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Adalékok a votják nyelv alaktanához. 
WICHMANN GYÖRGY a FUF. XI. kötetének 198. lapján a ma

gyar csuk 'einsperren, zumachen, schliessen' igét egyebek közt 
a votják (WICHM.) S., M., J. tsoktáni, U. tsoktáni, MU. Uoksani 
:bedecken, zudecken, zustopfen, verstopfen (z. B. eine öffnung), 
hineinstecken'. (MŰNK.) Sar. coksal-, K. coksal- id. igékkel egyez
tette, s egyeztetését elfogadta SETÁLÁ(FUF. XII, Anz. 52) ésPAASONEN 
(Beitr. 60, 110 = KSz. XIV, 26, 250) is. A MEtSz. csuk szavunk 
eredetét ismeretlennek mondja s WICHMANN egyeztetését csak mint 
megfejtési k í s é r l e t e t említi meg, nyilvánvalóan azért így, mert 
a szerkesztők szerint a c s u k ,,még a XIX. sz. elején i s . . . kis 
területen élő tájszó lehetett s aligha tartozik nyelvünk ősi szó
készletéhez", Bármelyik álláspont bizonyulna is helyesnek a kettő 
közül, az a nézetem, hogy legalább is a votják szavak nem tar
toznak össze azokkal a rokonnyelvi szavakkal, amelyekkel őket 
WICHMANN a jelzett helyen összekapcsolta. 

A szóban forgó votják szavak származékok, melyek két külön
féle képzővel alakultak; alapszavukról WICHMANN nem tesz említést. 
Az egyik ige: (WICHM.) tsoktani stb., (MŰNK.) Sar. coktal-, Glaz. 
éoktal-: -tal- képzővel, a másik: (WICHM.) fíoksani, (MŰNK.) 
Sar. coksal-, Kaz. coksal- : -sal képzővel.1) Aligha kétséges, hogy 
amikor WICHMANN ezeket a képzős szavakat a magyar csuk igé
vel és társaival egyeztette, a votják igéket d e v e r b á l i s képzé
seknek fogta fel. Szerintem a fenti votják igék megfejthetők ma
gából a votják nyelvből s valószínűbben d e n o m i r i á l i s szár
mazékoknak magyarázhatók. Ismeretes a vötjákból a (WICHM.) 
B., G., U., MU., J., M., S. tsog 'Pflock', (MŰNK.) Sar. éog, Kaz. 
cog 'cövek, szeg (különösen fából)'*szó; az a nézetem, hogy a 
fenti votják igék ennek a származékai. Eredetileg coktal- és 

*) A WIEDEMANN zűrjén szótárához csatlakozó votják szójegyzékben 
tsoksany alak látható ugyan, MUNKÁCSI és WICHMANN egybevágó feljegyzése 
alapján azonban bizonyos, hogy a WiEDEMANN-féle alak helytelen s e helyett 
áll: tsokshni (s-szel!). 
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.oksal- ezt jelenthette: 'becövekelni, beszögezni', jelentésük tovább 
így fejlődhetett: 'beszögez, becövekel'=-'(cövekkel) bedug'=^ 
'elföd, betakar (valamely nyílást) '^- 'elföd, betakar (általában)'. 
E származtatás és jelentésfejlődés valószínűvé tételére hivatkoz
hatunk a vogul (MŰNK.) lenktasi igére, amely ezt jelenti: 'bedugni; 
zustopfen, verstopfen (ein Loch mit einem Keil, einem Holz-
slück)', pL .,ti as lap-lenktdsankwé eri!u ,,Be kell dugni azt a 
lyukat!" (MUNKÁCSI, Vog.NGy. I, 163, 285). Ez a vogul ige 
a (MŰNK.) lénk 'ék; Holznagel, Pflock' szó származéka (vö. még 
LIIMOLA: FUF XXVI, 83). 

A hangalakra nézve megjegyzendő, hogy a coktal- stb. és 
a coksal- stb. A-ja a cog stb. g-jéből hasonulással keletkezett 
a rákövetkező zöngétlen t, ill. s hatására (a hasonuláshoz vö. 
UOTILA: SUS.Toim. LXV, 402—6). A coktal- végződése képzőbokor, 
mely denominális -t + gyakorító -ál képzőből áll. Hasonló kép-
zésűek: 1) votják (WIED.) punjstany 'schimmeln', (MŰNK.) purlé-
tal- 'schimmeln, verschimmeln; grau werden, ergrauen [~ (MŰNK.) 
puné (Sar.), Kaz. puris 'grau, aschgrau'], 2) (MŰNK.) alakfal-
(-= *alaktal-) (Kaz.), alakfal- (-= * alaktól-) 'rágalmazni, pletykálni' 
[~ (MŰNK.) alak 'rágalom, pletyka']1) 3) (WIED) ajiptal- (inf. ' 
ajiptany) 'beschuldigen, anklagen', alapszava: (MŰNK.) Kaz. aj ép, 
Glaz. ajip 'Sünde, Schuld, Fehler'2) (vö. WIEDEMANN, Grammatik 
der syrjánischen Sprache, 100; BUDENZ. UA. 127; MEDVECZKY : 
NyK. XLI, 337). Ha a coktal- igét úgy értelmezzük, hogy jelen
tése é k k e l , c ö v e k k e l t e n n i v a l a m i t , akkor vele a 
jelentés szempontjából csak a 2. és a 3. ige tartozik össze, ame
lyek értelme ugyancsak v a l a m i v e l v a l ó t e v é k e n y s é g . 
Hogy az 1. ige azonos képzőelemei ellenére is valamivé válást 
fejez ki. az összefügghet azzal, hogy már a tiszta -al- képzős igék 
is majd az egyik, majd a másik jelentéskategóriába tartoznak 
(vö. UOTILA: SUS.Toim. LXV, 205—6). A zürjénben valószínűleg, 
-tal- képzős denominális ige: vistalni S., vistavni V., vistal- Ly., 

*) Az alapszó tatár jövevényszó (MUNKÁCSI, VNYT. 99), de igei szárma
zékának végződését már v o t j á k képzőbokornak tartom, ahol -í- -* *-t- a 
megelőző F hatására. 

) A votják Mé 'viasz' szó métal- (Sar.) 'beviaszozni, bevonni viasszal' 
származékának idetartozása kétséges, mert -í-je — amint a susto 'viaszos' .mel
léknév, továbbá a cseremisz si.Ue, mordvin ksta, sta mutatja — aligha képző, 
hanem az eredetileg teljesebb szótestnek bizonyos esetekben megőrzött szerves 
eleme (vö. UOTILA: SUS.Toim. LXV, 312, 412). 

26* 
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vista'vni P. 'sagen, erzahlen' [~ zürj. Steph. vis 'Opfer', votj. ves 
'Opfer; Gebef, vesani 'opfern; beten', 1. UOTILA, Syrj. Chr. 179, 
WICHMANN, Wotj. Chr. 1198. sz.]. WIEDEMÁNN példái közül fi. Syrj. 
Gramm. 99) ide tartozik még: jostalny 'zuspitzen' [~ joé 'spitzi-
ges Stöckchen; scharf], jörtalny 'einschliessen' [~ jer 'Zaun']. 

A coksal- stb. végződése ugyancsak képző, de tudtommal 
a leíró nyelvtanok s a votják vonatkozású alaktani tanulmányok 
nem tartják nyilván.1) Hogy az alapszó és a képző viszonyát kielé
gítően tisztázni tudjuk, szükségesnek látom a -sal- végződésű 
votják igék alaposabb vizsgálatát. Szerintem ezek képzőjük minő 
sége szerint két csoportra oszlanak, melyeket az alábbi példák 
jellemeznek. 

A) 1. Sar. kutbcíl- 'csépelni'; vö. kutas 'csép', alapszava: kut-
'fogni, megfogni, kézbevenni, megragadni'; 

2. Sar. majsal-, Jel. máccal- 'gereblyélni'; vö. Sar. májas, 
MaL, Kaz., Jel. mázas 'gereblye', Sar. mattal-, maztal- 'gereblyélni'; 

3. Sar. pijsal-, Kaz. pidsal-, pit'sal- 'térdre esni, térdelni, 
letérdelni'; (WICHM.) U. piJcsanf, MU. pitsani, M. pifsáni, (WIED.) 
pydsany 'niederfallén'; vö. Sar. pijás, Kaz. pidás, Uf. pígds térd' 
- vog. (AHLQV.) pás 'Ellenbogen, Elle?', (M.-Sz.) T. pisi, K. pas 
'Ellenbogen' (TOIVONEN: FUF. XIX, 151 és 230: a szó belsejében 
eredetileg finnugor *c (*c) volt); 

4. pftsal-, pidesal-, pitsal-: (WICHM.) U. pftsánf, pjdesani, M. 
pitsani 'einen Boden einsetzen'; vö. (WICHM.) pides M., J., MU., 
pides G. 'Boden, Grund', (MŰNK.) Sar. pidas, Kaz. pédas (iness. 
pídsín, elat. pldsis, illat, pidsl) 'fenék, alja, alsó része vlminek'; 
az alapszó csak a zürjénből ismeretes: (WIKD.) PW. pyd Tiefe' 
stb. (AMINOPP: SUS. Aik. XIV2, 19; WICHMANN: Wotj. Chr. 711. sz ; 
UOTILA: SUS. Tóim. LXV, 319, 385, 404 és Syrj. Chr. 1362); 

1) BÜUKSZ Ugor Alaktana és MEDVKCZKY „A votják nyelv szóképzése" c. 
tanulmánya nem foglalkozik vele; WIEDEMÁNN tárgyalja ugyan (Syrjánische 
Grammatik 98), megállapításai azonban tévesek, mivel a helytelen tíoksany 
alakra épít, meg egyébként is a jelzett helyen több különféle képzőt össze
kever egymással. 

2) Ide tartozónak vélem a votj. (MŰNK.) pidsal- 'bezárni, lezárni', (WICHM.) 
pitsam G. (pttsal) 'zumachen' (Wotj. Chr. 719. sz.) igét is. A jelentés fejlő
dését így képzelem: 'fenékkel ellátni '=- ' tetővel ellátni '^- ' lezárni, bezárni'. 
A 'fenék' és 'tető' párhuzamosításához vö. pidas 'fenék' ~ jir-pidás 'fejtető'. 
A mai 'bezárni, lezárni' jelentés mellett a pidsal- igéhez kapcsolódó pidsdt 
'ajtóféle' szó jelentése nem szorul magyarázatra. 
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5. Sar. pulsal-, Glaz.polsal 'evezni'; vö. K&z. pules, Glaz. polis 
'evezőlapát' és Sar. pulal- 'evezni'; 

6- Sar. utsal- (-= *urtsal-) 'ruhát bélelni, béléssel ellátni'; 
(WICHM.) U. urtsáni (tő : urtsal-), G. utsánf (tő : utsal- -= *urtsal-) 
'füttern (ein Kleid)'; vö. (MŰNK.) urdas 'bélés, ruhabélés; Futter, 
Unterfutter', alapszava: urd 'oldalborda; Rippe' (LYTKIN, AZ -S 
névszóképzők a permi nyelvekben 6; UOTILA : SUS. Tóim. LXV, 
358, 404); 

7. Sar. uotsal- 'hálót szőni, fonni; hálóba keríteni'; vö. Sar., 
Uf. votas ,vadászháló', esetleges alapszavához 1- MUNKÁCSI, ÁKE. 
641, WICHMANN: FUF. XIV, 115 és LYTKIN, id. m. 6. 

B) 1. Sar. jilsal-, Kaz. delsal- 'kihegyezni, meghegyezni'; 
alapszava: (Sar.) jU, Kaz. dél 'hegye, csúcsa, kidomborodó része 
(valamely tárgynak)'. Vö. még (Sar.) jUos 'hegyes'; 

2. ÍSar.) kujsal- 'megsavanyodni, Összemenni (különösen tej
ről mondva)'. — Vö. (Sar.) kujU, (Kaz.) kuéét, (Glaz.) kuzit 'sós; 
savanyú', ahol a -t végződés ismert melléknévképző, az alapszó 
pedig ismeretlen; 

3. (Sar.) mrsal-, Kaz. nérsal- 1. (Sar.) 'orral túrni (pl. föl
det)'; 2. (Kaz.) 'csírázni'. — Alapszava: (Sar.) nir, Kaz. fier 'orr; 
valamely tárgynak csúcsos előrésze'; 

4. (Sar.) pulsal- 'hólyagot v. pörsenést kapni a bőrön'. — 
Alapszava: (Sar.) puli, Kaz. püle 'buborék; hólyag, pörsenés, ki
ütés (a bőrön)'; 

5. vacsal- 'egyesíteni, társítani, hozzá adni, mellékelni'. Vö. 
vaca 'szemtől-szembe, egymásnak átellenében', ahol az -a az illa-
tívus ragja. 

Az A) csoportban csupa oly -sor/- végű igét látunk, amelyek 
mellett ismeretes -s képzős főnévi származék. Mivel az idetartozó 
igék kivétel nélkül azt fejezik ki, hogy az alany az -s főnévképzős 
szóval megjelölt tárggyal foglalkozik, vele valamilyen cselekvést 
végez, nyilvánvaló, hogy a kérdéses -sal- végű igék nem közvet
lenül alakultak abból a szótőből, amelynek az -s végű főnevek 
maguk is származékai, hanem továbbképzések az -s képzős fő
nevekből, amelyek részben deverbális számazékok (kutas, májas, 
pulés), részben pedig denominális alakulatok (pijas, pides).x) 

*) Az s képzők szerepéhez és jelentéséhez vö. LYTKIN VASZILU, „AZ -S név
szóképzők a permi nyelvekben", Budapest, 1927. 

* 
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Ennek alapján tehát az e csoportba tartozó -sal- végű igék s eleme 
azonos a jól ismert s permi főnévképzővel, a végződés -al- része 
pedig az a denominális igeképző, mellyel egyébként is sok „vala
mivel való foglalkozást jelentő" votják ige alakult, pl. podmal-
'méhkast csinálni a faüregből' (~ podám 'faüregből alakított méh
kas') , vuzal- 'eladni' (*> vuz 'árú, portéka, kereskedelmi cikk'), 
puzal- 'tojni' (~ puz 'tojás'), vitai- 'beszedni v. egybegyűjteni az 
adót' (~ vit 'adó, vám'), altmal- 'aranyozni' (~ altén 'arany') stb., 
vö. még MEDVECZKY: NyK. XLL 333—4; UOTILA: SUS. Tóim. LXV, 205. 

Lényegesen más képet mutat a B) csoport. Ismerünk ugyan 
s képzős főnévi származékokat az ide sorolt igék némelyikének 
a szócsaládjában is (pl. jllcis: tal!-j. 'az erdőség legkiemelkedőbb 
része'; niros 'szájkosár',1) de nagyobb részük ily származék nélkül 
áll, s a kivételek, (jilsal-, nirsal-) sem oly cselekvést fejeznek ki, mely 
az s képzős főnév jelölte fogalommal közvetlen kapcsolatban állna. 
Feltűnik azonban a fdsal- ige családjában a jüos s képzős m e l 
l é k n é v i származék! Nézetein szerint a jilsal- (-= *jllosal-) 
ennek a származéka, s amíg jUos jelentése 'hegyes', addig jllsal-
eredetileg azt jelentette: 'hegyesít, hegyessé tesz'. A jilsal ige vég
ződésének s eleme azonos tehát a jól ismert s permi melléknévkép
zővel,2) s az -s végű melléknévből -al igeképző hozzájárulásával 
alakult a jUsal-siíak, amely a „valamivé, ill. valamilyenné tevést" 
kifejező igék osztályába tartozik. Az -al képző — bár ritkán — 
más esetekben is alkotott rokon jelentésű igéket, pí. tugal- össze
kuszálni, összebonyolítani' (~ tug 'bojt, rojt'), vö. MEDVECZKY: NyK. 
XLI, 334 és UOTILA: SUS.Toim. LXV, 205. Mint BUDENZ idevágó 
példáiból látjuk (UA. 160), gyakoribb az -al képző hasonló szerep
ben a zürjénben, pl. lokál- 'bös machen, árgern' (~ tok 'bös; Zorn'), 
romai- 'bűnt machen, fárben' (~ röm 'schöne Farbe'). BUDENZ 
(id. h.) a votjakból csak oly példákat említ, amelyekben az -al 
igeképző a denominális / elemmel3) egyesülve jelenik meg, pl. 
vozitjal- 'beschámen' (~ vozit 'schimpflich; Scham, Schande'), 
éökitjal- 'beschweren' (~ sökit 'schwer; Last').4) 

x) KRYLOV adata LYTKisnél, 1. „Az -s névszóképzők a permi nyelvekben", 5. 
2) Vö. eihhez LYTKLN idézett értekezését. 
3) A permi denominális j képzőhöz vö. UOTILA: FUF. XXI, 89. 
4) Az a két példa, amelyet BUDENZ a NyK. X. kötetének 36. lapján 

említ, alighanem helytelen, mert MUNKÁCSI szótára szerint a kérdéses votják 
szavaknak más a jelentése. 

* 
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A jllsal- igével egyezően magyarázhatjuk a többi B) cso
portba sorolt ige keletkezését is, ha ezek mellett nincs is felje
gyezve g képzős melléknév. A kujsal-, nlrsal-, putsal- és vacsal-
k e l e t k e z é s e k o r még használatosak lehettek ezeknek az 
igéknek a tövéből 'savanyú', 'csírás', 'hólyagos és 'szembenlévő(?)' 
jelentésű s képzős melléknevek, s az előbbiek az utóbbiakból való 
továbbképzések lehetnek. Igaz, hogy jelentés tekintetében ezek 
közül csak a vaősal- fogható a jllsal- igével egy kalap alá, mert a 
többi ige valamilyenné v á l á s t fejez ki, ez azonban nem mond 
ellent magyarázatomnak, mert az -al képző más esetekben is alko
tott valamivé, ill. valamilyenné v á l á s t jelentő igéket is, pl. 
gibdal- 'tőzeggé válni' (~ gíbdd 'tőzegréteg'), jual- 'égni, lángolni' 
(-= 'izzó parázzsá válni' ~ $u 'izzó parázs'), %dbal-\ Jcwaj zobaloz 
'csúnya idő lesz' (~ mb 'piszkos, csúnya süV), vö. BUDENZ: NyK. 
X, 36; MEDVECZKY: NyK. XLI, 334; UOTILA: SUS. Tóim. LXV, 206. 

Miután végigtekintettünk a -sa/-végű igék fajtáin, el kellene 
most döntenünk: melyik csoportba tartozhatik a coksal- ige? Mér
legelve az A) csoportba tartozás lehetőségét, fel kellene tennünk, 
hogy a cog szónak volt valaha s képzős főnévi származéka, amely 
valami hasonlót jelentett, mint az alapszó (például dugót). Mivel 
az s képző valóban képez ilyen jelentésű származékokat (1. LYTKIN 
VASZILTJ, id. m. 8), e feltevés nem elfogadhatatlan, de veszít való
színűségéből a miatt, hogy a cog főnévnek tudtommal nincs felje
gyezve s képzős főnévi származéka. A másik lehetőség az lenne, 
hogy a coksal- a B) csoportba tartozik. Az utóbbi esetben alapja 
egy 'cövekes, dugós' jelentésű s képzős m e l l é k n é v volt, s a 
oksal- eredetileg olyasmit jelentett, mint 'cövekesít, dugóssá tesz' 

^ 'dugóval ellát vagy felszerel'. E magyarázatnak ugyancsak meg
van az a nehézsége, hogy a cog főnévnek s képzős származéka 
nincs feljegyezve, tehát hogy az alapul veendő *cogms melléknév 
ismeretlen. Nézetem szerint van azonban harmadik magyarázati 
lehetőség is, és — kiindulva abból a tényből, hogy a cbg-nak nincs 
s képzős alakja — éppen ez a legvalószínűbb. Kétségtelen ugyanis, 
hogy miután a votjákban a második nyilt szótag kiesésével leját
szódott a jUosal- =~ jüsaUíéle változás (vö. ehhez AMINOFP: SUS.AiK. 
XIV2, 15), a nyelvtudatban jű: jllsal- arány keletkezett, azaz: 
a jllsal- kapcsolata meglazult a jllos melléknévvel, s maga az ige 
a jil főnév közvetlen származékának érződhetett. Szerintem a 
jll: jllsal- s ehhez hasonló arányok keletkezése után a -saL végző-
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dés leválhatott a szóvégről, s megelevenülve már oly névszókból 
is alakulhattak vele igei származékok, amelyekből s névszóképzős 
származék sohasem volt használatban. Hasonló jelenségre utal
hatunk a magyar nyelvből is, ahol a -zat, -zet végű főnevek 
nagyobb része voltaképp z igeképzős szavak -at, -et képzős szár
mazéka, de a nyelvújítás korában több olyan -zat, -zet végű szó 
is keletkezett, ahol az alapszónak z képzős igei származéka nem 
volt; ilyenek: bohózat, hajzat, növényzet, személyzet (vö. GOMBOCZ, 
Magyar történelmi nyelvtan, III. Alaktan, 209—10). Ha a votják 
-sal- képzőre nézve magyarázatom helyt áll, akkor természetesen 
a kujsal-, nlrsal-, putsal- és vacsal- igékre is alkalmazhatjuk ezt 
a magyarázatot is, tekintettel arra, hogy alapszavukból nem isme
rünk sem s képzős főnevet, sem pedig ilyen melléknevet. 

A -sal- képző keletkezéséhez hasonlóan képzelem el a votják 
-sa§k- denominális igeképző fejlődését is, amelynek utótagja az 
ismert -ék gyakorító képző1) (vö. az utóbbihoz SZINNYEI, NyH.7 65 
és Fgr. Sprw.2 106). MEDVECZKY e képzőre csak egy adatot említ 
(NyK. XLI, 337), csatolhatjuk hozzá még a következőket: 1. (Sar.) 
nodsask- 'észhez jutni, öntudatra ébredni, megérni (ifjú emberről 
mondva)'. — Alapszava: nod (Jel.) 'gondolat'; vö. még nodás 
(Sar., Glaz.) 'megállapodott eszű, érett, öntudatra ébredt', nodos, 
nodso ua.; 

2. (Sar., Glaz.) vacsask- 'egyesülni, társulni, csatlakozni, egy
máshoz állani'. — Vö. vaca 'szemtől-szembe' stb., 1. fent. 

A -sask- végződés s eleme ezekben is az s permi melléknév
képzővel azonos; a melléknévi származék a nodsask- mellett sze
replő nodds, nodos alakokban ma is él. A vacsask- és a MEDVECZKY -
nél említett puisask- 'buborékot vet' mellett már nincs felje
gyezve s képzős melléknév; lehet, hogy itt már az önállósult -sask-
igeképzővel állunk szemben. A nodsask- a fentiek alapján éppúgy 
melléknévből való igei származék, aminők a magyarban élesít, 
fényesít, eszesedik, hólyagosodik stb. 

Szerepel a votjákban egy s elem magában is igeképzőként 
bizonyos hangutánzó szavakban, mint pl. (Sar.) burs- 'bőgni 

*) Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy ez esetben tehát a nagyob-
bára d e v e r b á l i s képzőként ismeretes sk elem valójában n o m i n á l i s 
tőhöz járult. Hasonló esetekre nézve vö. pl. MEDVECZKY : NyK. XLI, 312, SZINY-
NYEI, Fgr. Sprw.2 116, UOTILA, SUS.Toim. LXV, 203, 287, ZSIRAI, Finnugor Rokon
ságunk 84. 
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(ökörről mondva)', (Kaz.) bers- 'morogni, mormolni, bőgni (med
véről mondva)' (más példákat 1. WIEDEMANN, Syrj.Gr. 88; AMINOFP: 
SUS. Aik. XIV2, 40; UOTILA: SUS. Tóim. LXV, 293). Nem tar
tom lehetetlennek, hogy ez az s elem is — éppúgy, mint a hasonló 
zűrjén igékben — eredetileg azonos az s melléknévképzővel. A fej
lődést úgy képzelem, hogy a hangutánzó szavakból valaha képez
hettek olyszerű mellékneveket mint pl. *buros '[az ökör] bur han
got adó', azaz: ,,bur-os", s ezeket később igei végződésekkel látták 
el. Hogy e feltevésem szerint egy n é v s z ó i jellegű tő került 
i g e i szerepbe, abban nem találhatunk a votják nyelv szempont
jából semmi különöset, mert hiszen ismeretes, hogy e nyelvben — 
mint más finnugor nyelvekben is — névszóul használt tövek nem
egyszer igei végződéseket vesznek fel, azaz igeképző hozzájárulása 
nélkül is igei jelleget öltenek, pl. zor 'eső' : zor- 'esőzni', tel 
'szél' tol- 'fúni (a szélről mondva)', tfr 'voll': tirfnf 'füllen' stb. 
(vö MEDVECZKY: NyK. XLI, 311; SZINNYEI, Fgr. Sprw. 89—90 és 
NyH.7 102; ZSIRAI, Fgr. Rok. 83—4). Ha ez a magyarázat nem 
bizonyulna is kielégítőnek, minden esetre összefügg a fenti igék 
s elemével az az s képző, mely egynéhány hangfestő zűrjén igében 
t mozzanatos képzővel együtt jelentkezik; ilyenek: 1. (WICHM.) S. 
murestini (m o m.) 'brummen, murren' [~ muralni 'brummen, 
murren'] , » 

2 (WICHM.) S. t§il§stini (m o m.) 'aufschreien (v. Mádchen)', 
V. tsilestni 'imcKHyTt, pfeifen (v. Vögeln)' [~ Uü-z-ini 'schreien, 
kreischen' usw.], 

3. (WICHM.) I. téipesni, fáipestnj, U. tsipestinis, V. téipestni 
'anfangen zu piepen', S. téipesni, Uipestini 'auf der Rohrpfeife 
blasen' [~ Uipsini 'piepen'; 1. UOTILA: SUS.Toim. LXV, 311]. 

Végül megjegyzem, hogy — ha MUNKÁCSI feljegyzése helyes 
— van a votjakban egy d e v e r b á l i s s képző is, mely a tár
gyalt s elemmel kapcsolatban figyelmet érdemel, eddig azonban 
mindössze egy példát találtam rá: (MŰNK.) lehs- 'megdöfni, át
döfni, megöklelni; megcsípni, megszúrni (fulánkkal)' [~ votj. 
lekal- 'döfni, öklelni; szúrni", lekan 'fulánk; zürj. (WICHMANN) 
luka'sni 'mit den Hörnen einander stossen, stössig sein' (UOTILA, 
Syrj. Chr. 114)]. Az itt szereplő mozzanatos s képző további kap
csolatait nem ismerem, s képző van a zűrjén (WICHMANN) V. 
ledsavni S., L. ledsalni, U. ledsa'vnis, P. vetsa'vni 'mehr Holz in 
den Ofen werfen', (UOT.) I. letsöni, (G-EN.) KP. lytsal- [~ l§dni 'auf-



410 LAKÓ GYÖRGY 

stellen, aufladen, auflegen, bepacken etc.'] igében is, lehetséges 
azonban, hogy ez is valamely kihalt s képzős deverbális f ő n é v 
n e k a továbbképzése {-cd- igeképzővel), s ezért d e v e r b á l i s 
s képzőre bizonyossággal nem következtethetünk belőle (a szó 
etimológiájához vö. UOTILA: SUS, Tóim. LXV, 399 és FUF. 
XXVI, 160). 

Azt hiszem, a fenti fejtegetések nyilvánvalóvá teszik, hogy 
a tsoktáni és a Űoksani igék a tsog főnév származékai. Utólag ész
revettem, hogy a (WIED.) tsoktany igét már ANDERBON összekap
csolta a votják (WIED.) tsog főnévvel „Wandlungen der anlauten-
den dentalen spiráns im ostjakischen" c. műve 96. lapján, a nél
kül azonban, hogy a jelentések összefüggését megvilágítaná s hogy 
a -tál- végződéssel foglalkoznék. WICHMANN és a MEtSz. ANDERSON-
nak a votják szóval kapcsolatos állásfoglalását nem vették figye
lembe. Ha a tsog szóból való származtatást elfogadjuk, akkor ter
mészetesen — WiCHMANNtól eltérően — a tsoktáni szókezdő más
salhangzóját kell eredetibbnek tartanunk. A Uoksani igében ts- ^ 
fá- változás történt valószínűleg a szóbelseji s hasonító hatására 
(vö. UOTILA: SUS.Toim. LXV, 423). 

A coktal- ige szócsaládjába tartozik a coktat 'dugó; fedő' 
szó. Mivel ebben az -őt főnévképző a puszta t igeképzővel alkotott 
tőhöz járult, valószínűnek kell tartanunk, hogy a cog szónak élt 
valaha cokt- alakú, azaz pusztán í-vel képzett igei származéka is, s a 
coktal- későbbi képzőhalmozás eredménye.1) -í denominális kép
zővel alakult igetőből több -dt képzős főnévi származék ismeretes, 
pl. soblrtat, sobértat 'takaró, lepedő, lepel, boríték' (~ sobirt-, Kaz. 
sobert- 'befödni, betakarni, beborítani', alapszava: soblr 'takaró, 
lepedő, lepel, boríték'), vamístát (Sar.) 'lépés' (~ vamlst- 'egyet 
lépni', alapszava: vamls 'lépés') stb. 

A (Sar.) coksal-, (Kaz.) coksal- ige mellett is szerepel -át 
főnévképzős származék: (Sar.) oksát, (Kaz.) coksát = coktat. 
Ha eníiek az elemzésénél is úgy járnánk el, mint a coktat főnév
nél, azaz ha a őoksat alakot is oly i g e i jellegű tőből származ
tatnánk, amely az -öt főnévképző különválasztása után vissza
marad, akkor tényként kellene elfogadnunk azt a föntebb tár-

*) Vannak példáink arra is, hogy -t- és -tál- képzős igék egymás mellett 
élnek, pl. (MŰNK.) ajipt- 'hibáztatni stb.' és (WIKD.) ajiptal- ua., (WIED.) al'ákt-
'rágalmazni stb.' és (MŰNK.) aTdktal- (-= *aTaktal-) üa. 
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gyalt, bizonyos hangfestő igékkel kapcsolatos feltevésemet, hogy 
a permi nyelvekben az s névszóképzős származékok valamikor 
használatosak voltak i g e i szerepben is minden igeképző nélkül. 
Erre a feltevésre azonban itt nincs szükségünk; sokkal valószí
nűbbnek tartom, hogy a coksat főnév coksal- -f- coktat kontaminá
ciójának az eredménye. Hasonló analógiás alakulások lehetnek 
pídsát-'ajtóféle' (~pidsal- 'bezárni, lezárni', 1.404.1., 2. jegyzet) és utsat 
'ruhabélés' (~ utsal- 'ruhát bélelni, béléssel ellátni', 1.405.1.) is. 

Denominális származékoknak semmi esetre sem tarthatjuk 
e szavakat: a pldsdt jelentésénél fogva csakis a pidsal- igéből 
vezethető le, nem pedig az s képzős főnévi alapszóból (pídds 
'fenék'), az utsat pedig ugyancsak határozottan a megfelelő igére 
utal, mert hangalakjánál fogva csakis ezzel hozható közelebbi 
kapcsolatba (az idetartozó s képzős főnév, urdás, még ma is őrzi 
az eredetileg a szóhoz tartozó r mássalhangzót s különben is 'bélés' 
jelentésben tudtommal csak a kazáni nyelvjárásból van fel
jegyezve). 

Budapesten, 1941. június 11-én. LAKÓ GYÖRGY. 

Lóg. A NyK. LI. kötetének 166—8. lapján a lóg etimológiájával 
kapcsolatban ez igénk jelentésével foglalkoztam, s a NySz.-ra hivat
kozva utaltam arra, hogy e szavunknak nemcsak 'pendeo; hangén', 
hanem 'agitor; hin und wieder getrieben werden' jelentése is van. Az 
utóbbi jelentést azonban a NySz. csupán két helyről (MA. és PPB.) 
idézi, ezért szükségesnek tartom, hogy erre a jelentésre utólag még 
más forrásokból is említsek példákat. Ilyenek: 

1. MÁRTON, Lexicon Trilingve (1818) II, 291—2.1.: a) nütabundus 
•ingó, inogó, ingadozó, izgó, lógó; wankend, wackelnd', b) nütámen 
'ingás, inogás, izgás, ingadozás, lógás; das Wanken', c) nüto 'ingani, 
izgani, izogni, mozogni, lógni; wanken, wackeln', 2. CzP.: lóg 'általán 
mondják oly testről, mely bizonyos tartalékpontról aláfelé nehézkedve 
folytonos i n g a t a g állapotban létezik. A lógás tehát rendszerént két 
dolgot föltételez, t. i. lefelé nehézkedési és ingékonyságot... Alapfoga
lom benne az ingatagság, mozgékonyság...', 3. MTSz.: lóg 'lógva ing, 
himbálódzik; lazán áll, inog', 4. CSÜRY, Szamosháti Szótár: lóg 'ing, 
fityeg, lazán áll!, 5. WICHMANN, Wörterbuch des ungarischen Csángó-
dialektes: log 'lóg; sich bewegen, quabbeln (baumeln, wackeln, schlot-
tern), H. luög 'herunterhángen und baumeln, baumelnd herunterhángen'. 
Ujabb magyar-német szótáraink közül KELEMEN Nagy Kézi Szótára a 
lóg igének már csak a köznyelvi 'herabhángen ; hangén' jelentését közli. 

LAKÓ GYÖRGY. 


