
Kisebb közlemények. 
Cseremisz szófejtések. 

1. U. CÜ. JT. fiáié 'fekvőhelyül szolgáló, leterített hely; 
az a ruhadarab, a mibe a csecsemőt csavarják; alom az istálló
ban a barom alatt '; M. fiaksa'm, B. P. U. CÜ. fiaksa-m, GEN. 
fiayjam is, JT. fia'ksam (ritka), JO. V. K. fiá'ksám 'kiterít, le
terít5 ; UP. fiá'ksSm fiakse's küfia'r fiá'k§ cágyat vet a padlóra'; 
poitrá'hm fi. omha'kd 'nemeztakarót terít a lóczára'; M. d'lSmSm 
fi. fiit'sas 'almot (tkp. szalmát) terít az istállóban [a lovak alá]'; 
K. kdfte'rdm 8. 'padlóz'; M. fia'ksSs, B. P. fiá'ki§s, JO. V. fia 'khs, 
CK Cs. fia'stSi = fiáks \ votj. (MŰNK.) S. válás (iness. ~\valásk-in, 
•\valas-ln), (WICHM.) G. M. uales 'ágy, derékalj, matrácz'; (MŰNK.) 
S. val-, G. \wal- 'terít, fölterít, kiterít, szétterjeszt (pl. lepedőt)', 
~\tisák v. válás valini ágyazni, ágyat vetni, kiteríteni a derék
aljat [ zürj. (WIED.) °vol 'ausgebreitetes, pelzdecke, renntierhaut 
zum schlafen'; °vol-pas 'bett, láger, streu' {°pas 'pelz'); °voles 
'verkleidung, belegung, ausfütterung, überzug, bekleidung'; poré-v. 
'schweinekofen, schweinelager'; (WICHM.) I. volés 'unterlage, streu'; 
P. (WIED.) col, 'streu'; °ol-paé 'bett, láger'; KP. (GEN.) ul-pas 
id. | vog. (MŰNK.) T. ]qlq,t 'ágy' | m. ágy 'lectus, stratum; area, 
pulvinus; bett; beet' NySz.; ágy 'ágyásol, gabonakévéket csép
lés v. nyomtatás alá a szérűre tereget' (Háromszék m.) MTsz. | 
f. vuode (gen. vuoteen). [Vö. BUD. MUSz. 719 (m. f. zürj. votj.); 
SET. NyK. XXVI. 399 (f. zürj. votj. vog.); MŰNK. ÁKE. 123 
(m. zürj. votj. vog. f.)]. —• A cser. fiáks-h&n e szerint a -ks 
kicsinyítő képző, mint a zürj. votj. és vog. szóban, ezeknek 
tehát pontos megfelelője. Hogy eddig nem merték velük egyez
tetni, annak nyilván a vele alakilag teljesen egyező ige az oka. 
Ennek magyarázatára föl kell tennünk, hogy eredetileg volt egy 
*fiao-. *fial- névszó és ige (vö. a permi adatokat), melyből 
nagyon régen alakult egy *fiad'-ks, *fial-ks névszó; később el
homályosult benne a képző, s ez az alak is az igei alkalmazásba 
került. Minthogy azután az alakpárok közt jelentéskülönbség 
nem volt, az eredeti, képzőtlen alakok kivesztek. 
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2. UJ. ftastala'm 'cserél; vált (pl. ruhát), fölvált (pénzt)51 
V. B. M. U. fiastalte'm, J. K flasta'ltem iá. | votj. (WICHM.) G. 
•vostmj, J. vostini 'tauschen5; (MŰNK.) vosi- 'cserél, elcserél; vált, 
fölvált (pl. nagy pénzt apróra), kivált (pl. zálogot)5; g. vosjah 
'cserélget, cserebél' j zürj. (WICHM.) I. vettini, (GEN.) KP. fvti-
'tauscben5; fvíHi-, ifvísii- 'sich verándern; wechseln, tauschen' j 
f. vaikta-, vaihetta-, vajekta- vált, cserél'; vaikto 'csere" [ lapp K. 
(!GEN.) fva/jtte-, (K.) ~fvqj'/e-; (N.) fvfjkte- 'tauschen, wechseln5 

[vö. WICHM. Chrest. (f. zürj. votj.)]. 

3. CK. Cs. (iaze 'vessző'. A szó TsoicKunál is megvan 
*3.ywh—opy^ne5 jelentéssel. A 'JIVEI.5 jelentése: íj (lövésre), kézíj, 
nyílíj; ív; ernyőabroncs; görbület; hagyma5. SZILASI a JIJKT> 
szót 'hagymáival fordítja, PAAS. Beitr. 35 pedig 'bogen'-nak, s 
a cser. szót ezekkel egyezteti: votj. (Műnk.) M. vugeé, S. "fvug, 
J. vué 'görbe fa, ív, hegedűvonó; hegedűvonó szerkezetű gyapjú-
vid"ő szerszám5; zürj. vudz 'bogén5. Az én följegyzésem szerint 
azonban a cser. szó nem jelent 'ív'-et, hanem 'vesszőit, s talán 
-éppen ezzel a magyar szóval egyezik. 

4. 0aé 'érc {pi. kdrDhi-fiaé 'vasérc5, si-fíaé 'ezüstérez'. 
WICHM. MNyv. III. 296. ezt a cseremisz szót a következő fgr. 
szókkal egyezteti: m. vas ; mordv. M. usks, E. uske, viská 'draht5; 
f. vaski 'réz1; lpK. (GEN.) vieske (ea), (K.) fvie^k, (N.) via^k 
id. stb. WICHM. adata nyilván a kozmodemjanski nyelvjárásból 
való, máshonnét nem közli, pedig azok arra vallanak, hogy 
ennek semmi köze sincs az idézett fgr. adatokkal. Az én ada
taim a következők: K. kdrtwi-fiaé 'vasércz5; forfem-fiaz, CK. 
UJ. iSüryene-Soé 'termésréz5; K. si-fiaé, CK. UJ. si-^oé 'termés-
ezüst5 ; K. sö'rh'tö-ftaz, CK. UJ. solrDnö'--íSoé 'termésarany5. Néze
tem szerint ez azonos a következő szóval: K. JO. fiai, JT. 
Cs. C. U. M. B. P. $o& 'gyökér; fa v. út elágazása; láb
köz, ujjköz5. Ezzel mármost ezek a permi szók egyeznek: 
votj. (MŰNK.) S. 'fvigi, M. J. G. ftflifcj K. \vezi> 'tő, gyökér; 
nemzetség, törzs, népfaj, származék, ivadék; némely tárgynak 
az alja, alsó foka, lába5 \ zürj. vué 'wurzel5 (PAAS. Beitr. 129). — 
Mindamellett mégsem lehetetlen, hogy a cseremiszben két külön 
eredetű szó olvadt egybe; az 'elágazás5 jelentésnek u. i. más 
megfelelése is van a permi nyelvekben: votj. (MŰNK.) voé 
folyóknak v. utaknak egymásba való torkollása, összetalálkozása, 

ül. elágazása5; (WICHM.) G. éuires voz 'wegscheide5; vistem voétem 
ununterbrochen, ohne unterbrechung5 | zürj. I. (WICHM.) voé 
gabel, zweig, deichsel5; KP. (GEN.) ftyj-vié 'kreuzweg5. 

5 . V. JT. JO. po-rősm, JP. § s rdem, K. u-rdem, P. (GEN.) 

22* 
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urde'm 'fölnevel, tart (barmot, méhet, szolgát, idegen gyermeket5) j 
votj. (MŰNK.) vord- 'fölnevel, fönntart, táplál; szül5; (WICHM. }• 
G. vordwi, MU. vordini 'aufziehen, schützen; wachsen lassen,. 
erziehen5 | zürj. I. (WIOHM.) vérdni cernáhren, erziehen'; KP.. 
(GEN.) verd- 'náhren, füttern, speisen'. — A eser. /? más eset
ben is eltimhetik a szó elején; 1. CserNyt. 106. 

6. K. fta'ktam. CK. CsN. fiokta'm, UJ. fíotke'm 'fa kérgét 
lebántani, lehúzni (K. UJ.); a fa héját fejszével lefaragni (CK);'. 
(fát) lebotol (CsN.) | mordv. (PAAS.) vatkams 'sehinden, (ab)schá-
len; prügeln. 

7. B. MH, CsN. fiaptem 'hálót kifeszít (nyúl- v. halfogásra)";: 
BJp. P. (GEN.) pfcki§£, M. pa-pt§s, ÜP. USj. US. ftöytds 'háló
tnyúl- v. halfogásra)' j votj. (MŰNK.) S. U. votás 'vadászható'; 
S. "\conari-v., K. \conari-botos 'pókháló' | zürj. (WIED.) °vetos, 
°vetös 'schlinge, dohne, netz'; °tseran-v, 'spinngewebe'; (GEN.) ' ' 
KP. fvótan, f vótan : \céraé v. 'spinnen-gewebe'. A permi adatok 
is igenevek; az -s képzősök pontos megfelelői a cser. ftaptds-
stb.-nek. — A permi jo-nek mássalhangzók előtti kiesésére nézve 
vö. eser. sopsa'r, sopsa'r, sa'psar 'ágas; kivágott fa rövidre 
nyesett ágakkal, mely létrául stb. szolgál'; zürj. (GEN.) KP.. 
^sersa 'stange mit kurz behauenen ásten' | eser. j§ps 'nyárs' stb.;. 
zürj. Qjos 'spitze, dorn, stachel, splitter, keü, pflock' j cser.. 
éd'pt§r, sa'ptör 'ribiszke'; votj. sutár, zürj. °setor id.. j eser. 
(WIOHM.) U. C. soptSra, M. soptra 'schlecht u. nachlássig ver-
fertig (z. b. ein bastsehuh)'; 'hásslich (z. b. eine alté frau)' 
(U. C.); votj. .(WICHM.) M. Uutires schrampfig', U. t'sutires^ 
'krumm, gekrümmt; kránklieh (z. b. ein greis)'; U. iéutiríinv, 
J. M. S. t'sutirtini 'krümmen, biegen, schrumpfen' (WICHM.. 
FUF. VI. 37) j cser. optem 'ugat'; votj. ut-, üt-, zürj. ut- id. 

8. P. B. M. C. Cs. UJ. fwje\ UP. /ö-rjrS, JT. fe'rye, JO. V. 
fie-rya, K. fSK'ryá 'vese' | zürj. (Wied.) °vörk id. | osztja (KAEJ. OL. 
173) Ni. uirdtí, Kaz. wfrgfc' id^ — KAEJ. szerint az osztjKaz. a 
zürjénböl való jövevényszó, a Ni. alak ellenben valószínűleg 
vogul jövevény, vö. vurey-payk-püm 'achillea millefolium'. 

9. P. B. M. UP. C. Cs. pd$Ua-m, UJ. poila'm, JT.. |SN» 
lam, JO. V. K. fia'Mlam 'szégyenkezik, szégyenli magát5 l md. 
(PAAS.) E. óizdems, M. vizd'wm sich schámeH; vizks, visíts-
schande, schmach, scham'. 

10. P. M. C. JT. d'Sr, B. UJ. Cs. j§r, JO. K. jer, UP. 
jir 'körül'; K. JT. CU. még: 'környék, vidék> tájék' (pl. K.fii-
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jdr-y?ts ja'zo (S»t wke 'ezen a tájékon nincsen jó víz'; JT. ske 
.d'dryS'tsdm nSn'rnm mű'nam 'a magam vidékén találtam leányt'); 
B. Gs. jSrye', CK. dr§ryv id., Cs. még: 'körül5 (pl. B. t§ jSr-
yeste' pum ruswm 'ezen a tájon vágtam fát'; CK. pasü' d'Sryeske' 
kaje'm, b'izSmdm oúd'ze'n koéta'm 'a földek körül járok a vetést 
nézni'; Gs. jal j9ryestem pire' koste's 'a falu körül farkas jár5; 
pasü' jSrye' pet'se' süksö' ca szántóföld körül a kerítés rothadt5) ; 
M. d'Srye', TJP. USj. jiryela' 'környéken, vidéken5 (pl. M. ti 
•d'§r^e- pd'ng§m pö'j§s§m 'ezen a tájon szedtem gombát'; UP. ti 
jir-f-ela' tiya'nS mila'ndd uke' 'ezen a tájon ilyen föld nincs'; 
USj. ola jiryela' marelak éü'k§ 'a város körül sok a cseremisz5) j 
votj. (MŰNK.) joros 'környék, vidék; körülbelül, megközelítőleg' ; 
névutói használatban: fjorsin, "fjorsis, jorsá, jorosti 'környéken, 
környékből etc.'; ~fkar-jorsln 'a város környékén5; féeríe jorsi 
'Hcnajreuo OTB nepKBH'. — A votják szó képzőjére nézve vö. ul 'vmi-
nek alja, alsó része5: ulos (ül. ]'uloski) ebben: áksej-u., kun-u. 
'ország, birodalom' (dksej 'császár, fejedelem'; kun 'fejedelem, 
király'), -fu.-kalik 'nép, néptörzs' (\kaltk 'nép'); fjil 'teteje, föle, 
felső része, hegye, csúcsa, kidomborodó része (vmely tárgynak)': 
\jilos 'hegyes'; S.ftaV, K.ftér 'teli, teljes': S.'ftiros, K.-ftiros id. 
Kétségkívül ide tartozik még: S. G. M. J. kenős, K. kenas, WIED. 
° kenés, °kenys (illat. J. Menti) 'csűr, kamra, éléskamra5 (vö. zürj. 
I. kuni 'versehlag, speicher, magazin'). Ez az adat arra vall, 
hogy az -os képző csak hangbeli változata az (MŰNK.) -ás, 

.(WICHM.) -es képzőnek (példákat 1. MEDVECZKY: NyK. XLI. 449), 
melynek fgr. megfelelői: zürj. -§s, cser. -as, -ás, -aks, -dks, 
-s, -ki, md. -ks, f. -s, -kse-, Ip. -s (vö. BUD. UA. 235, 
WICHM. SUS. Tóim. XXXe 3). — Az -s előtt levő, tkp. a szótőhöz 
tartozó magánhangzóhoz hasonló változatosságot tüntet föl az 
-s igenóvképző; pl. J. merttos 'ültetvény, kert' ("fmertti- 'ültet, 
plántál '); fnirkos 'kerékvágás' (fnirk- 'nyom, gyömöszöl, gyúr, 
dagaszt5); potos 'kelés, kelevény, kinövés, daganat (a testen)' 
(pot- 'el-, kimegy, kijön; kikel, kibúvik, kicsirázik. kinő, kiüt 
[bőrbetegség], kiverődik [izzadság], kicsordul [könny]; támad, 
keletkezik, stb.'); puktos 'kévesor' (pukt- 'ültet, helyez, tesz, állít, 
odaállít, fölállít, rak, épít, stb.5); puüdos 'daganat, kelés, patta
nás' (pul'd- 'földagad, fölpuffad, megkel5); fcapkos cpofon(ütés)' 
(fcapki' 'üt, hozzáüt, hozzávág; tapsol'); vatos 'rejtett, titkolt 
dolog; titok' ivat- 'elrejt, eltitkol; temet, elás5); vordos-pi 'foga
dott fiú5 (vord- 'fölnevel, fönntart, táplál; szül5); vostos 'csere, 
eseretárgy5 (vost- 'cserél, elcserél; vált, fölvált'); todmos és ftod-
mis 'jel, jegy' (todmal- cmeg-, föl-, ráismer; megért stb.' < tod-
'tud, ért; ismer'); K. "fpulis, G-. \polis 'evezőlapát (vö. pulal-
/evezni5; zürj. KP. GEN. ^ftéles 'ruder'); S. fvuris, K. fvurés 
'varrás, varrat' (vur- 'varr5); (WICHM.) G. kimis, (MŰNK.) 8. 
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•\kimds, K. -\kemds 'homlok' (MŰNK. S. fkim- 'vmely üreges-
tárgyat befödni, födéllel ellátni, beborítani'); (WICHM.) judes, 
(MŰNK.) judas 'darabka, morzsa' (jud- 'darabol, morzsol, aprít'); 
(WICHM.) G. kutes, (MŰNK.) kutas cdreschfleger (kut- 'fog, meg
fog, kézbe vesz, megragad, stb.'); fmil'ás 'fölösleg, maradék' 
(mii- 'bővelkedik, bőven van, dúskodik5); fpikilas 'támasztó*. 
támogató fa v. rud' ("fpikil- 'támogat, több helyütt megtámaszt' 
< fpik- támaszt, meg-, rátámaszt'). :— A zürjénben szintén ilyen 
változatos a képzőt megelőző magánhangzó; pl. (WICHM. Chrest j 
I. kimes 'stirn' (vö. votj. G. kjmjs id. stb.); míles nachbleibsel 
vom viehfutter, rest' (vö. votj. MŰNK. 'fmil'ás 'fölösleg, maradék'); 
(MSFOu. XXX6. 37) pikgs "geschwulst' (piktini 'schwellen'); 
sirkos-g§r§d 'laufknoten', WIED. sirkgs 'schlinge' (sirkedni zu-
sammenschnüren, erdrosseln'); vuris 'nacht" (vurni 'náhen5) £ 
(GEN.) KP. -föktas 'sammlung' (-fökti- 'sammeln'); iizds 'das 
mahlen' ('fiz- 'mahlen'); fárkmas 'das gedeihen' (~\árkmi- 'gelin-
gen, gut gedeihen'); ~\kyas 'gewebe' ("\ky- 'weben, flechten, seii 
drehen'); ^dymas 'fliek' (WIED. °döm- 'flicken'); sébras 'decke, 
hülle' (sebra!- 'decken'); -fkeme's 'stirn' (WICHM. kimes id.);: 
(WIED.) °gebas 'versteck' (°$eb- 'verstecken'); °nöbas 'einkauf, 
eingekauftes' (°nöb-); °körtas 'bánd, gebundenes, bündel' (°kört-); 
clistás 'gemelktes, milch von einemmelken' (°Ust-); °piras 'ein-
gang, mündung' (°plr-); céegas 'bruch, bruchstück' (°ceci-);: 
°kutas, °kutös 'bánd, fessel' (°kut- 'haltén'); °vuras, °vurö& 
'naht5 (°vur- 'náhen'); °puktas, °puktös 'satz, gesetztes' (°pukt-).. 
BUDENZ UA. 188—-9 szerint a zűrjén-vo.tják képző magánhang
zójában rejlik a tkpeni igenévképző, az -s pedig kicsinyítő képző. 
A vokális azonban itt sem jelentős elem, s maga az -s a dever^ 
bális nóvszóképző. (Megfelelőit 1. WICHM. SUS. Tóim, XXXe. 37). — 
Hasonlókép elemzi BUDENZ a zürj. -an, votj. -on '(-dl képzős
igéknél -an < *-al-n) igenévképzőt, melynek -rc-je nézetem sze
rint nem kicsinyítő képző, mint BUDENZ UA. 188, 250 fölteszir 
hanem szintén igenévképző, s azonos az infinitivus -ni képző
jével, mely annak lativusi alakja. (Fgr. megfelelőit 1. NyHr'. 85, 
FgrSpr. 95.) • 

1 1 . B. ü . Cs. JO. juz, M. C. JT. duz, BJp. duué, K. joi 
'hideg légáramlat, hideg szél'; K.: 'hóvihar'; CK. d'o &ya', JT. 
dwéya 'hideg (idő, szél)'; B. U. juz~yata; M. CÜ. d'uéyata', CK.: 
Cs. j o éyata', JT. dkizya'ta, JO. j <=> íya'ta 'kissé hideg (idő, szél)' | 
votj. (MŰNK.) S. juz 'hűvösség; hűvös'; juzakt- 'megrázkódikr 
reszketésbe jön a hidegtől'; J. juz-tolez 'április hava'; ju£al-
'reszket, rezeg (falevél)'. 

12. B. P. M. ü . C. Cs. J. V. K. kon chamu' (B. UJ.);; 
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lúg5. (B. P. M. U. C. Cs. J. K.); B. ü . kbn-^üt, V. kon-fint 
'lúg' (tkp. 'hamuvíz5) [ zürj. (WIED.) °kun (°kunm-) 'lauge', 
°kun-va id.; (GEN.) KP. kun 'zu viel gesalzen', °kun-vd 'lauge'. — 
A zűrjén szót BÜD. MUSz. 86, SZINNYEJ Nyíl3 137, PAAS. Beitr. 
45 (kérdőjellel) a magyar hamu, vog. yüPm, osztj. %öidm, yái9m, 
mdE. kulon, kulov, M. kulit 'hamu5, f. kulmu 'széna- v. szalma-törme
lék, szemét' szókkal egyezteti. Nézetem szerint azonban a kunm- tő 
csak analógiás alakulat oly -n-végű szók mintájára, melyekben 
eredeti *-lm volt; ilyen még pl. zürj. pon (tő: ponm-) 'kutya', 
a hol szintén nem lehet eredeti *Zw-et fölvenni (vö. votj. G. 
punj, MU. pvinj,, puinw, U. p%m; mdE. pine, M. pint id.; 
f. peni stb.). 

13 . P. B. M. ü . C. Cs. kore'm, JT. ko'rem, JO. V. K. 
ka'rem rkarczol; fölvág, fölhasít (pl. a fa kérgét, az állat hasát); 
vájatot farag; barázdát húz (pl. a víz lefolyására)5; P. B. M. 
U. C. Cs. kore'm, JT. ko'rem, JO. V. K. ka'reni (-em képzővel) 
'völgy; víz lefolyására húzott barázda5 j votj. (MŰNK. koral-
'hasít, vág (különösen fát)5: korán 'hasítás, vágás5 | zürj. (WICHM.) 
I. keröni ( < *keralni); (GEN.) KP. líeral- 'hauen5; vö. még 
(WIED.) °guran 'grube, graben, vertiefung, wasserriss;' °ra-g. 
'pfütze5; °g.-in 'schlucht, hohlweg, tal, vertiefung5. 

14. P. B. M. korrondédm, UP. CÜ. korjSúd'éa'm, UJ. kör-
yind'ia'm, CK. körertdza'm, CsN. kŐrSnd'ée'm, V. koronuzem 'kiváj 
(vályút, méhkast)'; CK. CsN.: '(gödröt) ás'; P. B. ÍJ. C.: 'túrja 
a földet a disznó'; UJ.: 'kikapar (pl. krumplit a földből)5; P. B. 
M. UJ. CÜ.: 'vájja (a fülét, orrát)5 | mord. (PAAS.) E. Hrgams, 
korgams, M. kSrga'ms 'schaben, kratzen, scharren, harken, aus-
höhlen; striegeln5 J votj. (MŰNK.) fMr-, K. -fkér- 'kiváj, kiás, 
kimos, elmos (folyó víz); kizsigerel, az állat belső részeit ki
szedi' | zürj. (WICH.) V. S. girjini schaben, kratzen5, WIED. 
auch 'striegeln5; (GEN.) KP. gárji- 'graben5 | vog. (AHLQ.) °Mar
iam 'schaben'; °kitártam 'reiben5; °küárpen 'ságe5. — A'mordv.. 
zürj., vog. szókat egyeztette WICHM. FUF. XI. 207. 

15. CK. Cs. k§rme'?n, CÜ. k§r(Djme'm, JT. k§'r(tjmem, 
V. krrtmem, UJ. k§rime'm, UP. kirtme'm 'fára, falra mászik, bele
kapaszkodik (ágba, hajba, gyerek az anyja mellébe)' j vőtj. 
(MŰNK.) kormai- 'vakar; karmol, körmöl5; kormaik- 'vakaródzik, 
karommal mászik (mint pl. a medve, macska).5 

16. K. Wpa, V. JO. JT. ko -pá, JP. k s yd. CK. Cs. kopa' 
'megpenészedik'; (TBOICKIJ) °kup 'penész5 | lpK. (GEN.) fkípp 
(gen. -fkihpige) 'schimmel, kahm'; '\kipke-, (K.) küpye-, (N.) 
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^kuohpfe- 'schimmelig werden'; L. (WIKL.) kudOppu- 'schimmeln; 
S. °kuop 'mucor'; °kuoppo- 'mueere'; N. °guoppo 'mucor', °gu-
oppo- 'mueere5. (BUD. M U S Z . 36. a lapp szót más jelentésű fgr. 
szókkal egyezteti). 

17. P. B. M. ü . C. lop 'alacsony, vizenyős hely'; UP. ÜJ. 
lopa-s id. Ezt a szót SZINNYEI NyH5. 138, WICHM. FUF. XI. 
182 a m. láp, f. lampi, lamppi ckleiner landsee, teich, pfütze', 
lpK. (GEN.) "\latmpe, (K.) ^latmp csumpf szavakkal egyezteti. 
PoBKKÁnál van egy dal, melynek ez az első szakasza: lop§n, 
lop§n koildales, zafiot sSndas kelsales. küksdn, küks§n koil
dales, polat(Sm) smdas kelsales 'untén untén, scheint es, könnte 
man ein werkhaus bauen, oben, oben, scheint es, könnte ein 
schloss hinauf man bauen' (SUS. Aik. XIII. 34). Itt a lop§n 
azt jelenti tehát 'lent5, s ellentétbe van állítva a küks§n 'fönt5 

szóval (kuksS 'magas5). Ez az adat mármost arra vall, hogy a 
lop eredetileg azt jelentette 'alacsony, lapos (hely), mélyedés', 
nem pedig azt, hogy 'mocsár (POEKKA SUS. Aik. XIII. 46). 
Erre vall a B. M. ÜJ. C. Cs. lop-südo', UP. lop-iü'3§ ' lapu, 
mely tkp. annyi mint a 'lapos fű'. (A m. lapu szó is bizonyára 
összefügg a lap, lapály, lapác stb. szavakkal; vö. MELICH, NyK. 
XLIV. 339). Ide tartozik továbbá B. U. C. Cs. lopka 'széles' 
(-ka kicsinyítő képzővel). Véleményem szerint mármost ez az 
egész szócsalád csak hangbeli változata a következő szavaknak: 
C. Cs. J. K. lap 'alacsony, vizenyős hely'; 'alacsony (ház, fa)', 
(K. CÜ.); K. k§'r§k-láp, CK. Cs. k o mr o k-lap 'hegyalja'; K. karem-
lap, CK. Cs. korem-lap 'völgy-fenék5; K. JO. lap §a'zes JT. lap 
fto'zeé, CÜ. lap fioze's, CK. Cs. M. B. lap fiojze's '(a fű, gabona 
eső után) megdől; (az ember a földön) elnyúlik; (a ló, nyúl 
futás közben) kinyújtja lábait, úgyhogy alacsonyabbnak és hosz-
szabbnak látszik'; B. M. U. lap lije'é 'lehajlik, meglapul (az 
ember); megdől (a fű)'; imne fiujáSm láp §stá 'a ló fejével le
hajlik5; K. lapa'ta 'mélyedéses, alacsony (hely)'; B. M. U. C. 
Cs. lapka 'alacsony'; KN. V. láptsa'ká, KS. KJ. Háptsa'ká, JT. 
laptsa'ká, JO. lá'ptsSká, U. (WICHM.) lapísaka' 'lapos'; K. (BAMST.) 
la'pts§k 'dünn und breit'; C. Cs. oya'-lapfsa'k 'deszkadarab5; 
@§nh'-L 'vászondarab'; B. M. UJ. CÜ. o'ya-lá'písdk, JT. o'ya-
lá'ptsSk 'deszkadarab'. (Fgr. megfelelőit 1. BUD. MUSZ. 682, 
WICHM. FUF. VII. 42). 

18. °luk 'gomblyuk (neTJia Ha o^ejK^t)'; TEOICKIJ csere
misz szótárában fordul elő ez az adat hegyi cseremisznek idézve, 
s SZINNYEI NyH5. 33 a m. lyuk, f. loukko 'nyílás, rés5 szóval 
egyezteti (vö. még BUD. M U S Z . 711, a hol a m. és f. szó van 
csak egyeztetve). A cser. adat nem teljesen hiteles, az általam 
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ismert nyelvjárásokban sehol sincs meg. Csebokszarszki nyelv
mesterem szerint fiaksola-pamjal faluban (tőlük kb. 20 verszt-
nyire) mondják: pbld§s-lz> k 'gomblyuk' (pbldSs 'gomb'). Talán 
idetartozik ez az adat is : B. pbldSs-luko 'gomblyuk'. — A ré
gebbi szótárakban több olyan adat is van, melynek nem anad-
tam nyomára. Ilyen pl. a szintén TROiCKunál előforduló °pin 
'magnak hagyott fenyő (cocHa-aBMHHHHKi.)3, melyet MUNKÁCSI 
AKE. 268 a m. fenyó'-vel egyeztet. — Mindenesetre kétségbe 
kell vonnom a SZILASI szótárában GrENETztől idézett -ftel 'toll5 

adat hitelességét, melyet a m. toll szóval szoktak azonosítani 
(pl. SZINNYEI, NyH5. 25, WICHM. FUF. XI. 229). Ez az adat 
sem fordul elő nálam, még permi nyelvmesterem sem tud róla ; 
'toll' a cseremiszben pun, p§n. Van azonban egy másik szó, s 
azt hiszem, ennek köszönheti eredetét a fönti adat: P. B. C. 
p§'st§l, UP. pt'st§l, Cs. pyétü, UJ. p§'st§l, JT. pl'iWl, JO. pvstdl, 
V. pi'stil ca madarak szárny- és farktolla'. Ezt BUDENZ NyK. 
VI. 202 és MTJSz. 225 összetételnek veszi, melynek első része 
a P. B. M. püsö, BJp. püsö, UP. püs§, UJ. CK. Cs. pise', CÜ. 
pise', JT. p§'se, K. V. pd'Sd, JO. pd'éd cóles (kés, fejsze); gyors 
(ló, ember)3, másik része pedig a m. toll stb. szónak a megfele
lője. Mármost az a véleményem, hogy ez a kikövetkeztetett 
alak került valahogyan SZILASI szótárába valóságos szóul. 

19. B. M. UJ. C. Cs. JT. lúleye, ÜP. lúleyS, K. V. Ude'j9 
JO. liihyd 'az összes csontok együttvéve: csontváz'. A szó bizo
nyára elhomályosult összetétel; egyes szólásokban külön is yál-
hatik; pl. UP. lu'£3-le'y§z§ fte'lS kb'dSn 'lesoványodott, csak csontja 
maradt3; UJ. lüío-leySée kust3lyem£e' legyen könnyű a csontja, 
teste5; JT. lü'£o-ley§ze lelemze clegyen nehéz a csontja, teste3. 
Az összetétel első része kétségkívül a lü 'csont' szó, a második 
pedig a JO. lúhyd tanúsága szerint K. JO. h'yd, JT. l§'ye, C. Cs. 
UJ. BJ. BJp. ISye', B. M. Ilye', UP. líy§ 'a nyírfa külső, hártya
szerű héja; korpa (a fejbőrön)3. Ez a szó a csuvasban is meg
van : (PAAS.) IdGd 'korpa (fejen); alja, seprő, üledék', minthogy 
azonban más török nyelvben nem ismeretes, itt valószínűleg 
cseremisz jövevényszó. A cseremisz szóval egyeztethető: zürj. 
li 'baumsaft, cambium, splint3. — Hasonló összetétel van a vot-
jákban is : (MŰNK.) S. J. -fii-som, K. flü-süm caz embernek v. állat
nak összes «csontja, bőre», a mi szilárd alkotórésze csak van3 

(S. 'fsom, K. 'fsüm 'héj, burok, pikkely'). 

20 . UJ. lüs, UP. P. B. lüs, M. BJ. lüjüs, BJp. lüjüs 'tűlevél'; P. 
sindza'-lüs 'szempilla3 | votj. (MŰNK.) S. f lis, K. flés ctűlevél'; S.'tsm-
lis, K. "féin-lés 'szempillaszőr'; S. ^lis-vu, K. -flés-vü 'harmat'; 
(WICHM.) G. US, MU. lis 'nadel, tangel (an fichten, tannen); 
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fichten-, tannenzweige'; zürj. I. (WICHM.) lis, lis-va; KP. (GEN.) 
fios 'reisholz von nadelbáumen'. 

2 1 . P. B. mari'i, M. UJ. C. Cs. mari-, UP. maré', J. Vv 
ma're, K. ma'rS férfi, férj; cseremisz'; JT. mare'lan ga'jd; 
B. M. U. C. marla'n gaja' 'férjhez megy'; U. mar la' kútra', C, 
Cs. mar la' oilá', K. ma'rla po'pd 'cseremiszül beszól' | md. (PAAS.) 
E. rhifd'e, M. rhird'é, m§rd'é 'mann, gatte'; mird'ene maksoms 
verheiraten (ein mádchen)' — A cser. foghangnak folyékony hang 

után való elveszésére nézve vö. B. P. M. Sülő', U. P. ftu'V§r 
ü . J. C. (fflö% Cs. pntö>, JT. fiylö, JO. V. /J»'Z», K. foh 'kaneza5; 
md. (PAAS.) E. Me, iUl, M. jel'd'é, el'd'é id.; IpN. °alddo, 
L. (WIKL.) °alltu 'rennkuh, die für gewöhnlich jedes jahr kalbt', 
K. (GEN.) alta 'alté renntierkub/; votj. (WICHM.) G. M. J. U. 
val, MU. J. vau, zürj. I. ve ( < *cel), KP. (GEN.) ]völ 'pferd'; 
osztj. (KABJ. OL. 192) ED. mm, Trj. uuáAÍ, V. Vj, WZi\ Ni. 
uip, Kaz. mU*, AD. uá,D3, Kond. uáté 'renntier' (SET. SÜS. Aik. 
XVIL. 13. PAAS. Beik." 137, S-laute 135) | M. fiuSö, UP. $ffi 
UJ. CÜ. / » • , CK. Cs. /fcflr, JT. fiS'le, JO. $ ? % V. #»•&, BJ. 
P. /3«Z'e#, (GEN.) /9«SO, K. /S&*&, BJp. /92Z'a* 'a fa háncsa alatt levő 
nyálkás réteg, a miből az évgyűrűk lesznek (cok)'; f. jálsi (jalte-) 
'fa-nedv'; votj. (MŰNK.) S. \jel, K. \dul, (WICHM.) G. jel, MU. 
d'fiw 'tej': zürj. I. je ( < ¥jel), KP. (GEN.) \jol id.: osztj. (KABJ. 
ÖL~ 188) AD. ql3, ED. zlj, Trj. V. Vj. oV, Ni.' $3 , Kaz. áV 
'baumsplint'; vog. (AHLQ.) °il id. (PAAS. Beitr. 91, WICHM. 
Chrest.). — MŰNK. ÁKE. 456, SET. Verw. 103. árja eredetet 
vesznek föl, s a szanszkrit máryas 'junger mann, hengst', mar-
yakás 'mánnchen szóval egyeztetik. 

22 . M. mm-, müj-: muinö 'a földön, a padlón, lent ' ; 
muiyö 'a földre, a padlóra, le'; miijá'n id.; müjütsün a föld
ről, a padlóról'. Más nyelvjárásban nem fordul elő ez a 
becses szó, melynek eredeti jelentése bizonyára 'föld' volt 
(vö. votj. MŰNK. muz 'házföld, házpalló, padozat, szobapalló: 
muzá 'le a földre'; S. ]muziú, K. ~\muzié 'a földről fel'; S. ^muzin, 
K. fmuzéii 'a földön, lent'; muzem 'föld, vidék, táj, tartomány'; 
WICHM. G. muz, MU. mmz 'boden, erde5; G. MU. muzjem, 
J. muzjem, MU. muzéem 'erde, boden'), s azonos a következő-
fgr. szókkal: f. maa 'föld' | votj.-zürj. mu id. | vog. (MŰNK.) 
É. ma, KL. AL. K. P. \me, T. ma id. | osztj.' (KABJ. OL. 185)' 
FD. Trj. V. Vj. md/, Ni. mi1/, Kaz. 0. möu' land, erde' (MŰNK. 
ÁKE. 469). — Bizonyára ez a szó rejlik" a következő elhomá
lyosult cseremisz összetételben is : K. müldndd, Cs. müHánde, 
CK. mülande, CÜ. mlantle', UJ. mHande', UP. mHa'ndS M. mi-
tanűe', B. mdlande', V. mdla'nDd, JO. mdla'wh, JT. fínla'nDe 'föld'.. 
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2 3 . It. V. J. mü'dem 'betakar, beföd; betemet5 j votj. mud-
lyukat ás, váj, túr (lábbal v. orral)'. A cser. -S-, votj. -d-re 
nézve vö. cser. kudo 'mely' és votj. kucl id. — MŰNK. ÁKE. 
471. a votják szót a mu 'föld' szóval köti össze. 

24 . BJp, P. muis§-ftuj, (GEN.) m'ucofluj, muc§@uj, B. M. mutsS-
fiuj, K. m§ts§-fíuj, UP. mu(s§-ftuj, JT. m c 'ts © -/?«;", V. mn'tsn-
§uj, UJ. (Süt'sS-^uj 'kis domb, kis halom' (/5í|f "fej, vég'). Az UJ. 
/9-re vö. a föntebbi müldn'dd 'föld' szót. | votj. (MŰNK.) S. \wmer  
K. f»itt<f 'kis halom, dombocska5. 

25 . V. JO. JP. mutswrem talál' a többi nyelvjárásban-
ismeretlen; ezekben egy másik szó használatos ebben a jelen
tésben: P. B. M. UJ. UP. C. Cs. mua-m, USj. m*a"m, JT. JP . 
mú'am, K. mo'am, mely eredeti fgr. szó (vö. md. PAAS. E. 
miijeim, M. mujdms id., fS. muistaa 'emlékezik1, fE. °möistm^ 
'ért', fVp. °mujada 'kennen5, fA. °muja- 'kosten', osztj. (PATK.) 
°möjep, °müjep, amüjip, (PAAS.) Kond. mímpts 'találós mese5;. 
PAAS. XyK. XXXVIII. 192). Van mármost a cseremiszben egy 
török eredetű szó: JO. JP. utswrem; U. CÜ. utí§re'm, B. uísu-
re'm 'ott talál, meglep' (U. CÜ. B.), 'talál5 (JO. JP.) (vö. kaz. 
BÁL. °ocora- 'rátalál', °ocoras-, °ocras-'találkozik'). Véleményem 
szerint az eredeti muam ige megvolt valamikor azokban a nyelv
járásokban is, s aztán egybeolvadt az idézett török jövevény
szóval. A mutswrem alak tehát szóvegyülés eredménye. Hasonló' 
a JO. pb's§m-su'loks 'poszmóh (mMe-Tb)3 szó, mely más nyelv
járásokban így hangzik: P. B. ds§m-sülüs, BJp. ds§n-sülüs, UJ. 
ds§m-su'I!§s, C. Cs. b.-su'Us, JO. bsSm-éu'lgks is. A JO. alak: 
kezdő p-je valószínűleg innen került: P. BJp. Cs. paUemse\ 
B. M. pat'semse', USj. pat'se'm§sS, UJ. UP. C. patse'mSs, JT. 
patse'mSs, JO. pötse'mh, V. pgtse'mid, K. pote'mh 'darázs (oca)'.. 
(A K. alak t'-je ebben úgy magyarázható, hogy olyan nyelvjárás
ból jutott oda, melyben is volt, s minthogy ilyen hang ott 
nincs, hanghelyettesítéssel i lett a ts-böl; vö. WICHM. FUF. 
XI. 223.) 

26 . B. M. UJ. C. Cs. -nare-, JT. -nare, JO. -nar§, 
•na'7'9, K. -nardk -nyf; pl. B. mon-nare', M. CK. monare', UP-
muna'rS, Cs. CÜ. m§nare, JT. monare 'mennyi'; M. tM'.ée-nare', 
CÜ. t§lt's§-nare', Cs. t§ld'ze-nare', UP. til§é§-na'r§ 'egy hónapnyi, 
(idő)'; K. kok put na'rdk 'két pud(nyi)'; kok üsWs n. ckét verszt-
nyi' stb. Valószínűleg ugyanez az elem van a következő mord
vin szóban: (PAAS.) M. sSúa'rá, E. snaro 'so viel'; E. znardo-
"wenn, als (tempor.)'; znardojak '(mit negation) niemals' (E. se, 
M. ée 'jener; dieser da ; der, derjenige5). — Szintén azonos elemt» 
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van ezekben: K. maza~r§, C. Gs. mSzare', CK. Cs. mdzale', 
V. JO. maza'U,- JO. maza'lSkd 'mennyi' (K. JO. V. ma, C. Cs. 
mo 'mi') | md. (PAAS.) E. zaro, M. mdéa'rá 'wie viel ? so viel 

: a l s ; so viel'; E. zardo, M. mdéa'rda 'wann? wenn, als (tempor.). 

27 . MK. nivúéid, UP. USj. ním§st§, JP. nimestd,-'P. BJp. C. Cs. 
n§m§ste\ JT. neme'ste, JO. V. KA. nemestd, KJ. neme'std, UJ. JK. JS. 
M. B. BJ. UmSHe' lehántani való fiatal hársfa'. A szó hosszúsága 
arra vall. hogy itt nem lehet dolgunk tőszóval. Nézetem szerint 
valóban összetett szó, s alkotó elemei: P. B. M. <rM, ITJ. CK. 
Cs. J. K. m, CÜ. UJ. hl 'háncs, hárs, hársfakéreg' és P. B. M. 
UJ. piste', UP. pist§, pist§, JT. pí'ste, JO. V. pl'étd, K. pi'std, C. 
piste', Cs. piste' 'hársfa'. A második rész kezdőhangja a két 
magánhangzó közt először ^-re, majd ?n-re változott. A két 
első vokális fejlődése pedig ez volt: i > §, d > e. E hangválto
zásokat a következő példákkal igazolom; a) p > /?: P. B. BJ. 

. lepene', UP. US. USj. lepe'úd, BJp. l§pdne', KA. KJ. U'pd, KN. 
dh-pd, UJ. C. Cs. -Upe-, JT. ls-0e, JO. V. fo-/fe lepke' (vö. in. 
lepe, lepke; vog. AHLQ. °lapi%, MŰNK. É. fiapej, K. \loápéx, T. 
lapáy,' osztj. KAEJ. Kond. Updntái, Trj. Up'dnfi, Ni. Updn£á, Kaz. 
liBdniQ, FD. IdBdnDá'i, V. Ivwaúft, Yj. lvw§nfi ; lp. S. FEIIS 
°VöZo/c, fE. WÍBD.—HUKT. °liblikas id. BUD. MUSz. 696, WIOHM. 
FÜF. VII. 47); MK. iopa-Z, M. MM. CK. Cs. ío#rí , JT. 2o'/9aí, 
JO. K. la'fial 'durdahal; cyprinus brama (jieiiri.)'; K. sa'p§. JO. 
V. sa-p§, JT.'sö'po, C. Cs. P. söpo-, UP. USj. sb'p, UJ. M. B. 
sö^o* 'savanyú, megsavanyodott' (K. JT. C. Cs. UJ. P.); 'dohos 
(fa)' (K. JT. UJ.); 'kvasz; (K. J. V. UP. USj. M. B. P.); K. JO. 
V. sa'pa, JT. so'pa, P. sopa,', U. M. B. so8a' 'megsavanyodik 
(tej), megromlik (hús), megdohosodik (fa)' (vö. IpS. FEIIS siparet 
'összefut (a tej)'; f. hapan 'savanyú'; md. M. sapamá, E. 
tsapamo id.; zürj. som, sem 'savanyú(ság)'; vog. s§8i, saBi 
'megsavanyodik'; osztj. sóm- id.; m. savanyú; BUD. MUSz. 332, 
PAAS. Beitr. 257., FÜF? ~XII. 300, SZINNYEI : NyH.5 27). — 
P) 8 > m: KN. m§rrem, KA. KJ. KS. 8§'rrem, V. JO. JT. 
8 o rrem, JP. 8 s 'nem, CK. Cs. /? o rfe'm, CÜ. US. UP. UJ. 
M. B. P. 8arye'm, USj. urye'm 'ruha' (vö. m. varr, zürj. vurni, 
votj. vurini); JK. mü'nem, JT. mn'nem, UJ. m§ne'm, C. Cs. BJp. 
/ftii&ro, ŰPW. USj. US. M. B. BJ. P. / » m 'gödör, verem'; 'kut' 
(BJp.); P. B. ÚP. 8üt-8., JT. fint-m. id.; K. V. mrner, JT. 
m§'ner, UJ. mine'r, BJ. miúer, B. M. UP. Bine'r, BJp. C. Cs. 
8§ne'r 'vászon' (e két példában rokon nyelvi adatok híján nem 
állapítható meg biztosan, hogy melyik az eredeti hang). — 
7) i > §, d ; 1. alább a pineye szót; — é) §, d>e: BJ. tSleée', B. P. 
M. í^ié- j BJp. UJ. t§l§ze', MM. í§íá«-, JT. Wl&'ze, US. í§Z^§, 
V. JO. KN. t»h-z9, KA. KJ. .KS. trhd, CÜ. -tfZfcV, CK. Cs. 
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t§ldze', CsN. tild'ée', USj. til§z§, ÜP. tíl§£§ 'hónap'; (1. még a) 
alatt lepene). — s) n > l: P. B. M. CJ. C. lüm, Cs. J. Zww, K. 
hm 'név' (vö. md. Z'em, Xem, m. we-y, osztj. TCCTTI, vog. no/m, 
nam, zürj.-votj. nim, f. nimi, IpS. namma). — Hasonló össze
tételt találunk a esuvasban: (PAAS.) pysjiséi, pussiési 'lehántott 
fiatal hársfa' { = puí§t 'fiatal hársfa kérge, háncs' -\-jiv§s 'fa'); 
pu(üsy,ssi id. (— py,z§t -\- SB^ZS); vö. még a votjákban : (MŰNK.) 
y'úúpu "hársfa' (niú 'hárs, hársfakéreg, háncs'); nirí-puppi 'nyú
zott hársfa' (puppi' id.). 

28 . P. B. M. U. C. Gs. nola; JT. no'la 'a fában a nedv-^ 
keringés megindul5 '(P. B. U. C. Cs.); 'a seb nem gyógyul, nedv 
jön ki belőle' (ÜP. C. JT. JO.); a szem folyik' (P. B. M. ü . 
C. Gs. J.); 'a náthás orrot és környékét kieszi a hig takony' 
(B. U. C. Cs. J.); 'kipállik (pl. a kis gyerek lábaköze, a láb
ujjak köze, a hónalj, a segge partja stb.)' (P. B. M. U. C. Cs. 
JŐ.); '(a jég) olvad' (B. CK. Cs.); c(a mocsár) nedvesen marad, 
nem szárad ki' (JT.); K. nol, B. nblo- 'be nem fagyott hely a 
folyóban'; UP. nbl§ puseng§, UJ. C. Cs. nblo' pusenge' 'olyan fa, 
melyben a nedvkeringés megindult'; U. CÜ. nblS ybddm 'a nedv-
keringés megindulásakor'; BJp. nola' 'nyálkás réteg a fa kérge 
alatt5; BJp. nola'-sind'M'n, B. M. UJ. nolo-s., UP. nblS-s., C. nolo-
édúd'éa'n, JT. nb'l§-s§'nDzan^ JO. na'l§-S9'ndzán 'folyós szemű'; 
B. nblo-ner, UP. C. Cs. nol-ner, UJ. nol-nera'n, nul-n., JT. nol-
ner(an), JO. na'l§-ne'rán 'folyós orrú'; K. no'ltá = nola (jég, seb, 
szem, orr, lábujj köze) | md. nola splint' | f. nüa (BENV.) 'etwas 
schlüpfriges, schleim, die innere rinde, bast'; koivun nüa 'birken-
saft, alburnum betulae'; (ERW.) niloa 'sich lösen, losgehen, lose 
werden, ausgehen5; nilos 'der glatte, schlüpferige weg, die 
schlüpferigkeit; die stelle auf einem baume, wo die rinde neu-
lich abgeschált worden ist' | IpL. (WIKL.) nalla- 'los werden 
von der rinde der baume, wenn der baumsaft hinaufsteigt': 
nalle- (nalla-) muddu 'die zeit. wenn der saft in die baume 
tritt' | votj. (MŰNK.) S. nel 'a fakóregnek belső bőnedvű, fehér, 
puha rétege tavasz idején; K. nel 'fakéreg5 | vog. (MŰNK. NyK. 
XXV. 180) É. hat 'fanyálka' (vö. PAAS. Beitr. 92 [cser. md. 
f. votj.]; SET. Verw. 42, Stufenw. 105 [votj. cser. md. f. lp.]),.. 

29 . P. B. M. UJ. ödo', UP. C. (PORKKA) bős 'votják' | votj. 
(MŰNK.) ud-: S. J. ud-murt, M. ud-mort, É. urt-mort 'votják 
(nép v. ember)' (murt 'ember) | zürj. (WIED.) °ud: °vot-ud 'votják'. 

30 . U. omba'l 'a fal hosszában elnyúló, s o h erősitett 
lóeza'. Teljesebb alakja van a többi nyelvjárásban: P. B. M„ 
C. Cs. bl§mba'l, JT. oUniBal id. Hogy itt elhomályosult össze-
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tétellel van dolgunk, azt már SETALÁ is gondolta; elemeit fgr. 
alapon akarta kifejteni: az első rész (öl§m) szerinte a cser. 
omo 'álom1 szóval azonos (kérdőjellel, Stufenw. 114), a máso
dikkal (-bal) pedig a votj. (MŰNK.) pul 'deszka, tábla', zürj. °pöl 
KP. (GEN.) \pyl 'brett', vog. (MŰNK.) É. pal, T. pal 'szobarekesz, 
ágy' (É); 'pad5 (T.), f. pöyta 'asztal' szókat egyezteti (uo. 40). 
A szó megfejtése mármost a következő: A kozmodemjanszki 
nyelvjárásban a szó így hangzik: olma'yga. Ennek második 
része njdlván a K. a'yga, JO. a'ya, JT. o'ya, C. Cs. U. M. 
B. P. oya' 'deszka' szó ( < csuv. PAAS. y§ma. Szp. \yoma 'deszka, 
polez'). A V. és JO.-ban: Ölfiol. Ez megint összevont alak. Az 
-első rész a JO.-ban önállóan is használatos: • Őlmg, mely kétség
kívül azonos az bUmbal első tagjával. A finl elem könnyen meg
magyarázható ; nem más, mint a névutói alapul használatos 
V. J. fóti; K. ftdl 'fölső rész, vminek a fölseje'. Ez meg viszont 
azt mutatja, hogy az ö'lSmbal utótagja a szintén névutói alapszó: 
fial, mely vele nemcsak jelentésben, hanem alakban is egyezik 
(erről majd máskor részletesebben), s azonos a következő fgr. 
szókkal: votj. (WICHM.) G. U. vtt, M. J. vil, J. MU. viui 'ober-

;fláche''; zürj. I. v% (< *vil) id., md. vel'ks 'das oben gelegene, 
• oberes, deckel'; f. yli 'fölső'. A mint a JO.-ban van az Őlfal 
mellett Őlmg alak, úgy a P. B. M.-ben is van ölmo', ez pedig 
•nem lehet más, mint az blmo' 'hely' szó, mely a fentebbi ada
tokban szűkebb jelentést vett föl: 'fekvő v. ülő hely/ 

3 1 . P. B. ÜP. ö'nSs, JO. a'ÚSs. K. a'nes 'odább': ÜJ. 
möyges-öjSs, M. CK. Cs. m.-one's, JO. mü'yges-a'ntís, K. nid'y-
•ges-a'nes 'előre-hátra'. A d'nSs szót NyK. XLII. 227. alatt a 
magyar az névmással és fgr. megfelelőivel egyeztetem. Most a 

••CÜ. nyelvjárásban ezt a változatot találtam: möyges-ond'ée'é 
'előre-hátra'. Ez az adat arra vall, hogy itt az P. B. M. U. 
C. Cs. o'úd'zSl,, JT. d'riDz§l, V. a'riDZdl, JO. K. a'ndzöl .'elő, eleje 
vminek' alapszava lativusi alakjával van dolgunk, a minek a 
jelentés sem mond ellent. 

32 . K. párdá'les, V. peröá'les, JO. pörőá'les, JT. pörda'les, 
•Cs. pördale-s, C. U. pördale's, M. B. P. pördale's 'hentereg, hány
kolódik, fetreng' | m. fetreng, fötröng, fé'rténg, förtöng, förtög, 
refteng (a v talán a vergődik ige hatása alatt) 'sich im morast, 

dm kot wálzeri' ; fertő, förtö, ferté 'see, pfütze, lache; mist, 
morast' NySz. — A magyar szót BUDENZ MÜSz. 533. a forog 
és fürge szóval egy tőből származtatja (vö. erre nézve BEKÉ: 
.Nyr. XL. 294), a cser. szót WICHM. É Ü P . XI. 219. a m. pereg
jél s más fgr. igékkel egyezteti, de alakra és jelentésre mind 
távolabb állnak, mint a fetreng. 
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3 3 . P. B. M. UJ. CÜ. pesfáőe; ÜP. peé'kSdd, JO. V. fes-
kd'od 'kemény (pl. kenyér, föld); fösvény'. Valószínűleg igéből 
-^képzővel alkotott melléknév (1. CserNyt. 129). Egyeztethető 
a következő mordvin szókkal: (PAAS.) E. peskedems, M. peskadbms 
'voll werden, satt wenden, sich sáttigen; füllen'; E. pest'ams 
'füllen, anfüllen, voll machen, eingiessen, hineinladen': E. peskse 
(folkl. peéksen), M. pssksé 'voll'. 

34 . M. pii'ieye, UP. pníe'yS, JP. pine'yd, UJ. CsN. p§neye', 
CÜ. pdníye', JO. pdúe'ye, K. paúe-i'yd, (EAMST.) p9ne'y», P. B. 
•CK. piyene', Cs. pSyene', JT. piye'ne, Y. piye'úd 'kutyakölyök, 
kis kutya'. Cser. nyelvtanomban (127) így elemeztem ezt a szót: 
p\(i) 'kutya' + -na kicsinyítő képző + vyd 'állat fia' (vö. K. piiyd, 
JT. pü'ye id.). Ezzel szemben a nyelvészek (vö. SZINNYEI, NvH5.138, 
PAAS. Beitr. 24, SET. Stufenw. 48, WICHM. S Ü S . Tóim.' XXX6. 8.) 
a -Ú9, -ne elemet a tőhöz tartozónak tartják (vö. zürj. pon, vötj. 
'\puni, f. peni, lpK. pien, pienney stb.), sőt WICHM. az utolsó 
részt nem is veszi külön szónak, hanem kicsinyítő képzőt lát 
benne. Hogy az én fölfogásom a helyes, azt bizonyítják már
most a következő adatok: P. B. CK. tsifiiyene', M. t's§ftdúeye, 
JT. tsdftiyme, ts§fi§ni'ye, JO. thfidwiy,*, V. tSdBdyi'úd 'csirke, 
csibe' (P. B. C. Cs. M. UJ. tíSge', UP. tófyfr, JT. isS'fte, JO. ű«»'/?a 
'tyúk'; B. M. CÜ. Cs. UJ. t's%6íye', P. m'föye; ÜP. t&fk'tf, JT. 
tsSfti'ye 'csirke, csibe' | JT. I o diyl'ne ckis récze, kis kacsa' (4 o 'do 
'récze, kacsa': l © dl'ye 'kis récze, kis kacsa'). Látnivaló, hogy 
ezekben az n elemet nem lehet a tőből magyarázni, legföljebb 
analógiás alakulatnak lehetne venni, de akkor minden vagy 
legalább is több állatkölyök nevének kellene ilyennek lenni. 
Sőt véleményem szerint a piyhíe, únfíiyene alakok is e mellett 
bizonyítanak, a hol a -ne képző a *piye, isifiiye összetételhez 
járul; ezeket tehát nem kell hangátvetéses alakoknak fölfognunk, 
mint PAASONEN és WICHMANN. 

3 5 . U. J. pü'ltSs, UP. CÜ. pii-mé, CK. Cs. #© -lő © s 'falat 
(pl. kenyér-, hús-)'. BUDENZ MUSZ. 492. ezt a szót egy elveszett 
*piú- ige -t§s képzős származékának tartotta, (ezt a nézetet el
fogadta SZINNYEI NyH5. 144., PAAS. Beitr. 41), s a következő 
fgr. szókkal egyeztette: m. fal 'verschlucken, fressen', .falat 
Kissen'; vog. (MŰNK.) É. K. pül, KL. pul, É. T. pul', É. K. 
AL. T. pol', T. ]pel 'darab, falat'; jmli 'fal': osztj. puil, pül 
"bissen, stück'; puilimam 'abbeissen'; votj. (MŰNK. ! palás 'darabka, 
kis rész'; zürj. (WIED.) P. ]jy-palak 'eisscholle': md. pal 'falat, 
darab'; f. pala id.; lapp N. °buola 'frustulunf. — A többi csere
misz nyelvjárásban mármost 'falat' annyit jelent: P. B. M. purul-
Sms-, J. p<z r o'lt o s, K. p§r3'lWs, a mi nyilván a P. B. M. U. C. Ü. 
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pura'm, CK. Cs. p © ra'm, JT. JO. p 6 'mm, JP. p § 'ram, K. pS-ram 
'harap, rág' -Z képzős purlam, p © rZaw, poriam származékának 
-t§s képzővel ellátott igenévi alakja. Yéleményeni szerint már
most a pű'ltSs stb. alak sem más, mint a *pur§lt§s összerántása. 
Vó. ÜP. üSj . kmd§-tölő§s 'kenyérdarab'; P. B. M. UJ. Cc. 
kinde'-todSltSs, JT. ki'riDe-tbdSltds, kínD-os-tod§lt§s id.: tbddlam 
'tör (kenyeret, ágat): behajt, összehajt, hajtogat (vásznat, bőrt), 
becsuk (zsebkést)5; CK. jörle's 'eldől5: jól yaja id.; jölsö 'eldőlt 
(igenév)'; Cs. CK. keWe's, CÜ. kerdlőe's, K. JO. ke-rdltes, JT. 
ke'tMtes, M. B. kerSlte's 'beleszúródik (pl. tű, szálka az ujjba), 
beleütközik, nekimegy (pl. sötétben a falnak), lebukik (a lóról, 
viz alá?; alapszava: B. M. U. C. Cs. kera'm, JT. ke'ram, JO. K. 
ke'ram leszúr (botot a földbe), befűz (tűbe czérnát)'. 

36 . P. B. UJ. CÜ. pundal M. UP. pundas, CK. Cs. p © n-
da's, Y. JT. p © 'TIDCIS, JO. p © 'ndas, JP. p s, 'ndaks, K. pS'ndas, 
'fenék5; UP. stb. @uj-p. fejtető5; jol-p. 'talp'; kb'rmSz-p. 'tenyér' | 
votj. (WICHM.) G. pjdes, M. J. MU. pides 'boden, grund; boden-
satz5; (MŰNK.) S. ^pidas, K. \pedds 'fenék, alja vminek5; "\kirim-p. 
'tenyér5; jir-p. 'fejtető'; \yid-p. 'lábtalp5 | zürj. (WICHM.) I. pides,. 
(GEN.) KP. \pedes 'grund, boden, sohle'; jur-p. 'scheitel'; (WIED.} 
°pydös 'grund, boden, flussbett, bodensatz, niederschlag'; alap
szava: (WIED.) °pyd 'tiefe'; °pydyn, °pydö 'in'; (GEN.) KP. \ped 
'tiefe': \peden (wo?), \pedd (wohin?) 'tief; -\pedis 'von der 
tiefe'; vyre pede 'tief in den wald hinein' | md. (PAAS.) M. pot-
maks, E. potnaks, potmaks (hangátvetéssel) 'boden, grund', M. 
potmá, E. potmo 'inneres, bauch, busen', (ML. 39) potna 'bo
den5; E. potso 'innerhalb, in (wo?); potsto 'aus5; pots, M. potm§s 
'in (wohin?)'. 

37 . KB. re%e'n9, KJ. re/en, KA.. V. JO. reye'úd, JT. reye'úe, 
C. Cs. UJ. B. reyénd'íe', UP. re?e'?ídz§ 'moh5 {-nd és -dz% kicsi
nyítő képzővel; vö. CserNyt. 126, WICHM. SUS. Tóim. XXXs. 
26) | zürj. (WIED.) °roi lungenmoos (stieta pulmonaria)', (WICHM.) 
I. roi 'baummoos' j votj. (MŰNK.) S. ^guji, J. fjtyi, U. züj, 
K. ]£ujé, Mje, (WIOHM.) G. dzui, J. d&mi 'moos\ 

38 . UP. rot lije's, KA. KS. r§t li'hs, KJ. §rt l. 'korhad, rot
had (kötél, ruha)'; UP. rotayes, KA. r§ta'yges, KJ. §rta'yges id.; 
P, rodeja', BJ. BJp. rodSjá', CK. rutája', r&tija', JT. rote'ja,. 
JO. r © te'ja, CÜ. JS. rutija, JK. rütija id.; Cs. ritkája' id.; 
UJ. rotkSlyá', JT. JO. r © tk © 'lyá id. | m. rothad [alakv. roha-
dandóság MA.; meg rothad JordK., DebrK., ÉrdyK, rotvadás-
Zóly. Elm. 32; el rotvaszt MonTME. VI. 7 1 ; rotvatt Ead. Csal. 
II. 374; ruthat DebrK.] 'fául werden5 NySz. Képzésére nézve 
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vö. porhad, vlszélhed (TMNy. 464, NyH5. 78); tehát a rothad 
alapszavául névszót kell fölvennünk, a mit a cser. adatok 
igazolnak is. 

39 . UP. sa'pd 'szemérmetlen'; UP. sapa'lfS, B. sopalye' 
'sáppadt, halavány, színehagyott' (az -ly§ képzőre nézve vö. 
CserNyt. 128, WICHM. SUS. Tóim. XXX6. 8); UP. M. sapalya, B, 
sopalfa', 'kifakul (ruha), sáppadt, halavány lesz (arcz)'; UP. M. sape-
me'siá.; KA. sa'pka, UJ. sapka', C. sopka', JT. so'pka (s !) 'sáppadt 
halavány (arcz)' (a -ka képzőre nézve vö., WICHM. SUS. Tóim. 
XXX6. 12); K. sapkala'na 'halavány, sáppadt lesz (arcz)'; UJ. 
sapkáiba, CK. sopkalya' id. Az UP. 'szemérmetlen' jelentésű 
szó biztosan ide tartozik; a 'sáppadt, halavány' jelentéssel úgy 
egyeztethető össze, hogy a szemérmetlen ember nem tud pirulni 
semmiért és senki előtt. Az alapszó mármost a következő magyar 
szóval egyeztethető: sáppadni 'haloványodni, sárgulni' SzD,, 
'macescere, macrescere, tabescere' Sí . ; sáphad, v. sáppad 'palles-
cit, flavescit5 KASSAI ; sáppadt 'macer, exsuctus, tabidus5; 
sáppasztani 'maeiare, exsugere5 Sí. Elsáppasztyák az emberi 
szép szint a' katzér indulatok SzD.; mégsápít 'megsáppaszt' 
(Borsod m.); sápétoz 'sáppadoz' (Győr m.); megsápid 'megsáp-
pad' (Kecskemét); sáppudott 'halavány, sáppadt' (Göcsej. MTsz. 
A szó az irodalmi nyelvbe a nyelvújítás korában került a nép
nyelvből (1. SZILY, NytJSz.). Itt is nyilván egy *sáp névszó -had 
képzős származékával van dolgunk, mint a rothad, porhad, elszél-
hed, továbbá higgad, árrad, lappad (vö. UA. 142, TMNy. 464, 
NyH.5 78). A göcseji sáppudott pedig olyan képzés, mint: szél' 
hüdik, vérhüdni, sárhúdik (TMNy. 457). A nyelvújítás alkotta sáp
kér tehát voltaképpen teljesen helyes elemzés terméke. 

40. M. sbps, P. B. U. C. Cs. JT. sops, JO. V. KS. KA. saps 
'cső, cséve, a vetélőben levő hengerded fácska, a melyre a szö
vésnél a fonalat rágombolyítják (weberspule)'; 'a csévére föl
tekert fonál' (CK.); 'hálókötő tű' (K. J. V. CÜ. UJ.); M. sopsa'm, 
P. B. U. C. Cs. sopsa'm, JT. so'psam, JO. KS. sa'psam, KA. 
sa'pskm 'csőll, csőről, csévél, fonalat gömbölyít a csőre (haspeln)'; 
'fonalat gömbölyít a hálókötő tűbe' (K. J. C. Cs. UJ.) | osztj. 
(KAEJ. OL. 151) FD. sÜB§s, Trj. sffids, V. Vj. svwSs, Ni. süp»s, 
K. SÖB9S, 0. sdbas 'netznadel'. — A cserM. s fgr. s-re, az osztj. s 
ellenben fgr. s'-re mutat. Ilyen eset pl. cser. UP. US. ŰSj. 
sori, P. BJp. M. (WICHM.) sorz 'arasz'; vog. (MŰNK.) \tqirés, 
K, KL. P. fíörés, AL. T. \tq,rqs id.; m. arasz; osztj. É. (AHLQ.) 
°söres, °mrt, I. (PATK.) °sürt id. 

4 1 . P. B. M. U. C. Cs. sula'm, J. V. K. sü'lam '(kenyeret) 
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szeT; '(gabonát sarlóval) arat: (B. M. U. C. J. K-.jj '(ruhát) 
szab' (B. P. CE. Cs;); 'kiherél' (E.). Ezt az igét BUDENZ 
MÜSz. 297, SZINNYEI NyH5. 149 a következő szókkal egyez
tette: m. szil cvág' (Göcsej); 'hasít (abroncsnak való ágat)' 
(Baranya m.); 'farag (pl. kapanyelet)' (Zala m.); 'gyalul (tököt)' 
(Göcsej); szilánk 'szálka' (Nagy-Kúnság); 'keskeny darab (szántó
föld)' (Csallóköz) MTSz.; vog.'(MuNK.) É. fsáfó'm 'szálka'; lp. L. 
(WIKL.) \cü9Üa- 'hauen, schneiden'. Nézetem szerint a cser. szó 
nem tartozik ide, mivel továbbképzett alakja csupán a- követ* 
kező igének: P. B. M. U. CÜ. sua'm, USj. s-a'm J. V. K. su'am 
'(répát) hámoz' (UJ.); 'a földből kiszedett répának levagdalja 
gyökerét, leveleit' (P. B. M. UP. GÜ. E.); '(botot, éket) farag' 
(P. B. M. U. CÜ. J. V. E.); '(ruhát) szab' (JT. ÍL) 

42 . Y. JO. ti'Std, JT. ti-ste, CK. CsN. tiste 'a fába be
vágott v. a birka szarvába beégetett jel'; P. (GEN.) kit-tiste, kit-
tSste 'kézjegy'; C. (PORKKA:-SUS. Aik. XIII. 16) \ko2la-sk§kocai'n 
kuye'zS kocai'n t§'std-ko'rn3sk§ lektdn kaime'ygS 'nachdem wir 
in dem wald auf dem vom vorvater bezeichneten weg hinaus-
gegangen sind'; V. ti'stem: tistdm t. 'jelt vág (fába); éget 
(szarvba)' | md. (PAAS.) E. teste, testéé, M. üsté 'stern; zeichen, 
merkmal'; (ML. 58) E. (Kazl.) pas-testá, M. (Sel.) spaz-iasta 
'sommersprosse'; E. teskstams 'bemerken, bezeichnen' | f. (ERW.) 
iáhti, gen. tahden 'stern; sternförmige zeichen; blásse; visir, 
.visirkorn; ordenszeichen, orden'; táhdáta 'zielen, visiren; acht 
gebén, merken, bemerken, gewahr werden'; fÉ. °taht 'zeichen, 
kennzeichen, merkmal, ziel; stern' | lp. E. (GEN.) fiúsig, (E. N.) 
fí^jSí, (A.) tast 'stern'; L. (WIKL.) \NASSTE-, gen. naste iá. — 
A f., md:, lp. szókat egyeztette BUD. M U S Z . 221 más, ide nem 
tartozó szókkal. 

4 3 . P. B. M. U. C. Cs. toyeda-m, JT. toyeSam, JO. V.' 
tone'dam, ES. tongeHsam, EA. EJ . toijge'zám 'fejaljat készít, fej 
alá tesz vmit vánkosul'; E. to'ygets fíazam 'vmit fejaljnak téve 
lefekszik'; P. B. M.-U. C. Cs." JT. tofe-d§s, JÓ. -V. tof&M> ES. 
otyge'tsds, EA. EJ. toyge'zds 'fejal' | md. (PAAS. ML. 67, Chrest.) 
E. todov, toduv, M. todu 'kopf, kissen'. A md.-ban nyilván hang
átvetés történt. Md. - v, cser. y hangfelelósre nézve vö. md. 
(PAAS.) kával: kündiz kqfta kavaldo (abl.-raggal) sie ergriffen sie 
unter den armen'; kavalo: k.-patéa 'einssáz in der achselhöhle 
des hemdes..; kaval-alks, kavlalks, kavalks (kaval-al ) , M. kaval-al, 
kavSl-al; kavlal 'achselhöhle' (alksy al- Mas unter etwas befind-
liche'; cser. B. C. Cs. koySla',1]. kopla'yJT. ko'y§ta;30. ko'yla, E. ko'y-
g§la 'hónalj5 (B.), 'hónaljpálha5 (B. C. Cs. ü . J. E.); B. M. k.-n^ma'l, 
UP. kAma% "ÜJ. k.-pma'l, CÜ. k.-dumai, GE. k.-lü(3a'l, Cs. k. 
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-lüfia'l, K. k.-laftal, JT. k.-n§'mal, JO. k.-nn'mal'hónalj' (úSma'l stb. 
'vminék alsó része5); fE. P'kaygla, °kapgel 'achsel'; lpK. (GEN.) 
'fkáiijyel, '^k.-vi&laj, (K.) \kajyel-vuolanc 'aehselhöhle' (PAAS. 
Beitr. .28). 

44 . UJ. üfialne' r-n\ üftala'n, üfta'k(e) '-ra5; üfta't's '-ról5; 
UJ. ÜP. üfíala 'egymáson5,, pl. UP. üfiala' üfta-la' körsokla'k sin-
d'éa't 'a fazekak egymáson vannak5. Ez a névutö kétségkívül 
összetett szó. Második tagja a föntebb már említett /9aí 'vminek 
fölseje, fölső része', első részével pedig a következő névutói 
alapszó függ össze: P. B. ümbál, M. uimbál, U. C. ümbal, Cs. 
ümbál 'fölső, vminek a fölseje, fölső része'; UP. ü. fiuiye'm 
'fölső ruha5; B. sorümbal, USj. sorSmba'l, CÜ. sorümba'l, JT. 
sÖrdmBal niyrya 'tejföl, tejszín5; UP. enerSmbal ca patakon túl levő 
rész'; JT. oslamBal 'az oéla folyón túl levő rész5. Ez nyilván 
azonos képzésű a következő szavakkal: P. (GEN.), B. M. Ü. CK. 
Cs. tembal, JT. te'mBal, CÜ. t§mba'l, K. te'mbál 'innenső5; P. tem-
balne', tembake', tembalan, tembalísSn stb. 'emitt, emide v. idébb, 
eminnen' ( CÜ. tumba'l, CK. Cs. t c mba'l 'túlsó5; CÜ. tumhalne 
'túlsó oldalon5, iumbáke' 'amoda5, tumbai'sSn 'amonnan'; CK. Cs. 
t © mbala'n 'amoda' stb. | B. M. umba'l 'túlsó'; B. M. CÜ. UJ. 
umbalne', UP. umba'ln§, KN. KJ. §mba'ln§ 'amott5 stb. j CÜ. kum-
balne' 'hol?'; kumbala'n, kumbake' 'hova?'; kumbáisSn 'honnan5; 
P. (GEN. SÜS. Aik. VIL 15.) kumbalke 'hova?' Már BUDENZ UÁ. 282. 
kimutatta, hogy ezekben a fgr. -mb középfok-képzó rejlik, mely
hez még' egy -l képző járult. Tekintve, hogy valamennyi név-
mási tőből alakult, véleményem szerint az' ümbal, üfial alap
szava sem lehet más. Ez az ü- egyeztethető a következő fgr. 
névmások alapszavával: md. (PAAS.) efe 'ez', plur. ene; es'V'az' 
{ie ,'ez5, se 'az5); emo'z eha, mikor5; esá (iness.) da, dórt; es§nzá 
'in ihm, darin'; está (elat.) 'von dannen, dorther, dann'; ezá 
(illat.) edahin, dorthin5 | zürj. esi 'ez, az5 (si 'az, amaz, ez5); eta 
'ez' (fa 'ez'); KP. (GEN.) \éta, plur. \éna 'dieser5; -festen 'hier5; 
fesí* 'diesen w;eg'; éstis(an) 'von hier5; fesse 'hierher5; éssetf 
'bis hierher5; \é$i, é$ 'auf diese weise5 [ m. ez; itt, ide, innen ; így, 
(vö. BÜD. UA. 289, PAAS. FUE, t i - 116, SZINNYEI, NyH5. 55, 
BEKÉ: Nyr. XL. 232). 

4 5 . B. M. urumdo',' C. ur§mdo', JT. u'rdmDo, US. űr§md§s, 
V. w'ro mDok 'csíkos evet5 j votj. (MŰNK.) urdo id. [ zürj. (WIED.) 
orda 'sciurus striatus' [ vogT. (MŰNK.) \VDRTI 'csíkos evet' (vö. 
SETALA, Stufenw. 35). 

46 . K. ú'ét§s, B. P. ustus, P. (GEN.) ust§s 'verszt5. A csuvas-
ban 'verszt' (PAAS.) éy,y/§w% (ASM.) buj. éuyrSm, mkar. éö%r§m, 

23* 
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ébyr^m, a mely a (PAAS.) ещэг-, Szp. sur§r csivít, üvölt' ige 
származéka, tehát tkp. annyit jelent: "kiáltás, sivitás, üvöltés, 
akkora távolság, a mennyire a kiáltás elhallatszik5. Épp így van 
a tatárban is : (BAL.) °cakirim, °cakrim 'verszt (kiáltási távol
ság)': °cakir kiáltani, hívni'. Mármost a cseremisz szó alakja is 
igenévre mutat, s bizonyára, nem is más, mint -s képzős szár
mazéka a következő igének: U.Sj. Ш. uste'm, JT. wstem ca halot
tat hívni, kiáltani a halott emlékére rendezett lakomán'; JT. 
JO. usta'lam, P. usala'm id. (JT.); cegyet kiált' (JO. Р.). 
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