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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. 


