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Az értekezés célja 

A réntartás terminológiája a norvéglappban - az UEW és egy jojkagyűjtemény alapján című 
szakdolgozatom (1997) középpontjában a rénnek a lappok életében betöltött szerepe, illetőleg 
ennek a folklórban való tükröződése állt, mégpedig a lapp népköltészet magját alkotó jojkák 
dallamtól megfosztott szövegei alapján. Forrásom akkor az Uralisches Etymologisches 
Wörterbuch (főszerk. Rédei Károly. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1986), illetve Szomjas-
Schiffert György a Lapp sámánok énekes hagyománya címmel kiadott jojkagyűjteménye volt 
(Budapest, Akadémiai Kiadó. 1996). Nem volt célom sem az évszázadok során kifejlesztett 
rénszarvas-tenyésztési szaknyelv maradéktalan bemutatása, sem pedig a szóban forgó 
nómenklatúra elemeinek hiánytalan összegyűjtése.  

Jelen értekezésemben célom, hogy átfogó képet nyújtva bemutassam a lappok által 
hagyományosan művelt, a mindennapokban és a gazdaságban, múltban és jelenben egyaránt 
központi szerepet betöltő réntartás mibenlétét (ismertetem a réntartás történetét, a lapp 
kultúrában, a mindennapokban és a szellemi hagyományokban való tükröződését), és 
megvizsgáljam a réntartáshoz s az ezzel járó nomadizáló életmódhoz kapcsolódó 
terminológiát (a témakörhöz tartozó norvéglapp elemek lehetséges jelentéstani csoportosítását 
nyújtom, illetőleg morfológiai és etimológiai vizsgálatára törekszem). Munkám ennek 
megfelelően két fő részből áll. 

 
 

I. 

 

Rangifer tarandus 

A rénszarvas latin nyelvű tudományos elnevezése: Rangifer tarandus. A Természetvédelmi 
Világszövetség (IUCN) veszélyeztetett állatokat és növényeket tartalmazó Vörös Listáján 
szereplő, a sarkvidéken élő szarvasfaj, a vadrén (fi. peura, lp. goddi) alfajait Eurázsiában 
tarándszarvas (Észak-Amerikában karibu) néven ismerjük. Dolgozatomban bemutatom a faj 
hajdani és mai elterjedtségét – utalva egykori magyarországi jelenlétére és ennek régészeti 
bizonyítékaira is –, jellemzőit és alfajait.  
Munkámban a rénszarvas elnevezés a szelídített (háziasított) tarándszarvast (fi. poro, lp. 
boazu) jelenti.  A rén egykori és mai magyar elnevezéseit A rén elnevezései a magyar 
nyelvben című fejezetben bővebben taglalom. A mai magyar köznyelvben általánosan 
elterjedt,  1882-től adatolható magyar rénszarvas összetétel előtagja a germán eredetű Ren 
‘szarvas, kos’ főnévre vezethető vissza. A rénszarvas szinte teljesen kiszorította a 
használatból a jellemzően inkább néprajzi témájú írásokban előforduló taránd-, illetve 
iramszarvas szavakat. Az előbbi mögött a rénszarvas latin nyelvű tudományos elnevezése, a 
Rangifer tarandus állhat, míg az iramszarvas összetétel nyelvújítás kori megalkotásához a 
német Rentier ‘rénszarvas’ előtagjának  téves magyarázata vezetett. A nyelvújítás másik, ma 
már mosolyt fakasztó, jóllehet kétségkívül leleményes próbálkozása volt nyargalóc szavunk: 
nyargal ige (amely a jár ige -g és -l gyakorító képzővel ellátott alakja) -c kicsinyítő képzős 
származéka. 
 

A réntartás története 

A réntartás történetét két szakaszra oszthatjuk: a korai kiscsordás („háztáji”), illetve a későbbi 
nagycsordás („nagybani”) réntartás korszakára. 
A kiscsordás réntartás létrejöttét elsősorban az arktikus övezet népességének hús-, prém- és 
bőrszükséglete, valamint a szállítást könnyítő igásállatokra való igénye motiválta. A réntartás 
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kialakulásában minden bizonnyal szerepe volt a rénszarvas kereskedelmi értékké, sőt 
csereeszközzé válásának, valamint a Skandináviában nagy méreteket öltött juhtartás 
hatásának és példájának. A skandináviai, s egyben a lapp réntartás első írásos emléke 
Norvégia első királya, Széphajú Harald idejéből, 892-ből való: a norvég Halogalandi Ottar 
Alfréd angol királyhoz intézett levelében említést tesz 600 rénjéről és 6 értékes csalirénjéről. 
A specializálódott, alapvető megélhetési módot jelentő nagybani réntartás az ősi halász–
vadász kultúrához mérten fiatal jelenség a lappok történelmében. Valószínű, hogy már a 
Fennoskandinávia területén való letelepedésük után, más réntartó népektől függetlenül 
sajátították el ezen életforma fortélyait.  

A rén a vadrénből „nemesített” állat, mégsem hasonlítható sem a többi háziállathoz, 
sem a vadállományhoz. A háziasítás módját illetően két, egyformán gyenge lábakon álló 
elképzelés merült fel. 
Az egyik elmélet szerint vadászok által csaliállatnak befogott vadrénekből váltak az első 
szelídített, igavonásra és teherhordásra is alkalmas állatok, és szaporulatukból alakultak az 
első szelíd réncsordák. Ezzel együtt természetesen a rén jelentősége is megnőtt, szerepe 
megváltozott: kiegészítő tevékenységből fokozatosan közvetlen megélhetési forrássá vált.  
A másik elmélet szerint a réntartás a vadrénvadászat fokozatos fejlődésével, a 
vadréncsordákkal való egyre szakszerűbb és eredményesebb bánásmód révén alakult ki: a 
vadászok a vadállomány folyamatos  csökkenését felismerve csoportokba tömörültek, és 
együtt óvták az így közössé lett tulajdonukat az idegenek kizsákmányolásától, illetve a 
ragadozók pusztításától. A vadászat szabályozása már a pásztorkodás egy kezdeti állomása 
volt, amiből a társadalmi rend lassú fejlődésével párhuzamosan fokozatosan kibontakozott a 
magántulajdon jelensége (később a tulajdonjog hathatósabb kifejezésére is szükség volt: a 
borjakat füljellel kezdték ellátni).  Az utóbbi elképzelést látszik támogatni az a tény, hogy a 
vadrénvadászatban és a réntartásban alkalmaznak hasonló technikákat (pl. vezetőkarámok és -
kerítések). 
Dolgozatomban bemutatom a fenti elméletek ellen szóló érveket is:  
• párzás idején egy vadréntehén jellemzően a párzásra kész bikákat vonzza maga köré, 
ugyanakkor ismert tény, hogy ilyenkor az állatok húsa kellemetlen mellékízzel bír, 
• igavonónak csaliállatokat valószínűleg nem használták (erre egykor kutyákat alkalmaztak), 
• meglehet, a csaliállatát teherhordásra is használta a vadász, azonban tevékenysége során 
nem volt szüksége sok szelídített állatra, szelíd csordára végképp nem (hússzükségletét 
vadrének és egyéb vadak elejtésével fedezni tudta), 
• nehezen hihető, hogy a hajdani vadászok mindig a vadréncsordák legvadabb egyedeit 
szemelték volna ki áldozatul (épp az ellenkezője tűnne logikusnak, hiszen a szelídebb, 
gyámoltalanabb, illetve az embertől kevésbé félő állatokat könnyebb elejteni), 
• a vadrén-vadászok – bármennyi állatot is cserkésztek be – mindig meg is ölték 
zsákmányaikat, ráadásul egy vadréncsorda karámban tartása és hosszú távú etetése erőn felüli 
terheket rótt volna rájuk, 
• a hasonló technikák alkalmazása inkább azzal magyarázható, hogy az egyaránt csordákban 
élő vadrén és a szelídített rén hasonló körülmények között hasonló módon viselkedik.  
 

A réntartás szabályai, állami korlátai. A réntartás természeti korlátai 

A rének nyaranta a Jeges-tengerhez, a legelőkben gazdagabb, viszont szúnyogokban 
“szegényebb” partvidékre vonulnak, a teleket pedig az erdőkben, hegyekben, tavak partján 
töltik. Hajdanán az országhatárok nem jelentettek akadályt a Svéd- és Finnországban, 
Norvégiában, illetve Oroszország területén élő lappok éves vándorútjai során, mára azonban 
megváltoztak régi útvonalaik. Értekezésemben röviden áttekintem az állami és természeti 
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szabályozás legfontosabb eseményeit (egyezmények, szerződések, államhatárok módosítása, 
határzárak) és eszközeit (pl. szervezett erdőgazdálkodás, rénbetegségek elleni küzdelem). 
 

Réntartás más (uráli és nem uráli) népeknél 

Az uráli népek közül – a lappokon kívül – az északi szamojédok, az obi-ugorok és a zürjének 
tartanak rént. Vitatott kérdés, hogy e népek réntartása közös eredetű-e vagy sem. 
Elképzelhető, hogy a különböző vidékeken, ám azonos éghajlati adottságok között élő népek 
egymástól függetlenül, s nem is egy időben járták végig a réntartás fejlődésének fentebb 
vázolt szakaszait. Azt, hogy a lappok Szibériából, az ott élő réntartó népességtől vették volna 
át a rénszelídítés szokását, nem állíthatjuk. 
A nem uráli réntartó népek köréből néhány szibériai csoport – a mandzsu-tunguz nyelvű 
evenkik, a mongol nyelvű burjátok, a török nyelvű tofák és dolgánok, a paleo-szibériai 
nyelveket beszélő csukcsok és ketek, az egykor tunguz nyelvű, mára azonban 
elmongolosodott cátánok – réntartására teszek kitekintést.  
 

A réntartás megjelenése a lapp népköltészetben és hitvilágban 

A lappok népdalainak, a jojkáknak egyik kedvelt témája a rénszarvas: a rének általános és 
egyéni vonásai, éves menetrendjük, jelentőségük mint az ember legkedvesebb társai, illetve 
mint a vagyon, a jólét, az élelem biztosítói: több tucat jojkában méltatásra kerülő tények. 
Johannes Schefferus a Lappföldről tudósító, 1673-ban latinul megjelent Lapponia című 
munkájában közzétesz – többek között – egy Olaus Matheus Sirma (Čerbmá Ovllá) 
adatközlőtől gyűjtött jojkát is. A Guldnasaž rénüszőm (Guldnasaž njirrosam) című vers a 
lapp műköltészet egyik legkorábbi darabja.  
A réntartó lappok a legegyszerűbb, azaz a legrövidebb és a legtöbb titkot rejtő jojkaéneklést 
művelik, melyben a szavakon túl – sőt esetenként azokkal ellentétben – a dallam és a ritmus is 
alapvető jelentést hordoz. A réntartó lappok jojkáinak szövege gyakran nem egyéb, mint egy-
egy személy, hegy, helység neve, vagy egy-egy egyszerű mondat. 
A jojkaéneklést az 1687. évi, pogány szertarásokat tiltó rendelet sem tudta kiirtani, 
funkciójában azonban kényszerű változás következett be: az egykori áldozati célok helyébe az 
embertársak jellemzése, a hozzájuk és a természethez való viszony lépett. (Régen a sámánok 
jojkákkal kísért rénszarvas-áldozatokat mutattak be isteneiknek és a szellemeknek, elsősorban 
betegségek elűzésére vagy a rénállomány pusztulásának megállítására.) 
Dolgozatomban említést teszek a vadréneket gyakran szerepeltető mitológiai jojkákról is. 
Ezek terjedelmes, epikus jellegű költemények, melyek elsősorban a nojták (varázslók, 
táltosok) közötti viszálykodásról mesélnek. A nojták képesek voltak vadrénné változni, vagy 
elrejtőzni annak nyakában, hátán. A köztük támadó veszekedés kiváltó oka általában a 
vadréncsorda tulajdonjoga volt. 
A jojkák természetesen elválaszthatatlanok a lappok hitvilágától, dolgozatomban azonban azt 
is bemutatom, hogy a rén a lapp hitvilág egyéb elemeiben (a már említett áldozati 
szertartásokon kívül például a halotti torokon) és a mitológia más megjelenési formáiban – 
mesékben, mítoszokban – is fontos szerepet játszik, illetve játszott. 

  

A rének és pásztoraik éves menetrendje 

A rénszarvas és pásztora életritmusát az állat ösztönei, évszázados szokásai, illetve néhány 
természeti körülmény határozza meg. A rén „menetrendszerű” költözésének az évszakokhoz 
és az azokra jellemző viszonyokhoz igazodó, éves vándorlásának okát –  a hegyi réntartók 
esetén – elsősorban a táplálékszerzési viszonyokban kell keresnünk. Minden réntartó, illetve 

 5



rén életében biztos pont ősszel a gombák keresése, az állatok összeterelése és füljelekkel való 
ellátása, a kasztrálás hagyománya, az állatok párzása, a karavánnal való vándorlás, tavasszal 
az ellési időszak, a tehenek fejése, a nyári legeltetés, továbbá a rének néhány szokása (például 
a napi 3–4 pihenő, a széllel ellentétes irányba való vonulás stb.). A rének táplálkozása,  a 
szúnyogok és lárváik okozta kínok, valamint a rének szőrének, prémjének és agancsának 
jellemzői szintén a nomadizáló lappok éves menetrendjét bemutató fejezetben kaptak helyet. 
 

 

II. 

 

A nyelvészeti vizsgálat szükségessége 

A réntartáshoz kapcsolódó nómenklatúra gazdagsága és célszerűsége ámulatba ejtő. Már egy 
kizárólag a rének bizonyos szempontok (kor, nem, viselkedésbéli és testi jellegzetességek 
mint szín, szarv mérete és alakja, testfelépítés stb.) szerint való elnevezéseire irányuló 
vizsgálat során is megdöbbentően pontos terminológiára lelünk. Hasonlóan nagy számban 
ismeretesek a réntartás egyes mozzanatait, munkafázisait, valamint az ezek során használatos 
eszközöket (pl. karámok, füljelek stb.) jelölő szavak is.  
A réntartás norvéglapp szókincsének nyelvészeti szempontok alapján történő bemutatása 
mindezidáig nem történt meg, jóllehet a szóanyag szinkrón és diakrón vizsgálata fényt 
deríthet többek között azokra a változásokra is, melyek az adott szavak és a mögöttük rejlő 
fogalmak viszonyában az elmúlt évtizedek során – a réntartás technikai fejlődésével 
párhuzamosan – bekövetkeztek.  
 

A nyelvészeti vizsgálat alapjául szolgáló források 

A rendelkezésemre álló források részben nyelvészeti-lexikográfiai jellegűek (kétnyelvű 
szótárak: Sammallahti (1989, 1993), Nielsen (1932−38), Lagercrantz (1936); szófejtő 
szótárak: SSA, SKES, UEW; etimológiai szójegyzékek: Lehtiranta (1989), Kortesalmi 
(1996); számítógépes adatbázisok: Álgu), részben pedig egyéb szakterületekhez, elsősorban 
néprajzhoz kapcsolódóak (Collinder 1984). A dolgozat alapjául szolgáló lapp szókincs forrása 
Nils Isak Eira két munkája (Eira 1984, 1994), a nyelvi adatok ennek megfelelően a 
norvéglapp nyelvjárás norvégiai szóhasználatát tükrözik.  Írásmódja az 1978 nyarán, a 
svédországi Arjeplogban rendezett XX. Számi Konferencián elfogadott, 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 mellőzi 
nagy elődei, Lagercrantz és Nielsen fonetikus jelölésmódjának részletező, számos mellékjelet 
alkalmazó rendszerét, azonban  az erős fokú hosszú geminátákat például jelöli.)  
 

A vizsgált szóanyag körülhatárolása 

Egy-egy szócsoport összegyűjtése és bemutatása, a szemantikai mezők vizsgálata kedvelt 
területe a finnugrisztikai kutatásoknak. Hogy csak két lapp vonatkozású példát emeljek ki: 
Bogár Edit  a lapp madárnevek (Bogár 1991), Máté József pedig a lapp növénynevek 
rendszerét (Máté 2003) választotta vizsgálódása tárgyául. 
Az általam választott szócsoport nem csupán főneveket (például a rén valamely tulajdonsága 
alapján való elnevezéseit), hanem mellékneveket (a rének jellemzőit) és igéket (a rének és 
pásztoraik tevékenységeit), sőt határozószókat is tartalmaz.  
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Nehéz és a szerzőt önkényességre kényszerítő feladat annak meghatározása, mi is tartozik a 
réntartás terminológiájához, azaz hol húzhatók meg a vizsgálandó szókincs határai. Magam 
némileg szűkítettem a fellelhető szóanyagot, mégpedig a következőképpen: szemantikai és 
morfológiai vizsgálatomban nem szerepelnek a rének lehetséges betegségei, a nomád 
életmódot folytató réntartó lappok számára nélkülözhetetlen szállítóeszközök és azok 
alkatrészei, szerszámok és alkatrészeik, a rénfeldolgozás mozzanatai, eszközei és termékei. A 
figyelmes olvasó azonban e törekvésem ellenére is találkozhat olyan szavakkal, amelyek 
szerepeltetése a fenti szempontok alapján indokolatlannak tűnhet. Példaként hadd említsem a 
lpN avohas szót. Ez elsődlegesen a rén hámjának az állat hátán futó, (gyakran díszes) szíját 
jelöli, ám olyan, szürkés vagy világosabb árnyalatú rén megnevezésére is használatos, 
amelynek hátán − e szíjhoz hasonlatos − abroncsszerű, sötét csík vagy sáv húzódik. Az 
avohas szó felvételét tehát másodlagos jelentése indokolja. A szavak eredetét taglaló 
fejezetben viszont minden olyan, a nyelvészeti forrásokban fellelhető elemmel igyekszem 
foglalkozni, amely kapcsolódik a réntartáshoz. Például a lpN sárja ’szán léce(i)’ finn 
jövevényszó, ezért – jóllehet jelentése alapján ütközik a szóanyag szűkítésének említett 
szempontjaival  – felvettem. 
 
 
A nyelvészeti (szemantikai, morfológia, etimológiai) vizsgálat összegzése 

A réntartás terminológiájának magját alkotó informatív rénelnevezések a velük jelölt állatról a 
névadó közösség, a nomadizáló állattartók számára fontos információkat nyújtanak. Ezek az 
információk azonban a neveket nem használó kultúrák képviselőinek – tapasztalatok, 
szakismeret, viszonyítási alap hiányában – nem feltétlen teszik lehetővé a terminusok adekvát 
definiálását. A terminusokban rejlő implicit információk arra azonban módot adnak, hogy a 
terminológia elemeit fogalmi-szemantikai csoportokba soroljuk. Bár e csoportok határai nem 
minden esetben húzhatók meg egyértelműen, a névadás szemléletét és motivációját  tükrözik. 
Dolgozatom szemantikai fejezetében a réntartásnak a forrásmunkáimban (Eira 1984, 1994) 
fellelhető  norvéglapp terminológiáját sorolom jelentéstani csoportokba. 

Három fő csoportot állítottam fel. Az elsőbe a rén különböző szempontok (nem, kor, 
agancs, szőrzet, fizikai állapot, füljel, viselkedés, funkció, tulajdonviszonyok) szerinti 
elnevezéseit, tulajdonságait, tevékenységeit, valamint bizonyos csoportjainak elnevezéseit 
(gyűjtőnevek) soroltam. Az agancs egyes részeinek elnevezései ugyancsak itt szerepelnek. A 
második fő csoport az emberre vonatkozó szavakat 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 soroltam ide. (A 
csoportosítás szempontjainak összefoglaló táblázatát a Függelékben közlöm.) 

A terminusok feldolgozása nem kevés problémát vet fel. Egy terminus lexikográfiai 
megadása ugyanis 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 nyelvfüggő, a különböző kultúrák kialakult fogalmi 
rendszereiben eltérések mutatkoz(hat)nak. Kultúrspecifikus jeltárgyak esetén (melyekben 
kifejeződik az adott kultúrközösség sajátos élmény- és ismeretanyaga, tehát melyek az egyik 
nyelvben léteznek, a másikban nem) úgynevezett nyelvi reáliákkal, más néven lefordíthatatlan 
elemekkel (nonekvivalens lexémákkal) találjuk szemben magunkat. Ha referens híján 
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hiányzik a célnyelvi terminus, a lexikográfus lehetőségei optimális esetben is a b) és a c) 
pontban leírtakra korlátozódnak. 

A lapp réntartó gazdák spontán névalkotása sok esetben precízebbnek és 
szemléletesebbnek bizonyul, mint egy-egy tudományos szakszó. A precizitásnak 
nyilvánvalóan elsősorban gyakorlati okai vannak, míg a legszemléletesebb nevek létrejötte 
részben érzelmi indíttatású is lehet. 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, boldogulásának zálogát – egy nem réntartó lapp 
beszélő nevezheti a „rén magzatá”-nak (bohcco ohki: boazu ’rénszarvas’, ohki ’magzat’), a 
réntartók mégis úgy nevezik: sismiessi, azaz ’belső borjú’ (sis- ’belső’, miessi ’rénborjú’). A 
réntehén méhét (álddu heagga: áldu ’réntehén’, heagga ’méh’) pedig úgy hívják: 
miesegoahti, azaz ’borjúsátor, a borjú sátra’ (goahti ’lapp sátor’).  
Igen sok esetben hasonlóság motiválja a névadást. A snuggoaivi elnevezés 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) 
emlékezteti a névadó réntartókat. 
 
Míg a terminológia pontosságának okaira a szemantikai vizsgálat derít fényt, addig annak 
következményeit a morfológiai sajátosságok tükrözik. Dolgozatom alaktani fejezetében a rén 
(kor, nem, agancs, szőrzet, testi adottságok, füljel, viselkedés, funkció, tulajdonviszonyok 
szerinti) elnevezéseinek és jelzőinek morfológiai jellemzőit mutatom be. 

Az összetett szavak között található két, három és négy tagú összetételeket az 
alaptagjuk alapján csoportosítottam (főnevek, melléknevek), a további alcsoportokra való 
bontás alapja pedig az összetétel előtagjának a szófaja.  

A főnévi alaptag meghatározhatja azt a tágabb kategóriát, amelybe az összetétellel 
jelölt példány besorolható; jelölheti a rén valamely testrészét, amelynek az előtagban 
megfogalmazott sajátossága elegendő motivációt jelent egy önálló lexéma létrejöttéhez; lehet 
önállóan is használatos, speciális jelentéssel bíró főnév, melynek adott helyzetben további 
specifikációjára van szükség; és lehet képzett főnév is. Az összetételek előtagja lehet főnév 
(nominatívuszban vagy akkuzatívusz-genitívuszban): vagy tőszó, vagy származékszó; 
melléknév: a melléknevek attributív alakja; vagy valamilyen igei származék. Ez utóbbi a 
legtöbb esetben az ige befejezett melléknévi igeneve, vagy redukálódott infinitívuszi alak.  
A melléknévi alaptagú összetett szavak a melléknevek predikatív (nem attributív) alakját 
tartalmazzák.  
 
Néhány példa a különböző szerkezetű összetételekre: 
• főnév + főnév: 
biddo|juolgi ’rén az alapszínétől eltérő árnyalatú lábbal’ 
(biddu ’lábszárvédő’ + juolgi ’láb’) 
(Az előtag végi magánhangzók a következőképpen változnak meg: -i > -e, -u > -o.) 
• melléknév + főnév: 
alla|čoarvi  ’rén hosszú, felfelé álló ágú aganccsal’ 
(alla ’magas’ + čoarvi ’agancs’) 
• igei származék + főnév: 

 8



báđđa|čeabet, báđđan|čeabet ’párzás előtt megvastagodott nyakú rénbika’ 
(báđđat ’megvastagodik’ (báđđan: Part. Perf.) + čeabet ’nyak’) 
• határozószó + főnév: 
erin|boazu ’hosszú időt a csordától elszakadva töltött rén’  
(ere(t) ’távol, el’ + boazu ’rénszarvas’) 
• főnév + melléknév: 
bádde|lodji ’a kipányvázást, kötélen tartást jól viselő rén’ 
(báddi ’kötél’ + lodji ’nyugodt, szelíd’) 
Természetesen előfordul, hogy a melléknév valamilyen képzőelemet tartalmaz: 
lávže|ballalas ’lasszótól, kötéltől félő rén’ 
(lávži ’kötél, lasszó’ + ballalas ’félős, félénk’ (< ballat ’fél vmitől’) 
• melléknév + (összetételből képzett) melléknév: 
guhkes|ovdagieđat ’olyan rén, melynek agancsának szemágai rendkívül hosszúak’ (guhkes 
’hosszú’ + ovdagieđat (< ovda|giehta ’agancs szemága’) 
• főnév + (összetételből képzett) melléknév: 
roahkke|ovdagieđat ’olyan rén, melynek agancsának szemágai hurokszerűek’ 
(roahkki ’hurok’ + ovdagieđat) 
• főnév + főnév + főnév: 
boatka|gálbbenjunni ’rén, orrán az alapszínétől eltérő árnyalatú, két részre osztott folttal’ 
(boatka ’elszakadás, megszakítás’ + → gálbbenjunni ’rén, orrán az alapszínétől eltérő 
árnyalatú szőrzettel’ (gálbi ‘borjú (szarvasmarháé)’ + njunni ) 
• melléknév + főnév + főnév: 
čáhppesdielko|siidu  ’világos rén oldalán sötét foltokkal’ 
(čáhppes ’fekete’ + dielku ’folt’ + siidu ’oldal’) 
• határozószó + főnév + főnév: 
birrabađat|luosttat ’rén, oldalán és farán is körülfutó fehér sávval’ 
(birra ’körül’ +   < bahta ’far’ (bađat ’vmilyen farú egyed’) + → luosttat ’fehér oldalú rén’) 
• főnév + főnév + melléknévi igenév: 
goasohasčoarve|dahkki ’hím rén a negyedik életévében, amikor már az öt éves rénre 
jellemző agancsát növeszti’ 
(→ goasohas ’4½–5 éves hím rén’ + čoarvi + dahkki ’csináló’ (Part. Pres. < dahkat ’csinál, 
készít’) 
• határozószó + főnév + főnév + főnév: 
birrabađat|beaiveluosttat ’fehér oldalú rén, a farán is körülfutó fehér sávval’ 
(birra ’körül’ + bahta ’far’ (bađat ’vmilyen farú egyed’ + beaivi ’nap’ → luosttat) (vö. 
fentebb: birrabađat|luosttat) 
 

A vizsgált szóanyag képzett elemeiben használatos képzők között vannak főnév- és 
melléknévképzők egyaránt. Az utóbbiakkal képzett származékok a réntartás 
terminológiájában kettős szófajúaknak tekinthetők. Például a fosztóképzővel létrehozott 
čoarvveheapmi (< čoarvi) szó jelenthet olyan rént, amelynek  feltűnően kis agancsa van,  bár 
tulajdonképpeni jelentése ’agancs nélküli’. Az ilyen,  főnévként használatos melléknevek 
voltaképpen a boazu ’rénszarvas’ jelzői, melyek jelzett szava elliptálódott. 
Néhány példa a réntartás terminológiájában leggyakrabban előforduló képzőkre, a teljesség 
igénye nélkül: 
• Az -n deverbális képzővel létrehozott származék az adott cselekvéssel állandó kapcsolatban 
lévő élőlényt jelöli: 
skilan ’kolompos rén’ < skillat ’csenget’ 
• Az -u deverbális képzős származékok az alapszóval kifejezett cselekvés eredményével 
jellemezhető élőlényt jelölik: 
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nulpu ’agancsát elhullajtott rén’ < nulpet ’agancsát elhullajtja’ 
• A -nas deverbális képző valamire való hajlamot fejez ki: 
eaidanas ’félrehúzódó, magányt kedvelő rén’ < eaidat ’menekül, elhúzódik’ 
• Az -i denominális képző az alapszóval jelölt dologban való bővelkedést fejezi ki: 
čoarvai ’rén meglepően nagy aganccsal’ < čoarvi : čoarvvi- ’agancs’ 
• A -t denominális képző kifejezhet: 
·  valamivel való ellátottságot: 
dávllat ’rén, oldalán világos foltokkal’ < dávli ’folt, petty’ 
·  az alapszóval jelölt fogalommal való sajátos kapcsolatot: 
čavččat ’ősszel született borjú’ < čakča : čavčča- ’ősz’ 
• A -t és az -š denominális képző az adott tulajdonsággal jellemezhető egyedet élőlényt jelöli: 
ránat ’szürke rén’ < ránis # ránes ’szürke’ 
fáhkaš ’nőstény rén horgas ágú aganccsal’ < fáhkkat # fáhkkes ’hirtelen, éles (pl. kanyar)’ 
 
A precizitásnak a hatékonyság érdekében megkívánt igen magas foka nem feltétlenül segíti 
elő a korábban vázolt, nyelvi gazdaságosságra való törekvést. Az összetételeknek a vizsgált 
szóanyagban megfigyelhető nagy száma elengedhetetlenül szükséges a kívülálló számára 
sokszor szinte definiálhatatlan különbségek megfogalmazása, nyelvi érzékeltetés érdekében. 
A már említett oaivi ’fej’ főnévvel 23 esetben találkozhattunk összetételi utótagként; az 
’agancs’ jelentésű čoarvi szó 45 összetételben tölti be ezt a szerepet. 
A terminusok között található derivátumok szintetikus szaknyelv kialakításának igényét 
bizonyítják. Egyetlen köznyelvi alapszónak akár több – természetesen speciális jelentésben 
használatos – származéka is része lehet ennek a terminológiának. A ’nyugodt, szelíd’ 
jelentésű lojes, lojis melléknév például egyaránt alapszavául szolgál a lojat ’nyugodt 
természetű, lusta rénökör’ és a lojáš ’rendkívül szelíd réntehén’ főnévnek. 

 
Nem kevésbé izgalmas képet mutat az általam etimológiai szempontból vizsgált 

szóanyag. A 81 szó közül 14 szó vezethető vissza az uráli korig (11 biztos, 3 bizonytalan), 13 
a finnugor korig (7 biztos, 5 bizonytalan). 4 szónak következtethető ki a finn-permi kori 
alakja, 8-nak pedig a finn-volgai (5 biztos, 3 bizonytalan) kori alakja ismert. Közlapp 
rekonstrukcióval 64 szó rendelkezik, ezek közül 11-et az idegen eredetű elemek csoportjában 
találunk. A vizsgált norvéglapp szavak között szerepelnek származékok is, amelyeknek 
csupán az alapszava vezethető vissza valamely alapnyelvre (pl. čeaskkut ’egészen világos, 
hófehér rén’ < čeaskat ‘hófehér’ < FP ćäčkä ‘tiszta, fehér; fehéren látszik’; čoavjjet ’vemhes 
réntehén’ < čoavji ‘has’ < U ćowja, ćojwa ‘gyomor, bendő, has’).  
A tőszók esetén a mai norvéglapp jelentés kialakulásában a jelentésszűkülés játszott 
meghatározó szerepet. Számos példát láthattunk arra, hogy a korábbi korra rekonstruált 
szóalak tágabb, általánosabb jelentése a (norvég)lappban már valamilyen speciális jelentéssel 
bír. Csupán egyetlen példát kiemelve: az uráli kori päŋe ’fej, fő’ szóra visszavezethető lpN 
bákŋi a rén fejének egyetlen, ám nyilvánvalóan kiemelkedően fontos pontját, az ún. 
homlokcsapot jelöli, míg az állat fejét az – összetételi utótagként érthető módon igen gyakori, 
és szintén uráli eredetű – oaivi főnév (< U ojwa ‘fej, fő’ (UEW 336, SSS 332)). 
A 14 uráli kori szó között egyetlen olyat sem találunk, amely a szervezett réntartás 
terminusának tekintendő. Amennyiben az ősi (uráli, finnugor, finn-permi, finn-volgai) szavak 
jelentése rénre vonatkozik, az vonatkoztatható vadrénre, illetve annak életmódjára is (pl. 
čallat ’ledörzsöl (agancsról a háncsot, bőrt)’ < U ćele- ‘agancsot a bőrtől megtisztít’; čora  
’(kisebb, 10−100 fős) réncsorda’ < FU śurз¹ ‘csapat, (rén)csorda’;  jeagil ‘zuzmó’ < FP jäkä-
lä ‘ua.’; áldu ‘réntehén (melyet újszülött borja még követ)’ < FW ältз ‘réntehén’).  
A jelentés specifikussá válása az ősi, közlapp rekonstrukcióval is rendelkező elemek 
számbavétele során még szembetűnőbb, ami azt a korábban is megfogalmazott véleményt 
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látszik alátámasztani, hogy a fejlett réntartás mint gazdasági forma a lappoknak a rokon 
népektől való elválását követően alakulhatott ki.  

Meg kell jegyezni, hogy a Juhani Lehtiranta által közölt közlapp rekonstrukciók 
jelentésmegadása szükségszerűen egyszerűsítő. Az egyes lapp nyelvjárási adatok mai 
jelentésének pontos meghatározását dolgozatomban nem tartottam feladatomnak. Ismét csak 
egy példára szorítkozva: a ’pálcika’ jelentésű közlapp sāŋkē  (< ? FU säŋkз ’faszeg, ék’) szó a 
norvéglappban sággi ’kevés rövid ágból álló (vagy elágazás nélküli) agancs’ jelentésben él, a 
többi nyelvjárás azonban vegyes képet mutat a szó jelentése szempontjából: az inari lappban 
megvan a szónak ez a jelentése (lpIn säggi), ugyanakkor például a lulei és a koltta 
nyelvjárásban ’pálcika’ jelentésben használatos (lpLu ságge, lpKlt sä’gg). Kizárólag a 
közlapp és a mai norvéglapp alakok jelentése ismeretében – és a lpN > lpIn kölcsönzés 
lehetőségének tudatában – csupán feltételezhetjük, hogy a sok esetben megfigyelhető 
jelentésszűkülés nem a norvéglapp nyelvjárás sajátja.  
A norvéglapp terminológia általam vizsgált 15 jövevényeleme között találunk 5 olyan szót, 
amelynek ismerjük a közlapp alakját is, és a közvetlen átadó nyelv – a felhasznált források 
szerint – a finn. Láthattuk, hogy a finnek később kezdtek réntartással foglalkozni, mint a 
lappok, ezért ez az adat némileg meglepő lehet. Például a rén nyaka alatt lévő hosszabb szőr 
jelölésére a finn naava ’szakállas zuzmó’ szó került át a lappba. A lapp nyelvjárásokban 
használatos, a norvéglappal azonos jelentésű alakok alapján kikövetkeztethető a közlapp alak 
is (ńāvē, vö. YS 768), melynek jelentése azonos a mai norvéglapp szó jelentésével.  Az 
átvételek esetén is gyakran bekövetkezett  jelentésszűkülés idejére tehát következtethetünk 
ezekből az adatokból, ám talán azt is érdekes lenne tudni, hogy nevezték a rén nyaka alatti 
szőrt e finn szó átvétele előtt.   
Van a norvéglappban 3 olyan finn átvétel is, amelyeknek a közlapp alakjuk nem ismert. Ezek 
is izgalmas kérdéseket vethetnek fel. Vajon mi indokolhatja például, hogy míg a lpN gárdi 
’elkerített terület, karám’ szó átkerült a finn nyelvbe (fi kaarre ’ua.’), addig az azonos 
jelentésű finn aita szót áidi alakban átvette a lapp? Forrásaim az említett két finn szót egymás 
szinonimájaként kezelik; a norvéglapp gárdi és áidi között Pekka Sammallahti a szótárában 
(SSS 12, 158) egy zárójeles megjegyzéssel próbál különbséget tenni: e szerint a gárdi szó 
elsősorban rének szétválogatására és megjelölésére használatos karámot jelöl. Vagy miért volt 
szükség a svéd eredetű finn piettio, piettiö ’rénökör’ szó átvételére (> lpN biettek ’ua.’, vö. 
svéd bete ’kasztrált kos’ SSA II/350), ha a kasztrált rének jelölésére a balti eredetű, közlapp 
rekonstruált alakkal is rendelkező heargi ’ua.’ szó is a norvéglapp réntartók rendelkezésére 
állt? 
Ezek már olyan kérdések, amelyeknek a tisztázása néprajzi vizsgálódást és helyszíni 
terepmunkát is igényel. 
 
 
Függelék 

A dolgozatomhoz csatolt Függelék négy részből áll. Miként fentebb is említettem, itt közlöm 
a jelentéstani csoportokat összefoglaló, az áttekintést megkönnyítő táblázatot. Ugyancsak 
táblázatba foglaltam a rén kor és nem szerinti norvéglapp elnevezéseit. A réntartás 
norvéglapp terminológiája címmel szerepel az összesen 535 elemből álló norvéglapp 
szóanyag. A címszó után szögletes zárójelben szerepel az adott szó szófaji besorolása. A 
szavak között szinonimák is találhatók, ilyen esetekben az alfabetikus sorrendben hátrébb 
szereplő szónál nyíllal utalok arra a szóra, amelynél a szó jelentése, lapp és magyar nyelvű 
definíciója megtalálható. 
Nyelvészeti vizsgálódásom a lapp nyelv norvéglapp nyelvjárására korlátozódik, azonban nem 
érdektelen és tanulság nélkül való, ha alkalmunk nyílik bepillantani a norvéglappal 
folyamatos kölcsönhatásban álló nyelv, a finn hasonló tematikájú szókincsébe is. Ezt 
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szolgálja a réntartás finn terminológiájából általam összeállított, 700 elemből álló szólista, 
amely szintén a Függelékben kapott helyet. Az 1995-ben, Finnország Európai Unióba való 
belépésekor hozott réntörvény jogilag is megerősíti azt a norvég és svéd hagyománytól eltérő 
gyakorlatot, hogy nem csupán a finnországi lappok, hanem a finnek is tarthatnak rént. A 
közös tevékenység közös nyelvet kíván: egy vegyes lakosságú település réntartási 
terminológiájában a mindennapi használat során egymás mellett, egymást kiegészítve élnek a 
lapp és a finn kifejezések. Ahhoz, hogy ezen kevert szókészlet egyes elemeinek későbbi 
kölcsönszóvá válását “tetten érhessük”, azaz megállapíthassuk az átadó és az átvevő nyelv 
viszonyát, elengedhetetlen a tisztán lapp, illetve tisztán finn anyanyelvű réngazdák 
szóhasználatának megismerése.   
A finn szóanyag ugyan nem tartozik szorosan értekezésem tárgyához, ám az etimológiai 
vizsgálatok során bemutatott, finn eredetű lapp elemek − véleményem szerint − indokolttá 
teszik közlésüket. 
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