
Geréb. 
Szókincsünkben két geréb van; mind a kettő hangrövidító' tő 

(v. ö. TMNy. 302). E kétféle jelentésű geréb két rendszó alatt van föl-
véve a NySz.-ban, s valóban nincs az az etymologiai «furfang», a mely a 
kettőt egy szóból tudná eredeztetni. Az egyik geréb MA. ós PP. szótárá
ban «villicus, meier»-nek van értelmezve, a másik pedig «líttus, agger 
littoralis, gestade»-nak (NySz. 1:1080). Ez a második geréb ma is élő 
szó; a MTsz. ( 1 : 689) Csallóközből és Rábaközből közli (part, töltés, 
malom, kikötőhely*); szólások: «fordü a geriébédre*: [tréf.] feküdjél 
hanyatt»). 

Kérdés, mi az eredete az egyik, mi a másik gerebnek. 
A «meier, villicus» jelentésű gerébről DANKOVSZKY nyomán azt a 

nézetemet fejtettem ki (Német vendégszók 33. 1.), hogy a geréb az osztr. 
ger hab (oder gerhaber «ein von der obrigkeit bestáttigter aufseher über 
die person und das vermögen eines minderjáhrigen, Höfer»; bajor gerhab 
«vormünder, tutor, SCHMELLEE 1 : 930) átvétele. Ezt a származtatást, 
mint a következőkből kitűnik, teljesen el kell ejtenünk. A geréb < gerhab 
egyeztetésénél nem szabad figyelmen kívül hagynunk a két szó közti 
jelentésbeli eltérést (meier: vormund), és, a mi a jelen esetben döntő, 
a hangalakot. Az osztr. gerhab így hangzik: gerhab; megerősíti ezt a 
szlovén nyelv, a melyben gerob (der vormund; — prim. nem. gerhab 
WOLF-OV Slovar 1:209, MIKL. Fremdw. és EtymWb.) a «tutor» neve. 
Már pedig gerob, gérháb-bó\ sohase lett volna a magyarban geréb. Az 
osztr. gerhab > niagy. geréb tehát — leszámítva a jelentésbeli eltérést — 
hangtanilag lehetetlen. A mi gerébnnk egy *greb, gréb alakra vall mint 
eredetijére, ép úgy mint a karám < kram stb., vagy cserép < crey'b stb. 
szavak. Az analógia törvénye arra int, hogy kutassunk hát egy *gréb, 
gréb után. A NySz. ezúttal sem tagadja meg az útbaigazítást s fölvilágo-
sításul ezt mondja : «falnagy, ger eb, bíró : villicus (VER. szót. 33)»; «az 
folnagynak, mikor eztendöie elteilik, az tiztet addig le ne tehessa, migh 
nem az geréb eiewt, tanach elewt az warosnak minden jöuedelmeröl zamot 
tartozék adny es az vthan tehesse le a tyzteth. Az folnagy walaztasrol 
vgy wegeztek, mikor m a g i a r birot valaztanak, három few z a z tanach 
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légien az gerebel es az deakal azokal egietembe; mikor pedig z a z fol-
nagyot walaztnak, azonkepen három few magiar tanach gerebel es deakal 
légiének (Tört. T 2 1:190)». LUMTZER VIKTOR dr. barátom, kivel a magyar 
nyelv német jövevényeit egy nemsokára megjelenő közös munkában 
tárgyaljuk, figyelmessé tett e határozott magyar-szász megkülönbözte
tésre ; vele együtt, az ő meg a saját adataim fölhasználásával teljesen 
tisztába hozhatom a geréb eredetét. 

A német gráf (baj. gráf > magy. gróf SCHMELLER 1: 988.) szó tár
gyalásánál SCHMELLER ezeket mondja: «der heutzutage adelstitel ist 
ein beyspiel, wie sehr ein ausdruck, je nachdem sich die Sache ändert, 
welche er anfangs bezeichnete, seine bedeutung ändern kann»; PAUL 
(DWb. 188) meg ezeket mondja: «•gráf = mhd. grave bezeichnet 
ursprünglich einen ernannten beamten, so noch in deichgr., salzgr., 
insbesondere den Vorsteher eines gaues etc., verändert dann seinen sinn 
dadurch, dass ein solches amt zu einer erblichen würde wird, die immer 
mehr von souveränitäts-rechten gewinnt, wird endlich auch zu einem 
blossen erblichen titel». PAUL ez útmutatásával haladva rámutathatunk 
a ném. hatisgráf (vorsteher des hausgerichtes), mülgráf, wassergráf (ge-
schworner kunstverständiger in Sachen des mühlwesens, mühlrichter stb. 
SCHMELLER 1 : 987) szavakra, a hol a szónak «vorsteher, Verwalter» jelen
tése mind máig megmaradt. Ezekről a gráf összetételekről írva SCHMELLER 
azt mondja többek közt, hogy BOHRER (Die bewohn, d. oestr. m. p. 214) 
e szavai: «die hermanstädter tantzten um ihren r i с h t e r den neu
ernannten grafen einen tanz» azt sejtetik, hogy «diese Sachsen das wort 
noch in seiner Urbedeutung nehmen». — Valóban a jelentések annyira 
egyeznek, hogy a gráfot összehozni a gerébbei, nem is valami vakmerő 
gondolat. Aztán meg hány Graf Graff, Greff (német), Grófik, Gráfyk 
(tót) családnév van, a melyeknek bizony épen úgy megvan az értelmök 
s jelentősógök, mint akár a mi Bíróinknak, Kovácsainknak stb. 

A mai ném. gráfnak a kfn.-ben gráve felel meg, az ófn.-ben pedig 
grávo. E mellett az ófn. grávo mellett azonban kellett lenni egy grávio 
alaknak is; ezt mutatják a szláv alakok(MiKL.EtymWb. 70), ezt mutatja 
a gyakori családnév Greff, Gref(v. ö. a híres kolozsvári nyomdásznak 
Hofgreffnék nevét) s végre bizonyítja a m. geréb is. Nem akarok kiter
jeszkedni arra, mi az ófn. grávio (v. ö. KLUGE5 143, MEYER bei KUHN 5, 
155 és got. Sprach. 76, UHLENBECK, Kurzgef. EtymWb. d. 9. spr. 51) 
további rokonsága; egyszerűen konstatálom, hogy a grávo mellett volt 
grávio is, a mely utóbbiban a tőszótagbeli a-n okvetlen végre kellett 
hogy hajtódjék az umlaut. Ez az umlautos alak van meg a Gref család
névben ; de nem csupán családnevekben van ennek az umlautos alaknak 
a nyoma. ScHMELLEE-nél (1 : 988) olvassuk : «Bis auf 1834 war in einigen 
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Kreisen von Hessen Grébe {Grébe családnév Kolozsvárt), in andern 
Schultheiss (v. ö. a Sóholz, Schulz, Soltész családneveket, 1. LUMTZER fejte
getését: Die Leibitzer Mundart) die benennung des vorstandes 
der dorfgemeinde». — De hát a mi szavunk nem lehet a hesseni német
ből való átvétel; nem is kell oly messze fáradnunk. KLUGE a hesseni 
adathoz (5:148) még ezt is csatolja: «auch Siebenbürg. (Sachs. Regen 
und Bistritz) gréf ,Richter'»*) (a LEXEE kfn. szótárában idézett források 
világosan mutatják, hogy a gréve egész Közép-Németországban köz
keletű). — Az erdélyi szászban tehát van egy gréf, a melynek «falusi 
biró» a jelentése. De hát a gréfből még nem lesz a magyarban geréb. 
Arra azonban már könnyű a felelet, hogy mikép történt ez a kölcsönzés. 
KEAMEE FEIGYES (ddiotismen des Bistritzer Dialectes (Programm des 
evang. Obergym. A. B . . . zu Bistritz 1875—76, s 39)» czímű tanul
mányában azt írja: «gréf, m. pl. gréb'n dorfrichter, in einigen dörfern 
des distriktos, z. B. Mettersdorf, Jaad, Dürrbach heissen lántgréf, pl. 
Idntgréb'n stb.» Tehát az erd. szász gréf többese gréb'n (ép így erd. szász. 
lej «gedeckte hausflur», pl. Ub'n). A mint már most a kfn. tac (gen. 
tages etc. mindig g-vel), stap (gen. stabes mindig i-vel) az újfn. helyes
írásban is tag, stáb lett, ép úgy a belső analógia folytán a többes gréb'n-
ből fölvehetünk egy erd. sz. egyes sz. nom. *gréb alakot. Egy ilyennek a 
fölvételét s létezését kétségtelenül bizonyítja a magy. geréb szó, a mely, 
mint láttuk, erd. szász jövevényszó ; bizonyítja továbbá az, hogy Erdély
ben már a XIII. században van egy comes Ladislaus greb de Alwynez 
(LINDNEE, der schwabenspiegel bei den sieb. Sachsen Z. der Savigny-
Stiftung far Rechtsgeschichte, Germ. abth. 6 bd. 36). — Ezek után 
mondanom sem kell, hogy a gróf etimológiailag egy a gerébbei, s hogy 
Geréb nevű családneveink egyek a mi bíróinkkal. Egyelőre nem tudom 
megmondani, milyen régi lehet a geréb szó szókincsünkben ; egy 1503 
máj. 16-án kelt oklevél n é h a i Geréb Péter nádor birtokairól szól (v. ö. 
BOEOVSZKY, Csanádváimegye 1:140), de régibb adatok is vannak; erre 
enged következtetni a fentebb közlött XIII. századbeli adat, 
erre I I . Endrének azon levele, mely a pannonhalmi apát
ság régi birtokait megerősíti; 1213. kelettel ez oklevélben ez ál l : «no-
num predium est, quod deditGurcu licentia Regis, et partém prati, quod 
est intra terminum alterius ville Regalis; prasstaldus quorum vocatur 
Graba (Cod. Dipl. Arp. 1:131, 6 :362). Ez a graba meg azt bizonyítja, 
hogy nálunk nem csupán a grávio, *gréb > geréb, hanem a grávo, 

*) V. ö. Schullerus A.: Die Vorgeschichte des siebb. deutschen Wör-
terbuchs, 36. old. gref: richter, schuke ; ennek valamint az erd. szász. 
hann-nabk fontosságáról u. o. 
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grave > graba is egykor meghonosodott szó volt, v. ö. PESTY, Magyar
ország helységnevei: Gerébrét (Tordamegyében), Gerébhegy, Gerébkiítja, 
Geréb, Gerébhez tört. emlékű ház Vízaknán, Alsó-Fejérmegyében, hol a 
szász gerébek laktak. (V. ö. Szék. Oklevt. 3, 42, 43.) 

A másik gerébnek a jelentése mind a NySz., mind pedig a MTsz. 
egybehangzó tanúsága szerint: «part, töltés, malomkikötőhely», sőt 
tréfás jelentésben is mondja a nép : «fordű a </meöedre», a mi a. m. 
fordulj hanyatt, azaz tulajdonkép a «hátadra». — Ennek & gerébnek lát
szólag ismerjük az eredetét; LiEscHKÁ-nál ez ál l : «geréb agger littoralis, 
sine dubio ex germ. grab, vei. der graben ,fossa', aut ex slav. grb, hrb, 
gerb, gibbus et inde hrba ,agger, cumulus, strues' (Elenchus, 84)». 
MiKLosicH-nál is föl van véve a szó ; a Nyr. XI. kötetéből ezt idézhetjük: 
«gereb, geréb ,agger littoralis, littus, ufer, KKESZN. szerint collis, hügel. — 
{*greb), rut. grebla, grobla* (167.1., v. ö. Die slav. Elem. 28.1.). — A MIK-
LosicH-féle etymologia teljesen hibás, mert ha a magy. gerébnek meg
felelő szó a cs.-ben hrb, szerb.-horv. grb, or.-ban gorb'L, akkor ez a szó 
a ruténben még továbbképezve nem lehet grebla, grobla. A MIKLOSICH-
féle egybeállítás tehát elesik ; marad a LESCHKÁ-Ó, ebből is persze nem a 
német, hanem a szláv egyeztetés. Figyelmet érdemlőnek tartom ugyanis 
LESCHKÁ-nak e kijelentését: «aut ex slav. grb, hrb, gerb gibbus stb.» 

Mielőtt a szó fejtegetésében tovább mennék, szükségesnek tartom 
megjegyezni, hogy a szó helyes megfejtéséhez okvetlenül szükséges tud
nunk, geréb vagy gereb-Q az eredetibb alak. Tegyük föl, hogy a geréb. 
Ez egy eredetibb grébve megy vissza, ép úgy mint a cserép >> óbolg. 
crépii-m. A szlavisztika arra tanít, hogy az orosz teret, telet, a lengyel 
és a lauziczi szorb tret, tlet (v. ö. trat, tlat; torot, tolót; trot, tlot), a délszláv 
[és cseh-tót] tret, tlét alakoknak felel meg. (E szerint a mi Beregünk nem 
lehet délszláv eredetű, mert akkor Berégnek kellene hangzania). Az ide
vágó analógiák kapcsán a gerébnek eredetibb alakja greb volna; ha azon
ban tekintetbe veszszük a szerb-horvát grb, grba, szlov. grba [cs. hrba, hrb, 
t. hrba] szavakat, akkor azt kell állítanunk, hogy«gibbus»jelentésű délszláv 
grebiy nem létezett soha. A gerébnek nem is geréb, hanem geréb az ere
detibb alakja. Tekintve, hogy a szó aránylag újabb keletű, magyarázatánál 
nem kell okvetlenül óbolg. alakra visszamennünk, hanem megeléged
hetünk azzal, ha a ma is élő délszláv nyelvek valamelyikéből a szót ki
mutathatjuk. A szlov.-ben grba der höcker, der buckel, pl. grbe, boden-
erhebungen (WOLE-OV Slovar 1: 246), horv.~ grb: leda [isporedi grba. 
Rijec je praslovenska gerb, isporedi stslov. griyb'h, leda (v. ö. ószlov. 
grbbafrb ,gibbosus' MIKL. Vergl. Gr. 2, 182), i russ. gorb'L, ces. hrb (v. ö. 
GEBAUEK Hirl. Mluv. jaz. cesk. I, 60, 61, 62, 85, 288), pol. gorb. Samo na 
jednom mjestu XVI. ili XVII. vijeka u knizi pisanoj c r k v e n i j e m 
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jezikom, u. o. lásd grba szót, az akad. horv. NSzót.] szerb grba (der 
höcker, gibbus, grbav höckerig, Vuk, 99) s v. ö. még MIKL. EtymWb. 63, 
gerbiy. A magyar szó e szlov. szerb-horv. grb átvétele; az r sonans nem 
okozott nagy nehézséget, s lett a szóból *gereb, s ebbó'l a veréb, cserép 
stb. analógiájára geréb. A népnyelvi: fordű geriébedrebeli iének etymo-
logiai fontosságot nem tulajdonítok, bár a cseh chrbet, hrbet (egy 
chrhbht'b-böl): «hátgerincz» nagyon is ajánlja azt, hogy a szót külön 
válaszszuk a geréb «gibbus»-tói; de mert e tréfás használat megmagya
rázható a gerébnek «höcker, gibbus* jelentésébó'l s a grba a szlovénban 
«hát»-at is jelent, másrészt meg a cseh chrbet, hrbet más szógyökérhez 
tartozó szó (MIKL. EtymWb. 90. chrebhtTi), a mely nem az ismert g > h 
hangváltozáshoz tartozik, a geriéb mellékalakot egyszerűen az analó
giásán alakult geréb változatának tartom. 

Fejtegetésünk eredménye tehát ez: a geréb: «meier, villicus» 
német, még pedig erd. szász eredetű; a másik geréb eredetileg geréb volt, 
második hangzója más szavak analógiájára nyúlt meg. Az eredeti hang
állapot csak a ragozásban tűnik elő. Ez a geréb délszláv eredetű.* 

MELICH JÁNOS. 

Bajnol. Aligha tévedek, ha azt állítom, hogy ezt a szót csakis 
felsó'magyarországi nyelvjárásaink ismerik. A Nyr. 9:478. lapján olvassuk, 
hogy rajnol Abaujmegyében ,nagyobb fazek'-at jelent; ugyancsak a 
Nyr. 8 :236. lapja szerint rajnyelka alatt Rozsnyón ,lábast, háromlábú 
edény'-t értenek. A szó a magyarban német eredetű; GRIMM (8 :699) 
szerint a reinel {rairi) «irdene, dreifüssige pfanne»; ScHMELLER-nél (2: 
112) is azt olvassuk, hogy a baj. m " (rein) dem. reindl, reindl, reinl 
,flaches, gewöhnlich ablanges becken von blech, öfter von thon, zum 
braten oder backen von fieisch- oder mehlspeisen im ofenrohr und zu 
anderm áhnlichen gebrauche'. — V. ö. még LEXER, KárnWb. 206, HŐF. 
3:17 és felsó'lauz. rainel ,irdenes gefáss'. Hozzánk a szó kétségtelenül a 
szepesi szászból került (v. ő. rainchen SCHRÖER) ; az erdélyi Korrespon-
denzblatt 20: 52 szerint megvan a szó az erdélyi szászban is. — A német
ből átment a szó a szláv nyelvekbe s itt következő alakjaival találkozunk: 
lengy. rynka ,tiegel', cs. rendlice, rendlik (kerek edény, rendesen három
lábú, melyen sütni szoktak), t. randlica, morv. cs. randlík. A m. raj
nyelka kicsinyítő -Zca-ja, de különösen ny-je tót közvetítésre vall. 

M. J. 

*) Utólag hazai németjeink nyelvében a plur. b <^> sing. / , illetve b 
megfelelésre kétségtelen példát találtam. BREDECZKY Topographiája (2: 152) 
szerint a szepesi szászoknál leib «vorhaus»-ot jelent. Ez etymologiailag egy 
az erd. szász léf («in sácbsischen háusern kommt man, wenn man durch 
die thüre in das haus eintritt, zuerst in die léf — gedeckte hausflur», 
KRAMER Idiotismen), melynek többese lében. — Mind az erd., mind pedig 
a szepesi szász szó a fn. laube, illetőleg az umlautozott leube (GRIMM 6: 
290) megfelelője. 


