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val egy egész lapnyi terjedelemben tárgyalva éppen a Nyelvtudo
mányi Közleményekben aknáztassék ki ellenem, azon folyóiratban, 
melynek terén az utóbbi 15 évben nem egyszer jelentem meg sze
rény dolgozataimmal s hol ennélfogva írói egyéniségem talán még 
sem egészen ismeretlen. Mi könnyű volna ugyanilyen «leleplezési) 
minden oly tudományos jellegű művön, mely az elődök munkás
ságának eredményein épül! íme, hogy messzebbre ne menjek, az 
én «érdemem» feszegetője is szól az eredeti mp hangcsoport nasa-
lisának enyésztéről a láp és finn lampé, tép- és finn tempaa-, eb és 
vog. amp stb. szók egyezéséről a nélkül hogy egy árva szóval is 
megemlékeznék róla, hogy mind e dolgok Hunfalvy, Budenz s 
esetleg már elődeik «találmányai*). 

Egyébként úgy érzem, e «lefejezés» miben sem tett kárt. 
A nyaktiló gyönge papiros volt. Nem is vér folyt alatta, hanem 
meddő, a tudományos kérdést egy hajszálnyira sem tisztázó, 
részben mód nélkül fölszínes szóáradat. Ami pedig «agyonütve 
van» — hogy e kifejezéssel éljek — az nem más mint az az idő, 
hasznosabb közleményektől elvont tér és költség, mely ezen 
eredménytelenül vitázó czikkek megírására, illetőleg közlésere 
vesztegetve lett. ^ 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Pótlások jövevényszavainkhoz. Karapol. ,Stólát adván kezekben 
az asszonyállatoknak, annálfogva vezetik a szentegyházban, és vízzel 
karapollyák meg'. A NySz. ez adata legjobban mutatja,'hogy a karapol 
igének, ,bespritzen, besprengen' a jelentése. Eredete után kutatva köny-
nyen rájöhetünk, hogy szláv jövevénynyel van dolgunk. Az ószl. kropiti 
,besprengen' (újszl. kropiti, t. kropiti, cseh kropiti Miki. EtymWb. 14-2 ; 
Cih. II. 36) mind hangtanilag, mind pedig jelentésileg teljesen födi a 
magyar karapol-i. A szláv keresztény terminológiából átvett magyar 
jövevényszavak közé föl kell vennünk tehát a karapol-t is. 

Kappan. Eredetét tudtommal Miklosichon (és NyK. II. 471). 
kívül senki sem kutatta. Hallgatagon beletöró'dtünk, hogy szláv jöve
vény. (Nyr. XI. 224. Miki. EtymWb.) Egy hangtani körülményt azon
ban figyelmen kívül hagytak a kutatók, s ez a hosszú p. A szláv nyelvek
ben : újszl. t. kopun, bolg. kapón, cseh kapoun; ezek részint a kfn. kap-' 
pun, részint az újfn. kapaun-ból (cseh kapoun) valók. Höfer ,Etym. 
Wörterb. oder in Oberdeutsch, vorzüglich aber in Oesterreich gespr. 
mundart' (Linz. 1815) czímtí művét lapozgatva, ezt találtam II. 113: 
kapphan: kapaun, kapp-hahn.— Ezen osztr. baj. nyelvjárási kapphan 
(irod. kapp-hahn) átvétele a magyar kappan. Höfer is ebből a német 
dialektikus alakból magyarázza a magyar szót. 
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