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A rénelnevezések hierarchiájának és alaktani
megformáltságának lehetséges összefüggéseiről

FALK Nóra

0. A nyelvi ökonómia alapja, hogy minél több tárgy kap külön szavas ki-
fejezést, önálló terminust, annál inkább megterheli a beszélő szómemóriáját,
ugyanakkor annál egyszerűbb a mondat szerkesztése, a beszéd. Ezzel szem-
ben minél több a többszavas lexéma, annál kevesebb külön morféma van a
morfématárban, ám annál hosszabb, nehézkesebb a beszéd. Ily módon az
egyes nyelvek akár elhelyezhetők egy képzeletbeli skálán, melynek végpont-
jain a fent jellemzett szintetikus és analitikus eljárás áll.

A következőkben a réntartás Nils Isak Eira két munkája1 alapján összeállí-
tott norvéglapp terminológiáját vizsgálom. Az általam összeállított – itt teljes
terjedelmében természetesen nem közölt – 535 szócikk2 közül 343 tartalmaz-
za a rén különböző szempontok – neme és kora (32 szócikk), agancsa (81),
szőrzete (81), testi adottságai, fizikai állapota (50), füljele (16), viselkedése (59),
funkciója (19), illetve a tulajdonviszonyok (5) – szerinti elnevezéseit. Ezeket
a nyelvi gazdaságosság szempontjai szerint áttekintve azt láthatjuk, hogy

a) a norvéglapp szókészlet e szegmense a szintetikus és az analitikus eljá-
rásra egyaránt bőségesen szolgáltat példákat;

b) a precizitásnak a hatékonyság érdekében megkívánt igen magas foka az
elnevezések bizonyos csoportjaiban az analitikus eljárás túlsúlyához vezet, ami
nem feltétlenül segíti elő az imént vázolt nyelvi gazdaságosság megvalósulását.
                                                
1 Eira 1984; Eira 1994.
2 A nyelvi adatok elsősorban a norvéglapp nyelvjárás norvégiai szóhasználatát tükrözik.

Írásmódjuk az 1978 nyarán, a svédországi Arjeplogban rendezett XX. Számi Konferen-
cián elfogadott, és a következő évvel hatályba lépett, így Svédországban, Norvégiában
és Finnországban is hivatalosnak tekintett ortográfia elveit követi. Néhány esetben
nagy segítségemre volt ennek az egyszerűsítő írásmódnak Pekka Sammallahti által a
tudományos munkákban hasznosnak bizonyuló továbbfejlesztése. (Sammallahti is mel-
lőzi nagy elődei, Lagercrantz és Nielsen fonetikus jelölésmódjának részletező, számos
mellékjelet alkalmazó rendszerét.)
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Míg a terminológia pontosságának okaira a szemantikai vizsgálat derít
fényt, addig annak következményeit a morfológiai sajátosságok − mindenek-
előtt az összetett szavak dominanciája − tükrözik. Ennek kapcsán a követke-
zőkben 1) a rénelnevezések szemantikai vizsgálatának egynémely nehéz-
ségét, illetve 2) az alaktanilag összetett rénelnevezések főbb típusait kívánom
bemutatni.

1. A norvéglapp rénelnevezések optimális műszók: nincsenek szinonimá-
ik, és elfogadott definícióval rendelkeznek. Mindez a réntartás szakszókin-
csének legtöbb eleméről elmondható, a terminusok lexikográfiai feldolgozása
mégis számos problémát vet fel.

1.1. Egy terminus lexikográfiai leírása három részből áll: a) a terminus
jele (egy szó vagy többszavas lexéma); b) a jelölt fogalom meghatározó
jegyeit megadó definíció; c) a fogalom pontos megismeréséhez szükséges
értelmezés, mely kiegészítéseket tartalmaz a definícióhoz.

Sok esetben az a) pontban megkívánt jel hiányzik a magyar nyelvből, hiszen
– a magyarázatot a végletekig leegyszerűsítve – beszélői nem tartanak rént.
A fogalmak nyelvi jelölőinek, a terminusoknak a rendszere kultúra- és nyelv-
függő, a különböző kultúrák kialakult fogalmi rendszereiben eltérések mutat-
koz(hat)nak. Kultúrspecifikus jeltárgyak esetén (amelyekben kifejeződik az
adott kultúrközösség sajátos élmény- és ismeretanyaga, tehát amelyek az egyik
nyelvben léteznek, a másikban nem) úgynevezett nyelvi reáliákkal, más né-
ven lefordíthatatlan elemekkel (nonekvivalens lexémákkal) találjuk szemben
magunkat. Ha referens híján hiányzik a célnyelvi terminus, a lexikográfus
lehetőségei optimális esetben is a b) és a c) pontban leírtakra korlátozódnak.

A definíciók megfogalmazása során praktikusan olyan taxonómiát érde-
mes alkalmazni, amely lehetőséget nyújt a szóanyag egyfajta csoportosításá-
ra és áttekinthetőbbé tételére. Lexikológiai vizsgálati módszerként ilyen ese-
tekben az onomasziológia, azaz a jelöléstan kínálkozik. Ez azt kutatja, hogy
egy adott nyelvben hogyan, milyen szempontok alapján neveztek el bizonyos
dolgokat, jelenségeket. Ennek megfelelően az onomasziológiai szótárak nem
ábécé sorrendben, hanem fogalmi csoportokra bontva tárgyalják a szókincset.

A réntartás terminológiájának magját alkotó informatív rénelnevezések a
velük jelölt állatról a névadó közösség, a nomadizáló állattartók számára fon-
tos információkat nyújtanak. Ezek az információk azonban a neveket nem
használó kultúrák képviselőinek – tapasztalatok, szakismeret, viszonyítási
alap hiányában – nem feltétlen teszik lehetővé a terminusok adekvát definiá-
lását. A nevekben rejlő implicit információk ugyanakkor módot adnak arra,
hogy a terminológia elemeit fogalmi-szemantikai csoportokba soroljuk. Bár e
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csoportok határai nem minden esetben húzhatók meg egyértelműen, a név-
adás szemléletét és motivációját tükrözik.

1.2. Magam a réntartás norvéglapp terminológiáját három fő jelentéstani
csoportba sorolom. Az elsőbe a rén különböző szempontok (nem, kor, agancs,
szőrzet, fizikai állapot, füljel, viselkedés, funkció, tulajdonviszonyok) szerin-
ti elnevezései, tulajdonságai, tevékenységei, valamint bizonyos csoportjainak
elnevezései (gyűjtőnevek) tartoznak. Az agancs egyes részeinek elnevezései
ugyancsak itt szerepelnek. A második fő csoport az emberre vonatkozó sza-
vakat tartalmazza: a rénpásztor elnevezéseit és tevékenységeit. A harmadik
fő csoport a (természeti és anyagi) környezetet hivatott lefedni: a réntartás
körülményeire, jellemző vagy fontos helyszíneire, időszakaira, eszközeire
(ide értve a füljeleket is), valamint a rén táplálkozására vonatkozó szavakat
sorolhatjuk ide.

Ebben a tanulmányban – mint a bevezetőben jeleztem – az első fő csoportba
tartozó rénelnevezések vizsgálatára szorítkozom, melyek tehát az alábbi szem-
pontok, névadási motívumok szerint sorolhatók jelentéstani (al)csoportokba:

I. külső, fizikai tulajdonságok
1. nem: nőstény – hím: nem kasztrált, kasztrált
2. kor
3. nem és kor: nőstény – hím
4. agancs: az agancs hiánya – az agancs nagysága – az agancsot alkotó

ágak mérete, mennyisége, formája, állapota
5. szőrzet: a szőrzet minősége – a szőrzet színe: egyszínű (világos, deres,

sötét), foltos (fej, törzs, láb)
6. testi adottságok, fizikai állapot
7. füljel

II. belső tulajdonságok, viselkedés

III. funkció

IV. tulajdonviszonyok

Természetesen vannak elnevezések, amelyek több kategóriába is besorol-
hatók. Például a sárgoaivi elnevezés olyan rénborjúra alkalmazható, amely-
nek az agancsán már van elágazás (sárg- < sárggis ’vonal, vonás’ + oaivi
’fej’). Ez a definíció az állat korára és agancsára vonatkozó információt egy-
aránt tartalmaz, tehát mindkét csoportba indokolt felvenni. Ilyen esetekben
az adott szót csupán az egyik kategóriában elemzem. (A dolgozat végén – a
3. pontban – közölt táblázatban összefoglalt statisztikát is ezt figyelembe vé-
ve készítettem: minden teminust egyszer számoltam.)
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1.3. A lapp réntartó gazdák spontán névalkotása sok esetben precízebbnek
és szemléletesebbnek bizonyul, mint egy-egy tudományos szakszó. A leg-
szemléletesebb nevek létrejötte részben érzelmi indíttatású is lehet, a precizi-
tásnak azonban nyilvánvalóan elsősorban gyakorlati okai  vannak. Például a
varitčoarvedahkki háromszoros összetétel olyan egyéves hím rént jelöl, amely
már a másfél éves rénre jellemző agancsát növeszti, jóllehet életkora ezt nem
indokolja (varit ’második életévében lévő hím rén’, čoarvi ’agancs’, dahkki
’csináló’). Ebben az egyetlen szóalakban használói utalnak a szó jelöltjének
korára, nemére, agancsának tulajdonságaira.

Érzelmi kötődés kifejeződését is tetten érhetjük például abban, hogy a
még meg nem született rént – a réntartó gazda legfőbb vagyonát, boldogulá-
sának zálogát – egy nem réntartó lapp beszélő nevezheti a „rén magzatá”-nak
(bohcco ohki: boazu ’rénszarvas’, ohki ’magzat’), a réntartók mégis úgy ne-
vezik: sismiessi, azaz ’belső borjú’ (sis- ’belső’, miessi ’rénborjú’). A rénte-
hén méhét (álddu heagga: áldu ’réntehén’, heagga ’méh’) pedig úgy hívják:
miesegoahti, azaz ’borjúsátor, a borjú sátra’ (miessi ’rénborjú’, goahti ’lapp
sátor’).

Igen sok esetben hasonlóság motiválja a névadást. A snuggoaivi elneve-
zés például olyan agancsot jelöl, amelynek ágai rendkívül előre hajlanak: az
összetétel előtagja a snuggat ’szimatol; lop, csen’ ige, utótagja az oaivi ’fej’
főnév; a szintén metaforikus skierreoaivi főnév alacsony, rövid ágú agancsot,
illetve az ilyen agancsot viselő rént jelöli: az agancs formája, mérete a lapp
flóra egyik jellegzetességére, a törpenyírre (skierri, lat. Betula nana) emlé-
kezteti a névadó réntartókat.

1.4. Magam – sem zoológus, sem anatómiai, etológiai ismeretekkel bíró
állattartó szakember nem lévén – számos nehézséggel találkoztam a réntartás
terminusainak magyar nyelvű definícióinak, azok értelmezésének megfogal-
mazása során. A következőkben egyetlen szót kiválasztva röviden vázolom,
milyen akadályokba ütközne az, aki a definíciók célnyelvi körülírását az is-
mert lapp meghatározások fordításának vélné csupán.

A réneknek az agancs formája, nagysága alapján való elnevezései között
találjuk a lieñbmečoarvi szót: ’(boazu) mas leat govddit čoarvvit go suhkkes-
oaivis, ja suorggit hui lahkalaga; sulastahttá govdačoarvvi, muhto govda-
čoarvvis eai go moadde suorggi’, azaz ’rén, amelynek szélesebb az agancsa,
mint egy suhkkesoaivi-nak, az agancs ágai egymáshoz közel helyezkednek
el; hasonlít a govdačoarvi-ra, ez utóbbinak azonban kevesebb (általában egy-
két) elágazása van’. Ebben a definícióban szerepel két olyan szó, amely ma-
ga is szakszónak minősül, s így önállóan is szerepel a rénelnevezések ugyan-
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ezen csoportjában. A réntartók szakszókincsének más elemeihez való hason-
lítást tartalmazó meghatározás van tehát a birtokunkban.

Adódik a következő lépés, a viszonyításul szolgáló fogalmak értelmezését
hívjuk segítségül. Az egyik ezek közül a govdačoarvi: ’govdat badjin dahje gea-
žis, muhto eai nu ollu suorggit go lieñmmis, eai suorggit go okta guokte’, azaz
’az agancs ágainak csúcsa vagy felső része széles, azonban nincs olyan sok
(legfeljebb egy-két) elágazása, mint egy lieñbmi (= lieñbmečoarvi) esetén’.

A másik hivatkozott szó a suhkkesoaivi: ’mas leat ollu suorggit, muhto eai
nu guhkit go bierffis ja eai nu govdagat go lieñbmánis’, azaz ’agancs sok
elágazással, ám ezek nem olyan hosszúak, mint egy bierfi esetén, és nem
olyan szélesek, mint egy lieñbmi (= lieñbmečoarvi) esetén’.

Ebben egy újabb elem, egy újabb viszonyítási lehetőség fogalmazódik
meg, a bierfi értelmezése: ’boazu mas leat suorgás čoarvvit, ja surggiin velá
suorggit’, azaz ’ágas-bogas agancsú rén, az ágak hosszúak és egyenesek’.

A négy szó (lieñbmečoarvi, govdačoarvi, suhkkesoaivi, bierfi) jelentéstar-
talmában közös az agancs ágainak számára és szélességére való utalás, egy
nem anyanyelvi beszélő számára azonban kevés a definíciók hiteles és pon-
tos megfogalmazásához szükséges információ. Vajon miben látnánk (ha lát-
nánk) köztük különbséget, ha a négy elnevezés egy-egy képviselőjét egymás
mellé állítanánk? Egy agancs ágának hosszúsága tekintetében mi az a mér-
ték, amely alatt az állat még suhkkesoaivi, fölötte viszont már bierfi? Hány
elágazással kell rendelkeznie egy agancsnak ahhoz, hogy viselőjét ne lieñbme-
čoarvi-nak, hanem bierfi-nek nevezhessük?

2. A terminusoknak a bevezetőben meghatározott, kiemelt csoportja, azaz
a rének bizonyos szempontok szerinti elnevezései körében – miként a ter-
minológia egészében is – igen magas az összetételek aránya (a teljes szó-
anyag 535 szócikke, azon belül a 343 rénelnevezés közül 200 – azaz 58%-uk –
tartalmaz összetett szavakat). A réntartás norvéglapp terminológiájának ez a
sajátossága elengedhetetlenül szükséges a kívülálló számára sokszor szinte de-
finiálhatatlan különbségek megfogalmazása, nyelvi érzékeltetése érdekében.

Az összetett szavak alaptagja lehet főnév vagy melléknév. A főnévi alap-
tagú összetételek alaptagja:

a) meghatározhatja azt a tágabb kategóriát, amelybe az összetétellel jelölt
példány besorolható (pl. boazu ’rénszarvas’, heargi ’ökör’, miessi ’rénborjú’);

b) jelölheti a rén valamely testrészét, amelynek az előtagban megfogalma-
zott sajátossága elegendő motivációt jelent egy önálló lexéma létrejöttéhez
(pl. beallji ’fül’,  čeabet ’nyak’, čoarvi ’agancs’, juolgi ’láb’, njunni ’orr’,
oaivi ’fej’,  sealgi ’hát’, siidu ’oldal’);
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c) lehet önállóan is használatos, speciális jelentéssel bíró főnév, mely
azonban adott helyzetben további specifikációt igényel (pl. gabba ’fehér
rén’, muzet ’sötét rén’, noagar ’kimerültségig dolgoztatott rénökör’, jolli ’kö-
vér (bizonyos kövérségű) rén’, rotnu ’meddő réntehén’);

d) és lehet képzett főnév is (pl. luosttat ’fehér oldalú rén’ < luosti : luostti-
’fehér csík vagy sáv »a rén oldalán«’).

A főnévi alaptagú összetételek előtagja lehet:
a) főnév (nominatívuszban vagy akkuzatívusz-genitívuszban): vagy tőszó

(pl. beaivi ’nap’, biddu ’lábszárvédő’, gáica ’kecske’ : Akk-Gen. gáicca),
vagy származékszó (pl. njuorat ’újszülött’ < njuorra ’törékeny, gyenge’);

b) melléknév: a melléknevek attributív alakja (pl. alla ’magas’, čáhppes
’fekete’);

c) valamilyen igei származék. Ez utóbbi a legtöbb esetben az ige befeje-
zett melléknévi igeneve (pl. ástan < ástat ’elsorvad’ : ástan|čoarvi ’rén, ami-
nek nem fejlődött ki az agancsa, tkp. »sorvadt agancsú«’), vagy redukálódott
infinitívuszi alak (pl. čallat : čala- ’ledörzsöl »agancsról a háncsot, bőrt«’:
čal|oaivi ’rén fényesre dörzsölt aganccsal’).

Az előtag végi magánhangzók a következőképpen változnak meg: -i > -e
(pl. beaive|luosttat ’rén sok fehér csíkkal az oldalán’: beaivi ’nap’ + luosttat
’fehér oldalú rén’), -u > -o (pl. biddo|juolgi ’rén az alapszínétől eltérő árnya-
latú lábbal’: biddu ’lábszárvédő’ + juolgi ’láb’), -á > -a (pl. gáida|njunni
’rén, fején ék alakú fehér mintázattal’: gáidá ’betoldás, ék’ + njunni ’orr’).

A melléknévi alaptagú összetett szavak a melléknevek predikatív (nem
attributív) alakját tartalmazzák (pl. bahá ’rossz, bosszús’, lodji ’nyugodt,
szelíd’). Természetesen előfordul, hogy a melléknév valamilyen képzőelemet
tartalmaz (pl. ballalas ’félős, félénk’ < ballat ’fél vmitől’).

A melléknévi alaptagú összetételek előtagja lehet:
a) főnév (nominatívuszban), pl. bádde|bahá ’kötélen, kipányvázva nyug-

talanul viselkedő rén’: báddi ’kötél’ + bahá ’bosszús’; bádde|lodji ’a kipány-
vázást, kötélen tartást jól viselő rén’: báddi ’kötél’ + lodji ’nyugodt, szelíd’;
lávže|ballalas ’lasszótól, kötéltől félő rén’: lávži ’kötél, lasszó’ + ballalas
’félős, félénk’; muorje|girjjat ’tarka rén apró foltokkal’: muorji ’folt »állat
szőrzetén«, eredeti jelentése ’bogyó(s gyümölcs)’ + girjjat  ’tarka, foltos’ <
girji  ’folt’;

b) ritkábban melléknév: a melléknevek attributív alakja (pl. guhkes|ovda-
gieñat ’olyan rén, amely agancsának szemágai rendkívül hosszúak’: guhkes
’hosszú’ + ovdagieñat < ovda|giehta ’agancs szemága’).
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2.1. A ’szelídített (értsd: nem vad) rénszarvas’ általános megnevezése a
lpN boazu főnév, mely a finnugor, esetleg az uráli korig visszavezethető tő-
szó.3 Etimológiai összefüggésbe hozható az -ej képzőelemet tartalmazó votj.
pužej ’rénszarvas, vad rénszarvas’ szó tövével, és esetleg az azonos jelentésű
fi. poro szóval is.

A rén elnevezései között 32 olyan terminus található, amely az állat ne-
mére és/vagy korára utal. A névadás alapvető, elsődleges szempontja ez,
ennek megfelelően számos (ősi) tőszót találunk közöttük, azonban 56%-uk,
18 elnevezés összetétel.

Tőszó például az (átmenetileg) meddő nőstényt jelölő rotnu4 vagy az
agancs nélküli (elsősorban nőstény) rént jelölő goalla5 főnév.

A képzett szavak gyakori eleme az -š és a -t képző, melyek egyaránt az
adott tulajdonsággal jellemezhető egyedet jelölik. Az -š képző a réntartás ter-
minológiájának itt vizsgált elemei közül azonban kizárólag nőstény rénekre
vonatkozó származékokban jelenik meg.6 Például a lojáš ’rendkívül szelíd
réntehén’ derivátum alapszava a lodji # lojes, lojis ’nyugodt, szelíd’ mellék-
név, amelyhez egy hasonló természetű hím vagy kasztrált egyed elnevezése
esetén a -t képző járul: lojat ’nyugodt természetű, lusta rénökör’.

2.1.1. Összetett szavak a rén nem és/vagy kor szerinti elnevezései között

2.1.1.1. Nem
2.1.1.1.1. Nőstény (njiŋŋelas, áldu)7

a) A čoarvi ’agancs’ utótagú elnevezéseket értelemszerűen az állat agan-
csának valamely jellegzetessége motiválja (bővebben lásd a 2.2.1. pontban).
A kívülálló számára azonban meglepő lehet, hogy ezek egy része − általában −
nőstényt jelöl: ez csupán tapasztalat révén tudható. Néhány példa:

asttahat|čoarvi ’nőstény, amelynek az agancsa magasan, egyetlen helyen
ágazik el’ (asttahat ’ösztöke, bot’);

biipo|čoarvi ’rén(tehén) elágazás nélküli aganccsal’ (biipu ’cső’);

                                                
3 FU, ?U poča ’rén(borjú)’ > PS pōcōj ’rénszarvas’ (ld. UEW 387; vö. SL 232, LpWsch

5115, YS 967, SSA II/399, Wickman 1965 : 505).
4 < PS ronō ’réntehén’ < skand., vö. LpWsch 5802, YS 1047.
5 < skand., vö. SSA I/391.
6 Tágabb szóanyagban találunk nem nem-specifikus szavakat is, pl. maŋeš ’hátsó láb

(lenyúzott) bőre’ < maŋŋe ’hátsó’.
7 A njiŋŋelas szó bármely állatfaj nőstényének jelölésére alkalmas, az áldu főnév kizáró-

lag a réntehenet jelenti (vö. SSS 151, illetve 21).
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fáhkka|čoarvi, fáhkka|mohkat ’nőstény rén horgas ágú aganccsal’ (fáhk-
ka ’hirtelen’ + mohkat < mohkki ’kanyar, görbület’);

gáicca|čoarvi ’réntehén különösen hátrahajló »kecske szarvára emlékezte-
tő« aganccsal’ (gáicca ’kecske’);

nábar|čoarvi, nábár|čoarvi ’agancs csavart végű ágakkal (általában nős-
tény)’ (nábar ’csavar [fn]’).

b) A réntehén és borja viszonyára utalnak azok az elnevezések, melyek
előtagja azt az évszakot jelöli, amikor a réntehén elvetélt. Ha például ez
ősszel történt, az állat a čakča|čoavččis ’borját ősszel elveszített réntehén’
nevet kapja (čakča ’ősz’ + čoavččis ’elvetélt, borját elveszített réntehén’).
Hasonló összetételek jelölik a tavasszal (giñña ’tavasz’), illetve a nyáron
(geassi ’nyár’) elvetélt teheneket: giñña|čoavččis, geasse|čoavččis.

A ’réntehén újszülött borjúval’ jelentésű miesse|áldu összetétel előtagja a
miessi ’rénborjú (születésétől az első télig)’, utótagja az áldu ’nőstény rén,
réntehén’ főnév. Az a réntehén, amely újszülött borját ugyan elveszítette, de
korábbi borja még követi, a čearpmat ’rénborjú (életének első telétől a követ-
kező őszig)’ és az eadni ’nőstény, anya’ szavak összetételével kapja nevét
(čearpma|eadni / čearpmat|eadni).

c) Valamely viselkedésbeli sajátosság motiválta a nőstény rének elnevezé-
sei közül például az alábbiakat:

livva|sai||oahci, livva|sai||vuoññu ’szelíd nőstény, amely elsőként fekszik
le, ezzel a többi rént is megnyugtatva és pihenésre késztetve’ (livva-
sadji ’pihenőhely’ [livvat ’fekszik, pihen’ + sai ’hely’] + oahci ’aka-
dály’; vuoññu ’alap’);

náhppe|rokkan ’réntehén, amely fejés közben hajlamos feldönteni az
edényt’ (náhppi ’fejőedény’ + roggat ’turkál, vájkál’).

Ugyancsak önálló elnevezést igényel az a nőstény, amely a párzás és meg-
termékenyülés után is keresi a hímek társaságát (sarat|áldu: sarat ’a párzási
időszak vége’ + áldu ’réntehén).

2.1.1.1.2. Hím
Nem kasztrált (varis, sarvvis). A varis szó bármely állatfaj hímjének

jelölésére alkalmas, a sarvvis főnév kizárólag a rénbikát jelenti.8 A hím rének
alaktanilag összetett elnevezései közül a sarvvis főnév mindössze egyben
jelenik meg – akár el is hagyható – utótagként: a csorda legerősebb bikáját,
mely párzás idején a vezérbika szerepét tölti be, az áidna|vál||sarvvis (vagy

                                                
8 SSS 201, illetve 177.
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áidna|váldu) terminus jelöli (áidna ’egyetlen, egyedüli’ + váldu ’hatalom’).
Ez a név egyúttal az állat funkciójára is utal. Más, hímekre vonatkozó, mor-
fológiailag összetett elnevezések jellemzően a rén fizikai állapota tekinteté-
ben nyújtanak járulékos információt. Ismert tény, hogy párzás előtt a rén-
bikák nyaka megvastagszik. Ez a jelenség motiválja a báññan|čeabet termi-
nust, melynek előtagja a báññat ’megvastagodik’ ige Part. Perf. alakja, utó-
tagja pedig a čeabet ’nyak’ főnév.

Ugyancsak testi sajátosságot tükröz a garran|čeabet elnevezés, amely azt
a hím rént illeti, melynek nyakáról tavasszal kihullott a szőr (garran: Part.
Perf. < garrat ’megkeményedik’).

Kasztrált (heargi).9 A hímeket általában 3–4 éves korukban – az állatok
szétválogatása és megjelölése után – ősszel, a párzás előtt harapják, azaz he-
rélik, amikor jó fizikai állapotban vannak. A kasztrálásnak ezt a hagyomá-
nyos eljárását10 jelölő gáskit ige származéka a gáskkit főnév, mely az ily mó-
don, frissen herélt ökör (amely már a következő télen igavonóvá válhat)
megnevezésére használatos. A szokásostól korábban, nyáron kasztrált rénök-
röt külön terminus, a geasse|gáskkit összetétel jelöli (geassi ’nyár’).

Nem csupán a kasztrálás időpontja, hanem annak módja és szakszerűsége
is befolyásolja a leendő igavonó teherbírását s ennélfogva értékét. Csak a
rendkívül nagy termetű és erős hímeket nem herélik ki 5–6 éves korukig,
amely kor után erejük fogyatkozni kezd.11 Jó igásállat a harmadik vagy ne-
gyedik életévében kasztrált rénekből válik. Ha két évesen kerül sor a kasztrá-
lásra, akkor ez a lesoványodásuk megelőzését szolgálja, hogy kora tavasszal
levághassák őket; ezek – ha mégsem vágják le őket – fürgék lesznek ugyan,
de meglehetősen apró termetűek maradnak (hearge|guhkor ’kis termetű,
gyenge rénökör’).

A rosszul kasztrált, s ezért továbbra is párzásra kész rénökör sajátos visel-
kedése motiválja a biehte|heargi elnevezést (az előtaghoz vö. biehttalit ’el-
lenszegül, kérdésessé tesz’).

                                                
  9 LpN heargi ’(kasztrált és betanított) rénökör, igavonó’ < PS εrkē ’rénökör’ < balti (vö.

lett zirgs ’ló’) (LpWsch 1348, YS 236, SL 248, Johd 89) (vö. lpD hirkiä ’ló’, ld. Ha-
lász Ignác: Déli lapp szótár. Bp. 1891). LpN > fi härkä ’igavonó rénökör’ (SSA I/210).

10 Olykor késsel is heréltek (lpN gáldet), különösen akkor, ha harapáskor a herezacskó
szétpukkadt. Azonban úgy tartották, hogy az ilyen módon kasztrált állatok fejletlenek,
gyengék, rossz étvágyúak lesznek.

11 A legszebb sötét (lpN muzet) és fehér (lpN čeaskkut, gabba, jievja) réneket nem kaszt-
rálják.
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2.1.1.2. Kor
A kizárólag az állat korára (tehát a nemére nem) utaló rénelnevezések

mindegyike borjúra vonatkozik. A rénborjúk nemét még nem tükrözi a ne-
vük. Megnevezésükre két szót ismer a norvéglapp terminológia. A borjakat
mintegy másfél éves korukig (májusi születésüktől a következő év teléig) te-
kintik borjúnak, megnevezésük attól függ, hány hónapos az állat: születésétől
az első télig a neve miessi, életének első telétől a következő év őszéig pedig
čearpmat. Ez utóbbi szó jelentése egy lapp beszélő − különösen egy réntartó
gazda − számára ’második életévében lévő rén’. Amennyiben az állat nemét
is ki kívánja fejezni – ahogy azt a következő (2.1.1.3.) pontban közölt táblá-
zatban látni fogjuk –, a varek, varit ’második életévében lévő hím rén’ vagy
a vuonjal ’második életévében lévő nőstény rén’ terminust használja.12

Mindezek alapján nem meglepő, hogy a (csak) korra (de nemre nem) utaló
összetett elnevezések utótagja vagy a miessi ’rénborjú (születésétől az első tél-
ig)’, vagy a čearpmat ’rénborjú (életének első telétől a következő őszig)’ főnév.

A réntartó gazdák vagyonának gyarapodása egyenes arányban áll a nyáj
szaporulatával. A fiatal állatok fontosságát a szókincs is tükrözi, hiszen az
említett két szó számos összetételben megjelenik.

a) Fontos, az újszülött állat életben maradása szempontjából is lényeges
információ, hogy hol, nyílt hegyvidéken (duottar ’tarhegy’), vagy védettebb
völgyekben (vuopmi ’»folyó«völgy’) jött-e a világra. Neve is ettől függ: az
élete első szakaszát a hegyekben töltött borjú jelölésére a duottar|miessi össze-
tétel használatos, míg „szerencsésebb” kortársai a vuopme|miessi nevet kapják.

Nem kevésbé lényeges szempont, hogy mikor, a megszokott időben (ta-
vasszal), vagy késve (nyáron) született-e az állat. A nyáron – vagy ősszel –
született borjak ugyanis nem minden esetben erősödnek meg kellőképpen a
(korai) tél beköszöntéig, s a réneket kínzó rovarok (böglyök, bagócsok) szá-
mára is könnyebb prédát jelentenek a vékony, sérülékenyebb, könnyebben
áthatolható bőrű borjak. E tényezők indokolják például a geasse|miessi ’nyá-
ron született borjú’ terminust (geassi ’nyár’).13

                                                
12 Csupán összevetésképpen: a lpN čearpmat, varit, vuonjal terminusok finn nyelvi meg-

felelői – mindhárom szó a norvéglappból került át a finnbe – szintén a szintetikusság
legmagasabb fokán állnak: fi kermikkä ’második életévében lévő rén’, urakka ’máso-
dik életévében lévő hím rén’, vuongeli ’második életévében lévő nőstény rén’.

13 Azonos jelentésű a geaset képzett főnév < geassi ’nyár’; vö. čavččat ’ősszel született
rénborjú’ < čakča ’ősz’.
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b) A gyenge újszülöttek sok törődést igényelnek, fizikai állapotuk, esetle-
ges fogyatékosságuk kiemelt figyelmet kap. Előfordul például, hogy a borjú
nyitott köldökkel jön a világra; ebben az esetben a čaña|nábat||miessi (čaña
’keresztül, át’ + nábat ’vmilyen köldökű egyed’ < náhpi ’köldök’) névvel
különböztetik meg az egészséges borjaktól. Természetesen ez utóbbiak kö-
zött is lehetnek önálló elnevezést indokolttá tevő különbségek: külön névvel
illetik a még gyenge, fejletlen, anyját követni nem bíró borjút (njuorat|
miessi: njuorat ’újszülött’ < njuorra ’gyenge, erőtlen’), míg az a kb. két he-
tes borjú, amely egy újszülött borjúnál fürgébben, könnyebben követi anyját,
a čálggat|miessi nevet kapja (čálggat < čálga ’fejlett, erős’).

c) Az a borjú, amelyiket az anyja elhagyja, s nem talál magának „pót-
anyát”, komoly veszélynek van kitéve. Ez motiválja a boatka ’elszakadás,
megszakítás’ előtaggal létrejött, a magára hagyott, anyját követni képtelen,
vagy – már valamivel idősebb korában – a nyájtól lemaradt (nem újszülött)
borjút jelölő boatka|miessi, boatka|čearpmat elnevezéseket.

d) A fiatal állatok prémje sokoldalúan felhasználható (például bundák,
lábbelik készítésére), ezért indokoltak a következő elnevezések:

beaskanát|miessi ’bundakészítés céljából levágott, finom szőrzetű rénbor-
jú’ (beaska ’bunda’);

borge|miessi ’új szőrzetét éppen kinövesztett borjú’ (borgi ’a rénborjú el-
ső szőrzete’);

guolmma|miessi ’szőrzetét növesztő, még nem teljesen kinőtt szőrzetű
borjú’ (guolbmá ’szőrzet növesztése’);

muovja|miessi ’rénborjú az első szőrváltás idején’ (vö. muovjádit ’»rén-
borjú« első alkalommal vedlik’);

rukses|miessi ’újszülött, vörösesbarna szőrzetű rénborjú, még az első ved-
lés előtt’ (rukses ’vörös’).

e) Különösen értékes a már fiatalon utódot hátrahagyó rén: čoavje|čearp-
mat ’fiatal nőstény, amely már az első őszön megfogan, vemhes lesz’ (čoavji
’has’; vö. > čoavjjet ’vemhes réntehén’).

2.1.1.3. Nem és kor

A rén nem és kor szerinti elnevezéseit, tehát azon terminusokat, amelyek
az állat nemét és korát egyaránt kifejezik, a következő táblázatban foglalhat-
juk össze:
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NEMKOR

(ÉLET -
ÉV)

HÍM N ŐSTÉNY

2 varit ’második életévében lévő
hím rén’

vuonjal ’második életévében
lévő nőstény rén’

3 vuobis ’harmadik életévében
lévő hím rén’

vuonjaláldu ’harmadik
életévében lévő nőstény rén’

4 gottodas ’negyedik életévében
lévő hím rén’

gottodasáldu ’negyedik
életévében lévő nőstény rén’

5 goasohas ’ötödik életévében
lévő hím rén’

6 máhkan ’hatodik életévében
lévő hím rén’

7 nammaláhpat ’hetedik életévé-
ben lévő vagy idősebb hím rén’

Láthatjuk, hogy míg a hím rének kettőtől hét éves korukig, addig a nősté-
nyek csupán négy éves korukig viselnek évente más-más, a korukra utaló ne-
vet. Ezek közül mindössze három összetétel, amiből kettő nőstényt jelöl. A
harmadik életévében lévő (2½–3 éves) nőstény rén elnevezése (vuonjal|áldu)
a ’második életévében lévő nőstény rén’ és a ’nőstény rén, réntehén’ jelenté-
sű tagokból áll.14 Ennek ismeretében, ezzel összevetve különösen izgalmas,
de egyelőre megválaszolatlan kérdést vet fel a negyedik életévében lévő nős-
tény rén elnevezése (gottodas|áldu), hiszen ennek előtagja önálló terminus-
ként azonos korú (negyedik életévében lévő), de hím (!) rént jelöl (eredetére
vonatkozóan lásd a 2.5. pontot).

Ebben az alcsoportban az egyetlen összetétel, amely hímre, mégpedig a
hetedik életévében lévő vagy idősebb hímre vonatkozik, a namma|láhpat el-
nevezés. Jelentése tkp. ’nevevesztett’, hiszen előtagja a namma ’név’ főnév,
utótagja pedig a láhppit ’elveszít’ ige származéka.

2.2. A rének agancsának jellemzői alapján 81 különböző rénelnevezés –
köztük 4 melléknév – található az általam összeállított szóanyagban. Közülük
61 szóalak (75%) két- vagy háromtagú összetétel.

                                                
14 Azonos előtaggal lásd még: vuonjal|rotnu ’harmadik életévében lévő, (átmenetileg)

meddő réntehén’ (rotnu ’»átmenetileg« meddő nőstény’, vö. stáinnat ’»örökre« med-
dő nőstény’).
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Ezek mellett ebbe a csoportba 14 tő- és 6 képzett szó tartozik. Például a
čoarvi ’agancs’ főnév -i képzős származéka a čoarvai szóalak. Az -i – ma is
produktív – képző az alapszóval jelölt dologban való bővelkedést fejezi ki,
tehát az említett derivátum tulajdonképpeni jelentése ’agancsos’, a réntartási
terminológiában azonban a feltűnően nagy agancsú rének megnevezésére
használatos. Itt jegyzem meg, hogy az ehhez hasonló, főnévként használatos
melléknevek voltaképpen a boazu ’rénszarvas’ jelzői, melyek jelzett szava el-
liptálódott. Ezek a réntartás terminológiájában kettős szófajúaknak tekinthetők.

Hasonlóképpen: a čoarvi főnév fosztóképzős (-heapmi) származéka a
čoarvveheapmi szóalak. Ennek jelentése tehát tkp. ’agancs nélküli’, a réntar-
tók szakszókincsében viszont a feltűnően kis aganccsal rendelkező rének
megnevezése. A valóban agancs híján lévő állatok – legyen szó akár egy-,
akár kétoldali hiányról – számos névvel illethetők, mely nevek egyúttal az ál-
lat nemére vonatkozóan is nyújthatnak információt, pl. ápmil ’fél agancsú
(vagy agancs nélküli) réntehén’,15 goalla ’agancs nélküli rén (elsősorban nős-
tény)’.16 Az is fontos s így a névben megjelenítendő információ, hogy az
adott egyed milyen módon veszítette el agancsát. Annak a rénnek a neve,
amelynek agancsát levágták vagy lefűrészelték, a nállat ’levág, letör (agan-
csot)’ ige származéka (nálat), míg az agancsát természetes módon elhullajtott
rén a nulpu17 nevet kapja, melynek alapszava a nulpet ’agancsát (rén) elhul-
lajtja’ ige; az -at és -u képzős származékok itt az alapszóval kifejezett cselek-
vés eredményével jellemezhető élőlényt jelölik. (Ez utóbbi terminussal első-
sorban a párzás után agancsát vesztett hímeket jelölik.)

2.2.1. Összetett szavak a rén agancs (áksán, čoarvi) szerinti elnevezé-
sei között

2.2.1.1. Az agancs hiányára utaló elnevezések
Az alaktanilag összetett rénelnevezések között találjuk az ástan|čoarvi

terminust, mely olyan rént jelöl, amelyiknek nem fejlődött ki az agancsa (tkp.
’sorvadt agancsú’; ástan < ástat ’elsorvad’ + čoarvi). Mint már volt szó róla,
az is előfordulhat, hogy az állat egyik oldali agancsa ép, a másik azonban le-
esett. Amennyiben az állat neme az adott szituációban kevésbé lényeges – vö.
ápmil –, a čoarvet|bealli összetétellel nevezhetjük meg (čoarvet < čoarvi +
bealli ’fél, fele valaminek’).

                                                
15 LpN ápmil < PS āmē(lē) ’agancs nélküli vagy fél agancsú rén’ (LpWsch 205, YS 50).
16 LpN goalla < skand.; lpN > fi kolla ’agancs nélküli rén’ (SSA I/391, SSS 180).
17 LpN nulpu > fi nulppo ’ua.’ (SSA II/237).



FALK NÓRA

28

2.2.1.2. Az agancsot alkotó ágak méretére, mennyiségére, formájára,
állapotára utaló elnevezések

a) 58 – kivétel nélkül kéttagú18 – elemnek a čoarvi ’agancs’ vagy az oaivi
’fej’ f őnév az alaptagja. Ezek a metonimikus összetételek az agancsra és az azt
viselő rénre egyaránt vonatkoznak. Gyakran mindkét említett utótag kapcsol-
ható ugyanazon előtaghoz, tehát az azonos előtagú, de eltérő (čoarvi vagy
oaivi) utótagú terminusok között nincs jelentésbeli különbség: például a duol-
ba|čoarvi és a duolba|oaivi összetétel egyaránt olyan rént jelöl, melynek az
agancsa alacsony, ágai rövidek és erősen előre hajlanak (duolba ’lapos, sík’).

Itt nem áll módomban mind az 58 összetételt bemutatni vagy akár csak
felsorolni, csupán néhány példát idézek, a teljesség igénye nélkül.

Ide tartoznak azok a rénelnevezések, amelyek nem csupán az állat agan-
csáról informálnak, hanem annak nemére, sőt olykor korára is következtethe-
tünk belőlük. Az (általában) nőstényeket jelölő terminusokat a 2.1.1.1.1.a
pontban már ismertettem, ezeket nem ismétlem. Kasztrált rén elnevezése a
dárse|čoarvi (= dárse|oaivi) összetétel, mégpedig olyan öreg rénököré, amely
megvastagodott rózsatővel19 és megrövidült agancságakkal rendelkezik (dár-
si ’telt, termetes’). Az olyan rént (jellemzően öreg rénökröt, ritkán nőstényt),
amelynek az agancsa előtt vagy mögött többletagancsa is fejlődik, a gearddo|
čoarvi, geardo|čoarvi névvel illetik (gearddo, geardo < geardut ’ismétel’).

Számos esetben az összetétel előtagja az a melléknév, amely az agancs
legszembeötlőbb tulajdonságát fejezi ki, például:

alla|čoarvi ’rén hosszú, felfelé álló ágú aganccsal’ (alla ’magas’);
ceakko|čoarvi (= ceakko-oaivi) ’agancs egyenesen felfelé meredő ágak-

kal’ (ceakko- ’álló, meredek, függőleges’);
gavvaris|čoarvi ’görbe, kunkorodó agancsú rén’ (gavvaris ’görbe,

kunkorodó’);
govda|čoarvi ’agancs felül kiszélesedő ágakkal’ (govda ’széles’);
guhkes|čoarvi ’agancs rendkívül hosszú ágakkal’ (guhkes ’hosszú’);
njárbes|oaivi ’ritkás agancsú rén’ (njárbes ’ritkás, gyér’).

                                                
18 Ebben a jelentéstani alcsoportban egyetlen háromszoros összetételt találtam: luovos|

čoar||ápmil ’félagancsú réntehén, amelynek egyik oldali agancsa ép, a másikat azon-
ban csupán inak tartják’ (luovos ’különálló’ + čoarvi + ápmil ’félagancsú »vagy agancs
nélküli« réntehén’) (→ nem)

19 Rózsatő v. homlokcsap: az agancs töve, legvastagabb része (csontcsap, amelyből az
agancs kinő).
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Az 1.3. pontban már ejtettem szót a hasonlóság motiválta, metaforikus
névadásról. Az ott említett példák sorát tovább bővíthetjük olyan összetéte-
lekkel, amelyek előtagja egy konkrét tárgy, eszköz stb. jelölője, amelyre az
agancs hasonlít:

biika|čoarvi ’rén elágazás nélküli aganccsal’ (biika ’tüske, fog’);
giellan|oaivi ’agancs egymás felé hajló, majdnem összeérő ágakkal’ (giel-

lan ’csapda, hurok’);
rož|oaivi ’agancs egymáshoz igen közel álló ágakkal’ (rož- < rohči ’szűk

hely, szoros [fn]’).

Több képzelőerő és vizualitás szükségeltetik azon összetételek elemzésé-
hez, amelyek előtagja olyan tevékenységet kifejező ige (vagy annak főnévi
származéka), amire az elnevezéseket megalkotó réngazdák egyes állataik lát-
tán asszociálnak. Az 1.3. pontban említett ’szimatoló’ rén (snugg|oaivi) mel-
lett például ismeretes a ládjo|čoarvi is, melynek agancsa jellegzetesen előre
konyuló, talán sarlóra vagy kaszára, vagy magára a tevékenységre emlékez-
tető ágakból áll, a ládju előtag jelentése ugyanis ’szénagyűjtés, -kaszálás’.

A rének újonnan növő agancsa puha, gyenge, s egy dúsan erezett bőrréteg
fedi (ez az ún. háncs); ezen keresztül jutnak a tápanyagok az agancs csúcsá-
ba, ahol a tulajdonképpeni növekedés történik. A rén hátsó lábán mirigyek
találhatók, ezek váladékával áprilistól június közepéig kenegeti a növésben
lévő agancsát, később azonban, a már kifejlett agancsot, fényesre dörzsöli. E
két fázisra utalnak a következő elnevezések:

námme|čoarvi ’agancs, amelyről a rén még nem dörzsölte le a bőrt’
(námmi ’háncs »a rén agancsát fedő szőrös bőr«’);

čal|oaivi ’rén fényesre dörzsölt aganccsal’ (čallat : čala- ’ledörzsöl »agancs-
ról a háncsot, bőrt«’).

b) Négy szóban az agancs homlokágának (a legalsó, a homlok fölé hajló,
kiszélesedő részének, galba) valamely sajátossága motiválta az elnevezést:

govda|galba ’agancs szokatlanul nagy és széles homlokágakkal’ (govda
’széles’);

latnja|galba ’rén, amelynek mindkét oldali agancsán van homlokág’
(latnja ’dupla’);

nurso|galba ’rén korongszerű homlokággal’ (a nurso- előtagot ez idáig
nem sikerült tisztáznom; az összetételek határán szabályszerűen bekö-
vetkező magánhangzó-változást figyelembe véve alapalakja minden
bizonnyal nursu, jelentését azonban nem ismerem);

ruossa|galba ’rén kereszt alakú homlokággal’ (ruossa ’kereszt’).
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c) Az agancs szemága20 (ovdagiehta: ovda- ’első, elülső’ + giehta ’kéz,
kar’, illetve melléknévi származéka: ovdagieñat ’vmilyen szemágú’) is fon-
tos szempont az állat megnevezésekor:

guhkes||ovda|gieñat ’rendkívül hosszú szemágú rén’ (guhkes ’hosszú’);
latnja||ovda|giehta ’rén, amelynek homlok- és szemága egyaránt van; rén-

borjú két szemággal’ (latnja ’dupla’);
roahkke||ovda|gieñat ’olyan rén, amely agancsának szemágai hurokszerű-

ek’ (roahkki ’horog’).

d) Összetételi utótag nem csupán az agancs valamely része vagy maga az
’agancs’ lehet, hanem valamilyen típusú, például ’kevés rövid ágból álló
(vagy elágazás nélküli)’ agancs (sággi) is (< sággi ’pálca, rudacska’):

biika|sággi, biikka|čoar||sággi (= biika|čoarvi) ’rén elágazás nélküli
aganccsal’ (biika ’tüske, fog’; čoar- < čoarvi ’agancs’);

buiko|sággi ’(fiatal rének) elágazás és szemág nélküli, egyenesen felfelé
meredő agancsa’ (buiku ’pálcika’).

e) A többszörös, háromtagú összetételek között találjuk azokat a szavakat,
amelyek létrejöttét a rén agancsa és életkora közötti disszonancia motiválta.
Ezek az állat agancsára, nemére és korára vonatkozó információt is nyújtanak:

varit||čoarve|dahkki ’egyéves hím rén, amikor már a másfél éves rénre
jellemző agancsát növeszti’ (varit ’második életévében lévő hím rén’ +
čoarvi + dahkki: Part. Pres. < dahkat ’csinál, készít’);

vuobis||čoarve|dahkki ’hím rén a második évében, amikor már a három
éves rénre jellemző agancsát növeszti’ (vuobis ’harmadik életévében
lévő hím rén’ + čoarvi + dahkki);

gottas||čoarve|dahkki, gottodas||čoarve|dahkki ’hím rén a harmadik élet-
évében, amikor már a négy éves rénre jellemző agancsát növeszti’ (got-
tas, gottodas ’negyedik életévében lévő hím rén’ + čoarvi + dahkki);

goasohas||čoarve|dahkki ’hím rén a negyedik életévében, amikor már az
öt éves rénre jellemző agancsát növeszti’ (goasohas ’4½–5 éves hím
rén’ + čoarvi + dahkki).

2.3. A rének szőrzetén, színén – azaz a felismerésüket, beazonosításukat az
agancsuk (és füljeleik) mellett legnagyobb mértékben megkönnyítő jellemző-
jükön – alapuló elnevezések között ugyancsak az összetételek túlsúlyával szem-
besülünk: az ebbe a csoportba tartozó 81 terminus 80%-a (65 szó) összetétel.
Az összetételek mellett 16 tő- vagy származékszó alkotja ezt a csoportot.
                                                
20 Szemág: az agancs legalsó, általában lefelé tekintő ága.
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Tőszó például az alapárnyalatok közül a jievja ’piszkosfehér rén’,21

ugyanakkor a fekete, valamint a szürke árnyalatú rének elnevezései szárma-
zékszók. A bennük látható -t képző az adott tulajdonsággal jellemezhető

egyedet jelöli: čáhput ’sima, finom fekete szőrű rén’ < čáhppat # čáhppes
’fekete’; ránat ’szürke rén’ < ránis # ránes ’szürke’.

Ezekkel – csakúgy, mint a többi alapszínnel – gyakran összetételek utó-
tagjaként, ritkábban előtagjaként is találkozhatunk. Például a hófehér rént je-
lölő gabba főnév összetételi utótagként szerepel a duokŋas|gabba, hilla|gabba,
rišša|gabba, ruošša|gabba terminusokban, melyek a fehérnek a különböző –
gyakorlatlan szemnek már-már megkülönböztethetetlen – árnyalatait érzékel-
tetik, külön nevet biztosítva az albínótól a foltos fehérig minden rénnek (bő-
vebben ld. a 2.3.1.2.1. pontban).

A čuoivvat22 ’szürkés rén (szőrszálainak a vége világos)’ főnév hét össze-
tételben utótagként, egy terminusban pedig előtagként áll. Előtagként éppen
az imént említett gabba ’hófehér rén’ szóval alkotott összetételben fordul
elő: čuoivvat|gabba ’fehér rén fehér lábakkal, a törzsén szürkés árnyalattal’.

Talán e rövid ízelítő is elegendő ahhoz, hogy feltételezzük: ha a gyakran
önálló terminusként is használatos összetételi tagok különböző árnyalatait is
figyelembe vesszük, akkor a lehetséges kombinációk mennyisége tovább nő,
s így a külső – nem lapp anyanyelvű, vagy lapp anyanyelvű, de réntartói ta-
pasztalattal nem rendelkező – szemlélő számára befogadhatatlanná válhat. A
még mindig magabiztosak (vagy éppen a kétkedők) számára íme néhány pél-
da a szürke különböző árnyalatainak kifejezésére (morfológiai elemzésüktől
itt eltekintek, ugyanakkor jelzem, hogy az adott összetételi tag mely más ter-
minusokban fordul még elő): duolvačuoivvat ’piszkosszürke rén’; luosttat-
čuoivvat ’szürkés rén oldalán világosabb deres szőrzettel’ (ld. még: beaive-
luosttat, birrabañatluosttat, birrabañatbeaiveluosttat, guzatluosttat; luost-
tatjievja, luosttatmuzet); muzetčuoivvat ’szürkés rén sötétbarna hassal (gyak-
ran foltokkal)’ (ld. még: garjamuzet, smurtamuset, spirtamuzet, guvgesmuzet,
guzatmuzet, luosttatmuzet, mosatmuzet, ruoššamuzet; muzetgirjjat, muzet-
jievja); ránatčuoivvat ’szürke rén világosabb árnyalatú hassal’; ruoššačuoiv-
vat ’az átlagosnál hosszabb szőrzetű, szürkés árnyalatú rén’ (vö. ruoššagabba,
ruoššajievja, ruoššamuzet; ruškesruoššajievja); sevdnjesmuzetčuoivvat ’(in-
kább barna) szürkésbarna rén’; šelgesčuoivvat ’fényes világosszürke rén’.

                                                
21 < PS jēvje ’ua.’ (LpWsch 1748, YS 273, SSS 233).
22 < PS ćōvje ’ua.; kék’ (LpWsch 753, YS 215, SSS 92) (lpN > fi suivakko ’ua.’).
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2.3.1. Összetett szavak a rén szőrzet (guolga) szerinti elnevezései között
2.3.1.1. A szőrzet minősége
A rén szőrzetének a minősége elsősorban a borjak esetén releváns, hiszen

a fiatal állatok prémjét lehet a legtöbb célra felhasználni. A 2.1.1.2.d pontban
ismertetett, miessi ’rénborjú’ utótaggal alkotott összetételek – melyek érte-
lemszerűen egyúttal az állat korára is utalnak – természetesen jelen csoportba
is besorolhatók, de ismételt felsorolásukat és morfológiai elemzésüket itt
szükségtelennek érzem.

A következő összetételekkel jelölt rének korára nem, de szőrzetük minő-
ségére utal a nevük:

bihce|guolga ’rén zúzmarásnak ható szőrzettel (a szőrszálak helyenként
hosszabbak, végük világosabb)’ (bihci ’dér, zúzmara’ + guolga ’szőr-
zet, prém’);

uvja|čielgi ’rén hátán finom, selymes, hosszú szőrzettel’ (uvja ’pehely, pi-
he’ + čielgi ’hát’);

uvja|siidu ’rén, oldalán finom, selymes, hosszú szőrzettel’ (uvja ’pehely,
pihe’ + siidu ’oldal’).

2.3.1.2. A szőrzet színe
2.3.1.2.1. Egyszínű
a) Világos (fehér). Az egyszínű, fehér rének összetett elnevezéseinek utó-

tagja vagy a gabba ’hófehér rén’, vagy a jievja ’piszkosfehér (nem albínó)
rén’ jelentésű terminus. Néhány példa:

hilla|gabba ’teljesen fehér, albínó rén’ (hilla ’ragyogó’);
ruošša|gabba ’nem vakítóan fehér, de albínó rén’ (ruošša ’orosz’);
ruošša|jievja ’piszkos- vagy sárgásfehér rén (szőrszálainak a vége jellem-

zően barnás)’;
ruškes||ruošša|jievja ’barnába hajló piszkosfehér rén’ (ruškes ’barna’).

A ruošša előtaggal még számos alkalommal, több szín (a fehér mellett a
szürke és a barna) esetén találkozunk. Ezért talán nem érdektelen megjegyez-
ni, hogy köznyelvi jelentése ’orosz’, azonban az ezt az elemet tartalmazó
réntartási terminusokat sorra véve megállapítható, hogy ezekben a ruošša
előtag a szőrzet fakóságát és/vagy egyenetlenségét látszik kifejezni.

b) Deres (szürke). A szürke réneket jelölő összetételek utótagja − mint
már említettem − a čuoivvat ’szürkés rén (szőrszálainak a vége világos
»gyakran fehér pofával«)’ szó:

duolva|čuoivvat ’piszkosszürke rén’ (duolva ’koszos, sáros, piszkos’);
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ruošša|čuoivvat ’az átlagosnál hosszabb szőrzetű, szürkés árnyalatú rén’
(ruošša ’orosz’);

šelges|čuoivvat ’fényes világosszürke rén’ (šelges ’ragyogó, fényes’);
sevdnjes|muzet||čuoivvat ’(inkább barna) szürkésbarna rén’ (sevdnjes ’sö-

tét’ + muzet ’sötét árnyalatú, általában sötétbarna rén »esetleg csüdjén
és a patája fölött világosabb szőrzettel«’).

c) Sötét
Barna: a (sötét)barna rének összetett neveinek utótagja az önálló termi-

nusként ’sötét árnyalatú, általában sötétbarna rén (esetleg csüdjén és a patája
fölött világosabb szőrzettel)’ jelentésben használatos muzet, például: garja|
muzet, smurta|muset, spirta|muzet ’sötét árnyalatú (általában sötétbarna)
rén, csüdjén és a patája fölött is sötét szőrzettel’ (garjá ’holló’; a smurta és a
spirta előtagok jelentését egyelőre nem sikerült tisztáznom); ruošša|muzet
’világosabb, fakóbb barna rén’ (ruošša ’orosz’).

Fekete: a ’sima, finom fekete szőrű rén’ jelentésű čáhput (< čáhppat #
čáhppes ’fekete’) főnév is szerepelhet összetételi utótagként: láññe|čáhput
’fényes fekete rén’ (láññi ’posztó’).

2.3.1.2.2. Tarka, foltos. A tarka réneket jelölő összetételek utótagja a
girjjat  ’foltos’ jelentésű szó, amely a girji  ’folt’ f őnév származéka:

lámsko|girjjat ’rén sötét vagy fekete foltokkal’ (a foltok árnyalatára utaló
lámsku (> lámsko-) előtag jelentése még tisztázandó);

muorje|girjjat ’tarka rén apró foltokkal’ (muorji ’bogyó’);
muzet|girjjat ’sötétbarna hasú foltos rén’ (muzet ’sötét árnyalatú, általában

sötétbarna rén »esetleg csüdjén és a patája fölött világosabb szőr-
zettel«’).

FEJ

a) Fej
gabba|oaivi, liidne|oaivi ’fehér fejű rén’ (gabba ’hófehér rén’; liidni

’kendő, fejkendő’ + oaivi ’fej’);
girje|oaivi ’foltos fejű rén’ (girji  ’folt’).

b) Orr
gáida|njunni ’rén, fején ék alakú fehér mintázattal’ (gáidá ’betoldás, ék’

+ njunni ’orr’);
gálbbe|njunni (=  gálbos) ’rén, orrán az alapszínétől eltérő árnyalatú »ál-

talában fehér« szőrzettel’ (gálbi ’borjú »szarvasmarháé«’);
boatka||gálbbe|njunni ’rén, orrán az alapszínétől eltérő árnyalatú, két

részre osztott folttal’ (boatka ’elszakadás, megszakítás’);
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duorše||gálbbe|njunni ’rén, orrán az alapszínétől eltérő árnyalatú széles
sávval’ (vö. gálbbenjunni) (duorši ’pofa’);

girje|njunni ’foltos orrú rén’ (girji  ’folt’);
jáfo|njunni ’fehér orrú rén’ (vö. siekŋa|njunni) (jáffu ’liszt’);
siekŋa|njunni ’rén, amelynek az orra hegye fehér (nem olyan széles

sávban, mint a gálbbenjunni esetén)’.

c) Nyak
cohkke|niski ’rén fehér szőrcsomóval a nyakszirtjén »vagy az agancsai

között«’ (cohki ’szív’ [fn] + niski ’nyakszirt, tarkó’).

d) Szem környéke
gierddo|čalbmi, gierdo|čalbmi ’rén, szeme körül az alapszínétől eltérő

árnyalatú szőrzettel’23 (gierdu ’kör, karika’ + čalbmi ’szem’).

e) Áll
jáfo|gáibi ’rén fehér állkapoccsal’ (jáffu ’liszt’ + gáibi ’áll’ [fn]).

f) Homlok
náste|gállu ’rén, homlokán az alapszínétől eltérő árnyalatú szőrzettel’

(násti ’csillag’ + gállu ’homlok; rén fejbőre’).

TÖRZS

a) Oldal
čáhppes||dielko|siidu ’világos rén oldalán sötét foltokkal’ (čáhppes ’feke-

te’ + dielku ’folt’ + siidu ’oldal’);
duokŋas|siidu ’foltos oldalú rén’ (duokŋas ’folt’);
silba|siidu ’fényes, ezüstösen ragyogó oldalú rén’ (silba ’ezüst’).

A luosti ’fehér csík vagy sáv (a rén oldalán)’ főnév származéka a ’fehér
oldalú (rén)’-t jelölő luosttat terminus, mely a több információt tartalmazó
összetett rénelnevezések elő- és utótagjaként is használatos:

beaive|luosttat ’rén sok fehér csíkkal az oldalán’ (beaivi ’nap’);
birra|bañat||beaive|luosttat ’rén sok fehér csíkkal az oldalán, a farán is

körülfutó fehér sávval’ (birra ’körül’ + bañat ’vmilyen farú egyed’ <
bahta ’far’ + beaivi ’nap’);

birra|bañat||luosttat ’rén, oldalán és farán is körülfutó fehér sávval’;

                                                
23 Azonos jelentésű a rieggalas terminus, amely azonban képzett szó: a -las képző – ha

főnévi alapszóhoz járul – ellátottságot fejez ki (< riekkis : rieggá- ’kör, karima’).
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guzat|luosttat ’rén oldalán rövid világos sávokkal’ (guzat ’fekete rén
»szőrszálainak vége gyakran világosabb«’);

luosttat|čuoivvat ’szürkés rén oldalán világosabb deres szőrzettel’ (čuoiv-
vat ’szürkés rén, szőrszálainak a vége világos »gyakran fehér pofával«’);

luosttat|jievja ’piszkosfehér rén, amelynek az oldala világosabb’ (jievja
’piszkosfehér »nem albínó rén«’);

luosttat|muzet ’sötétbarna rén, amelynek az oldala világosabb’ (muzet
’sötét árnyalatú, általában sötétbarna rén »esetleg csüdjén és a patája
fölött világosabb szőrzettel«’).

b) Hát
gáhtto|sealgi ’rén, melynek gerince mentén kettős fehér sáv húzódik’

(gáhttu ’tető’ + sealgi ’hát’);
čuovgi||gáhtto|sealgi, šelges||gáhtto|sealgi ’ragyogó, világos gerincű rén’

(čuovgi < čuovgat ’fénylik, ragyog’; šelges ’élénk, ragyogó’).
c) Far

girje|bahta ’rén farán kisebb foltokkal’ (girji  ’folt’ + bahta ’far’).

d) Has. Az a)–c) pontokban látott, a rén oldalának, hátának, farának színére
vonatkozó, e szavakat (siidu ’oldal’, sielgi ’hát’, bahta ’far’) utótagként
tartalmazó összetételekkel szemben az állat hasának színbéli sajátosságát
kifejező terminusok utótagja egyetlen esetben sem a ’has’ jelentésű főnév,
hanem a valamely (világos vagy deres) alapárnyalatba sorolható rént je-
lentő terminus (lásd fentebb: jievja; čuoivvat):
muzet|jievja ’piszkosfehér rén sötétbarna hassal’ (muzet ’sötét árnyalatú,

általában sötétbarna rén »esetleg csüdjén és a patája fölött világosabb
szőrzettel«’ + jievja ’piszkosfehér »nem albínó« rén’);

ránes|jievja ’(elsősorban a gerince mentén) szürke rén piszkosfehér has-
sal’ (ránes ’szürke’);

muzet|čuoivvat ’szürkés rén sötétbarna hassal (gyakran foltokkal)’ (muzet
’sötét árnyalatú, általában sötétbarna rén »esetleg csüdjén és a patája
fölött világosabb szőrzettel«’ + čuoivvat ’szürkés rén, szőrszálainak a
vége világos »gyakran fehér pofával«’);

ránat|čuoivvat ’szürke rén világosabb árnyalatú hassal’ (ránat [önálló ter-
minusként] ’szürke rén’ < ránis # ránes ’szürke’).

LÁB

A rén lábának színére utaló összetett elnevezések utótagja a juolgi ’láb’
főnév (itt csupán néhány példát mutatok be):
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biddo|juolgi ’rén az alapszínétől eltérő árnyalatú lábbal’ (biddu ’lábszár-
védő’);

čáhppes|juolgi ’rén sötét színű lábakkal’ (čáhppes ’fekete’);
sukka|juolgi ’»elsősorban szürkés rén« fehér lábbal vagy lábakkal’ (az

előtag valószínűleg a skandináv eredetű suohkku ’zokni’ főnév varián-
sa; erre utalnak a finn réntartási terminológiában a fehér lábú rén meg-
nevezésére használt, hasonló szerkezetű sukka|jalka, sehkku|jalka
összetételek, jóllehet a már említett hangtani szabály – a morfémahatá-
ron, az előtag végén -á > -a hangváltozás történik – alapján a sukká
’hinta, bölcső’ főnévre is gondolhatnánk, az elemző képzelőerejének
függvényében).

Egy esetben a láb egy része, a csüd (čeavži ’csüdcsont, sarok’) szerepel
előtagként: čeavže|vielgadas ’rén a csüdjének belső oldalán világosabb vagy
fehér szőrzettel’ (vielgadas < vielgat ’fehér, világos’).

2.4. A réneknek a testi adottságaik, fizikai állapotuk szerinti elnevezé-
sei között kevesebb az összetétel (a szócsoport 50 eleméből mindössze 12
összetett szó; 24%), viszont több (15; 30%) a képzett szó.

Tőszó például a hosszú lábú rént jelölő beavrrit, amely – több balti-finn
nyelvi megfelelő mellett – a fi peura ’vadrén’24 szó etimológiai megfelelője.
A valószínűleg balti eredetű főnévnek25 a réntartást mint alapvető megélheté-
si módot űző lappok nyelvében egy az átadó nyelvi jelentésénél specifiku-
sabb, szűkebb jelentése alakult ki, hiszen tudjuk: amennyiben az átvevő
nyelvben az átvett szó valamely központi szerepet betöltő fogalomkörbe tar-
tozik, gyakran jelentésszűkülés következik be.

Képzett elnevezés például a kövér rént jelölő buoiddat: ez a buoidi ’sza-
lonna, háj, zsír’ főnév származéka; azonban ebben a csoportban a származék-
szók alapszava általában mégis melléknév, például: guoggaraš ’olyan
nőstény rén, amely nagyon hajlottan tartja a törzsét’ (< guokkas # guogge
’hajlott’); roaibu ’csontsovány rén’ (< roaibbas # roaibi ’beteges, gyenge’).

Számos olyan képzett terminus van, amelyben semmilyen nyelvi elem
vagy eszköz nem utal a hozzá rendelt jelentés valamely alapvető komponen-
sére, például az állat nemére. Az ilyen szavak értelmezését, definiálását csu-
pán a biológiai törvényszerűségek, illetve egyéb háttérismeretek vagy a nyel-
vi konvenciók ismerete teszi lehetővé, például: busat ’rén nagy herével (vagy
herékkel)’ (tkp. ’zacskós’ < busse ’zacskó’ → ’herezacskó’).
                                                
24 Vö. lpN goddi, ld. a 2.5. pontban.
25 < PS pεvrēkkē ’szelídítetlen vagy hosszú lábú rén’ < fi peura ’vadrén’ (< ? balti, vö.

litván bríedis ’jávorszarvas’) (LpWsch 4889, YS 921, SSA II/346, SSS 39).
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Megjegyzem: elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatokat feltételező elne-
vezéseket máshol, többek között az agancs alapján született rénelnevezések
között is találunk: fáhkkamohkat ’nőstény rén horgas ágú aganccsal’ (fáhkka
’hirtelen’ + mohkat < mohkki ’kanyar, görbület’).

A hurokszerű szemágakkal rendelkező rén neve roahkkeovdagieñat (mor-
fológiai elemzését ld. a 2.2.1.2.c pontban). A fáhkkamohkat terminus infor-
mációt rejt ugyan a referens nemére vonatkozóan, ám az ilyet nem hordozó
roahkkeovdagieñat szóhoz képest az agancs tekintetében kevesebbet nyújt:
azt, hogy a fáhkkamohkat agancsának melyik ága hurokszerű, nem tudhatjuk.

Ugyancsak a réntartó gazdák tapasztalati tudása állhat az állat hasának
szőrzetére, színére utaló elnevezések mögött: ahogyan azt a 2.3.1.2.2. pont-
ban láthattuk, ezekben nyelvi elem nem utal a ’has’-ra. A pusztán alaktani
vizsgálat arra sem derít fényt, hogy vajon a duokŋas|gabba ’fehér rén foltok-
kal’ (duokŋas ’folt’ +  gabba ’hófehér rén’) összetétellel jelölt állat mely test-
része foltos (vö. például a duokŋas|siidu ’foltos oldalú rén’ összetétellel,
melynek utótagja ’oldal’-t jelent, ld. a 2.3.1.2.2. pontban).

2.4.1. Összetett szavak a rén testi adottságok, fizikai állapot szerinti
elnevezései között

Ez a csoport számos olyan összetételt is magában foglal, amely az állat
nemére, illetve korára is utal. Ezekből a korábbiakban adtam ízelítőt (báñ-
ñan|čeabet, garran|čeabet, ld. 2.1.1.1.2.1; hearge|guhkor, ld. 2.1.1.1.2.2, ill.
čaña|nábat||miessi, njuorat|miessi, ld. 2.1.1.2.b). Ismételt taglalásuktól itt el-
tekintek, csupán néhány további példát mutatok be.

Ha a rén agancsának a hátsó ágai olyan hosszúak, hogy szinte hozzáérnek
az állat nyakához s ott kikopik a szőrzete, akkor a gahkka|čeabet, gahk-
kon|niski összetétellel jelölhető (gahkka-, gahkkon, vö. gahkit ’mardos,
nyom’ + čeabet ’nyak’; niski ’nyakszirt’).

Nyaranta a rének életének megkeserítői a rénböglyök, más néven bagó-
csok. Ezek egyik fajtája a Hypoderma tarandi, egy kisebb dongóra emlékez-
tető, szőrös bögölyfajta. Jakab napja (júl. 25.) környékén rakja le petéit a ré-
nek lábszárán, hasán, tomporán, ahonnan azok lárvává fejlődve – az időjárás-
tól, hőmérséklettől függően, általában egy hét elteltével – befúrják magukat a
rének bőre alá és megtelepszenek, jellemzően a hátukon. Egy-egy állat bőre
alatt akár száz lárva is meghúzhatja magát. Az ilyen rén a gurbma|boazu26

nevet kapja (gurbma ’bögölylárva’ + boazu ’rén’). (A lárvák később betoko-

                                                
26 Azonos jelentésben ismert a gurbmin terminus is: képzett szó, a gurbma ’bögölylárva’

főnév származéka.
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sodnak, majd bebábozódva kihullanak az állatokból vagy kifúrják magukat
azok bőrén keresztül, és bögöllyé fejlődnek.) A bagócsok különösen a telje-
sen fehér és fehér pofájú, világosabb szürke réneket gyötrik, mivel a világos
szőrű állatokat jobban látják, könnyebben észreveszik.

Egy esetlegesen levágandó rén értékét nemcsak szőrzete és bőre befolyá-
solhatja, hanem súlya, kövérsége is. A rének ősszel és tél elején a legkövé-
rebbek, majd a hóréteg vastagodásával fogyni kezdenek. Rossz minőségű
vagy nem elegendő táplálék esetén tavaszra a rének igen rossz állapotba ke-
rülhetnek, alaposan lesoványodhatnak (bár képesek a tápanyagok kummulá-
lására is).

Az aránytalanul nagy hasú rént a čoavje|bakkol összetétel jelöli (čoavji
’has’ + bakkol, vö. bakkolaš ’kényszerű’). A jó kondícióban lévő, kövér rén
neve jolli . Ez az ősi, a finnugor korig visszavezethető tőszó27 önállóan is
használatos, azonban több összetételben is előfordul. Például a kétes, megté-
vesztő mértékben kövér vagy zsíros rén nevének (gielis|jolli) előtagja azt je-
lenti: ’hamis, valótlan’. Ha a vágásra szánt állat keresztcsontja felett egy-két
ujjnyi vastag szalonna van, a suorbma|jolli névvel illetik (suorbma ’ujj’). A
hízott, a tőr fokára, pengéjére emlékeztetően széles állat – hasonlóság moti-
válta – neve: niibe|šipmar||jolli (niibi ’kés, tőr’ + šimir : šipmara- ’foka vmi-
nek’ + jolli ).

2.5. A rének megjelölése, azaz füljelekkel  való ellátása az ősz egyik leg-
fontosabb feladata a réntartók számára. Ezt legkésőbb szeptember és október
fordulóján végzik el. A füljel nem pusztán a rén „törzskönyve”, hanem gaz-
dájának meghatározója is egyben. A jelöléseket ugyanis bizonyos alapjelek
és a gazdák személyi jeleinek kombinációi alkotják, így a füljel az állatok
felismerhetőségének, beazonosíthatóságának elengedhetetlen feltétele.

A réneknek a füljeleik szerinti elnevezései közül 12 alaktanilag összetett
(a csoportba sorolható 16 terminusnak ez 75%-a), tő- vagy származékszó
összesen 4 található itt. Például a jelöletlen, gazdátlan rén megnevezésére az
a goddi tőszó használatos, melynek jelentése tkp. ’vadrén’, s amelyből a ne-
gyedik életévében lévő hím rén (gottodas) elnevezése származik.28

Az olyan rén elnevezése, amelyet túl alacsony hőmérsékleten jelöltek meg
s a füle összezsugorodott: moarran. Ez minden bizonnyal egy -n képzővel
létrehozott származék, alapszava azonban előttem egyelőre ismeretlen. (Az

                                                
27 < FU jəlз ’kövér (állat)’ (UEW 107).
28 LpN goddi < PS kontē < FU, ? U kunta² ’vadrén’ (UEW 206, LpWsch 2508, YS 450,

SSA I/438, SSS 185, 191).
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ezzel a deverbális képzővel ellátott derivátumok az adott cselekvéssel állan-
dó kapcsolatban lévő élőlényeket jelölik, pl. girddan ’gyors futású igavonó’
< girdit ’rohan, repül’; ld. még: 2.6.)

2.5.1. Összetett szavak a rén füljel szerinti elnevezései között
A rén füle motiválta elnevezések tehát alaktanilag nagyrészt összetettek.

Utótagjuk legtöbb esetben – nem meglepő módon – a ’fül’ jelentésű beallji
főnév. Néhány példa:

gahččan|beallji ’túl mélyen bevágott és ezért lógó fülű rén’ (gahččan:
Part. Perf. < gahččat ’leesik, hullik’);

geaiggo|beallji ’rén álló, egyenes füljellel’ (geaiggo- ’egyenes, kiegyene-
sített’).

Utótag lehet a mearka ’jel’ f őnév származéka is (a denominális -t képző
valamivel való ellátottságot fejez ki): čielga|mearkkat ’egyértelműen vágott,
a tulajdonos kiléte felől kétséget nem hagyó füljellel ellátott rén’ (čielggas #
čielga ’tiszta, világos’ + mearkkat ’jelölt, tkp. jeles, jellel ellátott’).

A beallji ’fül’ f őnév előtagként is szerepelhet: beallje|lahkki ’túl ferdén
vágott fülű rén’ (lahkki ’rész, részlet, darab’).

2.6. A réneknek a belső tulajdonságaik, viselkedésbeli jellemzőik szerinti
elnevezései között kevesebb az összetétel (a csoport 59 eleméből mindössze
15 összetett szó; 25%), és több a képzett szó (39; 66%). Néhány példa:

A -nas és az -ahkes képző valamire való hajlamot fejez ki, s hasonló je-
lentésű az -r képző is: eaidanas ’félrehúzódó, magányt kedvelő rén’ (< eai-
dat ’menekül, elhúzódik’); menodahkes ’olyan rén, amely menekül a lasszó
elől’ (< menodit ’félénkké válik’); goččar ’vizeletet kedvelő rén’ (< gožža :
gočča- ’vizelet’).

Az -u, -i képzős származékok az alapszóval kifejezett cselekvést végző
vagy a cselekvés eredményével jellemezhető élőlényt jelölik: šloaŋgu,
šloaŋgi ’lusta, nagytermetű rénökör’ (< šloaŋgát ’lustálkodik, tétlenkedik’).

Az -eaddji képzős származék a cselekvőt fejezi ki: doaraheaddji ’olyan
igavonó, amely kezdetben gyorsan fut, ám amikor elfárad, ellenségessé vá-
lik’ (< doarahit ’verekedik’).

Az -n képzővel létrehozott származék az adott cselekvéssel állandó kap-
csolatban lévő élőlényt jelöli,29 például: silan ’fáradékony rén’ (< sillot ’ki-
merül’); suoidnan ’szénakazlakat előszeretettel dézsmáló rén’ (< suoidnut
’szénához szokik’ < suoidni ’széna’).

                                                
29 Megjegyzem: ezzel a képzővel jött létre a hatodik életévében lévő hím rén elnevezése

is (ld. a 2.1.1.3. pont táblázatában): máhkan ’6 éves hím rén’ < máhkkot ’fárad, elfárad’.
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2.6.1. Összetett szavak a rén viselkedés szerinti elnevezései között
A sajátos viselkedésükkel a többi rén közül kirívó egyedek alaktanilag össze-

tett elnevezései közül többet már említettem, mégpedig a nőstény (livva|sai||
oahci, livva|sai||vuoññu, náhppe|rokkan, sarat|áldu, ld. 2.1.1.1.1.c), illetve a
kasztrált (biehte|heargi, ld. 2.1.1.1.2.2.) állatok nevei kapcsán.

Az, hogy mennyire kiszámítható egy állat viselkedése, hogyan viszonyul
az emberhez, bizonyos eszközökhöz, mindenekelőtt az igavonó – az egyik
legfontosabb funkciót betöltő – rének esetén lényeges. Érthető tehát, hogy a
viselkedési jellemzők motiválta elnevezések túlnyomó többsége igavonókat
jelöl. Értékes állat például az érintetlen hómezőn is könnyen, egyenesen hala-
dó igavonó: oppas|rievttat (oppas ’még nem felásott, érintetlen téli legelő-
hely’ < obba : oppa- ’tömör, zárt’ + rievttat ’egyenesen haladó, nem csapon-
gó igavonó’) vagy a mély hóban, utat mutatva a többi állatnak, pásztor veze-
tése nélkül is ügyesen és fürgén gázoló rén: ovda|mannálas (ovda- ’elő-’ +
mannálas < mannat ’megy’).

A réneket olykor kipányvázzák – póznához vagy élő fához kötik. Sokszor
így tesznek a tehenekkel három–négy hétre tavasszal, az ellés idején, vagy a
táplálékot kereső, de nehezen találó állatokkal vékony hóréteg esetén, hogy
jó legelőhelyen maradjanak. A kipányvázva nyugtalanul viselkedő rén neve
bádde|bahá (báddi ’kötél’ + bahá ’bosszús’), míg a kipányvázást jól viselőé
bádde|lodji (báddi ’kötél’ + lodji ’nyugodt, szelíd’). Az állatnak a lasszóhoz
való viszonyulását tükrözik a lávže|lodji ’kötéltől nem félő, lasszóvetéskor
nyugodt (rén)’ (lávži ’kötél, lasszó’ + lodji ’nyugodt, szelíd’), valamint a
lávže|ballalas ’lasszótól, kötéltől félő (rén)’ (lávži ’kötél, lasszó’ + ballalas
’félős, félénk’ < ballat ’fél vmitől’) elnevezések. A rén nem csupán a lasszó-
tól riadhat meg: az az igavonó, amely a szántól fél, a lejtőkön szinte ész nél-
kül rohan le: reahka|balan, reahka|balli (reahka ’szán’ + balan; balli < bal-
lat ’fél valamitől’).

2.7. Egy réntartó gazda állatállományában, egy-egy csordában, nyájban
óhatatlanul kialakulnak bizonyos szerepek, melyek szintén motiválhatnak ön-
álló terminusokat. Ezek a szerepek – más szóval funkciók  – egyrészt termé-
szetadta, biológiai szerepek, másrészt a gazdálkodás igényei, szokásai alakít-
ják őket. Biológiai szerepre utal például a čoavjjet ’vemhes réntehén, tkp. ha-
sas’ (< čoavji ’has’) elnevezés, míg azt, hogy a kolompos rént saját terminus-
sal (skilan < skillat ’csenget’) különböztessék meg a többi állattól, már az ál-
lattartás hatékonyságára való törekvés kívánja meg.

 A rének funkció szerinti 19 elnevezése között 12 összetételt találunk
(63%), a terminusok kisebb hányada tő- vagy képzett szó. Tőszó például az
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áldu ’nőstény rén; réntehén, amelyet újszülött borja még követ’ főnév, még-
pedig a réntartás terminológiájának egy ősi (finn-volgai kori) eleme.30 Kép-
zett szó – az imént említett čoavjjet és skilan elnevezéseken kívül – például
az azonos alapszóból (šloaŋgát ’lustálkodik, tétlenkedik’) két különböző ala-
kú, de azonos jelentésű képzővel alkotott šloaŋgi, šloaŋgu ’lusta, nagyterme-
tű rénökör’ is (ld. a 2.6. pontban).

Látható, hogy ezek a terminusok a funkción alapuló mellett más szemanti-
kai csoportba is besorolhatók (nem, viselkedés, fizikai állapot), s hasonlóan
az ebbe a csoportba tartozó összetételek nagy részével is találkozhattunk már
az eddigiek során, például: áidnaváldu, áidnaválsarvvis ’vezérbika párzás
idején, a csorda legerősebb bikája’ (→ nem); vuonjalrotnu ’harmadik élet-
évében lévő, (átmenetileg) meddő réntehén’ (→ nem és kor); beaskanátmies-
si ’bundakészítés céljából levágott, finom szőrzetű rénborjú’ (→ kor); reah-
kabalan, reahkaballi ’igavonó, amely fél a szántól, ezért lejtőkön szinte ész
nélkül rohan le’ (→ viselkedés).

Ezért itt csupán néhány további, eddig még nem említett összetételt
mutatok be:

biello|boazu (= skilan) ’kolompos rén’ (biellu ’kolomp’ + boazu ’rén’);
dálo|noagar, dálu|noagar, goahte|noagar ’kimerült »ezért a ház/sátor kö-

zelében pihentetett« igavonó’ (dállu ’ház’, goahti ’[lapp] sátor’ + noa-
gar ’kimerültségig dolgoztatott rénökör’);

láidestan|heargi ’kötélen a nyáj előtt vezetett rén’ (láidestit ’rént kötélen
vezet a nyáj előtt’ + heargi ’kasztrált és betanított rénökör, igavonó’);

njunuš|boazu ’mindig a vonuló nyáj élén haladó rén’ (njunuš ’a vonuló
nyáj eleje, illetve az élen haladó rének csoportja’ + boazu ’rén’).

2.8. A rének a tulajdonviszonyok alapján is kaphatnak külön elnevezést.
Ezek a terminusok – az általam vizsgált szóanyagban – kivétel nélkül alakta-
nilag összetettek, utótagjuk minden esetben a boazu ’rén’ főnév:

áittar|boazu ’más gazda által felügyelt rén’ (áittardit ’gondoz’);
dihto|boazu ’felügyelet nélküli, de ismert tulajdonosú rén’ (dihto- ’egy bi-

zonyos, ismert’ < diehtit ’tud, ismer’+ boazu);
erin|boazu ’hosszú időt a csordától elszakadva töltött rén’ (erin < ere ’külön’);
geahččo|boazu ’olyan rén, amely más gazda felügyelete alá keveredett’

(geahčču ’pásztorkodás, gondoskodás, felügyelet’);
vierro|boazu ’idegen, nem a nyájhoz tartozó rén’ (vieris : vierrá- ’idegen’).

                                                
30 < PS āltō < FW ältз ’réntehén’ (UEW 609, LpWsch 198, YS 49, SL 121, SSS 14).
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3. A fentebb ismertetett számbeli arányok a következő táblázatban össze-
gezhetők:

jelentéstani csoport összesen
tő- vagy

képzett szó
összetett

I. külső, fizikai tulajdonságok
1. nem és/vagy kor (2.1.) 32 14  18 (56%)
2. agancs (2.2.) 81 20  61 (75%)
3. szőrzet (2.3.) 81 16  65 (80%)
4. testi adottságok, fizikai állapot (2.4.) 50 38  12 (24%)
5. füljel (2.5.) 16 4  12 (75%)

II. belső tulajdonságok, viselkedés (2.6.) 59 44  15 (25%)
III. funkció (2.7.) 19 7  12 (63%)
IV. tulajdonviszonyok (2.8.) 5 0    5 (100%)
ÖSSZESEN 343 143 200 (58%)

Mindezek alapján levonható az a következtetés, hogy a terminusok jelen-
tése és alaktani megformáltsága között szoros összefüggés van: minél fonto-
sabb, hasznosabb és részletesebb információt hordoz egy szó a használói (!)
számára, annál strukturáltabb.

A rénelnevezések itt vizsgált négy fő szemantikai csoportja (I. külső tulaj-
donságok, II. belső tulajdonságok, III. funkció és IV. tulajdonviszonyok) két
tömböt alkot aszerint, hogy az azokba sorolt terminusok milyen viszonyban
állnak az emberrel: függetlenek-e tőle, tehát az állat veleszületett adottságaira
utalnak, vagy épp az ember hozta létre őket azáltal, hogy birtokolja és hasz-
nálja, funkcióval látja el őket.

Az embertől ily módon független tulajdonságok közül az állat színe (szőr-
zete) és agancsa a rénelnevezések motivációjaként szolgáló tényezők hierar-
chiájában magasabb szinten áll, ebben a csoportban az összetételek vannak
túlsúlyban (a felsorolás sorrendje az alaktanilag összetett terminusok 80, il-
letve 75%-os arányát tükrözi).31 A rén viselkedési sajátságai és fizikai állapo-
ta (testi adottságai) az említett hierarchia alsóbb szintjén állnak, ebben a két

                                                
31 Ha egy állatról egyszerre több (pl. nemre, agancsra és színre vonatkozó) információt

kíván közölni a réntartó, akkor terminológiájának elemeiből sokszoros összetételt
vagy jelzős szószerkezetet alkothat. Például: muzet gavvaris-suhkkesoainjiŋŋelas (mu-
zet ’sötét árnyalatú, általában sötétbarna [rén] (esetleg csüdjén és a patája fölött vilá-
gosabb szőrzettel)’ + gavvarisčoarvi ’görbe, kunkorodó agancsú rén’ + suhkkesoaivi
’agancs sok elágazással’ + njiŋŋelas ’nőstény’).
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jelentéstani csoportban a tő- és képzett szavak dominálnak (az összetételek
aránya 25, illetve 24%).

Az emberhez köthető névadási szempontok – az állat funkciója, füljele és
a tulajdonviszonyok – körében megfigyelhető magas arány a rénnek a lappok
életében betöltött központi szerepét, fontosságát tükrözi (e három csoportban
a terminusok 63, 75, illetve 100%-a összetett).
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*

Possible relations between hierarchy and morphology
of reindeer-names in Northern Sámi

The nomenclature related to reindeer husbandry is amazingly rich and
precise. The preciseness required in order to reach efficiency does not neces-
sarily contribute to the endeavour for linguistic economy. On one hand, the
derivatives found among the terms prove the need for developing a synthetic
language, on the other hand, the high number of compounds in the words
under review represents the analytical constructions which are indispensable
to define and linguistically express the details.

While the reasons for the accuracy of the terminology are explained by
the outcome of the semantic analysis, the consequences thereof are reflected
by the morphological characteristics. In this work, I demonstrate 1) some
difficulties of the semantic analysis and 2) main types of compound reindeer-
names.

I have examined the reindeer-names according to sex, age, antlers, fur,
physical condition, earmarks, behaviour, function and property relationships.
On grounds of percentage of derivatives and compound words in these se-
mantic groups, we can find that the meaning of terms is closely connected
with their morphological features: the more important information is included,
the more structured the name is.
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