikésõbb etnikai konfliktusok táptalajává vált.Az üzbégek száma jelentõsen emelkedett a 20. században, alig het-ven év alatt számuk több mint az ötszörösére nõtt, aminek következté-ben a �80-as években az oroszok és ukránok után a Szovjetunió harma-dik legnagyobb népévé vált az üzbég. 
NEMZETISÉG ANYANYELV 

1897 (együtt üzbég, szárt, � 2 150 536 
közép-ázsiai �török�)

1926 3 904 622 1937 4 550 532 � 1959 6 015 416 5 921 245 1970 9 195 093 9 070 748 1979 12 455 978 12 273 845 1989 16 697 825 16 417 363 
Üzbegisztán nemzetiségi képének változása A maitól jelentõsen eltérõ területû Üzbegisztán lakossága 1926-ban 5,26millió fõ volt. A szovjet népszámlálásokban már � a felülrõl formáltnemzetkoncepcióknak megfelelõen � egységesen üzbégnek neveztékÜzbegisztán török (és más köztársasággal nem rendelkezõ) lakosait.Eszerint 1926-ban Üzbegisztán lakóinak kétharmada volt üzbég nem-zetiségû, a legnagyobb kisebbséget érthetõ módon a tádzsikok alkották,az ország akkori lakosságának 18%-át adva. 1926-ban még csak 250 ezerorosz élt Üzbegisztánban (s azoknak is java része Taskentban).

ÜZBÉG SZSZK, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 246 521 4,6% kirgiz 90 743 1,7% kazah 106 980 2% 
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üzbég 3 475 340 66% tádzsik 957 728 18,3% egyéb 380 346 7,4% 
Összesen 5 267 658 100% 
1959-re, a következõ népszámlálás idejére már kialakultak Üzbegisz-tán mai határai, Tádzsikisztán leválásával és a Karakalpak Autonómiamegszerzésével. 1959-re Üzbegisztán népessége 8 millió fölé nõtt, a leg-nagyobb népességet továbbra is az üzbégek tették ki, de arányuk csök-kent 1926 óta, még úgy is, hogy létszámuk másfél millióval gyarapo-dott. Ennek oka, hogy a betelepülések eredményeképpen 1 millió fölénõtt az oroszok létszáma, így ekkor már az oroszok tették ki a legna-gyobb üzbegisztáni kisebbséget (s a fõváros Taskent is orosz többségûvévált). Az ukránok és a zsidók nagyobb része is a szláv ajkú népességetgyarapította. Több mint 100 ezer, a �30-as években deportált koreai is éltekkor Üzbegisztánban. 1944-ben a krími tatárok jelentõs részét Üzbe-gisztánba deportálták. Az �egyéb� népesség alatt fõként õket kell érteni.
ÜZBÉG SZSZK, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
üzbég 5 038 273 62,15% karakalpak 168 274 2% orosz 1 090 728 13,45% tatár 444 810 5,48% kazah 335 267 4,13% tádzsik 311 375 3,84% koreai 138 453 1,7% zsidó 94 344 1,1% kirgiz 92 725 1,1% ukrán 87 927 1% egyéb 303 528 3,74% 
Összesen 8 105 704 100% 
A �60-as, �80-as években óriási ütemben gyarapodott Üzbegisztánnépessége, 30 év alatt 11 millióval! Az üzbégek létszáma csaknem meg-háromszorozódott, meghaladva a 14 millió fõt. A tatárokat kivéve min-den muszlim nép száma jelentõsen nõtt, megkétszerezõdött-meghá-romszorozódott 1989-re 1959-hez képest. S bár az oroszok száma isnövekedett, de arányuk jelentõsen csökkent 1959-hez képest. Így ismég 1989-ben is az oroszok alkották Üzbegisztán legnagyobb kisebb-ségét.

ÜZBÉGEK 255

orosznep.delkauk.qxd  2011. 10. 16.  12:10  Page 255



ÜZBÉG SZSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
üzbég 14 142 475 71,4% orosz 1 653 478 8,3% tádzsik 933 560 4,7% kazah 808 227 4% tatár 467 829 2,3% karakalpak 411 878 2% egyéb 1 392 630 7% 
Összesen 19 810 077 100% 

Taskent nemzetiségi képének változásaTaskent � akárcsak a 19. század végén � Közép-Ázsia legnagyobb váro-sa, több mint 2 millió lakossal. Mivel csak a szovjet népszámlálások so-rán kezdték el széles körben használni az �üzbég� etnonimot a szov-jethatalom által megalakított Üzbegisztán török nyelvû népeire, és az1897-es orosz népszámlálás során csak Szamarkand környékén és aFergána-völgyben regisztráltak nagyobb számban �üzbégeket�, nemcsoda hát, hogy 1897-ben Taskentban sem találunk üzbégeket, a városlakóinak többségét �törökök� alkották ekkoriban (77% � õk természete-sen nem azonosak a kis-ázsiai oszmán-törökökkel). Jelentõs volt a szár-tok száma is (11 ezer fölött). 1897-ben 15 ezer orosz élt Taskentban.
TASKENT, 1897                         ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 14 993 9,6% ukrán 2 600 1,6% lengyel 2 206 1,4% tatár 2 212 1,4% szárt 11 749 7,5% �török� 119 604 76,8% egyéb 2 309 1,4% 
Összesen 155 673 100% 
1926-ban Taskent a két évvel korábban létrehozott Üzbég SzovjetSzocialista Köztársaság legnagyobb városa. (A fõváros 1930-ig Sza-markand volt. A turkesztáni köztársaságok határainak meghúzásakor,1924-ben, Taskentra igényt tartottak a kazahok is, de az is felmerült,hogy szabad város lesz.) A város ekkor már 322 ezer lakosú, amelynekabszolút többsége (52%) üzbég. Jelentõsen megnõtt a Taskentban lakóoroszok száma, 100 ezer fölé. Így 1926-ban már Taskent minden harma-dik lakosa orosz volt.
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TASKENT, 1926 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 104 737 32,5% ukrán 8 313 2,6% zsidó 9 291 2,9% tatár 8 962 2,8% örmény 4 916 1,5% üzbég 169 748 52,7% egyéb 15 973 5% 
Összesen 321 940 100% 
A �30-as évektõl kezdve Taskent lendületesen fejlõdött, 1959-benmár 911 ezer lakosa volt Üzbegisztán fõvárosának. Mintegy négyszere-sére növekedett az oroszok létszáma ebben az idõben, s bár az üzbégekszáma is nõtt, az �50-es évek végére Taskent (relatív) orosz többségû vá-ros lett.
TASKENT, 1959 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
üzbég 307 879 33,8% orosz 400 641 44% tatár 64 242 7% zsidó 50 445 5,5% ukrán 24 562 2,7% örmény 10 500 1,1% egyéb 53 661 5,9% 
Összesen 911 930 100% 
1989-re Taskent lakossága meghaladta a 2 millió fõt. Az üzbégek szá-ma majdnem megháromszorozódott, és 910 ezres létszámukkal ismét aváros többségét tették ki. 1970-ben még orosz többségû volt Taskent, áma �70-es évek végére már ismét üzbég többségûvé vált az Üzbég SZSZKfõvárosa (1979: 41% üzbég, 38% orosz). A �80-as években tovább nõtt akülönbség az üzbégek és oroszok között. Az oroszok aránya 34%-racsökkent. Több mint 100 ezer tatár is élt ekkor Taskentban.
TASKENT, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
üzbég 910 334 44,1% orosz 701 326 34% tatár 129 236 6,3% ukrán 59 988 2,3% koreai 43 973 2,1% 
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zsidó 43 104 2% kazah 30 607 1,5% egyéb 141 638 6,8% 
Összesen 2 060 200 100% 

Karakalpakok
A karakalpakok közép-ázsiai kipcsak-török nyelvû nép, az Aral-tótóldélre élnek, az Amu-darja folyó térségében. A karakalpakok egészen a16. századig nem szerepelnek az írott forrásokban, jövevény népesség-rõl lehet tehát szó. A kipcsak nyelvû karakalpakok eredetét gyakranhozzák összefüggésbe a középkori orosz krónikákban szereplõ � min-den bizonnyal szintén kipcsak nyelvû � csornije klobuki néppel, annális inkább, mert a karakalpak �fekete süveges� és az orosz csornijeklobuki, fekete süvegesek szavak jelentése megegyezik (VámbéryÁrmin például a besenyõk rokonainak tartotta a karakalpakokat). A népszámlálások tanulsága szerint a karakalpakok száma jelentõ-sen nõtt a 20. században, lényegében megnégyszerezõdött létszámuk. 

KARAKALPAKOK NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 104 274 1926 146 317 130 000 1937 179 282 � 1959 172 556 163 938 1970 236 009 228 002 1979 303 324 290 702 1989 423 520 398 573 

Karakalpaksztán nemzetiségi képének változása A karakalpakok által lakott területeken 1924-ben alakították ki a Kara-kalpak Autonóm Körzetet, amely kezdetben a Kirgiz Autonóm SzovjetSzocialista Köztársaság (azaz Kazahsztán elõdje) része volt, 1930-banközvetlenül Oroszország fennhatósága alá rendelték. 1936-tól Üzbe-gisztán része. 1926-ban csak relatív karakalpak többség volt Karakalpaksztánban,de rajtuk kívül jelentõs számban éltek üzbégek és kazahok is a köztár-saságban. 
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KARAKALPAK AK, 1926          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
karakalpak 116 125 38% kazah 85 782 28% üzbég 84 099 28% türkmén 9 686 3% orosz 4 924 2% 
Összesen 304 539 100% 
Az elkövetkezõ harminc év alatt jelentõsen megnõtt Karakalpaksz-tán népessége. Minden nemzetiség száma nõtt, de különösen az üzbé-geké és a kazahoké, a karakalpakok aránya csökkent, de többségükmegmaradt. 
KARAKALPAK ASZSZK, 1959   NEMZETISÉGÛEK SZÁMA   ARÁNYA 
karakalpak 155 995 31% üzbég 146 783 29% orosz 22 966 5% kazah 133 844 26% türkmén 29 225 5% koreai 9 956 2% tatár 6 177 1% 
Összesen 510 101 100% 
Az �50-es évektõl óriási demográfiai robbanás következett beKarakalpaksztánban. A lakosság elképesztõ ütemben nõtt (1970:702 264 fõ; 1979: 905 500 fõ), 1989-re 1,212 millióra emelkedve.Figyelemre méltó, hogy ebben az idõszakban több mint a duplájáranõtt az összes muszlim nép létszáma Karakalpaksztánban, miközben azoroszok száma csökkent. A 80-as évek végére Karakalpaksztánbantöbbségbe kerültek az üzbégek. 
KARAKALPAK ASZSZK, 1989 NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
karakalpak 389 146 32% üzbég 397 826 33% orosz 19 846 2% kazah 318 739 26% türkmén 60 244 5% egyéb 26 406 2% 
Összesen 1 212 207 100% 
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Türkmének 
A mai Türkmenisztán területe az ókorban és a középkorban hol Irán,hol a keleti nomád népek (heftaliták, türkök) befolyási övezetébe tarto-zott, mintegy pufferzónaként az iráni civilizáció és a nomádok között.A területen iráni nyelvû népcsoportok éltek. A 7�8. századtól az iszlámterjeszkedésével Türkmenisztán területe az iszlám világ részévé vált. A terület történetében fordulópontot jelentett az Aral-tó környéké-rõl kiinduló oguz vándorlás. A török nyelvû oguzok a 9�10. századtáján népesíthették be a mai Türkmenisztán területét, egy csoportjuk a11. században továbbment délre, a Kaszpit megkerülve át Iránon (õk amai azerbajdzsánok elõdei, egy másik oguz csoport pedig Kis-Ázsiábatelepedett: õk a mai törökök õsei). A török nyelvû oguzok, keveredve ahelyi iráni népességgel formálták a türkmén etnoszt. A mai Türkmenisztán területe ezt követõen is a különbözõ birodal-mak peremvidékein helyezkedett el. A területet meghódították a mon-golok, a mongol gyökerû Ilhanidák, majd a Timuridák, az újkorbanHíva (Horezm) és Buhara végvidékét alkották (bár Horezm õsi fõvá-rosa, Köne-Ürgencs Türkmenisztánban található, s ez nem azonos azüzbegisztáni hasonló nevû településsel). Ezeket a területeket a 19. szá-zad �60-as, �70-es éveiben hódította meg Oroszország (Buhara 1868-banvált orosz protektorátussá, Hívát 1873-ban annektálta az OroszBirodalom). A mai Türkmenisztán területe Zakaszpi megye néven lettaz Orosz Birodalomba betagozva. 1917 után a mai Türkmenisztán angol megszállás alá került, a bolse-vikok 1920-ban tudták megszerezni a terület fölött a kontrollt. 1918�1924 között Türkmenisztán Oroszország autonóm tartománya volt,1924 után a Szovjetunió tagköztársasága. A türkmének száma � hasonlóan a többi közép-ázsiai néphez � len-dületesen emelkedett a 20. században. 1897-ben még 300 ezren semvoltak, csak a �30-as években észlelhetõ némi megtorpanás, a �60-asévekben a türkmének száma elérte az 1 milliót, majd a �70-es, �80-asévekben robbanásszerûen nõtt a számuk. 

TÜRKMÉNEK NEMZETISÉG ANYANYELV 
1897 � 281 357 1926 763 940 743 640 1937 747 223 �1959 1 001 585 996 527 

KÖZÉP-ÁZSIA NÉPEI260

orosznep.delkauk.qxd  2011. 10. 16.  12:10  Page 260



1970 1 525 284 1 508 478 1979 2 027 913 2 001 311 1989 2 728 965 2 688 683 
A Türkmén SZSZK lakossága 1926-ban, az elsõ szovjet népszámlálásidején még az 1 milliót sem érte el. A türkmének a köztársaság lakos-ságának abszolút többségét adták (74%), az ország legnagyobb kisebb-ségét az üzbégek alkották (10%), 1926-ban 75 ezer orosz élt Türkme-nisztánban, a lakosság 7%-át kitéve.
TÜRKMÉN SZSZK, 1926          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 75 357 7,7% örmény 13 859 1,4% türkmén 719 792 73,7% üzbég 104 971 10,8% beludzs 9 974 1% egyéb 51 646 5,3% 
Összesen 975 599 100% 
A szovjethatalom idején intenzív iparosítás kezdõdött Türkmenisz-tánban. A köztársaság lakossága több mint félmillióval növekedett. Leg-inkább az oroszok száma nõtt a bevándorlások következtében, majd-nem négyszeresére, ezzel arányuk 17% fölé emelkedett, megelõzve azüzbégeket. Ekkor volt maximumon az oroszok jelenléte Türkmenisz-tánban (arányait tekintve). A türkmének aránya 60%-ra csökkent.
TÜRKMÉN SZSZK, 1959          NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
türkmén 923 724 60% orosz 262 701 17,3% üzbég 125 231 8,2% kazah 69 552 4,6% tatár 29 946 2% ukrán 20 955 1,3% örmény 19 696 1,3% egyéb 64 570 4,3% 
Összesen 1 516 375 100% 
A �60-as évektõl kezdve demográfiai robbanás észlelhetõ Türkme-nisztánban, mégpedig a muszlim népesség körében. A türkmének ésüzbégek száma néhány évtized alatt megduplázódott. 1959-ben még
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nem érte el az 1 milliót a türkmének száma, 1989-ben már több mint 2,5millió türkmén élt Türkmenisztánban! A türkmenisztáni üzbégek szá-ma hasonló ütemben növekedett. Bár az oroszok létszáma is némilegnõtt, arányuk 9%-ra esett vissza a köztársaság népességén belül 1989-re.
TÜRKMÉN SZSZK, 1989        NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
türkmén 2 536 606 72% orosz 333 892 9,4% üzbég 317 333 9% kazah 87 802 2,5% tatár 39 245 1,1% ukrán 35 578 1% egyéb 172 261 4,9% 
Összesen 3 522 717 100% 
A független Türkmenisztánban 1995-ben rendezték az elsõ nép-számlálást. Eszerint a �90-es évek elején folytatódott a korábban meg-kezdõdött demográfiai robbanás az országban. Türkmenisztán lakossá-ga hat év alatt kis híján egymillióval � 4,48 millió fõre � emelkedett. Atürkmének száma több mint 1 millióval nõtt 6 év alatt (!), és immáronTürkmenisztán lakosságának 81%-át teszik ki. A Szovjetunió széthul-lása után az oroszok több mint fele elhagyta Türkmenisztánt, 1995-bencsak alig több mint 150 ezren maradtak, az ország lakosságának 3,5%-átadva. Így ismét a muszlim üzbégek váltak Türkmenisztán legna-gyobb kisebbségévé: az õ számuk is rendületlenül emelkedett 1989után. A �90-es évek elején az ország népességének 9%-át tették ki.
TÜRKMENISZTÁN, 1995       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
türkmén 3 629 610 81% üzbég 403 290 9% orosz 156 835 3,5% kazah 85 139 1,9% egyéb 206 126 4,6% 
Összesen 4 481 000 100% 

Ashabád nemzetiségi képének változása Türkmenisztán fõvárosát, Ashabádot (vagy: Asgabat) a 19. századbanalapították. A Kopet-dag-hegylánc lábánál elterülõ város az orosz hó-dítás után közigazgatási központ volt. A Zakaszpi megye legnagyobbtelepülése volt, fõként orosz lakókkal.
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1897-ben, az elsõ orosz népszámlálás idején az akkor mintegy 19ezer lakosú Ashabád relatív orosz többségû város volt.Eszerint a lakók 40 százaléka volt orosz, s ekkor még csak 900 türk-mén élt Ashabádban (5%). Az oroszok után a perzsák voltak a legtöb-ben, két és félezren. A város lakóinak mintegy 10%-a volt vélhetõenszámûzött lengyel és litván (túlnyomóan férfipopuláció). 
ASHABÁD, 1897                        ANYANYELVÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 7 892 40,6% ukrán 1 811 9,3% lengyel 1 605 8,2% litván 387 2% német 285 1,5% örmény 1 869 9,6% perzsa 2 572 13,2% tatár 1 161 6% türkmén 895 4,6% egyéb 949 5% 
Összesen 19 426 100% 
1926-ban Ashabád már a Türkmén Szovjet Szocialista Köztársaságfõvárosa. A város lakossága 43 ezer fõre emelkedett, az orosz többségegyértelmûvé vált, a város lakóinak több mint 60%-a orosz volt ekkor.Az oroszok után a legnépesebb közösséget az örmények és a perzsáktették ki. A türkmének száma még ekkor is elenyészõ volt, alig többmint ezer ember.
ASHABÁD, 1926                       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
orosz 27 044 62,2% ukrán 1 295 3% zsidó 729 1,7% tatár 804 1,8% örmény 6 227 14,3% perzsa 2 206 5% türkmén 1 129 2,6% egyéb 1 990 4,6% 
Összesen 43 495 100% 
A sztálini iparosítás és urbanizáció eredményeképpen a városlakossága 170 ezer fõre nõtt (1959). Türkmenisztán fõvárosa még ekkor

TÜRKMÉNEK 263

orosznep.delkauk.qxd  2011. 10. 16.  12:10  Page 263



is orosz többségû volt. A város lakóinak fele orosz volt, viszont a türk-mének száma is jelentõsen megnövekedett a korábbi évekhez képest, sekkor már a város lakosságának 30%-át tették ki.
ASHABÁD, 1959                       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
türkmén 50 602 30% orosz 85 527 50,3% örmény 9 087 5,3% ukrán 5 506 3,2% azerbajdzsán 4 153 2,4% tatár 3 778 2,2% egyéb 11 182 6,6% 
Összesen 169 935 100% 
A �60-as �80-as években tovább folytatódott Ashabád növekedése.1989-re a Türkmén SZSZK fõvárosának lakossága elérte a 402 ezer fõt.Fordulat következett be a Ashabád nemzetiségi szerkezetében is: 1989-ben már a türkmének alkották a város lakóinak abszolút többségét(50,9%) úgy, hogy 1959 óta létszámuk megnégyszerezõdött, míg azoroszok aránya egyharmadra esett vissza. Türkmenisztán tehát türk-mén többségû fõvárossal kezdhette meg az önálló állami létet.
ASHABÁD, 1989                       NEMZETISÉGÛEK SZÁMA ARÁNYA 
türkmén 205 388 50,9% orosz 130 227 32,3% örmény 18 265 4,5% ukrán 11 015 2,7% azerbajdzsán 10 024 2,5% tatár 7 223 1,8% 
Összesen 403 238 100% 
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