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rqw- himbálni, hinteni (schwingen): rawam, rqwi \ rqusém\\ 
Passivum: rquwém stb. úgy mint Iqw-. 

naw- hozzáfogni, kezdeni: praet. nqusém | Passivum: nquwém 
stb. úgymint laio-. 

n p ív- mozogni: Ind. praes. nowam, nowan, noioi stb. | praet. 
ngusém, ngusén, ngwés stb. || Infin. nguy. 

vöiv- hivni: Ind. praes. vöyam, vöydn, vöwi; vöyimén, vöyíné, 
vöwa ; vöyqu, vöyíné, vöwat j praet. vöusém stb. |cond. vöunam stb. | 
imper. vőun, vöwánf || Tárgyas alak: vöwilém stb. || Infin. vögy. 

puiv- megfogni: Ind. praes. puwqm, puiván, puwi; puttómén, 
puwíné, puwa; puwqu, pmviné, puivat | praet. püsém, pusén, püs 
stb. | imper. puivén! || Passivum: puwaum stb. || Tárgyas ragozás: 
puwilém stb. || Infin. pugy. 

7Í&IÜ-, FK. naiv- kitépni, gyomlálni (füvet), kihúzni (pl. tol
lat) : Ind. praes. n&wam, nmvan, nowi; nowímén stb. FK. ndwam, 
úawan, náwi; náwímén, náwíné, ndwa stb. | praet. nousém, FK. 
náusém stb. | imper. nowén! || Tárgyas alak: nowilém stb. || Infin. 
nouy, FK. úáur/. 

4. A teljes tő vég-mássalhangzója y és w alakokban jelent
kezik : 

töy, toiv- evezni: Ind. praes. (FK.) töyqm, töyan, töyi; töyí-
men, töydn, töyei; töyqu, töyan, töyét | praet. tousém, stb. | cond. 
tounam stb. | imper. towén ! || Infin. touy, part. praes. towép. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

E v e z . Budenz a MUgSz-ban összehasonlitja e szót mordE. 
eske- rudern igével. Szerinte e szócsoport alapjelentése az emelés. 
((Hiszen evezés igazán ((ismételt viz-emelés» s e közben az illető 
eszközt (lapátot) is folyvást «kiemelgetik» a vizből.» MUgSzt. 804. 
E felfogás igazolására szolgálhat, hogy eska-, eske-, Paasonen gyuj -
teményében (Suom-Ugr. Seuran Aikakausk. XI.) I. ének 40. sor 
dob, vet értelemben fordul elő. Az egész sor: Kada esksa, jalgaj 
dugaj, parmisca tumos ! Mint vetem öt, kedves barátném, hatalmas 
tölgyfába. Paasonen forditása: «Wie ich, liebe freundin, ihn gegen 
eine gewaltige eiche schleudere.» Egy másik énekben 25. 8. tori 
(abat ésUiU ugol pes: dein kind zerschmettere an einer ecke, Paaso
nen szerint; helyesebb volna: gyermekedet vesd a sarokba, vagyis 
«a sarok végibe» (vö. uo. 16. 32. sor). SZILASI MÓRICZ. 




