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Zűrjének a Kanyin-félszigeten 
Híradás egy ismeretlen zűrjén népcsoportról és nyelvjárásról 

I. Bevezetés 

A Kanyin-félsziget az európai kontinens észak—északkeleti végeinek 
egyik igen csöndes ós távoli csücske. A nála jóval nagyobb kiterjedésű Kola-
félszigettel szemben, attól keletre nyúlik föl a Fehér-tengerből a Barents-
tengerbe, az északi sarkkör rideg határvonalától fölfelé, északra. Éghajlata 
kemény, felszíne sem változatos avagy kies: a kanyini tundra a rénszarvason 
kívül sem embert, sem állatot nem vonz. Számottevő emberi települést mind
össze négyet—ötöt ha találunk rajta, azt is a félsziget sovány és görbe testé
nek nyugati szegélyén, a Fehér-tenger és a Mezenyi-öböl partvidékén. Ezeken 
a kicsiny településeken a földrajzi és néprajzi forrásmunkák zömmel orosz 
lakosokat jeleznek, akik ide, a távoli északra vetődve elsősorban és csaknem 
kizárólag tengeri vadászatból és halászatból, valamint az ebből adódó bőr-, 
hús- és halfeldolgozásból és kereskedelemből élnek. Rajtuk kívül említés tör
ténik még a félsziget belsejében, a tágas tundrákon tanyázó, nomád életmódot 
folytató, rideg rénszarvaspásztorlásból élő jurák-szamojédokról. 

Pedig a csekély népsűrűségű félszigeten van még egy harmadik etnikai 
elem is, amely aligha jelentéktelenebb az előbbi kettőnél: z ü r j é n e k . 

Különös talány, hogy az orosz és jurák népesség mellett miért nem 
találunk — tudomásom szerint —- sehol sem említést a Kanyin-félsziget zűrjén 
lakosairól. Nem veszi számba őket olyan terjedelmes összefoglaló mű sem, 
mint a Bolsaja Szovjetszkaja Enciklopedija. Hiába tallózunk V. I. L ITKIN 
nyelvjárási chrestomathiájában,1 a kitűnő új zűrjén nyelvjárási szótárban2 

vagy V. H. BELICER összefoglaló zűrjén néprajzi művében3 — a kanyini 
zürjénekről egyik sem emlékezik meg. Csatlakozik az előbbi munkákhoz L. P . 
LASUK kiváló etnogenetikai értekezése4 is, amely pedig éppen az északi zűrjén 
népcsoportok, az izsmai és pecsorai zürjénség kialakulásával foglalkozik, s 
tárgyalja a zűrjén kirajzások problémáját, a kolai vagy az Urálon túli zűrjén 
telepek létrejöttének kérdését is. A zürjénséggel foglalkozó néprajzi és nyelvé
szeti szakirodalom tehát (hozzá nem csupán a régebbi, hanem az újabb, kor
szerű művek szintúgy) nem tartja számon a Kanyin-félszigeti zürjéneket és 
nyelvjárásukat. Létük ténye azonban érdekes újdonság volt a szovjet tudo
mányos akadémia moszkvai Nyelvtudományi Intézetének finnugor szekciójá
ban csakúgy, mint a sziktivkari zűrjén nyelvészek és néprajzosok számára is. 

1 B. H. JlbimKUH, ^HajieKTOJioruMecKan xpecTOMarafl no nepMCKHM H3biKaivt. MocKBa, 
1955. Rövidítése a továbbiakban: DialChrest. 

2 CpaBHHTejibHbiíi cjioBapb K0MH-3bipHHCKHx AHaneKTOB. CbiKTbiBKap, 1961. Rövidí
tése: SzrSzlKomi. 

3 B. M. Eejiuyep, OiepKH no araorpa^HH HapOAOB KOMH XIX—XX. BB. MocKBa, 1958. 
4 Jl. n. JlamyK, OwpK 3THHHecKon ncTopnn nenopcKoro Kpaji. CbiKTbiBKap, 1958. 

Rövidítése: LASUK. 

2, Nyelvtudományi Közlemények LXVI/1 
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1959-ben tanulmányúton voltam a Szovjetunióban. Északra, a Zürjén-
földre igyekeztem, néprajzi és nyelvjárási gyűjtőmunka volt a célom. Ezt 
megelőzően Leningrádban időztem az egyetemen. Szerettem volna már ott 
zürjenekre — egyetemi hallgatókra — lelni, hogy segítségükkel nyelvi elő-
gyakorlatokat végezhessek. Végül, ha nem is az egyetemen, ellenben a Herzen 
Intézet hallgatói között nagynehezen találtam zűrjén anyanyelvűeket, még
hozzá több tucatnyit. Mindük a Nyenyec, illetve a Jamal-Nyenyec Nemzetiségi 
Körzetből érkezett a főskolára. Közöttük volt Marija Viucsejszkaja kanyini-
zürjén leány is. A szerencsés véletlenen kívül neki köszönhető, hogy ma tudo
másunk van egy sajátos és érdekes zűrjén népcsoportról és nyelvjárásról. 

II. A kanyini zűrjének etnogenezise és története 

A Kanyin-félszigeti zürjénség etnogenezisét illetően pontosan tájékoztató 
írásos források nem állnak rendelkezésemre. Ha a jövőben a tudományos 
kutatás tisztázni akarja ezt a problémát, nyilván célszerű lesz vallatóra fogni 
az utóbbi évszázad számbavehető orosz okiratanyagát, olyan módszerrel, 
amilyennel L. P . LASUK elemezte a legészakibb zűrjén telepek és népcsoportok 
létrejöttének kérdését, közöttük például a Kola-félsziget zürjénjeinek oda-
vándorlását és etnikai alakulását (LASTJK: 133 — 134). Ugyanígy nyilván doku
mentálható a zűrjén réntenyésztők fölvándorlása a Kanyin-félszigetre is. 
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Énnekem mindössze olyan adatok állnak rendelkezésemre, amelyek 
etnogenetikai szempontból olykor ugyancsak szűkszavúak. Marija Viucsejsz-
kaja és családja szóban, illetve írásban tájékoztatott arról, amit ők tudtak 
a kanyini zűrjének múltjáról. A szülőkön kívül legföljebb a még élő nagyszülők 
emlékezetére lehetett hagyatkozni, és 1917 előttre már az öregek emlékei is 
vajmi kevés fényt vetettek. 

A Kanyin-félsziget mai zűrjén lakossága — közlőim tájékoztatása sze
rint — az első világháború és 1917 után, a forradalmat közvetlenül követő 
esztendőkben vándorolt föl rénszarvasnyájaival a kanyini tundrákra. Előző 
szállásterületük a félszigettől mintegy 100—250 kilométerrel délebbre húzó
dott, az erdőstundra5 zónájában, Pinyega—Kuloj—Mezeny települések vona
lában, nagyjából a hasonló nevű folyók közén. Nyesz falunál följebb, észa
kabbra addig nemigen merészkedtek nyájaikkal a zűrjén rénpásztorok (a 
kanyini jurákok nem engedték föl őket tundrái legelőikre; a jurák és zűrjén 
rénpásztorok között nemegyszer nézeteltérések, sőt tettlegességgé fajuló össze
ütközések adódtak emiatt). Az alábbiakban majd kiderül, hogy a mai kanyini 
zürjénség kapcsolata a mezenyi—pinyegai vidékkel a legutóbbi időkig tar to t t , 
és csupán jelenleg kezd megszűnni. Hogy Mezeny, Kuloj, Pinyega tájára 
honnan és mikor kerültek, ezt közlőim pontosan, közelebbről nem tudták 
megmondani. Mindössze annyit tudtak elődeikről, hogy azok már 1917 előtt 
„régen" és a mai Komi ASZSZK területéről vándoroltak a mezenyi—pinyegai 
vidékre. Bármilyen csekély adat áll is rendelkezésünkre, úgy véljük, hogy ez 
a ,,régen" valamikor a XIX. század második felében, méginkább harmadik 
harmadában lehetett, korábbi időkre aligha nyúlik vissza. Ezekben az év
tizedekben figyelhetjük meg ugyanis ^fokozottabban az izsmai rénszarvas
tenyésztő zürjénség egyes csoportjainak elvándorlását, részben túl az Urálon,, 
az Ob folyó mellékére, részben (és jobbára) pedig nyugati—északnyugati 
irányban, egészen a Kola-félszigetig (LASUK: 121, 130—133; Komi Iszt. 
233 —235).6 Ami pedig a kanyini, illetve a korábban mezenyi—pinyegai zür
jénség hajdani lakóterületét illeti, nyilvánvalóan csak az Izsma folyó vidé
kére, közelebbről és pontosabban az Izsma alsó folyásának vidékére gondol
hatunk. Erre utalnak az imént említett források, és csaknem kétségtelenné 
teszik ezt nyelvi-nyelvjárási bizonyítékok: a kanyini nyelvjárást az izsmai 
nyelv járásterület egyik hajtásának kell tekintenünk. Az izsmai eredet emléke 
elő-elő csillan a kanyiniak hagyományában, emlékezetében is: h á t a s o k n a k , 
Izsma-vidéki zürjeneknek is vallják még olykor-olykor magukat. 

Kérdés, milyen okok idézték elő az izsmai réntenyésztő zürjénség egyes 
csoportjainak kirajzását, elhúzódását, jelen esetben a nyugatabbra eső 
mezenyi—pinyegai részekre? 

Egyrészt vitathatatlan, hogy a rideg rénszarvastenyésztés eleve nagyobb 
mozgékonyságot te t t lehetővé a pásztoroknak, tenyésztőknek, sőt követelt 
meg tőlük már az Izsma vidékén, mint amilyenre például a földművelő zür-
jénségnek vagy akár a vadászattal, fakitermeléssel foglalkozó rétegeknek is 
valaha szükségük avagy módjuk volt. Közrejátszott azonban a kirajzások-

5 Erdőstundrának fordítom az orosz JiecoTyHApa földrajzi szakkifejezést, mivel 
— tudomásom és földrajzos szakemberek tájékoztatása szerint — magyar terminus 
technieus erre eleddig nincs. Márpedig a tundra és az erdőstundra között — éppen a mi 
esetünkben — olyan lényeges eltérések vannak, amelyek óhatatlanná teszik az utóbbi 
pontosabb megjelölését. 

6 OnepKH no HCTOPHH KOMM ACCP. CMKTLIBIOP, 1955. 
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ban egy másik, súlyos és nagyon is érezhetően ható ok: a lép fene járvány ok. 
Ez az irtózatos és a rénnyájakra nézve végzetes ragály időről időre végig
pusztította a tundrát, és ezrével szedte az áldozatokat a jurák-szamojéd és 
zűrjén rénszarvasnyájakból (megjegyzendő, hogy leginkább az 1870—80-as 
évekből van tudomásunk emlékezetesen kíméletlen lep fene járvány okról). 
Magától értetődik, hogy egy-egy járványhullám anyagilag is igen érzékenyen 
érintette a csordák tulajdonosait. Az is természetes, hogy elsősorban a cseké
lyebb állatállománnyal rendelkező gazdák mentek tönkre. Ezek alól viszont 
rénszarvasaik elhullása egyik napról a másikra visszavonhatatlanul kihúzta 
a megélhetés alapját, és a koldusbotra jutot t gazdáknak nem maradt más 
hátra, mint hogy elszegődjenek módos zűrjén avagy jurák-szamojéd állat
tartókhoz pásztornak. A kanyini zűrjének szájhagyománya is úgy tudja, hogy 
eleik a lépfene-járványok következtében maradtak nincstelenül, és jurák nagy
gazdák szolgálatába szegődtek. Azután, ahogy teltek-múltak az évek, lassan-
lassan megismétlődött az, ami a zűrjén és jurák réntenyésztők kapcsolatában 
számtalanszor előfordult: a szívós, szorgalmas és takarékos zűrjén pásztorok 
a fizetségül kapott rénszarvasokhoz még vásároltak is, és esztendők során 
ismét talpraálltak gazdaságilag, újra szert tettek saját rénállományra. Még
hozzá olyan szépen gyarapodtak, hogy 1917 körül már a zűrjének kezén 
több rénszarvas volt, mint a jurákokén, a nyájak apránként szinte gazdát 
cseréltek. Mi volt ennek az oka? Kétségtelenül szerepet játszott ebben a vál
tozásban a zűrjének tagadhatatlan szorgalma, munkaszeretete és munkabírása, 
hozzáértése és gondossága. Gyanúm szerint azonban közismert agyafúrtságuk, 
okos ravaszságuk is megtehette a magáét: a náluk elmaradottabb, lassúbb 
észjárású, olykor tunyább jurákok eftzén sokszor túljártak, s ennek révén is 
jócskán gyarapították a maguk javait. Van igazság abban, amit a zűrjének 
híresztelnek a jurákokról, hogy ti. pazarló nép az, nem képes a pénzt megfogni, 
no meg a vodkát is jobban kedveli, mint szabad volna — ám ez nem magya
rázná kellőképpen a jurákok vagyonának fokozatos (és rohamos) megcsappa
nását éppen azokon a területeken, ahol hajdanában zűrjének (vagy esetleg 
oroszok) tőszomszédságába kerültek. Elesettségüknek, tudatlanságuknak à 
vámszedői nem utolsósorban a zűrjének voltak (vö. Komilszt. 234). 

Mindenesetre 1917-re a mezenyi—pinyegai zürjénség, amely — feltehe
tően néhány évtizeddel azelőtt — úgyszólván nincstelenül érkezett az Izsma 
mellékéről, ismét jelentős rénállomány ura volt, maga mögött hagyva a koráb
ban őket felfogadó jurák nyáj tulajdonosokat. Vagyoni különbségek ugyan 
nyilván léteztek zűrjén és zűrjén között is, ám többségük 100 — 500 rénszarvas 
birtokában afféle középparaszt volt. Egynéhány család meg ezernél is több álla
tot mondhatott immár magáénak; ezek jómódú nagygazdáknak számítottak. 

Éppen a nyájak jelentős megszaporodása késztette-kényszerítette föl
felé, északnak a zűrjén rénteny észtőket a mezenyi—pinyegai erdőstundra 
övezetéből. Az erdőstundra ugyanis a ridegen tar tot t réncsordák számára 
kitűnő téli legelő, de tavasztól őszig nemcsak célszerűtlen, hanem ártalmas, 
sőt elviselhetetlen is: a szúnyogok, bőgölyök és egyéb paraziták mellett a 
farkasok is jelentős károkat okozhatnak az állatállományban. Azonkívül a 
pásztorok számára kellemetlen szerepet játszhatnak — anélkül, hogy akar
nák — a szabadon kóborló vadrénnyájak is: az amúgyis csak félig-meddig 
domesztifikálható rideg rénszarvas olykor megbokrosodik és — a jámbor 
heréltek kivételével — árkon-bokron át rohanva csatlakozik a közelébe jutott 
vadréncsordához, faképnél hagyva pásztorait, akik kénytelenek tehetetlenül 
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végignézni az őrült rohanást. Az ilyen megugrott csordát soha többé nem tud
ják összeterelni. ' , 

A Kanyin-félsziget zűrjén lakosságának fölhúzódása mai szállásterü
letére tehát nem esetleges lehetőségek, hanem kényszerítő szükségszerűségek 
miatt zajlott le. Akkori lélekszámukról pontos adataink nincsenek; hozzá
vetőleges becsléssel néhány százra tehetjük maximálisan. Sorsuk további 
alakulásáról (1917-től napjainkig) pontosabb értesüléseink vannak. 

Az 1920-as években a kanyini zűrjének körében önkéntesen kialakultak 
a társas gazdálkodásnak bizonyos elemei. Ezt is a szükség hozta így: célja 
a legelők felosztása volt, hogy ezzel elejét vegyék a lehetséges súrlódásoknak. 
Kolhozok, pontosabban artelek szervezése a Kanyinon 1934-ben következett 
be. Ekkor a jurákok két társas rénszarvastenyésztő gazdaságba tömörültek; 
az egyik a Tato artel volt (központja Om,a helység), amelynek nevét néhány 
évvel később Cskalovra, változtatták, a másik a Szevernij poljusz gazdaság 
(központja Ki ja falucska). A nagyobb rénállománnyal rendelkező; zűrjének 
három szövetkezetet alakítottak (Vil' tui = Üj Üt, ,Vü' ölem = Üj Élet és 
OJdabr = Október); alig egy-két esztendő múlva a három gazdaság Lenin 
kolhoz néven egyesült (központi telepe Csizsa község volt). Az elmúlt három 
évtized során folytatódott a kanyini zürjénség etnikai migrációja a környeze
tében levő jurák és orosz lakossággal. Ebben a folyamatban a zűrjén összetevő 
igen szívósnak, maradandónak bizonyult, mind etnográfiailag, mind nyelvileg. 

1960-ban nagy és jelentős változások történtek a Kanyin-félszigeten. 
Szevernij poljusz néven új, hatalmas kolhoz alakult. Négy korábbi gazdaság 
egyesült benne: az említett zűrjén Lenin kolhoz, a jurák Szevernij Poljusz, a 
Nyesz faluban székelő, kevert lakosságú gazdaság, s végül a főleg orosz lakos
ságot foglalkoztató Kanyin halászkolhosz (Sojna faluban). Az egyesítés célja 
a közös gazdaságok sokoldalú fejlesztése volt, a rentábilisabb nyersanyagfel
dolgozás (például rénbőr, hal), a gyengébb, elmaradottabb kolhozok fellendí
tése, az előnytelen idénymunkák megszüntetése (például a sojnai halászkol
hozban). Az új gazdaság a hagyományos réntenyésztés és halászat mellett 
foglalkozik tehenészettel, tejtermékfeldolgozással, prémesállatok tenyésztésé
vel, prémkikészítéssel és egyéb, kitűnően jövedelmező gazdálkodási ágakkal is. 
Tetemes bevételeikből telik például helikopterek vásárlására is; ezeket a rén
szarvasterelésben, farkasvadászatban és szállítási munkálatokban egyaránt 
nagyszerűen hasznosíthatják. Az új óriáskolhoznak három faluközpontja van: 
Nyesz, Csizsa és Sojna. Az utóbbi községben van egy tizenegyosztályos iskola, 
amelynek alsó tagozatán jurák nyelven folyik az oktatás,7 a felsőbb osztályok
ban pedig párhuzamosan működik egy orosz és egŷ  jurák nyelvű tagozat. 

A gazdasági integráció nyilvánvalóan fokozza majd az orosz, zűrjén és 
jurák lakosság már korábban megindult és máig tartó etnikai migrációját. 

III. A kanyini zűrjének életmódja. Foglalkozási ágak. A rénszarvastenyésztés 

A Kanyin-félsziget éghajlati és életföldrajzi viszonyai meghatározzák 
gyér lakosságának életmódját is. 

A félszigeten végig tundra vonul. Ennek felszíne korántsem olyan egy
hangú és puszta, mint gondolnók: folyók és patakok szelik át, apróbb-nagyobb 

7 A Kanyin-félsziget közigazgatásilag a Jurák-szamojéd Nemzetiségi Körzet kebe
lébe tartozik, ezért az orosz államnyelv mellett a jurák nyelvet részesítik előnyben. 
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tavak tarkítják, mocsaras területek után kavicsos-kövecses pusztaság követ
kezik, majd zuzmóval és mohával dúsan benőtt sík legelő bukkan elő, amelyet 
kietlen tundrái fenyér vált föl. A halászat csak mint kiegészítő foglalkozási ág 
jöhet számításba ezen a tájon, megélni legföljebb a tengeri halászatból lehet, de 
ez is a klímától függ, tehát igen kurta időtartamú szezonmunka. Ugyanez áll 
a vadászatra is. Táplálékul csupán a vadrénre és a jávorszarvasra lehet 
vadászni, de ma már oly kevés van belőlük, hogy az utóbbi elejtését szigorú 
vadászati tilalmak korlátozzák. A farkas irtása szükségszerűség, ám önmagáért 
űzni haszontalan dolog volna. Medve csak nagyritkán téved e tájra. Az északi 
rókának, sarkirókának és a torkosborznak (rozsomáknak) a prém je értékes, 
de húsa ehetetlen, s ritka állatok. A fókavadászat csak a tengerparton jelent
het kenyeret. Vadmadár azonban akad bőséggel a tundrái vidéken s közülük 
jó néhánynak fogyasztható, ízletes a húsa. Gyűjtögetésből ismét lehetetlen 
megélni ezen a tájon: a hathetes—kéthónapos nyár folyamán mindössze 
néhány bogyó- és gombafajtát gyűjthet a kereső. Földművelésre persze gon
dolni sem lehet a klíma- és talajviszonyok miatt . 

A tundrán a megélhetésnek úgyszólván egyedüli alapja a vadréntől alig 
különböző, féligdomesztifikált, ridegen tar tot t rénszarvas. Táplálékot (húst, 
tejet, zsírt) ad a pásztornak, szán elé fogva mostanig az egyedüli közlekedési 
eszköz volt, bőre és ina a ruházkodás alapja, de még a csontját és trágyáját 
is fölhasználják. A rénhús és bőr fontos és értékes kereskedelmi cikk. 

A rénszarvasnyájak azonban nem egy helyben legelésznek, hanem az 
évszakok és az időjárás váltakozását követve vonulnak száz meg száz kilo
méteres távolságokra. A rénpásztor valójában nem oda tereli nyáját, ahová 
akarja, hanem kénytelen a csordák évezredes vándorösztönéhez alkalmaz
kodni. Voltaképpen ő követi a nyájat és csak részben őt a nyáj. 

A réncsordák a tundra északi legelőin, kiváltképpen a Barents-tenger 
partvidékén töltik a nyarat és az őszt, télire azonban lehúzódnak délebbre, 
az erdőstundra zónájába. A kanyini zűrjének rénállománya a legutóbbi 
időkig a Pinyega—Kuloj—Kamenka—Mezeny vonalán húzódó erdőstundrán 
telelt. A rénszarvast életösztöne, a pásztort józan esze viszi a tundra 
déli sávjára, ahol a ligetek, galériaerdők biztonságot nyújtanak nem a hideg
gel, hanem az elviselhetetlen, gyilkos tundrái szél- és hóviharokkal szemben. 

A tavasz érkeztével, április első felében a rénnyájak megindulnak 
északra. Ennek is oka van: részben új legelő szükséges, mert addigra a téli 
legelőkön a hó alól már minden füvet, zuzmót kikapartak a csordák. Másrészt 
a tavaszi olvadás után, még inkább nyáron az erdőstundrán elviselhetetlenül 
sok bögöly, szúnyog és tipoly hemzseg, felhőkben lepi el az embert és az 
állatot, s a rén ezek elől menekül a tundra síkjára. Szúnyog van ugyan ott is, 
de sokkal kevesebb: a tavaszi tundrái szelek igen megnehezítik a szúnyogok, 
bögölyök és egyéb élősködők rajainak röptét. A harmadik fontos tényező 
pedig a közelgő leborjazás. A rénnyájak mintegy két hét alatt 150—250 kilo
métert megtéve április végefelé a Csizsa környékén elterülő lankás, mohával, 
zuzmóval borított, bozótosoktól (tehát farkastanyáktól) ment legelőkre, az 
ún. jardei-ra, érnek.8 I t t a télen lesoványodott, elcsigázott nyájak, az elles 

8 jardej : iwecTO coBepmeHHO 6e3 KyerapHHKOB, öyrpucToe, 3eMJiH Tanán, rße pacTëT 
MHoro Mxa; BOJIKH He BOAHTCÍI. CJIOBO KaweTcn HeHeiwoe, HO ynoTpeÖJiHioT Bee H noHHMaioT 
{KOMH, pycCKHe H HeHUbi). — Vö. R É D E I (RADANOVICS): ALH. XIII, 308. 

(Az adatok orosz nyelvű értelmezései, amennyiben a forrás nincs föltüntetve, i t t 
-és a továbbiakban is nyelvmesteremtől származnak.) 
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küszöbén álló szarvastehenek megpihennek. A borjazás május derekán zaj
lik le. Néhány hét múltán, amint az anyaállatok és az újszülött borjak bír
ják már az utat , a nyájak tovább vonulnak északra. Újabb 120—150 kilo
méteres vándorlás után júniusban Sojna környékén ismét pihennek egy-két 
hetet. A pásztorok i t t három-négyhavi élelmiszerkészleteket raknak szánra; 
a tanévet befejező iskolásgyermekek is i t t csatlakoznak szüleikhez (a vakációt 
Ők is a nyájak nyári legelőin, a pásztorok nyári szállásterületén töltik). Ezután 
indulnak meg a nyájak a Kanyin-félsziget legészakibb tundráira, a Barents-
tenger partmellékére. A rövid, mintegy hathetes nyár nehéz időszak rénszarvas
nak, pásztornak egyaránt (kb. július elejétől augusztus végéig). Az allatokat 
zavarja, mint mondják, a számukra szokatlan meleg ( !), méginkább a bögölyök 
és tipolyok vérszívó hada. A bikák, tehenek és borjak nyugtalanok, menekül
nének a rovarok elől. Ilyenkor csapják hozzá a nyájhoz az addig külön terelt 
és őrzött herélteket. A jámbor, kövér heréltek (részben teherhúzásra, részben 
levágásra tartják őket) naphosszat egyhelyben álldogálnak, legelésznek, lom
hán alig mozognak valamelyest^ soha nem szaladgálnak, s így a bikák, tehe
nek és borjak is többé-kevésbé körülöttük maradnak. A nyájakat tehát 
könnyebb összetartani. 

Augusztus 15—20-a körül az asszony- és gyereknép marad csak a nyári 
szállásterületen a kúpalakú, nyírfahéjjal fedett sátrakban. A férfiak a tenger
par t mentén lassan elvonulnak és terelik a nyájat legelőről legelőre. Október 
elején, az állandó fagyok beálltakor térnek csak vissza, hogy szánra rakván 
az asszonyokat, gyerekeket, nyári holmit, öt-hathetes vonulás után ismét 
délebbre érjenek, a téli szállásterületre, az erdőstundra szélvédettebb téli 
legelőire. 

A réntenyésztés a megélhetés úgyszólván egyedüli alapja a Kanyinon 
(a halászat, vadászat és gyűjtögetés csupán kiegészítő foglalkozási ágak). 
Természetes, hogy a zűrjén pásztornépesség életmódja mindenben ehhez iga
zodik. Ettől függ étrendjük, szállásuk (a könnyen fölverhető és szétbontható, 
télen rénbőrökkel, nyáron nyírfahéjjal födött kúpalakú sátor, a t'om), a ruhá
zatuk (a rénbőrbunda: malt'a, rénbőrcsizmák: tebek és pim, de még a bőr
harisnya, a UpiHa is). Az is érthető, hogy ma már a gazdag rénszarvastenyésztő 
kolhozok a tudomány és technika minden számbavehető vívmányát igénybe 
veszik, hogy védjék és gyarapítsák állatállományukat és megkönnyítsék a 
pásztorok kemény életét. Ma már természetesnek tekintik az állategészség
ügyi szolgálatot, a rendszeres védőoltásokat csakúgy, mint a repülőgépet vagy 
helikoptert, amellyel nemcsak utánpótlást szállítanak a nyári legelőkön tar
tózkodó pásztoroknak, hanem segítségükkel derítik fel és irtják a garázda 
toportyánférgeket. 

IV. A kanyini zűrjén nyelvjárás 

A) A n y e l v m e s t e r 

Nyelvmesterem, Marija Viucsejszkaja 1937-ben született a Kanyin-
félszigeten. A hétosztályos általános iskolát szülőföldjén, Sojnában végezte, 
majd Narjan-Marba került s 1956-ban a jurák tanítóképzőben szerzett oklevelet. 
Ezt követően beiratkozott a leningrádi Herzen pedagógiai főiskolára. 1956 — 
61-ig az intézet bölcsészettudományi karának orosz szakját végezte. Főiskolai 
tanulmányai után visszautazott szülőföldjére tanárnőnek. 
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Marija Viucsejszkaja — családjával egyetemben — zűrjén nemzetiségű
nek és anyanyelvűnek vallja magát. Anyanyelvén írni-olvasni azonban nem 
tud: jurák és orosz- iskolákba járt. Amikor kérésemre zűrjén szöveget írt le, 
a jurák írást használta. Anyanyelvén kívül beszél, ír és olvas oroszul és 
jurákul. 

Érdekes és jellemző az a tarka keveredés, amelyet nyelvmesterem csa
ládja nemzetiségi és nyelvi eredet tekintetében mutat . Ismétlem, szülei zűr
jén nemzetiségűnek és anyanyelvűnek vallják magukat (ugyanakkor ennek a 
z ű r j é n családnak a neve — Viucsejszkij — egy o r o s z képzővel megtol
dott jurák-szamojéd alapszó. Vö. VÁSZOLYI: NyK. LXIII , 392). Édesapja beszél 
zürjénül és oroszul; apai nagyapja zűrjén, apai nagyanyja orosz nemzetiségű. 
Nyelvmesterem édesanyja ugyancsak tud zürjénül és oroszul; anyai nagyapja 
jurák, anyai nagyanyja zűrjén nemzetiségű. Nyelvmesterem bátyja (ugyan
csak főiskolát végzett tanár) húgához hasonlóan zűrjén anyanyelvén kívül 
beszél, ír és olvas oroszul és jurákul. A családban jelentkező nemzetiségi és 
nyelvi migráció általánosan jellemző a Kanyin-félsziget zűrjén népességére. 

A) A n y e l v j á r á s e l n e v e z é s e 

A kanyini nyelvjárás véleményem szerint a zűrjén nyelvnek ma egyik 
önálló és sajátos nyelvjárása. Ezért választottam végülis — hosszas töpren
gés után — megjelölésül a föntebbi elnevezést. 

Fölvethető a kérdés: mi késztetett meggondolásokra a nyelvjárás ilyetén 
nevének megválasztásában? Hiszen a kérdés hirtelenjében sokkal egyszerűbb
nek látszik. Mi adott hát okot a töprengésre? 

Nyelvföldrajzi és dialektológiai tényezők. 
Először is: a kanyini zürjénség etnogenetikailag az izsmai zürjénségből 

szakadt ki. Nyelvjárása ugyancsak az izsmai zűrjén nyelvjárásból sarjadt.* 
Főbb jellemzői (mint például az l fonéma viselkedése, a nem-első szótagbeli § 
sorsa stb.) összekapcsolják az izsmai nyelvjárásterülettel, más izsmai típusú 
nyelvjárásokkal. Célszerű-e, szabad-e tehát elkülönítenünk, önálló nyelv
járásként kezelnünk, vagy tartsuk egyszerűen izsmai nyelvjárásnak? Két ok 
szól elkülönítése mellett. Egyrészt a legutóbbi, 9) jegyzetben közölt meggon-

9 Nem most és i t t kell róla beszélnünk, de megjegyzendő, hogy az izsmai nyelv
járást viszonylag kevéssé ismerjük. WICHMANN Syrjänische Volksdichtungja és a 
DialChrest. közöl mindössze néhány oldalnyi — és elsősorban a l s óizsmai — szöveget, 
WICHMANN—TJOTILA szótára és a SzrSzlKomi pedig izsmai szóanyagot (CASTRÉN izs
mai gyűjtését pillanatnyilag nem veszem tekintetbe). Magam 195í)/60-l;an elsősorban 
éppen ezt a nyelvjárást kutattam, s arra a meggyőződésre jutottam, hogy a hagyo
mányos i z s m a i n y e l v j á r á s elnevezés inkább nyelv járásterület et, mintsem nyelv
járást takar. Izsmai nyelvjárásról vagy nyelvjárásokról legföljebb olyan értelemben 
beszélhetünk, mint például vicsegdai vagy sziszolai nyelvjárásról, illetve nyelvjárá
sokról. Mivel pedig ilyen dialektológiai megjelöléseket ma — helyesen — nem hasz
nálunk, hanem helyette okkal és joggal elkülönítünk alsó-, közép- és felsővicseg-
dai, illetve sziszolai nyelvjárásokat, ideje lenne ugyanezt az elkülönítést, tisztázást 
végrehajtanunk az izsmai nyelvjárások tekintetében is. Ilyen alapon WICHMANN 
izsmai nyelvjárását én a 1 s ó i z s m a inak tartom. Ezen kívül ismereteim és gyűjté
sem alapján megkülönböztetek k ö z é p - ós f e l s ő i z s m a i , u s z a i , t u n d r á i , 
k a n y i n i , k o l a i nyelvjárást és O b - m e n t i nyelvjárásokat. Mindegyikük az izs
mai nyelvjárás sarjadéka, de ma már mindüket önálló nyelvjárásként kezelhetjük. Az 
i z s m a i elnevezést pedig csak az említett, sokban rokon és genetikusan egy tőrőj 
fakadt nyelvjárások összefoglaló elnevezésekónt célszerű használnunk. 
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dolás. Másrészt — éppen ezzel összefüggésben — az a tény, hogy vannak a 
kanyini nyelvjárásnak olyan sajátságai, amelyek az izsmai nyelv járásterület 
kiterjedt, nagy egészén belül elkülönítik, más, ugyancsak izsmai típusú nyelv
járásoktól elválasztják (például a ts >> t', d'z > d hangváltozás, az igen számot
tevő jurák hatás stb.). 

Volt azonban még egy meggondolandó kérdés az elnevezés tekintetében. 
A mai kanyini zűrjének fél évszázada még nem a Kanyin-félsziget lakói voltak, 
hanem a Pinyega, Kuloj és Mezeny folyók vidékén tanyáztak. Ezzel a tájjal 
a legutóbbi időkig kapcsolatban voltak (téli szállásterületeik, legelőik révén). 
Ha tekintetbe vesszük az úgyszólván máig folytatott nomadizáló, vándorló 
életmódot, nevezhetjük a nyelvjárást kanyininak, ám ugyanilyen okfejtéssel 
nem nevezhetnők-e, teszem azt, mezenyi—pinyegai nyelvjárásnak is? Ezt a 
lehetőséget is elejthetjük. Mégpedig azért, mert a kanyini zűrjének kapcsolata 
a mezenyi—pinyegai tájjal ma már (1960, a föntebb említett nagy kolhoz
átszervezés óta) hovatovább befejezettnek tekinthető. Másrészt pedig ha eddig 
lehúzódtak is a rénpásztorok télire a pinyegai—kuloji—mezenyi erdőstund
rákra, életük tavasztól őszig a Kanyin-félszigethez kötődött, csakúgy, mint a 
félsziget falvaiban (Nyesz, Csizsa, Kija, Sojna községekben) telelő családjaik, 
az ott iskolázó gyermekeik. Megokoltnak kell tartanunk, hogy ők maguk 
kanyiniaknak számítják magukat, a félszigetet (és csak azt) jelölik meg szűkebb 
hazájuknak. 

Tájnyelvüket is okkal nevezhetjük tehát kanyini nyelvjárásnak. 

C) A n y e l v j á r á s r ö v i d j e l l e m z é s e 

A kanyini nyelvjárás főbb jellemzői a következők. 
1. A hangsúly szinte kivétel nélkül az első szótagra esik. Et től csak 

egyes orosz jövevényszavak esetében figyelhetünk meg eltérést (interna-t, 
miliane'r). Megjegyzendőnek tartjuk, hogy az ilyen orosz szókölcsönzések 
nyilvánvalóan újabb keletűek és egyelőre inkább idegen szónak, mint jöve
vényszónak tekinthetők, a népnyelvben aligha ereszthettek még gyökeret. 
Ezzel magyarázzuk azt a tényt, hogy megtartották eredeti orosz hangsúlyu
kat és nem alkalmazkodtak a kanyini zűrjén nyelvjárás hangsúlyviszonyaihoz. 
Véleményünket támogatják más orosz szókölcsönzések, amelyekben a hang
súly már nem oroszos, hanem zürjónes; közöttük régebbi és újabb jövevény
szavak egyaránt találhatók (rebitni, tsulki, fufaika, tsiganka, getevei, kolhoz). 
Ugyancsak ezt igazolja egyes orosz szókölcsönzések váltakozó hangsúlya: 
aprel' ^ apre'ï. Ilyen esetben a beszélő egyszer m é g orosz hangsúlyt hasz
nál, máskor pedig m á r zűrjén hangsúlyt alkalmaz. 

Egyes szóösszetételekben a harmadik szótag (az utótag első szótagja) 
mellékhangsúlyt kap: mwked-di:rjas. Vonatkozik ez olykor orosz jövevény
szavakra is: po'luo:strov (a főhangsúly már zűrjén módon az első szótagra 
esik, az eredeti — harmadik szótagra eső — orosz hangsúly nyomát leg
följebb à mellékhangsúly mutatja). 

2. Az l hang szótagvégi helyzetben (szó végén, valamint szóbelseji szó
tag végén utána következő mássalhangzó előtt) eltűnt, maga után vonva az 
előtte álló magánhangzó megnyúlását ( vë, vënas ; sütedni ; köni ; ti, ti jen). 
Ebben az esetben az eredeti l előtt álló magánhangzó csak veláris lehet: 
a, o, u, e és i. Kivételt képeznek azonban a következő igeképzők: -oïl-, -il-, 
-Uli- ; ezekben az l hang archaikusán megőrződött (vetlillini, puktilni). 

I 
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A közzürjén -al- igeképző fejleménye -ö- : sulöni, juöni. 
Ha az eredeti l előtt palatális magánhangzó, azaz e avagy i állott, 

akkor l > i hangváltozás zajlott le (zei, keimini, veit). Kivétel: a maitnz ige 
és származékai. 

Az l >> 0 (l^> i) hangfejlődési tendenciát már lezajlottnak, befejezett
nek tekinthetjük. Erre mutat az a tény is, hogy egynémely orosz jövevény
szóban l fonémát találunk olyan fonetikai helyzetben is, amelyben egyébként 0 
(vagy i) volna várható (kolhoz, tsulki, belka). Az ilyen orosz kölcsönszavak 
nyilvánvalóan későbbi, viszonylag újabb keletű átvételek, amelyek akkor 
kerülhettek a kanyini nyelvjárásba, amikor az l >> 0 (l >- i) hangfejlődési 
tendencia már lejátszódott és erejét vesztette, tehát a későbbi átvételek ese
tében már nem hathatott . 

3. A zűrjén nyelvjárások zömében meglevő t'é és dz fonéma helyén a 
kanyiniban t és d fonémát találunk, azaz az affrikáta spiránseleme eltűnt: 
dol'a teïad, t'om vodin (vö. SzrSzlKomi 456—457; DialChrest. 34). A té-hől és 
cfá-ből alakult Ï és d fonémák nyilvánvalóan jelentősen megnövelték a nyelv
járásban eredetileg is meglevő i és d hangok funkcionális terheltségét. A is és 
c?| fonémák e nyelvjárásban is éppúgy megvannak, mint másutt. Az orosz 
jövevényszavak t'é fonémáját részben î helyettesíti (teïad, pegrevet), részben 
— hozzátehetjük: nagyobb részben — t§ (fsai, botéka, tsaëka). Ezt a kettőssé
get úgy magyarázzuk, hogy a t'é > t hangváltozást a kanyini nyelvjárásban 
már lezajlott hangfejlődési tendenciának tartjuk. Egyes, régebben átvett orosz 
jövevényszavak té fonémái egykor még beleestek a té^>t hangváltozás sod
rába (téel'ad ^> teïad), más, nyilván újabb keletű orosz kölcsönszavak pedig 
akkor kerültek bele ebbe a nyelvjárásba, amikor a szóbanforgó hangváltozás 
már végetért, s ennek következtében az orosz t'é fonémát azóta a kanyini 
nyelvjárásban a ts helyettesíti (t§ai, tSulki). 

A SzrSzlKomi. (456—457) tanúsága szerint a t'é > t és dz^> d változás 
szórványosan megfigyelhető mind az izsmai, mind az udorai nyelv járásterület 
egyes részein. Kérdés, hogy mely nyelvjárásokra jellemző. N. N. SZBLKOV, a 
sziktivkari akadémiai kutatóintézet tudományos munkatársa, aki 1959-ben 
nyelvészeti gyűjtőúton volt a Kola-félszigeti zűrjének körében, szíveskedett 
velem közölni 1960-ban Sziktivkarban, hogy a ts >> t és dz >> d hangfejlődési 
tendenciát ő is megfigyelte kolai gyűjtőmunkája során. Mint mondotta, tapasz
talatai szerint a kolai zűrjén nyelvjárásban a nyelvérzék ingadozik a két szóban
forgó affrikáta használata tekintetében. A viszony tehát nem té ^>t, dz^> d, 
hanem ts ~ t és dz <~^> d. Megjegyezte, hogy a té és dz affrikáta a Kola-félszigeten 
is (csakúgy, mint az izsmai nyelv járásterületen általában) sokkal erősebben 
palatalizált, mint a vicsegdai és más délibb zűrjén nyelvjárásokban. 

V. I. L ITKIN 1960-ban Moszkvában annak a véleményének adott szóbeli 
kifejezést, hogy a fenti hangfejlődési tendencia, úgy lehet, a mélyreható jurák
szamojéd nyelvi hatások folyománya az északi zűrjén nyelvjárásokban. 

4. A kanyini nyelvjárás mássalhangzóállományában előfordul $z / , Ä, % é® 
ts (ts) fonéma, azaz négy olyan mássalhangzó, amelyet más zűrjén nyelv
járások egyáltalán nem vagy alig ismernek. A kanyini nyelvjárásba is viszony
lag csekély számú orosz, illetve — kisebb részben — jurák-szamojéd jöve
vényszó révén kerültek e mássalhangzók (fufaika, sahar, greh, %ora, meéats, 
tsiganka). Meghonosodásuk lehetőségének oka nyilvánvalóan a kanyini zűr
jének körében általánosnak mondott két-, illetve háromnyelvűség. Érdekes 
kettősséget figyelhetünk meg az orosz és a jurák-szamojéd jövevényszavak 
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% fonémái tekintetében. Az orosz kölcsönszók X-ja helyett általában h áll (greh, 
sahar), a jurák-szamojéd % helyén általában % (%ora). Csupán egy-két esetben 
ingadozik a nyelvhasználat (viher r</ vi%er). Megjegyzendő, hogy azok a sza
vak, amelyekben a fönti mássalhangzók előfordulnak, nyilván viszonylag újabb 
keletű átvételek. A zűrjén nyelvjárások zömében bekövetkező / >> p, % >- k, 
ts > Hs hanghelyettesítés mindenesetre ma nemigen figyelhető meg a kanyini 
ny el v j árásb an. 

5. Alkalmilag, megfelelő mondatfonetikai helyzet esetén, mint kombina
torikus variánsok, előfordulnak zöngétlen médiák (idzid ker o: idziß^ker ; 
leb kuzais o: le B ^kuzais). 

6. Általánosan megfigyelhető hangtani jelenség — alkalmi fonetikai 
társulásként — a regresszív asszimiláció (véledtem o: vetettem, bikjas dórié o: 
bikjaz^doris, sorjassis o: sorjassis). Olykor a mássalhangzókiesés jelensége is 
megfigyelhető (boétni, bőst o: bosni, bos ; de: hoéta, bostim). 

7. A kanyini nyelvjárás vokalizmusának egyik jellemzője — akárcsak 
az izsmai nyelv járásterületnek általában — az e fonéma megléte az első szó
tagban, ellenben hiánya a nem-első szótagokban. Az első szótagnál hátrább 
az § helyett e vagy e áll, a fonetikai környezettől függően. Gyakoribbnak, 
általánosabbnak kell tar tanunk a z e > « fejlődést (oka, legalábbis egyik oka 
a kanyini nyelvjárásra jellemző nagyfokú és széleskörű palatalizáció); az e 
magánhangzót az e variánsának tekintjük. 

Nem-első szótagban e található az alábbi fonetikai helyzetekben: 
a) abszolút szóvégen (nyílt szótag végén): voke, mune ; 
b) palatális mássalhangzó vagy magánhangzó szomszédságában (előtt 

vagy után): t'el'aden, getevei, visem, nie, jien. 
Az e variáns előfordulási esetei: 
a) l, z é& 8 után: nölmis, vezenis. Ebben a fonetikai helyzetben akkor is 

•e áll, ha egyébként a föntebbi két eset forog fent, tehát ha a magánhangzó 
abszolút szóvégen fordul elő (kole, toze), avagy utána palatális mássalhangzó 
vagy magánhangzó áll (peles, velest) és ezért az e helyett e magánhangzót 
várhatnék; 

b) zárt szótagban általában, ha előtte vagy utána nem áll palatális 
magánhangzó vagy mássalhangzó (Sededni, ninemteg, veledtem). 

Az e magánhangzót a kanyini nyelvjárás nem ismeri. 
8. A kanyini nyelvjárás vokalizmusa kétféle magánhangzókvantitást 

ismer: rövid és hosszú magánhangzókat (félhosszú magánhangzót nyelvmeste
remtől nem hallottam). A hosszú magánhangzók keletkezésének egyik útja 
a (veláris) magánhangzó -j- / = hosszú (veláris) magánhangzó fejlődés (kolmas 
>> kömas, vei >> vë, sulteda > süteda, til > ti). Az ö fonémák számát gyarapítja 
az al >- ö hangfejlődés is (sulöni, tidöni <isulalni, tidalni). Ezenkívül hosszú 
magánhangzók keletkezhetnek összeolvadás révén is; ez a hangtani jelenség 
a kanyini nyelvjárásban eléggé gyakori (skolä, lö, sir-vä, l'amkälema, velän < 
Molae, loe, sir-vaa, l'amkaalema, vel'aeji). 

A hosszú magánhangzók megléte a nyelvjárás vokalizmusában ugyancsak 
általában jellemző az izsmai nyelv járásterületre (vö. UOTILA: SUSToim. LXV, 
193; VÁSZOLYI: NyK. LXIV, 362). 

9. Ismeri a kanyini nyelvjárás a redukált magánhangzókat is, ezek azon
ban nem fonémák, hanem alkalmi, kombinatorikus variánsok. Csak nem
első, többnyire éppen utolsó szótagban fordulnak elő olykor-olykor (moréd < 
mofee, tundráin <<tundráin). A redukció oka a hangsúlytalan szótag magán-



28 VÁSZOLYI BEIK 

hangzójának tökéletlen képzése. Jellemző egyrészt az, hogy lassabb beszéd
tempó, tisztább, világosabb artikuláció esetén ugyanabban a fonetikai hely
zetben nyelvmesterem nem redukált, hanem teljes magánhangzót ejtett, gyor
sabb és elnagyoltabb artikuláció esetén pedig redukált magánhangzót (tehát 
például eiilclain ^ et'iklaín). Másrészt az is jellemző, hogy magánhangzó ~\-
magánhangzó találkozása esetén három artikulációs variáció is előadódott: 

a) mindkét magánhangzó tökéletesen képzett (et'iklaín) ; 
b) a két magánhangzó közül a második redukálódott (et'iklaín) ; 
c) a két magánhangzó összeolvadt, pontosabban a második eltűnt, 

ezzel megnyújtva a megelőző magánhangzót (et'iklán). 
Hasonló redukált magánhangzókat hasonló fonetikai helyzetben más, 

általam ismert zűrjén nyelvjárásokban is megfigyeltem, akár mint a hangsúly
viszonyok miatt keletkezett kombinatorikus variánsokat, akár mint alkalmi 
parole- j elenségeket. 

10. Mint föntebb már megjegyeztük, gyakori és jellemző jelensége a 
kanyini vokalizmusnak a magánhangzó-összeolvadás (Skold, lö <.§kolae, loe). 
Ennek szabályszerűsége a második magánhangzó eltűnése és ennek folytán 
a megelőző magánhangzók kvantitásának megváltozása: rövid magánhangzó
ból hosszú lesz. 

11. Ritkább, de jellemző sajátossága a nyelvjárás vokalizmusának az i 
és az u fonémák váltakozása bizonyos szavak vagy morfémák esetében. Ilyen 
például a turin szó (más nyelvjárásokban általában: turun), a tulis ^ tulus 
szó |* ÍN* u váltakozása. Az előbbi esetben egyéb nyelvjárások ^t-jávai szemben 
a kanyiniban (és általában az izsmai nyelv járásterületen) i használatos, az 
utóbbiban más zűrjén nyelvjárásokban i áll, a kanyiniban pedig hol ugyan
csak i fordul elő, hol pedig u, a kettő fakultatív variánsként váltakozik. Más 
nyelvjárások -im, -nim személyragjával szemben (birtokos személyrag vagy 
névmási személy rag esetén) a kanyiniban (és az izsmai nyelv járásterületen 
általában) -um, -num alak használatos: mortnum, mikednum, at'um (nom. 1. 
pers. sing.), assum (abl. 1. pers. sing.), asnum (nom. 1. pers. plur.), assunum 
(abl. 1. pers. plur.). Az utóbbi esetekben nyilván számolnunk kell és lehet 
a ragvégi -m labializáló hatásával, ez okozhatta avagy elősegíthette az i >• u 
változást. 

Elvétve, mindössze egy-két esetben más nyelvjárások e- hangjának az 
izsmaiban, így a kanyiniban is o- felel meg: okmis (:ekmis). 

12. Vannak a kanyini nyelvjárásnak egyes olyan morfológiai sajátossá
gai is, amelyek elkülönítik más zűrjén nyelvjárásoktól (ezek azonban az izs
mai nyelv járásterületen többnyire megtalálhatók). Ilyenek például az igék 
jelen idejű, kijelentő módú tbsz. 3. személyének -nis személyragja (más nyelv
járásokban általában -ni) ; a tagadó ige ig, in, iz alakjai a kijelentő mód 
múlt idejében és a felszólító módban (más nyelvjárásokban általában eg, en, 
ez áll); a határozói igenév -ig képzője (másutt általában -ig) stb. 

13. Egyes lexikai sajátosságai a kanyini nyelvjárást ismét csak elkülö
nítik más zűrjén nyelvjárásoktól, ugyanakkor többnyire ezek is az izsmai 
nyelv járásterül et részévé avatják. Egyes jellegzetesen izsmai tájszavak mel
lett (doía, voSjini, neSta, pomlaé) fontos tényezője ennek a nyelvjárásnak az 
orosz és a jurák-szamojéd jövevényszavak jelentős rétege. Az előbbiek az élet 
számos területén, különösen az anyagi műveltségben mutatják az intenzív 
orosz hatást, az utóbbiak főleg a rénszarvastenyésztés és az ezzel szorosan 
összenőtt életmód terén jelzik a mély jurák-szamojéd hatásokat. 

/ 
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V. Szövegmutatványok 

A kanyini nyelvjárás bemutatása céljából mellékelek két összefüggő 
szöveglejegyzést is. Mindkettőt 1959 novemberében vettem magnetofon
szalagra és jegyeztem le kézírással. 

A) ker da kera pomlaé 

1. tënas kerajas voasnis vére. t'omjas sütedasnis jage, t'omje kol'enis tcl'ka 
ker-vid'edisjas. periéjas i t'el'adjas let'íenis öni veleéte. undzikis let't'enis mezen karé 
il'i pinega karé. telin kerjas olenis as vel'a vilanis. ker-vid'edisjas vetlenis nie 
vizlini. tënas kerjas éojenis nits étik. nits sudedenis lim ülté. kerjas vod kok-
nanis kuralenis limse. ker-vid'edisjas tënas vetlenis vére kuz-kokajas bersan. a 
perisjas veleétin i karín nan koétenis i g özem keze sojan nebenis. 

2. kud voas aprel', periéjasse i t'el'adjasse katenis t'omje. limjis nin vosje slni. 
kerajas petenis veris. aprel' dzinjin „voasnis jage, esten vazinkajas kut'asnis 
t'el'aasni. tëjaninin na stav veledtem kerse i vazinkajasse jansedisnis bikjas doris. 
t'elaasan perae ker-vid'edisjas kuiim-nol' lunen olenis kerin. et'ik ker-vid'ediéli veze 
med. kor ker-vid'edis mune kére, boste askedjais sojan i kemkot—paskem una 
lun keze. 

eni nin limjis bisen sïlema. d'od'egjas, utkajas, jusjas i zei una bidíema 
peles lebalisjas vömás tat't'e. taten nia pozjalasnis i arin bar a sonid mue lebenis. 

3. kor stav vazinkais t'el'aaéas, kerajas munenis vod'e iz vile, iz vilin nin 
turin petema. t'el'ajas nin eni idzides. t'el'a-kerse etlálenis bikjasked. eni lois zei 
ëonid, nomjis una lois, eni kerajas vetlenis set't'e, ken una va. tulisnas kerjaslen 
bidmasnis morajas, a gozemnas morajas vosjasnis limini. gozemnas, august vilin 
telajas totskalenis mal't'ajas vile, august pomin t'el'adjas let't'edenis skold veleéte. 

ar keze kerjas vetlenis more dore, eni nin ked'id lois, kerjas eni zei burmenis. 
kor kintas, vijasenis, solalenis jai tulis keze. jai-botskajasse sujenis mu ule. 
etija jajis kuile mu ulin tulised. kor kut'asnis lökni veris, sek sie i boétasnis. 

4. nojabrin kerajas ber munenis vére. kor voasnis baza dore, vijasenis, 
kolhoznei kerjas totskalenis, jaise samcl'ot vilin istenis kar dore i moskvd. eta berin 
bara munasnis tëjanine. voasnis veleéte i t'ukartasnis ojsotnei sobrane vile, kiten 
vistalasnis, kod mittem zarebitema. mukedislen ölile zarebitema nel'amin tiéa-
Jsaen. 

5. kerjas pijaéenis vonás et-pirié, tulis. vazinkajas vajenis et'ik t'el'aen. 
gezda ölile i kiken, kor kik, et'ikse pir totskenis : vazinkais kikes oz bidti, sek sia 
verme kiknanse tetni. vo mieten t'el'ajas nin lönis idzideé. eni nia nalukujas : 
vazinka naluku i %ora naluku. kor nia olasnis kik vo, loasnis namnukujas i 
siritajas. kuiim vo kor nia olasnis, nia lönis kuiim arajas, ncl' vo olasnis — ncl' 
arajas. a sirit'ajas eni nin loinis vazinkajas, niat'el'aaéenis kik voéaen. ncl' arajas, 
vit arajas, kvait arajas i periédzikjas, nia^ke^kodemaé, sek nia bikjas, a kod 
abu kod'ema, sia %ora. 

6. kud vezéenis kerjas vo^bidnas? tulisnas idzid kerjaslen gennis use. 
tuliséan i gozem^bid kerjaslen bidme vű' gen i surjasnis kuStiéenis. gozemnas 
zei una led'is, nia kerjasse kurt't'alenis. a tulis keze kerjaslen petenis ugrajas. 
tulisnas mortjas ugrajasse kerjaslié sestemteyiis. ozj^ke sesteyntenis ugrajasse, 
jedzid nalukujas vermasnis kuni. kerjas zei mit'aeé olilenis arin, a tçnas kerjas 
olilenis zei genaeé. 
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A rénszarvasról és a rénszarvasnyájról 

1. Télen a rénszarvasnyájak az erdőbe vonulnak. A sátrakat fenyvesben 
állítják föl. A sátrakban csak a rénpásztorokat hagyják. Az öregek és a gyer
mekek lemennek lakni a községbe. Többségük Mezeny városába vagy Pinyega 
városába megy. Télen a rénszarvasok szabadon vannak. A pásztorok [csak] 
megnézni őket jönnek ki. Télen a rénszarvasok egyedül zuzmót esznek. A zuz
mót a hó alól kaparják ki (tkp. szerzik meg). A szarvasok a mellső lábukkal 
kotorják a havat. A rénpásztorok télen járnak a „hosszúlábúak" után az 
erdőbe. Az öregek pedig a faluban és a városban kenyeret szárítanak és élelmi
szert vásárolnak nyárra. 

2. Amint elérkezik az április, az öregeket és gyerekeket fölviszik a sátorba. 
A hó már kezd olvadni. A rénszarvasnyájak kivonulnak az erdőből. Április 
közepén megérkeznek a tundrára. I t t a szarvastehenek kezdenek borjázni. 
Az összes betanítatlan rénszarvast és a szarvasteheneket még a téli szálláson 
különválasztották a heréltektől. A borjazás idején a pásztorok három—négy 
napig a nyájjal vannak. Az egyik pásztor váltja a másikat. Amikor a pásztor 
kimegy a nyájhoz, visz magával élelmet meg felszerelést sok napra. 

Most már a hó mind elolvadt. Vadlibák, vadkacsák, hat tyúk és nagyon 
sok mindenféle madár érkezik ide. I t t fészket raknak és ősszel ismét meleg 
vidékre repülnek. 

3. Amikor az összes szarvastehén leborjazik, a rénszarvasnyájak tovább 
mennek a lankás tundravidékre. A lankás tundravidéken már kisarjadt a fű. 
A rénszarvasborjak most már nagyok. Az elválasztott borjakat összecsapják 
a heréltekkel. Most [már] nagyon meleg van [tkp. lë t t ] ; sok a szúnyog [tkp.. 
sok szúnyog le t t ] . Most a rénszarvasnyájak oda vonulnak, ahol sok a víz. 
Tavasszal a rénszarvasoknak megnőnek a szarvaik, nyáron pedig a szarvak 
kezdenek megcsontosodni. Nyáron, augusztusban borjakat ölnek le a malicák 
végett. Augusztus végén a gyerekeket leküldik a községbe, iskolába. 

őszre a rénszarvasokat a tengerhez terelik. Most már hideg van [tkp. 
le t t ] . A rénszarvasok most nagyon feljavulnak. Amikor fagy, vágnak, besóz
zák a húst tavaszra. A húsoshordókat a földbe ássák [tkp. a föld alá dugják]. 
Ez a hús tavaszig a föld alatt van. Amikor kezdenek kivonulni az erdőből, 
akkor ezt is [magukkal] viszik. 

4. Novemberben a rénszarvasnyájak visszamennek az erdőbe. Amikor meg
érkeznek a központi telepre, vágnak, a kolhoz rénszarvasait leölik, a húst repü
lőgépen Arhangelszkbe és Moszkvába küldik. Ezután megint a téli szállásra 
mennek. Megérkeznek a községbe és összejönnek a számadó gyűlésre, ahol meg
mondják, ki mennyit keresett meg. Némelyik negyvenezret is szokott keresni. 

5. A rénszarvasok évente egyszer fiadzanak, tavasszal. A szarvastehenek 
egyet borjaznak. Néha előfordul, hogy kettőt. H a kettőt, az egyiket mindig 
leölik: a szarvastehén mind a kettőt nem neveli föl, [ellenben] akkor mind 
a kettőt elhagyhatja. Egy év múlva a borjak már nagyok (lesznek). Akkor [tkp. 
most] egyéves szarvasborjak [naluku] : szarvasüsző [vazinka naluku] vagy 
szarvasbika [%ora naluku]. Amikor kétesztendősek lesznek, kétéves bikák 
[namnuku] és üszők [sirit'a] lesznek. Amikor három évet élnek, háromévesek 
lesznek, [ha] négy évet élnek, négyévesek. Az üszők pedig most már tehe
nek lettek, kétesztendős korukban leborjaznak. A négyévesek, ötévesek, hat
évesek és [még] öregebbek — ha heréltek, akkor rénszarvasökrök [bik],, 
amelyik meg nem herélt, az rénszarvasbika [yora]. 
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6. Hogyan vedlenek [tkp. változnak] a rénszarvasok az év során? 
Tavasszal a nagy rénszarvasnak kihullik a szőre. Tavasztól kezdve és a nyár 
folyamán a rénszarvasnak új szőre nő, s a szarvukat elhullatják. Nyáron nagyon 
sok a bögöly, azok a rénszarvasokat marják. Tavasszal pedig a rénszarvasokon 
fekélyek ütnek ki. Tavasszal az emberek a rénszarvasok fekélyeit kezelik [tkp. 
tisztogatják]. Ha nem kezelik a fekélyeket, a fehér [egyesztendős] rénborjak 
[a nalukuk~] elpusztulhatnak. A rénszarvasok nagyon szépek szoktak lenni 
ősszel, télen pedig a rénszarvasok nagyon dús szőrűek [tkp. szőrösek] szok
tak lenni. 

Jegyzetek 

1. mezen : városka a Mezeny folyó jobbpartján, a folyó torkolatánál, 
az arhangelszki területen j pinega : község a Pinyega folyó jobbpartján, a 
folyó alsó folyása mentén, az arhangelszki területen, Arhangelszk városától 
mintegy 130 kilométernyire keletre | vela < orosz 60AR \ vizlini : máskor 
vidlini | kuz-koka : szószerint 'hosszúlábú'; a találó elnevezés a jávorszarvas 
tabuneve (az állat zűrjén neve egyébként a kanyini nyelvjárásban lola). 
A tabu indítéka ebben az esetben nem valamiféle hiedelem, hanem a jávor
szarvas szigorú vadászati tilalma | nan kostenis : az európai kétszersült-
kanyini megfelelőjéről van szó. 

2. apreí : máskor apre'l | aprel' dzinjin voasnis jage : a jag i t t lápos, 
ritkás növényzetű, gyéren ligetes tundra az erdőstundra övezetében, a 
tajga és a tundra határzónájában | veledtem o: velettem | bikjas doris o: bikjaz^ 
dórié | perae o: per ad ^ perd < orosz nopa | bidtiema c: biiîema \ vőmas <Z 
voejnaes. 

3. iz : lankás, kövecses talajú, dombos tundravidék. A rénnyájak 
tavaszi vonulásának ez a harmadik állomása. Az első a ver, az erdőstundra;. 
ez a nyájak telelőhelye, mivel i t t védve vannak a kíméletlen tundrái szelektől, 
viharoktól. A tavaszi vonulás megkezdésekor innen indulnak északra. Követ
kező állomásuk SÍ jag : a tundra lápos-mocsaras, gyérebb növényzetű határ
zónája az erdő vidék és a tundra síksága között. I t t , pontosabban ennek egy 
sík, mohával benőtt részén, az ún. jardei-on várják meg a szarvastehenek 
leborjazását. Amikor a tehenek és az újszülött borjak már képesek a vonu
lásra, akkor következik a harmadik zóna: az iz kövecses, dombos, lankás 
tundravidéke, amelyen fa már csak igen ritkán akad (többnyire az arktikus 
törpenyírfa), füves, mohás legelő azonban annál inkább. Ezen a zónán keresztül
vonulva érkeznek el a rénszarvasnyájak útjuk céljához, a nyári legelőkre, a-
tundra sík folyóvidékére avagy a tengerpartra. Ez a negyedik és az utolsó 
állomás, ősszel azután innét indulnak visszafelé a délebbre eső erdőstundra 
vidékére. | etldlenis < etlaalenis | august < orosz aezycm j ekóla -< skólae | 
botska << orosz ÖOHKÜ | tulised : avagy tulused. 

4. nojabr < orosz HORÖpb | kolhoznei < orosz K0AX03HUÜ \ samol'ot < 
orosz caMOAëm j kar : Arhangelszk j moskvd << moskvae | o tsotnei sobrane < 
orosz omnëmnoe coöpamie \ tisatsa < orosz mbicnua j nel'amin tisatsaeyi: az 
összeg a rubel 1959. évi árfolyama szerint értendő. 

5. kikes oz bidti o : bitti j lőnis < loenis | ködernde -< kod'emaes. 
6. id%id ker o: ißziD^ker ; nem nagy növésű, hanem felnőtt rénszarvas

ról van szó j tulissan o: tulissan \ gozem^Jbid kerjaslen o: gozeni^JbiD^kerjaslen J 
gozemnas zei o: gozemnaz^jzei | tulisnas : avagy tulusnas \ oz^Jce o: os^_ke~ 
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B) verzem pomlaé 

1. stav lessé kerajas nöledlenis argisjasin. argisin ölile nol, vit, éizim, 
kekjamis, a telin i okmis—das dod. arg is nuede idzid mort, arg isis kelalema 
dad bére. daddas pukale mort, zei kuz argiëjas nuedenis babajas, nilen dad'danis 
puksedemäs t'el'adjas. baba dodjas őlilenis pelaes i belkaeé. telő baba dad vet't'ema 
vol' veïten, a vléanis noi veiten. dad pidesas puktema vol. dad beras med-vod dod-
dis — vandei. vandejin tet'ema bur kemkot—paékem, karem voïjas i bidt'ema 
peles l'esjas. vandei beras neëta vandei il'i jassik il'i kutsem-ke peles pela dod. 
jassikjase tetenis sojanjas. jassik berin kelalemäs dodjas, pelaes i pëtemes, kiten 
tetema bidt'ema peles l'es, med-ber dod'dis — etija t'om dod, kite tetenis Ijas, pizanjas, 
kudjas, pegrevet'jas, vod-pom kudajas. med-ber dod vod-laz-doras kik—kuiim 
dod, kite tetenis vod-pom l'esjas, telin nukjas, gozem jodumjas, patjas. lata dod 
ölile pir — kud i i dod — med-berin. 

2. gozem bid dod kiske kuiim bik, a dad ule l'amkälema vit ker. telin dod 
kiske kik ker, a dad kuiim ker. kor kutasnis verzini, tomse razenis, bisen tetenis, 
dodjasis karenis karzak. karzakas jeralenis ker se. kor kerse jeralasnis, domalasnis, 
íamkasasnis i verzasnis. étik t'om mestesan i meded gozem ölile éizim, das, das-kik 
kilométra, a telin i arin ölile das-vit—kié kilométra, stav argiëis mune étik tui 
kuza. gozem argiS ulin l'amkälema stav keris ram. a arin letid kerjas veledenis. 
ker veledenis etad : letid ker kutenis kerié, sie nir-domjalenis, domenis ku§ dad 
bére i dadnas vel'än mol'id kuza vetlalenis. kor nin keris kutas bura vetlöni, oz 
kúti uprit'tini i vodöni, sek sie l'amkälenis petéje, a kor kutas bura kiskini pel'ejin, 
sie ïamkalenis dod ule. tulis, tejaninié petigen, vd' veledem kerjasse neSkalenis, 
med ni ja oz petnis jerié. arin i telin videnis i \vazinkajas, a tulis i gozem nie oz 
vidnis. veledenis stav ißzid kerse. oz velednis tolka menureijas. nie kotenis ar 
keze totskini jai vile, menureijas őlilenis nol' araeé i vit araes. menureijas zei 
mitaeé, id&ides i zei tëegeé. 

3. tulis ölile sid : vazinkais kite-ge lö, a tel'ais kol'e. sek sie boétenis 
t'omje i bidtenis. t'omjin bidtem kerjas őlilenis zei romeé, nia sojenis nan, sid 
i tedenis aséinis nimnisse. gozem nia nomjis pirenis t'omje. 

tulis, kor petenis tejaninié, verzalenis bid lun. asl sütenis zei vod, 
razsenis, tetsenis, jeraéenis i verzenis, kor na t'arem iz si. i etad bid lun verzalenis 
pijet'tan dored. pijettaninin sulalenis etiklain meéatS dore, gozéanine verzalenis oz 
bid lun, no tsaste. gozemin sulalenis etiklain zei dir, a arin neèta^na dirdzik. 
tomjasse kotenis kerteg, a ker-videdisjas kernas munenis more dore, kod tomjin 
kol'e, sia vure kemkot—paskem kintig keze i te keze. keris tomjas dore voas kintem 
dórin, kud kintas, sid i voSjasnis munni kerajas tëjanine. kor munenis tëjanine, 
gozsö tomse kclenis tundráé, a telő tomse boétenis tundráié, kite kotl'isnis tulis. 

stavis. 

A költözésről 

1. A rénszarvasnyájak minden holmijukat magukkal szállítják a szán
karavánokon. Egy szánkaravánban szokott lenni négy, öt, hét, nyolc, télen 
pedig még kilenc-tíz szán is. A szánkaravánt egy felnőtt ember vezeti. A szán
karaván a vezérszán mögé van kötve. A vezérszánon egy férfi [tkp. ember] ül. 
A nagyon hosszú szánkaravánokat asszonyok irányítják, az ő vezérszánjukon 
vannak elhelyezve a gyerekek is. A női vezérszánokon deszka- vagy sátor
kas szokott lenni [tkp. deszkások vagy sátrasak]. A téli női vezérszán [kasa] 

/ 
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rénszarvasbőr borítással van fedve, a tetején [tkp. a tetejéről] pedig posztó
borítással. A vezérszán aljára rénszarvasbőrt helyeznek. A vezérszán után a 
legelső szán a vand'ei. A vand'eien vannak elhelyezve a jó ruhadarabok és láb
belik, a kikészített rénszarvasbőrök és mindenféle holmi. A vand'ei mögött 
még egy vand'ei v a>gy jaséik vagy valamiféle deszkakasos [tkp. deszkás] szán. 
A jaééikókba, rakják az élelmiszereket. A jassik végéhez deszkakasos és kas-
talan szánok vannak kötve, ezekre [tkp. ahol] mindenféle holmit helyez
nek rá. A legutolsó szán — ez a sátorszán, amelyikre [tkp. ahová] a sátor
póznákat, asztalokat, ülőládikákat, a teáskészletnek való ládákat, az edény
tar tó ládákat rakják. A legutolsó szán előtt két-három [olyan] szán van, 
ahová edényeket raknak, télen a szarvasbőr-sátorlapokat, nyáron a nyírfakéreg
sátorlapokat, kályhákat. A padlódeszkákat szállító szán — csakúgy, mint a 
sátorpóznákat szállító szán — mindig leghátul van. 

2. Nyáron minden szánt három herélt húz, a vezérszán elé öt rénszarvast 
fognak be. Télen a szánt két rénszarvas húzza, a vezérszánt három rén
szarvas. Amikor tovább akarnak vonulni, a sátrat szétszedik, mindent fel
rámolnak, a szánokból karámot formálnak. A karámba beterelik a rénszarvaso
kat. Amikor a rénszarvasokat beterelték [tkp. beterelik], kifogják, felszer-
számozzák és tovább vonulnak. Az egyik táborhely a másiktól [tkp. egyik 
táborhelytől a másikig] nyáron hét, tíz, tizenkét kilométerre szokott lenni, 
télen és ősszel pedig tizenöt-húsz kilométer szokott lenni. Az egész szánkara
ván egy úton halad. Nyáron mindegyik rénszarvas, amelyet a szánkaravánba 
fognak, betanított rénszarvas, ősszel pedig a rideg szarvasokat betanítják. 
A rénszarvast ilyeténképpen tanítják be: a rideg szarvast kifogják a rénszarvas-
nyájból, istrángot kötnek rá, odakötik egy szóló szán végéhez, és a szánnal 
lassacskán mennek sima úton [tkp. simán]. Amikor a rénszarvas kezd már 
rendesen [tkp. jól] járni, kezd nem makrancolni és föl-le vetni magát, akkor 
befogják a fogatolt rénszarvasok közé. Amikor pedig kezd rendesen húzni a 
fogatosok között, szán elé fogják. Tavasszal, amikor a téli szálláshelyről 
elvonulnak, az újonnan betanított rénszarvasokat megbéklyózzák, hogy ne 
törjenek ki a karambol. Ősszel és télen felhasználjak [fogatolásra] a rénszarvas
teheneket is, de tavasszal és nyáron nem használják fel őket. Mindegyik fel
nőtt rénszarvast betanítják. Csak a göbölyöket nem tanítják be. Azokat 
hagyják őszre, a hús végett levágják [tkp. hagyják levágni]. A gőbölyök 
négyesztendősek és ötesztendősek szoktak lenni. A gőbölyök nagyon szépek, 
nagyok és kövérek. 

3. Tavasszal elő szokott fordulni ilyesmi [tkp. így]: az anyatehén vala
hová lesz, a borja meg ottmarad. Akkor azt a sátorba veszik és fölnevelik. 
A sátorban fölnevelt rénszarvasok nagyon szelídek, kenyeret, levest esznek, 
a nevüket is tudják. Nyáron a szúnyogok elől a sátorba mennek be. 

Tavasszal, amikor elindulnak a téli szállásterületről, egész nap vonulnak. 
Reggel igen korán kelnek, szétszedik [a sátrakat] , felrakodnak, összeterel
nek és vonulnak, amíg [tkp. amikor] a hókéreg még nem olvadt fel. És így 
vonulnak minden nap a borjázás helyéig. A borjázás helyén egy hónapig 
egy helyütt állnak. A nyári szállásterületre [menet] nem vonulnak minden 
nap, de gyakran. Nyáron igen hosszasan állnak egyhelyütt, ősszel pedig még 
tovább. A sátrakat otthagyják a rónszarvasnyáj nélkül, a rénszarvaspásztorok 
pedig a csordával a tengerhez mennek. Aki a sátorban marad, lábbelit és 
ruhaneműt varr a fagyás beálltára és télire. A rónszarvasnyáj a sátrakhoz 
a fagy beállta előtt megérkezik. Amint befagy, a rónszarvasnyájak el is indul-
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nak [tkp. kezdenek menni] a téli szállásterületre. Amikor a téli szállásra men
nek, a nyári sátrat a tundrán hagyják, a téli sátrat pedig elviszik a tundrá
ról, ahol tavasszal hagyták. 

Vége [tkp. minden]. 

Jegyzetek 

1. pukèedemàs <^puksedemaes \ t'el'adjas o: t'el'addas \ dadjas o: dad'd'as \ 
beik < orosz 60AK, 60AOK \ vandei : vö. R É D E I , NyK. LXIV, 88 | voljas c: 
voïtas | bidt'ema 0: bit't'ema \jassik : szántalpra erősített nagy, téglaalakú láda; 
raktárszán. << orosz MIJÜK \ dodjas 0: dod'das | pegrevet' < orosz noepeőeq ; 
vö. DAL III , 157B;10 ebben a ládában vagy szekrénykében tartják — külön 
a többi edénytől — a teáskannákat, poharakat, kanalakat | vod-pom 0: voi-
pom ; a vod-pom a kör alapalakú í'omnak a bejárattal átellenben levő része. 
Ide állítják azokat a ládákat vagy szekrénykéket, amelyekben a főző- és 
étkezőedényeket szállítják és tartják. A vod-pom kuda tehát 'edénytartó 
láda'. 

2. Tamkälema <CXamkaalema \ l'amkdsasnis <Xamkaasasnis \ vetőn < 
vel'aen | pelei : így nevezik a szán elé fogott 2 — 5 rénszarvas együttesét | 
oz petnis o: os^petnis. 

3. bidtenis 0: bittçnis \ bidtem 0: hittem | assinis 0: assinis | tulis : máskor 
tulus I razsenis 0: rassenis \ iz sl 0: is^sl \ et'iklain 0: et'iklain avagy et'iklän | 
mesats < orosz Mecnq \ gozsanine o: goësanine | téaste < orosz nacmo \ kintig 
keze 0: kintik^keze \ kud'kiutas 0: kut^Jcintas \ gozsö 0: goSsö | tundráé 0: tundrád 
avagy tundra. 
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10 B. fíaAb : TojiKOBbifl cjiOBapb >KHBaro BeuHKOpycKaro H3biKa, I—IV. MocKBa, 188CL 


