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A votják-tatár nyelvi kapcsolatok és történeti hátterük* 

II. 
• 

1. Cikkem első részében a votják-tatár kapcsolatok történeti körülmé
nyeivel foglalkoztam, ebben a részben pedig a kapcsolatok nyelvi vonatkozá
sait tárgyalom. i 

1.1. Először arra a kérdésre keresek választ, hogy milyen szerepe volt 
az egyes votják nyelvjárásoknak a ta tár elemek és sajátságok átvételében és 
meghonosításában. Ehhez röviden be kell mutatnom a votják nyelvjárásokat. 
A szakirodalomban kialakult, általánosnak mondható vélemény szerint a vot-
jákban nincsenek jelentős nyelvjárási különbségek (vö. pl. ZsntAi, FgrRok. 
226). Talán ennek tudható be, hogy a votják nyelvjárások rendszeres kutatása 
a korábbi évtizedekben meg sem indult, csak az 50-es évektől kezdték meg 
votják kutatók anyanyelvük nyelvjárásainak leíró vizsgálatát. A jelenleg is 
folyó munka gyűjteményes kötetek és folyóiratcikkek formájában szép ered
ményeket hozott, sajnálatos azonban, hogy a kandidátusi értekezésként elké
szült nyelvjárási monográfiák kéziratban maradtak. így még nehezebbé vált 
a votják nyelvészek által ismertetett nyelvjárásoknak a korábbi kutatóknál 
(MUNKÁCSI, WICHMANN, AMINOFF) szereplő nyelvjárásokkal való azonosítása. 
A mai kutatók ugyanis általában más nyelvjárás-elnevezéseket használnak, 
mint elődeik. Ennek oka, hogy annak idején MUNKÁCSI is, WICHMANN is egy-
egy nyelvjárást, annak a járásnak, kormányzóságnak a nevével jelölt, amely
ben a nyelvjárást beszélők éltek. Az azóta lezajlott jelentős történelmi válto
zások természetesen közigazgatási változásokat is hoztak, így érthető, hogy a 
régi elnevezéseket (pl. kazáni, szarapuli, malmizs-urzsumi nyelvjárás) már 
nem használják. Pontosabban olyan gyakorlat alakult ki, hogy a régebbi ada
tok közlésekor a régebbi, újabb adatok esetében az újabb elnevezést használ
ják. Jobb híján én is ezt az eljárást követem, bár semmiképpen sem tar tom 
ideális megoldásnak. Mint erre már Szu ENIKŐ is utalt (NyK 80: 423), kívá
natos lenne, ha a votják nyelvészek megjelentetnének egy a votják nyelvjárá
sokat részletesen bemutató művet. 

A votják nyelvjárásoknak ZsmAinál (i. m. 226) található felsorolása, 
illetve csoportosítása nem mondható sikeresnek, ezért én az alábbiakban a 
NASZiBULLiNtól közölt nyelvjárási térképet és felsorolást (VUJa. 3: 107) ve
szem figyelembe. Ennek alapján öt nagyobb nyelvjáráscsoportra osztható a 
votják nyelvterület: 

I. Északi nyelvjárások 
I I . Beszermán nyelvjárás 

*Az első közleményt 1. NyK 81: 365—372. 
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I I I . Középső nyelvjárások 
IV. Déli nyelvjárások 
V. Periférikus-déli nyelvjárások. 

Az északi nyelvjárásokat az Udmurt Autonóm Köztársaság északi részén, 
valamint az ettől északnyugatra fekvő területeken beszélik. A glazovi (G), 
szlobodszkoji (Szl.) és a koszai nyelvjárás tartozik ebben a csoportba. Közülük 
a legjobban dokumentált és legfontosabb a G nyelvjárás, kisebb szövegközlések 
a szlobodszkojiból is vannak, míg a koszairól a nevén kívül szinte semmit sem 
tudunk. 

A beszermán (B) nyelvjárást földrajzilag az északi csoporthoz sorolhat
nánk, de mind leíró, mind nyelvtörténeti szempontból célszerűbb elkülöníteni 
az északiaktól. Ez is viszonylag alaposan tanulmányozott dialektus (1. TYEPL
JASINA H3bIK 6ecepMHH). 

A középső nyelvjárásokat, mint ez nevükből is sejthető, a nyelvterület 
(és az Autonóm Köztársaság) középső részén beszélik. Ide tartozik a Munkácsi
nál szarapuli (Sz.) néven szereplő dialektus, amely sajátosságai alapján azonos 
lehet TYEPLJASINA felsőizsi (FI) nyelvjárásával (erről 1. VU Ja . 2: 196—223); 
továbbá WICHMANN malmizsi (M) nyelvjárása, a TABAKANOV (ESA 9: 188 — 
202) által tanulmányozott uva-vavozsi nyelvjáráscsoport, a tilovaji (T) nyelv
járás, amelyről Tyepljasina írt kéziratban maradt disszertációt (ezt újabban 
itai nyelvjárásnak is nevezik), valamint a BusMAKiNtól ismertetett (VUD 
9—17, SzFU 4: 269—284, 5: 5 9 - 6 9 ) közép-keleti (KK) dialektus(ok) és a kil-
mezi nyelvjárás (ZAGULJAJEVA, Diai. 59—64). Ezek közül csak a Sz. nyelv
járásból van elegendő anyagunk, a M nyelvjárásból néhány lapnyi szöveg áll 
rendelkezésünkre (JSFOu. 19/1:41—42, 114—119), a többiből nyelvi anyag 
alig van, csak cikkek jelentek meg egyes sajátságaikról. 

A déli csoporthoz tartozik a Munkácsinál is, Wichmannál is szereplő 
jelabugai (J) nyelvjárás vagy nyelvjárások. Lehetséges ugyanis, hogy a volt 
jelabugai körzetben több nyelvjárással is kell számolnunk. Erre utal az, hogy 
KELMAKOV az általa tanulmányozott kirikmaszi (Ki.) nyelvjárást Munkácsi 
e g y i k jelabugai közlőjének nyelvjárásával azonosítja (VUD 26). ABCHEPOV 
ismerteti (Diai. 3—46) a szintén idetartozó közép-déli (KD) nyelvjárást. Bi
zonyára még más déli nyelvjárásokkal is számolhatunk, de ezekről egyelőre 
nincs tudomásunk. 

A periférikus-déli nyelvjárásokat Udmurtia határain kívül, nagy terü
leten szétszórtan élő votjákok beszélik. Számos dialektus tartozik ide. Ezek 
közül a fontosabbak: a Wichmanntól alaposan tanulmányozott malmizs-
urzsumi (MU) nyelvjárás, amelyet újabban sosmainak (S) neveznek (vö. L I T -
KIN, VokPerm 20) ; MUNKÁCSI kazáni (mamadisi) (K) nyelvjárása, amelyet K E L 
MAKOV tanulmányozott újabban, ő azonban kukmorinak (Ku.) nevezi (vö. 
SzFU 4:187); a bavli (Ba.) nyelvjárás, amelyről TARAKANOV írt kiadatlan disz-
szertációt. Ezt a nyelvjárást urszigurtinak is nevezik és azonos a MuNKÁcsmál 
(MSFOu. 102) szereplő szamarai nyelvjárással. A felsorolt három nyelvjárást 
összefoglaló névvel dél-nyugatinak is szokták nevezni. Ezeket a dialektusokat 
túlnyomórészt a Tatár Autonóm Köztársaság területén beszélik. A Baskíriában 
(a Kámán túl) beszélt votják dialektusokat WICHMANN és MUNKÁCSI ufainak 
(U) nevezte. Ma már világos, hogy több önálló nyelvjárásról van szó. Ide tar
toznak a Buj és Tanip melléki nyelvjárások a tatisli (Ta.) nyelvjárás és Kanli 
falu nyelvjárása (1. KELMAKOV: S Z F U 10: 101-106, 283 -287 ; 11: 3 3 - 4 2 , 
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NASZIBULLIN: VUD 62—84). Földrajzilag (és talán nyelvileg is) a legtávolabb 
esik a több votják dialektustól a Krasznoufimszk körzetében élő votjákok 
nyelvjárása (1. NASZIBULLIN: Diai. 86 — 151). 

1.2. A legutóbbi néhány évtizedet nem számítva votják köznyelvről 
(vagy irodalmi nyelvről) nem beszélhetünk, csak nyelvjárásokról. így a ta tár 
hatás is a nyelvjárásokon keresztül és a nyelvjárásokban érvényesült. Ez két
féleképpen történhetett : az illető nyelvjárás vagy közvetlenül a tatárból köl
csönzött, vagy más votják nyelvjárások közvetítésével vett á t ta tá r szavakat. 
Nyelvészeti kritériumok segítségével a kutatás jelenlegi fázisában nem lehet 
eldönteni, hogy egy-egy ta tár eredetű elem melyik úton került át . Inkább csak 
településföldrajzi és történelmi kritériumok állnak rendelkezésünkre. 

A votják nyelvjárásokra gyakorolt idegen hatásokról a szakirodalomban 
egységes vélemény alakult ki. Jól összefoglalja ezt az alábbi idézet: «PyccKHÍí 
«3bIK 0Ka3aJl ÖOJlbLIlOe BJlHHHHe Ha H3HK CeBepHblX yÄMypTOB. B HX H3HK B0I1IJI0 
ÖOJIbUIOe KOJIHMeCTBO pyCCKHX CJIOB, B TO BpeMH KaK B H3bIKe K)>KHbIX yßMypTOB 
npeoÖJiaAaioT TropKO-TaTapCKHe 3aHMCTB0BaHHH. YAMypTCKHe >Ke roBopbi cpeAHHx 
pafioHOB jiymue coxpaHHjiH caMOÖbiTHyio jieKCHKy HJIH 3aHMCTB0BajiH OT/jejibHbie 
CJIOBa H3 COCe/JJHHX TOBOpOB, HBJIÍHOIIÍHXCH ÜO npOHCXOWfleHHK) HJIH TIOpKO-
TatapcKHMH HJIH pyccKHMH cjiOBaMH» (TARAKANOV: VUJa. 2: 185). 

Űgy tűnik, hogy a rendelkezésünkre álló nyelvi adatok egyelőre nem tá
masztják alá mindenben a fenti állítást. Az orosz jövevényszavakkal kapcso
latban utalok saját statisztikámra (NyK 74: 41), amely szerint pl. a szarapuli 
nyelvjárásban 247, a kazániban 175, a glazoviban 173 orosz eredetű szót ta
láltam. Tehát a déli kazániban még valamivel többet, mint az északi glazovi
ban. WICHMANN votják tankönyvének (WotjChrest.) szójegyzéke alapján 
statisztikát készítettem a ta tár eredetű szavakról: 

Nyelvjárás A szövegek 
terjedelme 

A tatár 
eredetű 
szavak 
száma 

Csak ebben a 
nyelvjárásban 

fordnl elő 

G (északi) 13,5 lap 51 10 szó 

M (középső) 3 lap 9 3 szó 

J (déli) 10 lap 41 17 szó 

MU (periférikus-déli) 10,5 lap 52 16 szó 

U (periférikus-déli) 3,5 lap 18 9 szó 

A statisztikából úgy látszik, hogy a ta tár jövevényszavak száma inkább a 
szövegek nagyságától függ, nem pedig a nyelvjárás földrajzi helyzetétől. A csak 
egy nyelvjárásban előforduló szavak viszonylag magas aránya arra utal, hogy 
kisebb-nagyobb mértékben minden nyelvjárásban találhatók közvetlenül a 
tatárból átvett szavak. Meg kell azonban említeni, hogy a megvizsgált szó
anyag nem elég nagy ahhoz, hogy statisztikailag megbízható adatokat kap
hassunk. Csak a Wichmann-féle votják szótár — remélhetőleg közeli — meg
jelenése után adhatunk valamennyire is megbízható statisztikát az egyes 
nyelvjárások ta tá r jövevényszavairól. Ez a megállapítás vonatkozik a Wich-
mann által tanulmányozott dialektusok orosz jövevényszavaira is. 
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Vannak a votjákban olyan azonos vagy hasonló jelentésű szópárok, 
amelyeknek egyik tagja tatár, a másik orosz eredetű. Votják nyelvészek (pl. 
ALATIEBV: VUJa. 2: 26, SUTOV: Diai. 157, TARAKANOV: VUJa. 2: 185) úgy 
vélik, hogy a szinonimapár tatár tagját a déli, orosz tagját az északi nyelvjá
rások vették át és használják. Szúrópróbaszerűen megvizsgáltam néhány pél
dájuk előfordulását a rendelkezésre álló anyagban, s arra az eredményre ju
tot tam, hogy legalábbis a megvizsgált példák nem támogatják egyértelműen 
a fenti, nagyon is kézenfekvőnek látszó állítást. Az általam megvizsgált szó-
párok a következők: 

1. (MUNK.) G Sz. K járjak1 'keret', (URS) janak id. < t a t . ; (MŰNK.) SZ. M K, 
(WICHM.) G., (WICHMANN: J S F O U . 19: 161) B kosak 'Fenster', (URS) kosak 
(északi) id. < o r . 

A teljes szinonímia elkerülésére az orosz szó jelentése megváltozott. 
Érdekes alakulat a (MŰNK.) K kosak-dayak 'az ablakfázat alja', melynek első 
tagja az orosz, második tagja a ta tár eredetű szó. 
2. (MŰNK.) SZ. MK, (WICHM.) MU, (WICHM. Mskr.2) M J U. kapka 'Tor, Pforte', 

(URS) kapka (déli) id. < t a t . ; (WICHM.) G, (WICHM. J S F O U . 19: 167) B 
vorota 'Pforte', (URS) vorota id. < o r . 

3. (MŰNK.) J K kijár 'Gurke', (URS) kijár id. < t a t . ; (MŰNK.) SZ. ogireí, 
ogreê, (WICHM. Mskr.) G ogrec 'Gurke', (URS) ogrec id. < o r . 

4. (MUNK.) Sz. K kise 'Tasche', (URS) kisi id. < t a t . ; 
Az ÁLATiBEVtől (i. h.) megadott orosz eredetű karman id. szó csak az 

orosz—udmurt szótárban (PyccKO — yflMypTCKyH cJiOBapb. MocKBa. 1956.) for
dul elő. 
5. (MUNK.) K, (WICHM. Mskr.) MU baraíjgi 'Kartoffel' < t a t . ; (MUNK.) G M 

Sz. kartopka 'Kartoffel', (WICHM. Mskr.) G kartofka, MU kartopka id., (URS) 
kartofka id. < or. 

6. (MUNK.) SZ. K pijala 'üveg, ablaküveg', (URS) pijal'a id. < t a t . ; (URS) 
steklo id. < o r . 

7. (MUNK.) K senddra, sendra 'ágypolc', (URS) sendra 'noJiaTH' < tat . ; (WICHM.) 
G pólat 'Bettregal', (URS) polaf 'nonara' < o r . 

8. (MUNK.) SZ. terjka, K terjke '(ezüst)rubel', (URS) tanka (déli) 'rubel' < t a t . ; 
(MUNK.) SZ. K, (WICHM.) G J , (WICHMANN: J S F O U . 19: 180) B (uo. 114) 
M manet 'Rubel', (URS) manet id. < o r . 

9. (MUNK.) SZ. K, (WICHM.) MU uram 'Straße', (URS) uram id. < tat . ; (MUNK.) 
Sz. ul'ca 'Gasse', (WICHMANN: J S F O U . 11: 92) G, (WICHM. Mskr.) Sz. ul'ca, 
(WICHMANN: J S F O U . 19: 177) B ul'ca id., (URS) ul'ca id. < o r . 

A felsorolt kilenc esetből csak három (3), (5), (7) mutat határozott észak-déli 
elkülönülést, de ezek közül is kettőben az URS a szinonímapár mindkét tagját 
megadja (mégpedig lokalizálás nélkül), s ez arra mutat , hogy mindkét tag köz-
votják, tehát feltehetőleg minden votják számára érthető. Úgy látszik, hogy 

1 A votják szavakat (az eredetileg cirill betűvel írtakat is) a R É D E I KÁROLY által 
kidolgozott átírásban (Castrenianumin toimitteita 7: 88—91) közlöm. Néhány esetben 
ettől mégis eltérek: á — nálam a, iu=ú, Munkácsi K ê, e = §, Munkácsi e, ö = e. Az elté
réseket Einige Probleme der Phonologie des Wotjakischen c. tanulmányomban (sajtó 
alatt) indoklom. 

2 Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a helsinki Finnugor Társaságnak, hogy 
megengedte a betekintést WICHMANN kéziratos votják szógyűjtésébe. 

CSÚCS SÁNDOR 
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a tatár eredetű szavak közül csak a bararjgi 'Kartoffel' fordul elő kizárólag a 
délnyugati nyelvjárásokban, a kapJca 'Tor' és tarjka 'Rubel' szavak pedig eset
leg ezekből kerülhettek a déli és középső nyelvjárásokba. A megvizsgált orosz 
eredetű szavak majdnem mind széles nyelvjárási területen fordulnak elő, vagy 
az URS közvotjáknak minősíti őket. I t t is hangsúlyozni kell azonban, hogy az 
egyes nyelvjárások szókészletét még nem ismerjük eléggé. 

A rendelkezésre álló településföldrajzi adatok, a dialektusok vizsgálata 
és a történelmi tények azt mutatják, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben 
minden votják nyelvjárás esetében fennáll vagy fennállt a közvetlen ta tár 
hatás lehetősége. 

Az északi csoportnál a karinói és glazovi tatárok hatásával kell számol
nunk. A karinói tatárok történelmi szerepéről már szóltam dolgozatom első 
részében. Ezek jelenleg is korábbi lakóhelyükön élnek, Szlobodszkojtól 18 
kilométerre délkeletre a Csepca folyó mellett (TYEPLJASINA: S Z F U 9: 43). 
Valamivel délebbre élnek a glazovi tatárok, mintegy húsz faluban (BURGA-
NOVA: VKFUJa. 1). Az említett ta tár nyelvjárások szoros kapcsolatát az 
északi votjákokkal az is bizonyítja, hogy — mint a hivatkozott szerzők meg
állapítják — ők is kölcsönöztek szavakat, hangtani sajátságokat a votjákból. 
így pl. a karinói ta tár nyelvjárásban a votják pi 'fiú, fia' szó családnevek kép
zőjeként jelentkezik (TYEPLJASINA: i. h.). A beszermánok számos faluban 
együtt élnek a tatárokkal (TYEPLJASINA, H3HK öecepMHH 31—35). A G és B 
nyelvjárásban a köz votják i fonémának némileg redukált és valamivel ala
csonyabb nyelvállású realizációja van (WICHM. G î, TYEPGLJASINA B Ö3). 
Egyes szerzők (KELMAKOV: SZT 1974/3:55;TYEPLJASINA, 5Ï3MK 6ecepM*m 714)— 
joggal — úgy vélik, hogy az i fonémának ezek a változatai t a tá r hatásra ala
kultak ki. Ez a tény is arra utal, hogy ezekben az északi ( !) nyelvjárásokban 
viszonylag jelentős tatár hatással kell számolnunk. 

Az autonóm köztársaságban beszélt középső és déli nyelvjárások terü
letén is élnek tatárok (és oroszok). KELMAKOV ( S Z F U 11: 268, jegyzet) szerint 
a köztársaság falvai közül 31,4%-ban vegyes (votják—orosz, vot ják—orosz-
tatár) lakosság él. A középső csoportba tartozó felsoizsi nyelvjárást Izsevszk 
város környékén beszélik 34 tisztán votják, valamint számos votják—tatár, 
votják—orosz, votják—orosz—tatár lakosú faluban. Erre a területre egyéb
ként az orosz lakosság túlsúlya a jellemző, mert kétszer annyi orosz település 
található itt, mint votják (TYEPLJASINA: VUJa. 2: 198). TYEPLJASINA (i. m. 
200) szerint a nyelvjárásra az erős orosz hatás a jellemző, de ta tár eredetű 
szavak is megtalálhatók benne, sőt török eredetű családnevek (pl. Kel'mac, 
Uraj, Tanaj, Usman) is vannak. A középső nyelvjárásokból erősebb ta tár 
hatásra utaló hangtani sajátságok nem mutathatók ki. A déli csoporthoz tar
tozó kirikmaszi nyelvjárás egyik-másik tájszólásában a közvotják £-nek a gla-
zovihoz hasonló realizációja van (KELMAKOV: VUD 27). Ez feltehetőleg az 
erősebb ta tár hatás jele. Az eredeti szóbelseji -r\- fonéma megőrződését (meg
maradt pl. az uva-vavozsi és a közép-déli nyelvjárásban; vö. TABAKANOV: 
ESA 9: 188; AUHIPOV: Diai. 9) szintén a ta tár konszonantizmus konzerváló 
hatásával magyarázzák (1. pl. KELMAKOV: S Z T 1974/3: 59, irodalommal). 

3 E hangok részletes leírását 1. WICHMAJSTN: J S F O U . 11/1: XVIII ; TYEPLJASINA, 
5febiK SecepMíiH 63. 

4 I t t jegyzem meg, hogy a B nyelvjárás törökös vonásai esetében nemcsak kölcsön
zéssel, hanam esetleg szubsztrátummal is számolhatunk, mivel a beszermánok feltehető
en török nyelvűek voltak korábban. 
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Az erőteljes ta tár hatás feltételei leginkább a periférikus-déli nyelvjá
rások esetében álltak és állnak fenn. Az egyik ilyen dialektussal, a Tatár Auto
nóm Köztársaságban beszélt sosmaival ( = WICHM. MU) kapcsolatban L I T K I N 
(VokPerm. 20) azt írja, hogy a nyelvjárás területén a lakosság 30%-a votják, 
60%-a tatár , 8% -a orosz, 2%-a cseremisz. A kukmori nyelvjárás területen a 
falusi lakosság 73%-a tatár , 20%-a votják, 3%-a cseremisz és 2% orosz ( K E L -
MAKOV: SzT 1974/3: 52, jegyzet). Ilyen körülmények közt érthető, hogy a vot
ják lakosság jórészt kétnyelvű. WICHMANN egy általa gyűjtött dal kapcsán 
erről így nyilatkozik: „Dieses Lied ist eine Übersetzung eines von den Wot-
jaken tatarisch verfassten Liedes. Die Wotjaken von bez. Urschum und südl. 
Malmysch pflegen nämlich Lieder auch tatarisch zu dichten, die sie dann auf 
ihren Pesten singen . . . Mein Sprachmeister K. A. Andrjéjeff hat das Lied 
ins Wotjakische übertragen" (JSFOu. 11/1: 11, jegyzet). A Kámán túl nagy 
területen szétszórva élő, több nyelvjárásra tagolódó 32 ezres votjákság szintén 
ta tár (és baskír) környezetben él. A kérdést alaposan ismerő NASZIBULLIN 
kéziratos monográfiájában így nyilatkozik a terület települési és nyelvi viszo
nyairól: «TaM, r^e pacnpocrpaHeHbi öyftcKO-TaHbincKHe, TaTbiiiuwHCKHe, TauiKH-
MHHCKHe H KaHJIHHCKHÍÍ rOBOpbl, TaTapCKHHJ H3bIK HBJIfleTCH CpeflCTBOM MOKHa-
UHOHajibHoro oßmeHHH B oömecTBeHHbix MecTax, Ha coöpaHHHx, Ha npoH3Boa-
CTBe H. T. A-, H, eCTeCTBeHHO, 3TH VÄMypTbl B ÖOJlbllIHHCTBe CBOeM CB0Ö0ÄH0 BJia-
AeioT TaTapcKHM H3biK0M. B TpHAü,aTH OAHOÍÍ AepeBHe 3aKaMbH (TO ecTb B ce-
BepHbix pafóoHax BauiKHpHH H K»KHbix paßoHax nepMCKOÖ oöjiacm) yAMypTbi 
>KHByT coBMecTHO c TaTapaMH» (idézi: KELMAKOV: S Z T 1974/3: 52 jegyzet). Tel
jesen természetes tehát, hogy ezekben mutatkozik a legerőteljesebb ta tá r 
hatás, amely kiterjed a hangtan számos jelenségére, valamint az alak- és 
mondattanra is.5 TABAKANOV ( S Z P U 11: 135, VUD 85) becslése szerint ezek
ben a nyelvjárásokban mintegy kétezer török eredetű szó van, és mivel a 
votjákban kétszáznál több középbolgár, illetve csuvas eredetű szóval nem 
számolhatunk, ezek a szavak túlnyomórészt tatár (vagy baskír) eredetűek. 
A rendelkezésre álló nyelvi anyag alapján én ezt a számot túlzottnak tar
tom, hiszen a kétnyelvűség körülményei között idegen szavak alkalmi, egyedi 
használata megszokott dolog, de ezeket a szavakat azért nem tarthatjuk jö
vevényszavaknak. A kutatás jelenlegi fázisában reálisabbnak tartanám, ha 
ezekben a nyelvjárásokban ezer-ezerötszáz tatár jövevényszóval számolnánk, 

összefoglalva az eddig elmondottakat, a következőket állapíthatjuk meg: 
1. Minden votják nyelvjárásnak megvolt (és elvben ma is megvan) a le

hetősége a tatárral való közvetlen érintkezésre. Ez egyes dialektusok esetében 
intenzívebb volt, másoknál kevésbé intenzív. Nyilvánvaló, hogy a központi 
votják nyelvterületen6 az érintkezés intenzív szakasza már korábban lezárult 
(esetleg már a 18. században; ez TABAKANOV véleménye is, vö. VUD 99), hi
szen ot t az ismertetett társadalmi-politikai változások és az oroszok tömeges 
beköltözése miatt a nemzetiségek közti érintkezésben az orosz nyelv jutot t 
döntő szerephez. 

2. A 19—20. században csak a periférikus-déli nyelvjárásokban számol
hatunk jelentősebb ta tár hatással, amely feltehetőleg napjainkban is folytató
dik. 

5 A példákat 1. a dolgozat következő pontjában. 
6 Ide számítom a periférikus nyelvjárásokon kívül lényegében az összes többi 

votják dialektust. 
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3. Elvben elképzelhető, hogy a periférikus-nyelvjárások közvetítésével 
ebben az időszakban is kerültek át a központi dialektusokba ta tár szavak, de 
ez jelenleg nem bizonyítható. Mindenesetre ellenemond ennek az, hogy K E L 
MAKOV (SzFU 4: 187) szerint még a központi nyelvterülethez földrajzilag közel 
levő kukmori (MŰNK. K) nyelvjárás is viszonylag izoláltan fejlődött. Nyilván
való, hogy ez az állítás fokozott mértékben érvényes a földrajzilag távolabb 
fekvő nyelvjárásokra. 

2. Anélkül, hogy teljességre törekednék, szeretném bemutatni a votjákra 
és nyelvjárásaira gyakorolt ta tár hatás jellegét és mértékét. 

2.1. A votjákban a hangsúly általában a szó utolsó szótagjára esik. Ezzel 
szemben több finnugor nyelvre (és feltehetőleg a finnugor alapnyelvre is) az 
első szótagi hangsúly jellemző (vö. H A J D Ú , BUNy. 53). Általános vélemény 
szerint (vö. pl. MUNKÁCSI: NyK 18: 150; KELMAKOV: SzFU 12: 286) az utolsó 
szótagi hangsúly a votjákban török (tatár) hatásra alakult ki (a ta tár hang
súlyról 1. TatJaz. 99). Ez a magyarázat elfogadhatónak tűnik, egyet kell azon
ban értenünk KELMAKOVval (i. h.), aki a török hatáson kívül valamilyen belső, 
eddig ismeretlen okra vezeti vissza a hangsúly áthelyeződését. 

2.2. A votják nyelvjárások hangrendszerére gyakorolt ta tár hatást 
KELMAKOV mintaszerű cikkben foglalta össze (SzT 1974/3: 52—60). Véle
ménye szerint a következő hangtani jelenségek esetében kell ta tá r hatással 
számolni: 

1. A közvotják i fonéma Î, § realizációja a B, G, S, Ku., Ba. nyelvjárá
sokban. 

2. Az a fonéma á realizációja az U nyelvjárásban. Ez MUNKÁCSI feljegy
zéseiben jelentkezik, de használata (vagy jelölése) nem következetes. 

3. Szókezdő j - > B a . S d, Ku. d~§, Ta. £, pl. votj . je, Ba. S dó, Ku. 
dô ~ gô, Ta. $ô 'jég'. 

4. 9 fonéma megjelenése a Ta. nyelvjárásban,7 és ezzel összefüggésben, 
5. magánhangzó-harmónia megjelenése a Ta. nyelvjárásba.8 

6. ä fonéma megjelenése a Ta. Ku. Ba. és a Kámán túli nyelvjárásokban. 
7. íf, c > z, s a Ku. dialektus egyik alnyelvj árasában. 
8. Az eredeti -rj- fonéma megőrzodése az összes periférikus-déli és több 

déli nyelvjárásában. 
9. —10. Az ó, ù fonéma megőrzodése a periférikus déli nyelvjárásokban. 
Nem áll módomban, hogy részletesen megvizsgáljam a fenti jelenségeket, 

de szeretném megjegyezni, hogy a j - > d- változás, valamint a dezaffrikáció 
más finnugor nyelvekben is előfordul. Archaikus vonások megőrzése pedig 
általában jellemző a periférikus nyelvjárásokra. Az a fonéma meglétét (és az 
ezzel kapcsolatos magánhangzó-harmóniát) a közzétett anyag kis terjedelme 
miatt nem tarthatjuk egyértelműen bebizonyítottnak. Mindezzel nem azt 
akarom mondani, hogy a felsorolt jelenségek esetében egyáltalán nem számol
hatunk a ta tár nyelv hatásával, hanem azt, hogy nyelvi (nyelvjárási) változá
sok okait vizsgálva az esetleges külső hatások mellett a belső okokat is nyoma-

7 Erről részletesen 1. KELMAKOV: SZFU 10: 101—106. 8 L. KELMAKOV: SZFU 11: 33—42. 
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tékosan figyelembe kell vennünk. így a fenti jelenségek kutatását még koránt
sem tekinthetjük lezártnak. 

2.3. Érdekes elképzelést fejt ki TAKAKANOV (VFUJa. 4: 207—208) a -sal 
votják feltételes módjel eredetéről. Szerinte a votjákban (mivel a eonditionalis 
eredeti jele nem őrződött meg) az ige s particípiumképzős alakjával és a val 
segédigével fejezték ki a feltételes módot. Tehát így: *igető + é + val. Ebből 
alakult volna ki a mai -sal jel a -v- kiesésével és az â depalatalizációjávai. 
Tarakanov úgy véli, hogy a conditionalisnak ez a régebbi, segédigével történő 
kifejezése török mintára alakult ki a votjákban, mivel a szomszédos török 
nyelvekben (tatár—baskír) vannak ilyen szerkezetek. A magyarázatnak azon
ban több gyengéje is van: (1) Az s feltételezett depalatalizáció ja nehezen indo
kolható. (2) Nincs rá bizonyíték, hogy a votjákban valaha is összetett igealak
kal fejezték volna ki a feltételes módot. (3) Ha a magyarázat helytálló, lenne, 
a feltételezett török hatásnak igen korán (10—11. század) kellett volna bekö
vetkeznie, mivel a -sal jel minden votják nyelvjárásban megvan, lényegében 
azonos alakban. A tatárok viszont csak a 13. században jelentek meg a votjákok 
lakta területen. 

2.4. Több tatár eredetű képzőt is találunk a votjákban. A képzők átvé
tele bizonyára úgy történt, hogy mind a képzőtlen alapszót, mind a képzős 
alakot átvették és az ilyen szópárok analógiájára új szavakat is alkottak a 
képzőként felfogott végződéssel. Vannak olyan esetek is, hogy a képző csak 
tatár eredetű szavakban fordul elő, mivel azonban sok esetben az alapszó is 
megvan a votjákban, tekinthetjük ezeket is képzőknek, megjegyezve, hogy 
képzői státuszuk nem egyértelmű. 

Az irodalmi nyelvben is használatos absztrakt jelentésű főnevek kép
zésére a -lik képző. Pl. bigatonlik9 'cnocoÖHOCTb, yqemie' (<Cbigaton), gerojlik 
'repoH3M, repoíícTBO'(<Cgeroj),jegitlik 'MOJio^ocTb' (<.jegit), azinlik 'npoflyK-
THBHOCTb' ( <C,azin) stb. A képző ma is produktív az irodalmi nyelvben ( K E L 
MAKOV: SzFU 7: 24). Nyelvjárási példák (KELMAKOV: S Z F U 7: 23) Ku. kùzldk 
'AJiHHa' (<Cküz 'AJIHHHMH') uzdrldk '6oraTCTBO, cocTOHHHe' (<iuz§r 'öoraTbiíí'), 
eksejldk 'uapcTBO, rocyAapcTBo' (<Ceksej 'uapb rocyAapb') stb. 

A másik elterjedt képző a többnyire foglalkozásneveket alkotó -ci szin
tén megtalálható az irodalmi nyelvben is: vuzci 'npoAaBeu/ (<Cvuz 'TOBap'), 
kilburci 'no3T' (<.kilbur 'CTHXOTBopeHHe') kreéci 'rycjiap' (<Ckrez 'rycjiM') 
stb. Nyelvjárási példák (KELMAKOV: S Z F U 7: 25) Ku. kebicci 'npoAaBeu' 
(<Ckebif 'Mara3HH, JiaBKa), pdèauci 'OXOTHHK' (<Cp§ëau), permdci 'paöoTHHK 
Ha <})epMe' (<Cpermd) stb. A -ci képző ebben a nyelvjárásban produktív, amit 
bizonyít az olyan alkalmi használat is, mint: turdmci '̂ ejiOBeK, noexaBinnií 
3a ceHOM; nejiOBeK, npnBe3iiiHH ceHO' (vö. turdm 'ceHO'). 

Vannak olyan képzők, amelyek csak egyes nyelvjárásokban fordulnak 
elő. Ilyen a Ki. -kaj kicsinyítő képző (KELMAKOV: VUD 43), amely ugyan ta tár 
eredetű szavakban jelenik meg, a népköltészetben mégis önálló morfémaként 
kezelik. Példák: andkaj 'MaMeHbKa' (<Canaj 'Marb') atdkaj 'THTeHbKa' (<Cataj 
'oTeu,'), tugankaj 'poAHMeHbKHM; poACTBeHHnqeK' (<Ctugan 'pOACTBeHHHK'). 

A kukmori nyelvjárásban főleg tatár jövevényszavakban jelenik meg a 
-l§ melléknévképző: (KELMAKOV: S Z F U 5: 135) Ku. sabdrld 'cnOKOHHbiH' 

A forrás jelölés nélküli adatokat az URS-ból idézem. 
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( < sabar 'cnoKOHCTBHe') stb. KELMAKOV csak egy olyan szót közöl, amelynél 
az alapszó nem ta tár (hanem legalábbis permi) eredetű: potêllë (caj) 'rycTO 
3aBapHBaioinHMCfl ^afi' (<Cpot§nd 'BLIHTH, BcxoAHTb; 3aBapHBaTbcn (o *íae)'). 
Több olyan eset is van, hogy a ta tár eredetű szóhoz mind a ta tár eredetű kép
ző, mind votják szinonimája hozzájárulhat: 

pajdald ~ pajdajo 'noJie3HbiH' 
ôrgëmlê ^ órgdmo 'ycneiiiHbiii'. 

Ezek a példák azt mutatják, hogy a nyelvérzék a -l§ elemet képzőnek fogja fel, 
hiszen egyébként nem helyettesítenék egy azonos funkciójú eredeti votják 
képzővel. Hasonlóképpen viselkedik ebben a nyelvjárásban a tatár eredetű 
-sdz fosztóképző is, vagyis egyes szavakban váltakozhat a -tem eredeti votják 
fosztóképzővel, pl. (KELMAKOV: S Z F U 5:136) Ku. namdssdz ~ namêstem 
'6eccOBceTHbiH' (<inam§s 'cOBecTb'). Van példa arra is, hogy a két alakulat 
jelentése differenciálódott: damsêz 'HeKpacHBbifi, ypo/yiHBbM (o lejiOBeKe)' ~ 
dam-tem 'HenpHflTHbiíí, HeyioTHbiH (o WHJmme) (<idam 'KpacOTa'). 

2.5. Érdekes vonása a votjáknak az úgynevezett páros igék használata. 
Ezek az igék a cselekvés lefolyásának módját (Aktionsart) fejezik ki két igével. 
Az első határozói igenévi formában van (sa képzővel) a második szabályosan 
ragozódik. Az alapjelentést az első ige hordozza, a második pedig módosítja 
az alap jelentést, funkciójában némileg a magyar igekötőkhöz hasonlóan.10 

Pl. gozjasa bidtini 'írva befejezni' —>~ 'megírni, végig írni', lobbisa liktini 're
pülve megérkezni' ->+• 'odarepülni', lobbisa $utskini 'repülve felemelkedni' -+ 
'felrepülni', bizisa potini 'futva kimenni' -*• 'kifutni' stb. Ezeket az igéket az 
irodalmi nyelvben is használják, valamint kisebb mértékben az északi nyelv
járásokban is, de leggyakoribbak a periférikus-déli nyelvjárásokban (Gramm-
Udm. 277; KELMAKOV: VUJa. 3: 95). Ez a tény is arra utal, hogy a páros igei 
szerkezetek török (tatár) mintára keletkeztek a votjákban. Erre annak idején 
már MUNKÁCSI (NyK 18: 153) rámutatot t , CSHALDZE és KELMAKOV kutatásai 
pedig megerősítették ezt a véleményt. 

2.6. Különféle, nyelvtani funkciót betöltő partikulák (névutók, kötő
szók, módosítószók) is kerültek át a tatárból a votjakba. A teljesség igénye 
nélkül szeretnék néhány példát felhozni ezekre is. 

A melléknevek felsőfokának kifejezésére a votják nem rendelkezett 
speciális morfémával, így érthető, hogy mind az oroszból (erről 1. Csúcs: JSTyK 
72: 353), mind a tatárból kölcsönzött a felsőfok kifejezésére alkalmas partiku-
lát. Az orosz eredetű szó az irodalmi nyelvbe is bekerült, a ta tár eredetű csak 
egyes nyelvjárásokba: (MŰNK.) K c§n: c. badgdm duón 'a legnagyobb ünnep', 
U fin: finzer ejbat dirt 'caMbiM xopoiiiHHAOM'; (KELMAKOV: VUD 45) Ki. cin: 
cin járaton 'caMbiíí jnoÖHMbiií'. Ez a morféma eredetileg melléknév volt (vö. pl. 
(WICHM.) J MU cin 'wahr, richtig' stb.), amely talán török hatásra kapta új, 
nyelvtani funkcióját (vö. FOKOS: EUE 30: 200). 

Tatár eredetű módosítószók az irodalmi nyelvben: giné 'TOJibKO', Sal 
'>Ke, Be,nb\ o/'i'-Ka', dir 'HaBepHoe', sat 'pa3Be, JIH', iske '3Hawr'; a nyelvjárá
sokban: északi kerek 'BHJ;HMO', középső ama 'HaBepHoe', déli esmasa 'XOTH 6bi', 
(WICHM.) G olo MU ouo U olló 'wohl, vielleicht', G olo kin 'jemand' stb. 

10 Ezeknek a szerkezeteknek funkciójával és eredetével M. P . CSHAIDZE foglalko
zott (VFXJJa. 4: 247—259), példáim is tőle valók. 
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Névutók: maktal 'noflOÖHO', (KELMAKOV: S Z F U 6: 96) Ku. bujênca 
'B 3aBHCHM0CTH ÓT, no', karata 'B 3aBHCHM0CTH OT', (MUNKÁCSI: M S F O U . 102: 
250) K küre 'in Hinsicht auf etwas'. Ebben a nyelvjárásban (Ku. = MŰNK. K) 
olyan névutók is vannak, amelyek ta tár eredetű alapszó és votják rag kapcso
latából keletkeztek, esetleg tatár mintára. Pl. (MŰNK.) K kûjm 'módon' << 
kúj 'mód' + -én Iness.; (KELMAKOV: S Z F U 6: 95) Ku. arkajën, Ba. arkajen 
'npH, y; npH COÄ6HCTBHH' < árka 'cnHHa' + -dn Iness. Ez a votják névutó a 
megfelelő ta tár szó tükörfordítása. (KELMAKOV: i. h.) Ku. cùrên 'BO BpeMfl' < 
cur 'BpeMH' + -dn Iness. Érdekes, hogy ebben a nyelvjárásban egy azonos je
lentésű névutó alakult az orosz eredetű vêrema 'Zeit' szóból is: Ku. vdremajen 
'BO BpeMH'. 

Kötőszók: ja 'nmi', jaké 'HJIM, JIHÖO', oh 'HJIH'. 

2.7. MUNKÁCSI a múlt század végén azon a véleményen volt (NyK 18: 
153), hogy a votjákra gyakorolt török hatás a jelentés- és mondattanban volt 
a legerősebb, ő ezt így fogalmazta meg: ,,. . . a votjakban voltaképpen török 
nyelvszellem érvényesíti magát ugor alakokkal" (i. h.). 

A század elején B E K É ÖDÖN foglalta össze nagy cikkben (Türkische Ein
flüsse in der Syntax finnisch-ugrischer Sprachen. KSz. 15: 1 — 77) a finnugor 
nyelvek mondattanára gyakorolt török hatás eseteit. Beké már óvatosabban 
fogalmazott, mint Munkácsi és utalt a további kutatások szükségességére is, 
mint ez az alábbi idézetből is kitűnik: ,,Es ist nicht ausgeschlossen, daß sich 
manche von den hier behandelten Übereinstimmungen im Laufe der späteren 
Forschungen als von einander unabhängige Spracherscheinungen erweisen 
werden; . . . wir hoffen jedoch, daß mit dem Fortschritt der uralaltaischen ver
gleichenden Syntax auch diese Fragen geklärt werden" (i. m. 77). 

Cikkében Beke 24 olyan szintaktikai sajátságot tárgyal, amelyeknél török 
hatást vél felfedezni, mivel az említett sajátságok a finnből és/vagy a lappból 
hiányoznak. Ezek közül mintegy húsz esetre hoz fel votják példákat is. Lás
sunk néhányat ezek közül: 

1. A genitivus partitivusi használata: (WICHMANN: J S F O U . 11: 32) MU 
puksimi vaulen gecjosaz . . . 'wir ritten die allerbesten Pferde . . .', szó szerint: 
'lovagoltuk a lovaknak a legjobbjait'. 

2. Egyes igék sajátos vonzatai: G orééini + Ablativus 'vorübergehen; 
vergehen': (WICHMANN: J S F O U . 19/1: 121) G minő no kábakies no orcco 'sie 
gehen und gehen sogar an der Schenke vorbei'. 

3. Az instrumentális használata kötőszóként: (WICHMANN: J S F O U . 
19/1: 32) J darjejen marja 'Darja und Marja' stb. 

A Beke által is kívánatosnak tar to t t további kutatáéok sajnos jórészt 
elmaradtak (L. mégis FOKOS: F U F 24: 292—322, NyK 62: 213—241, 63: 63— 
81, 263—291 stb.; bár ő innább az urál-altaji nyelvrokonság szempontjából 
vizsgálja ezt a kérdést.) pedig szükség lett volna rájuk, mert, bár a példaként 
említett esetek párhuzamai a tatárban is megvannak, mégis elképzelhető, hogy 
az ilyen jelenségeket a votják nyelvből kiindulva is meg tudjuk magyarázni, 
és nincs minden esetben szükség idegen hatás feltételére. Gondolok it t külö
nösen a fenti 3. példára. 

A. F . SUTOV (Diai. 152 — 157) az alanyhoz kapcsolódó igeneves szerkeze
teket tanulmányozva megállapította, hogy a déli nyelvjárásokban saját (igaz 
viszonylag kis terjedelmű anyagon alapuló) statisztikája szerint az ilyen szer
kezetek sokkal gyakoribbak, mint az északiakban. Úgy véli, hogy ezek az 
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archaikus szerkezetek az erős ta tár hatás következtében őrződtek meg jobban 
délen, mivel hasonló szerkezetek a tatárban is vannak. A mondattani kutatások 
folytatása mindenképpen a votják kutatókra vár, hiszen ők anyanyelvként 
beszélik a kutatot t nyelvet, tehát nekik vannak ezen a téren a legjobb lehető
ségeik. 

2.8. A votjákra gyakorolt ta tá r hatás kétségtelenül a szókészlet területén 
a legszembetűnőbb és a legjelentősebb. A jövevényszavak azért is fontosak, 
mert rajtuk keresztül jelentek meg a votjákban pl. a 2.2. és 2.3. pontban tár
gyalt hangtani jelenségek és képzők. 

Pontos adatokkal nem rendelkezünk (nem is rendelkezhetünk) a votják 
nyelv tatár jövevényszavainak számát illetően. MUNKÁCSI (NyK 18: 35—155) 
WIEDEMANN votják szó jegyzékében és a 19. századi főként vallásos tárgyú 
votják nyelvű nyomtatványokban 608 török eredetű szót talált, ezekből mint
egy 500 lehet a ta tár eredetűek száma. Munkácsi votják szótárában legalább 
6—700-ra tehető a ta tár jövevényszavak száma, de ezek közt ritka nyelvjárási 
szavak is vannak. Előzetes becslésem szerint a központi votják nyelvterületen 
is meglevő, illetve az irodalmi nyelvbe is bekerült jövevényszavak számát kb. 
500-ra tehetjük, a periférikus-déli nyelvjárásokban ennél jóval több, 1000— 
1500 ta tár eredetű szóval számolhatunk. 

A legtöbb tatár jövevényszó főnév, de igék, melléknevek és más szófajok 
is képviselve vannak köztük. Számos fogalomköri csoportra oszthatók, s ez 
jól mutatja a votjákra gyakorolt ta tár hatás intenzív voltát. Az alábbi példák 
anyagomnak csak töredékét alkotják. 

Főnevek, melléknevek: (1) Családtagok és más személyek megnevezései: 
adami11 'ember', ada§ 'egykorú barát ' , anaj 'anya', ataj 'apa', babaj 'nagyapa', 
baj 'gazdag (fn. és mn.)', batir 'dalia, vasgyúró', baza 'sógor' lalci 'béres'; (2) 
Testi tulajdonságok, betegségek: cer 'betegség', kizárnak 'kanyaró', sukir 'vak', 
sodra 'himlőhelyes, himlőhely'; (3) Település, lakás: azbar 'udvar', bakca 
'konyhakert', janak 'szárfa, (ajtó)félfa', jurt 'építmény, ház', kapka 'kapu', 
kuji 'kút ' , uram 'utca'; (4) Tárgyak, eszközök, anyagok: arberi 'dolgok, tár
gyak, holmik', cetlik 'ketrec', daga 'patkó', kagaz 'papír', pijala 'üveg, pohár, 
palack', td'bugo 'gyeplő'; (5) Ruházat: kalta 'erszény', kaptirna 'horog, kapocs 
(a ruhán)' , kata 'cipő', kisi 'zseb', marban 'gyöngy'; (6) Élelmiszer: arján ' író'; 
kol$o 'tészta', tarnak 'dohány'; (7) Növények, állatok elnevezései: atas 'kakas', 
cibin 'szúnyog', gegersin 'galamb' jasnik 'lencse', kesir 'sárgarépa', kijár 
'uborka', pisej 'macska', toka 'kos'; (8) Kereskedelem, társadalmi élet: bazar 
'piac', cerik 'csetverty (mérték)', keneé ' tanács', tanka 'rubel'; (9) Egyéb név
szók: amal 'mód, módszer', alama 'rossz', daur 'idő', dunne 'világ', salkim 
'hűvös(ség)', vakit 'idő, időszak, korszak' stb. 

Igék: áldani 'hazudik, becsap', bujani 'fest', buêani 'kiürül', jaratini 'szeret 
tisztel', kargani 'szid, becsmérel, megátkoz' stb. 

Egyéb szófajok: bajtak 'sok', kazir 'most' stb. 
Már MUNKÁCSI (NyK 18: 147) említette, hogy felesleges átvételek is 

vannak, vagyis a már meglevő eredeti votják szó mellé egy azonos jelentésű 
ta tár szót kölcsönöznek. A fenti anyagban is találunk erre példákat: didik ~ 
gegersin ( < t a t . ) 'galamb', varmajpi ~ baza ( < t a t . ) 'sógor'. 

1 1A példaszavakat az egyszerűség kedvéért és helykímélés céljából mind az 
URS-ból idézem. Készülő értekezésem tartalmazni fogja a tatár jövevényszavak teljes 
adattárát. 

10 Nyelvtudományi Közlemények 80/1—2. 



146 OSŰCS SÁNDOR 

Gyakoribbak az ilyen esetek az erősebb tatár hatásnak kitett periférikus 
déli nyelvjárásokban: (KELMAKOV: VKFU 55) Ku. vos <x dm ( < t a t . ) Vallás', 
oskon '*in dmit ( < t a t . ) 'hit, remény', vozdt <«* namês ( < t a t . ) 'lelkiismeret, 
becsület' stb. KELMAKOV szerint ezekben a szópárokban az eredeti szavak 
stilisztikailag közömbösek, míg a ta tár eredetűek a fontosság, emelkedettség, 
régiesség árnyalatát hordozzák. Űgy látszik, hogy az irodalmi nyelvben 
i l y e n stilisztikai szerepük nincs, hanem a kisebb területen elterjedt, ke
vésbé ismert szó, mint n y e l v j á r á s i e l e m játszhat stilisztikai szerepet, 
szemben a szópár másik tagjával, amely stilisztikailag teljesen közömbös 
(1. erről TABAKANOV: VUJa. 2: 184 kk.). 

2.9. Már dolgozatom első részében utaltam arra, hogy a votjakokra gya
korolt t a tá r hatás nem korlátozódik a nyelvre, hanem megtalálható az etno-
kultúra minden területén. Ezt a korábban említett történelmi okokon kívül az 
tet te lehetővé, hogy a Volga és az Urál vidéken beszélt hat nyelvet (tatár, csu-
vas, baskír, mordvin, cseremisz, votják) beszélő népek egy gazdasági-kultu
rális típusba tartoznak (1. S. F . MTJHAMEDJABOV: M S F O U . 158: 185). így 
aztán nem csoda, hogy a votjákok (különösen a déliek) az anyagi és szellemi 
kultúra elemeinek egész sorát sajátították el törökül beszélő szomszédaiktól. 
Közös vonások találhatók a ruházkodásban, egyes mezőgazdasági eszközök 
ismeretében, a népköltészetben, a dallamkincsben, a hiedelmekben, bizonyos 
ünnepek megülésóben stb. (1. D. A. JASIN: IFJa . 117 — 118; K R J U K O V : VFUJa . 
4:279—286; VLADIKIN: UdmPiszm. 62—68). Ennek a hatásnak esetenként 
nyelvi bizonyítékai is vannak, mint pl. a (KELMAKOV: SzFU 7: 20) Ku. arnaber 
'szombat' szó esete mutatja. Ez az összetett szó az arna 'hét; pihenőnap, va
sárnap' + ber 'után' szavakból alakult, és azt bizonyítja, hogy a kukmori 
votjákok korábban a mohamedán tatárokhoz hasonlóan pénteken tar to t ták 
a heti pihenőnapot, tehát a szó eredeti jelentése 'pihenőnap (péntek) utáni nap ' 
volt. 

Mint látható, megindult már a tatár—votják etnokulturális kapcsolatok 
kutatása is, de ezen a téren éppúgy, mint a nyelvi kapcsolatok kutatásában 
még sok a tennivaló. 

C s ú c s SÁNDOR 

• 

Rövidítések 
Votják nyelvjárások 

B = beszermán 
Ba. = bavli 
F I = felsőizsi 
G = glazovi 
J = jelabugai 
K = kazáni 
KD = közép-déli 
Ki. S S kirikmaszi 
K K = közép-keleti 

Ku. = kukmori 
M = malmizsi 
M ü = malmizs-urzsumi 
S = sosmai 
Sz. = szarapuli 
Szl. — szlobodszkoji 
T = tilovaji 
Ta. = tatisli 
U = ufai 
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Die wotjakisch-tataríschen Sprachbeziehungen und ihr 
geschichtlicher Hintergrund 

VOn SÁNDOR CSÚCS 

lm 1. Teil der Abhandlung (Ny К 81: 365—372) untersucht der Verfasser die 
historischen Umstände der wotjakisch-tatrischen Kontakte. Er stellt fest, daß die 
Tataren das von den Wotjaken bewohnte Gebiet am Unterlauf der Kama im Jahre 1241 
eroberten. Von da an waren die Wotjaken den Tataren steuerpflichtig. Es ist möglich, daß 
schon in dieser Zeit die Übernahme der kiptschak-tatrischen Lehnwörter ins Wotjakische 
begann. Die Nordwotjaken kamen 1391 unter tatarische Herrschaft. Damals drangen die 
Tataren bis zum Fluß Öepca vor und gründeten Karino, wo auch jetzt noch Tataren leben. 
In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts setzte eine Abwanderung der tatarischen 
Bevölkerung nach Norden in die von den Wotjaken bewohnten Gebiete ein. Das war der 
Beginn des intensiven wot jakisch-tatarischen Kontaktes. 

Die nördliche Gruppe der Wotjaken geriet 1489, die südliche 1552 unter russische 
Herrschaft, doch hielt die Abhängigkeit der Wotjaken von den karinotatarischen Mursa 
noch lange an. 

Im 16. und 17. Jahrhundert begannen die Russen in Massen in das wotjakische 
Gebiet einzuwandern. Von da an wächst der russische Einfluß, wogegen der tatarische 
— wenn man die südlichen und peripheren südlichen Dialekte ausnimmt — nachläßt. 
Vom 18. Jahrhundert an waren die tatarisch-wotjakischen Beziehungen in erster Linie auf 
dem Gebiet der genannten Dialekte intensiv. 

Im 2. Teil der Abhandlung sucht Verf. auf die folgenden beiden Fragen eine 
Antwort: Welche Rolle kam bei der Übernahme der tatarischen Elemente und Eigen
heiten den einzelnen wotjakischen Dialekten zu? Welcher Art war der vom Tatarischen 
auf die wotjakische Sprache ausgeübte Einfluß im Hinblick auf seinen Charakter und 
seine Intensität? 

Die wichtigsten Feststellungen des Verfassers sind die folgenden: Alle wotjakischen 
Dialektgebiete hatten und haben ihre Bedeutung für die unmittelbaren wotjakisch-
tatrischen Kontakte. Dementsprechend zeigen nicht nur die südlichen und die peripheren, 
sondern auch einzelne nördliche Dialekte (B, G) Besonderheiten tatarischer Provenienz. 
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Spuren des tatarischen Einflusses finden sich in sämtlichen wotjakischen Dialekten 
(und auch in der heutigen Literatursprache) auf allen Sprachebenen: in der Phonologie 
(Ultimabetonung; veränderte Artikulation einzelner Phoneme etc.). hi der Morphologie 
(Übernahme von Formantien, paarige Verben etc.), in der Syntax — die augenfälligsten 
Spuren jedoch weist der Wortschatz auf. In den Zentraldialekten (wie in der Literatur
sprache) können wir mit wenigstens 500, in den peripheren Dialekten mit 1000—1500 
Wörtern tatarischer Herkunft rechnen. 

Der tatarische Einfluß ist nicht auf die Sprache beschränkt, sondern erstreckt sich 
auch auf andere Gebiete der ethnischen Kultur (Brauchtum, Kleidung, Melodienschatz). 
Auch deren Untersuchung wurde angegangen, doch ebenso wie auf dem Grebiet des 
sprachlichen Einflusses bedarf es auch hier weiterer Forschungen. 
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