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VÓT

Gyakorlatilag kihalt nyelv, Szentpétervár és az észak-észt tengerpart kö-
zötti területen éltek. A legutóbbi népszámlálások 60-70 vótot tüntettek fel, ők
a nyugati vót nyelvjárást beszélték, a keleti vót már régebben elsorvadt.

A vót nyelv az észthez áll a legközelebb. A legvalószínűbb vélekedés sze-
rint a vót eredetileg észak-észt nyelvjárás volt, beszélői az i. sz. első évezred
vége felé vándoroltak el északkelet felé. Az önálló vót nyelv megszületését
az i. sz. 8. század környékére teszik.

Az orosz Őskrónika Bevezetőjében és a 859-es évnél bukkan fel a csúd
elnevezés, ez valószínűleg az izsórokat és a vótokat jelölhette. A vót népnév
először a Novgorodi első évkönyvben fordul elő, az 1069. év eseményeinek
említésekor.1

A népnév talán a balti *vākÇā ’nyugaton lévő ország’ szóra vezethető
vissza (vö. Németország megnevezése lettül Vācija, litvánul Vókia). Koráb-
ban a közfinn *vakja ’ék’ szóból eredeztették (vö. finn vaaja ’ua.’). Utóbbi
etimológia szerint egyes etnikai csoportok megkülönböztető (szimbolikus)
célzattal ék alakú szövetdarabkát viseltek a ruhájukon (ld. a vepsze népne-
vet).2

Egy eltűnt nép története

A 11. században a vótok az izsórokkal, a karjalaiakkal és a vepszékkel
együtt Novgorod uralma alá kerültek. Akkor még fontos szerepük volt, s
nagy területen laktak a Narva folyótól az Inkere folyóig. 1270-től a novgoro-
di hadseregben szolgáltak vótok is, akik többször háborúztak orosz uraik ol-
dalán a svédek és a németek ellen.

Novgorod alattvalóiként hamar felvették az ortodox vallást, de még a 16.
században is rendre pogány ünnepeket ültek. A katolikus egyház is próbálta
megvetni a lábát ezen a területen, 1255-től katolikus püspököket neveztek ki
Karjalába és a vótok lakta területekre, de sok eredményt nem sikerült felmu-
tatni.

Az 1440-es években a német lovagrend is szemet vetett erre a területre.
Sok vót hadifoglyot elvittek Kurlandba, a mai Lettország déli területére, be-

                                               
1 „Óh, nagy csata volt a vótokkal, és közülük számtalan sokan elestek; magát a fejedel-

met Isten hírével elengedték” (KLIMA 2016: 277).
2 GRÜNTHAL 1997: 128–149; SSA 3: 418.
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lőlük lettek a krévinek (vagy krevének), akik a 19. századra teljesen beolvad-
tak a lett népességbe (nevüket a lett krievs ’orosz’ szó után kapták – volta-
képpen még a nevük sem volt sajátjuk).

1478-ban Moszkva lett a térség ura. Öt adminisztratív egységet hoztak lét-
re, ezek egyike a Vót ötöd (Водская пятина) nevet kapta, de természetesen
szó sem volt a vótok önállóságáról. Az 1480-as években sok vótot deportál-
tak Oroszország középső részére, helyükre pedig oroszokat telepítettek. En-
nek elsődleges oka a határvédelem biztosítása volt oroszajkúakkal.

1617-ben, a sztolbovói békében Ingermanland Svédországhoz került. A
lutheránus térítések és az adóterhek elől sok ortodox vallású vót Oroszor-
szágba menekült, részben helyükre telepítették be azokat a finneket, akik a
későbbi inkeri finnek alapnépességét alkották (ld. az előző fejezetben írotta-
kat).

A svéd uralom még száz évig sem tartott, a nagy északi háborúban az oro-
szok foglalták el ezt a területet. 1703-ban Nagy Péter megalapította Szentpé-
tervár városát, ennek az itteni finnugorságra nézve radikális következményei
lettek: egyrészt sok orosz költözött be az új nagyvárosba, másrészt pedig sok
őslakost kitelepítettek, a vótok jelentős részét Kazanyba deportálták.

A 19. században az asszimiláció felgyorsult. Statisztikai adatok szerint a
század közepén még mintegy ötezren voltak, számuk az 1917-es forradalmak
idejére ezer körülire esett vissza. Beolvadásukat meggyorsította ortodox val-
lásuk, az orosz kultúrához való tartozás.

Iskoláik sem akkor, sem a szovjet időkben nem voltak. Az 1920-as évek
fellendülése sem érintette őket, oly kevesen voltak, hogy az irodalmi nyelv
megteremtésének igénye fel sem merült. Ráadásul a helyzetük a sztálinizmus
idején tovább romlott. Az erőszakos kolhozosítások3 eredményeképpen el-
vesztették eredeti életformájukat, sokan beköltöztek a városokba, ahol hamar
eloroszosodtak. Az 1926-os népszámláláson még 700-an vallották magukat
vótnak. A II. világháború egyik legborzalmasabb csatája, Leningrád 900 na-
pos ostroma sok finnugor áldozatot is szedett. Az inkeriekkel együtt sok
vótot is evakuáltak Finnországba, akiket azonban a háború befejeztével
visszaküldtek a Szovjetunióba. Büntetésből szétszórták őket, csak 1956-ban
térhettek haza – ha volt hova. Mindezen megrázkódtatások eredményeképp a
vót népesség 1959-re már csak mintegy 50–60 főt számlált. Az 1989-es cen-
zus 62 vótot tüntetett fel, mintegy felük beszélte anyanyelvét. A vótot ma

                                               
3 Az orosz коллективное хозяйство ’közös gazdaság’ rövidítése. Szovjet termelőszö-

vetkezeti forma.



3

már csak az idősek ismerik, s csak otthoni nyelvként használják, ezt is csak
három faluban. Az egyház nyelve az orosz.

Észtországban 1992-ben megalapították a Vót Szövetséget, melynek célja
a vót kultúra és nyelv fenntartása. 1997-ben Joenperä faluban vót múzeumot
hoztak létre. 2003 óta van zászlajuk, címerük és himnuszuk is. 2008-ban
felvették őket az oroszországi őshonos népek listájára, így – elvileg – némi
beleszólásuk is lenne a kisebbségi élet szervezésébe. 2013-ban vót múzeumot
nyitottak a Luutsa nevű településen.

Legfőbb tragédiájuk, népességük teljes elenyészése elsősorban arra vezet-
hető vissza, hogy mindig is stratégiailag fontos helyen laktak. Útjában voltak
keletre igyekvő kereskedőknek, hódítani akaró német lovagrendeknek, svéd
és finn telepeseknek, orosz betelepülőknek, az épülő Szentpétervárnak, a náci
hadseregnek s legvégül a szovjet bürokratáknak.

A vót nyelvről

A vót magánhangzó-rendszer a finnben is meglévő hangok (a, o, u, ä, e, i,
ö, ü) mellett ismeri az észt õ-nek megfelelő középső nyelvállású, veláris, illa-
biális vokálist. Az orosz jövevényszavakban él a veláris Ï (or. ы). A vótban
vannak zöngés zárhangok (b, d, g), z és affrikáták. A magas magánhangzó
előtti k č-vé változik: tšeeli ’nyelv’ ~ fi. kieli, čäsi ’kéz’ ~ fi. käsi, tšentšä ’ci-
pő’ ~ fi. kenkä. A szóvégi h és k a nyugati vótban eltűnt, de a keletiben meg-
őrződött: annaG ’adj’ ~ fi. anna, pereh ’család’ ~ fi. perhe. A nazális hangok
hangsúlytalan szótagokban a zárhangok előtt kiesnek: suurõpi ’nagyobb’ ~
fi. suurempi. A fokváltakozás szélesebb körű, az affrikátákat és a hosszú s-t
is érinti. A névszói esetrendszer és az igerendszer megegyezik az észttel. A
birtokos személyragokat ritkán használják.

A vótoknak soha nem volt önálló közigazgatási egységük. Anyanyelvüket
soha nem tanulhatták iskolákban, nyelvükön írott könyveket soha nem vehet-
tek kezükbe. Elsősorban finn és észt tudósok jóvoltából készültek tudomá-
nyos igényű vót szótárak. 2015-ben jelent meg az észt Heinike Heinsoo nyelv-
könyve, amelyből finn, észt, orosz és angol közvetítő nyelven lehet tanulni
vótul.4

                                               
4 A Facebookon működik a Vaďďa tšeeli. Vatjaa sana päivässä [Vót nyelv. Naponta egy

vót szó] oldal, amelynek több mint 800 követője van. (https://www.facebook.com/
VaddaTseeliVatjaaSanaPaivassa). Ld. még http://vadjamaa.narod.ru/library/library.
html (virtuális múzum) és http://vatland.ru/ (Vót Kulturális Egyesület).
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Modern bibliafordításaik nincsenek, 1878-ban jelent meg Finnországban
vótul a Miatyánk, 1883-ban pedig a Máté evangélium.5

A vót nyelvről, kultúráról, történelemről
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5 KUBÍNYI 2019: 80–81.
6 Részletesebben ld. TÓTH 2014b: 168–171.


