
Kisebb közlések. 

Esperes, esperest. SZINNYEI a NyK. 26 :486.1. azt fejtegeti, hogy 
-.-az esperes, esperest (öspörös, öspöröst) összetett szó. Első tagja : az és, 
es, ös azonos az ős (ös, es, ess NySz.) szóval, a mely a nyelvemlékekben 

. ,atya' jelentéssel is eló'fordul (vö. ös-fi ,fráter, monachus'). Az utótagra 
vonatkozólag SZINNYEI ezt írja : ,Az olaszban a latin presbyter . . . . szó
nak prete a megfelelője, a mely minden bizonynyal korábbi *preste-höl 
fejlődött; ennek pedig a velenczei nyelvjárásban, amelyből olasz jöve
vényszavaink legnagyobb része került, *prest-nek kellett hangzania. 
Ezt a *preét-et látom én és-pérést (ös-pöröst) szó utórészében'. •— E jól 
megokolt nézetet JACOBI GYULA nem fogadja el; szerinte az esperes 
,a régi magyar ós és a ném. propst-nstk az összetétele' (NyK. 27 : 324). 
A magyar szó magashangúságát két okkal támogatja; először: ós + 
propst-ból illeszkedéssel keletkezhetett a mai alak; másodszor: a propst 
többesszámának és származékainak umlautos alakja szintén előidézhette 
a magashangúságot. JABOBI nézete ellen azonban igen sok ellenvetést 
lehet fölhozni. 

Az első kérdés, a melyre JACOBI nem felelt, az, hogy hová tűnt el 
,a propst p-je. Ennek a j>-nek etymologiai értéke van, mert a kfn.-ben a 
propst-nak brobest, probest az alakja (vö. |KLUGE EtymWb,5 ós a mi pré
post szavunkat, a mely szintén ol. jöv.). Hogy aztán ez a szóközépi b az 
úfn.-ben p-ré lett, annak kettős oka van ; először a második szótag hang-
súlytalansága (e), másodszor a &-nek s (sz) elé kerülése (vö. WEINHOLD 
Alem. Gr. §. 149). — Kb vagy p nem esik ki st előtt; az a pár példa, a 
melyet föl lehet hozni, nem bizonyit semmit (vö. erd. sz. gist: giebst, 
hidrdst: herbst, KEINTZEL, Arehiv 26 : 207). WEINHOLD Alem. Gr. §. 154-
ben egy kéziratból prost van közölve, valószínűenproösí helyett. Ez azon
ban csakis íráshiba lehet az illető kéziratban, mert az élő nyelvből nincs 
igazolva. A másik az, hogy p után az st nem válhatik s"í-vé. S itt nem 
.lehet hivatkozni arra, hogy a német st-nek szó belsejében vagy végén 
megfelelhet a magyarban esetleg sí is, mert ezen esetekben más a hang-
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iani helyzet. A harmadik ok, a mely JACOBI nézetét' eleve is valószínűt
lenné teszi, a magyar szó régisége. A mi szavunk oly régi, hogy (ha a 
németből átvettnek tartjuk) etymologiája megállapításánál okvetlen a 
Mn. alakból kell kiindulnunk s nem olyanból, a mely az átadó nyelvben 
későbben fordul elő. Már pedig probest, brobest-böl a magyarban nem 
válhatott (és) +pérést. 

Ellenben SZINNYEI magyarázatát kétségtelenné teszi a következő 
idézet: «kirchprőbst. . . . glied einer kirchengemeinde, dem die aufsicht 
über das vermögen der kirche anvertraut ist . . . . k i r c h p r ö s t an Meran 
(SCHMELLER 1 : 467 ; vö. praust, prdust SCHOPE Tir. Id. 517)». A kirch-
prást adat egy 1446-dik évi oklevélből való, s ez azért fontos, mert 
helyhez, Meranhoz van kötve, a mely tudvalevőleg Dél-Tirolban fekszik. 
Mivel, mint tudjuk, a priester-böl semmi szín alatt sem válhatott prast, 
kénytelenek vagyunk azt tenni föl, hogy a kirchprast-boli prast olasz 
jövevény a déltiroli német nyelvben. S mint olasz jövevény, csak is egy 
éjszaki ol. eprest, vei. *prest-nek lehet az átvétele. 

Befejezésül megemlítem, hogy DANKOVSZKY az «illyr jesprist»-bö\, 
LESCHKA «ex voce superintendens, non ex presbyter» magyarázta. A hor
vátban tényleg jasprist, jaspristia (archipresbyter, archidiaeonatus, JAM-
BEESICH jasprist, jaspriét SPITZEE) jesprist, jestpristija (Horv. nagyszó
tár) a szó alakja, s valamint a JAMBRESICH érsek, ersekia szava, ez is ma
gyar eredetű. 

Ezek után bátran állíthatjuk, hogy a SziNNYEi-föltételezte olasz 
eprest alaknak csakugyan meg kellett lenni. 

MELICH JÁNOS. 

Csap. A NySz.-ban e szónak következő jelentései vannak : 1. der 
zapfe an fássern, 2. syphon, röhre, 3. hahn, 4. klystier, 5. füge. Ere
deti jelentése mind a magyarban, mind a németben csakis az első, a 
,zapfe'lehetett. Tekintettel a p hangra a szó hozzánk,csakis valamely 
középnémet dialektusból kerülhetett, hol a nyugati germán pp vál
tozatlan maradt. A hazai németségből tekintetbe jönnének itt első 
sorban az erdélyi szász és a felső szepességi mint középnémet dialektusok. 
Mindkettőben az obliquus -en nel bővült alakok vannak manapság hasz
nálatban (v. ö. LUMTZER, Die Leibitzer Mundart. PBB. 21. § 101. tsapn 
•és REINTZEL, Lautlehre der Mundarten von Bistritz, und Sáchsisch-
Begen, az Archiv für siebenbürgische Landeskunde 26. köt. 203. lapján: 
tsapm). Az említett alakok magyar megfelelője : *capony, *capom illetve 
*csapony, *csapom volna. A mai középnémet dialektusi alakot tehát 
nem vehettük át. A magyar szó megmagyarázásában kell hogy egy 
.középfelnémet, illetve az -e lekopásával egy régibb újfelnémet zapp-bpl 
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induljunk ki. Azt a jelenséget, hogy szókezdő' német z-nek a magyarban 
cg felel meg, igazolják MELicH-nél még : csődör < n. zelter; csákó < n* 
zacke; csicse, csecs < n. zitze, zitz; csíz < n. ztse, zís; csorszok <C n, 
zollstock. A cs hang megmagyarázása végett tehát nem kell okvetlenül 
a szláv nyelvekhez fordulnunk, hol e szóban szintén cs mutatkozik (v. ö. 
MIKLOSICH, Etym. Wb. cep'u stb., mert a szláv megfelelések is német 
jövevényszók. A cseh cep és újabbi cap-ot maga G-EBAUER, Historická 
mluvnice jazyka ceského 1 : 44-1. lapján német jövevényszónak tartja. 

A német zapfe-ből -i képzővel lett a verbális zapfen, zepfen, továbbá 
-l képző hozzájárulásával az intensiv és iterativ zepfeln, ez utóbbiból pedig 
nomen agentis -er képzővel zepfeler. Ilyen kerülővel eljutottunk a csap
lár, csapláros-hoz. Az előadottak igazolására v. Ö. SCHMELLER, B. Wb. 
1 :1142: zapfen {zápfo), zápfeln (zápfeln), an-, ab-, aus-, ver- u. s. w. 
-zapfen oder zápfeln hd. zapfen. Der Bierzápfler (Biorzápfio), der das 
Eecht hat Bier vom Zapfen, d. h. im Kleinen zu verkaufen. —Gegensatz 
theils vom Brauer, theils vom Gastgeber oder Wirt. SCHMELLER d hang
jának manapság az alsó-osztrák, stíriai és karinthiai dialektusokban, a 
melyekre itt első sorban kell tekintettel lennünk, egy nyilt a felel meg, 
mely után a szóvégi r uvuláris természeténél (uvular ungerollt) fogva 
ügyszólván egészen elvész, úgyhogy a fonetikusok ezen dr csoportot ar-
rel jelölik, pl. zápfia1' (csaplár) ; kreitsa1' (krajczár), vagy az r-t egészen 
elhagyják, pl. osztr. gomfa n. kampfer. Úgyde egy osztr. zápflw alakból 
nem válhatott a magyarban csaplár, mert a magyar szó p-t (unversc'ho-
benes pp) mutat a felnémet pf-íel szemben, másrészt pedig középnémet 
zapler-hől sem, mint a hogy ezt az újfelnémetben zaplr-nek ejtik. Mind 
az ófn.-ben, mind pedig a kfn.-ben az -ar, -er képzőnek még mellékhang
súlya volt. A szónak ófn. alakja ^zappalári korai középnémet alakja 
pedig zappalár lehetett, mint pl. behhari, behhár > magy. pohár, vagy 
rítmre, ríter és középnémet rttár ; a kfn.-ben pedig*zappelcere, *zappelér-
nek hangozhatott. Fel kell tehát tennünk, hogy vagy az ófn.-bői vettük, 
vagy pedig a kfn.-ből, mely utóbbi esetben magyar kiejtéssel a szóvégi 
-der a mélyhangú a-hoz assimilálódott. 

LUMTZER V. hagyatékából. 

Komp. Ezen szavunk is német jövevény. GRiMM-nél (Wb. 5 : 2613) 
ezeket találjuk: kumpe nebenform zu kump = napf, schale; hessisch 
kump = brunnentrog és annak megfelelő újfelnémet alakja kumpf == 
gefáss in mehrfacher art und verwendung. — WOLEOV slovensko-nemski 
slovar-ban a következőket találjuk : komp = das Mühlschiff prim. nem 
der kumpf, kumpen = etwas vertieftes ; kompa = die Eáhre. PLETERŐNIK, 
a WOLEOV slovar szerkesztője, e megfeleléseket német jövevények
nek tartja. 
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Összehasonlításunk alapjául egy középnómet vagy alnémet komp-ok . 
kell felvennünk. Az erdélyi, valamint a szepességi szászoknál járatos a 
szó (v. ö. HALTEICH, Plán S. 93 kámp = trog zum tránken des viehs; 
továbbá ,Die Leibitzer Ma.' PBB. 21 § 131 kompn = krippe zur Fütte-
rung, als auch zum tránken des Viehs gebraucht; dy kempn heissen 
ausgehöhlte Baumstámme, die an wassei-reichen Féld- und Waldquellen 
zur Tránkung des viehs dienen. A szónak alap jelentése, mint már lát
tuk, valami kivájt edény, szerszám, s mint ilyen könnyen juthatott mai 
értelméhez. A jelentés hasonló analogikus változását még a német 
sehiff-né\ láthatjuk, mely az ófn.-ben edényt is jelent, derivatumát pedig 
ófn. seiphi óin. glossákban ,phiala'-val fordítják ; a görögben pedig <rxa<píg 
ivóserleg, csónak és ugyanazon tőhöz tartozó axá<pog csónak, hajó jelen
tésével bir.*) WOLP szótárából nem világlik ki — noha CAE-ot idézi, ki 
a magyar szlovének között is gyűjtött — vájjon az illető szó egyedül a 
magyarországi szlovéneknél használatos-e ; de minden esetre fel kell 
vennünk, hogy a szlovének a magyaroktól vették a jövevényszót, mert a 
közép- vagy alnémeteknek soha sem volt alkalmuk a szlovénekkel 
érintkezni. 

LUMTZEK V. hagyatékából. 

Zsebrák. Már az első tekintetre is föltetszik, hogy ez a szó szláv 
még pedig cseh-tót eredetű a magyarban. Ezt ugyan ilyen határozottan 
se MIKLOSICH (Slav. El. 62, EtymWb. zebra- alatt), se MATZENAUER (Cizí 
slova 377) nem mondják meg, de jogos e következtetés a Zebrák szónak 
a szlávságban való elterjedése alapján. 

Annak daczára, hogy a szó megvan a litvánban is, a szlavo-litván 
nyelvekben (litván ; szorb, cseh, lengyel, kisorosz, tót) idegen, még pedig 
német eredetű. — Ezt a német eredetet BRÜCKNER A. állapította meg az 
Arch. für slav. Phil. XY. köt. 319. lapján, s minthogy czikke kultúrtör
t éne t i i g is igen fontos, közlöm belőle a következőket: «Unter diesen 
Bezeichnungen (t. i. a középkori koldus-kifejezések közt) falit das wort 
zebr: bettel, zebrati ehet tem, zebrák besonders auf; es kommt nur im 
Westen der Slavenwelt vor . . . [und] ist ziemlich alt, im Poln. z. B. 
kann ich es aus . . . 1450 szebraky [belegen] . . . Da nun einmal das 

*) Vö. edény: . . . 2. hajó; csónak; a halászok és révészek minden
nemű csónakjainak, bárkáinak, haltartó és szállító eszközeinek összefoglaló 
neve; továbbá: finn astia ,edény' ro vepsz astí ,edény; hajó'; f. haaksi 
,navis velifera' ~ mordE. saks, éaJcé ,topf;' ném. kahn ~ óskand. kané 
,bölzernes gefáss'. (PAASONEN, Kielell. lisiá suom. sivistyshist. 8—9. 1.) 

V_y* ji szerk. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVII. OI 
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Bettlerthum vielfach mit Gaunerthum sich berührt, sehlug ich nach ini 
Werke von Dr. Fr.. Chr. B. AVÉ-LALLBMANT : Das deutsche Gaunerthum. 
in seiner socialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung 
zu seinem heutigen Bestande. Leipzig 1858—1862». Ebből a könyvből 
a minket is érdeklő rész ez : Von den Seffern. Das XXV. Capitel ist von 
Seffern, das sind Bettler, die streichen stb. . . . » — Ezekből az adatok
ból kettő világlik ki : 1. a seffer-ből lett a szláv iebr, zebrák és semmi 
köze sincs a szabirokkal (SAFARIK Starozitnosti 274, MATZ.) ; 2. a magyar 
zsebrák szláv társaival együtt tulajdonkép a középkori német tolvajnyelv
nek egy maradványa. M. J. 

Marha. A marha szó azon szavak közé tartozik, a melyeknek az 
etymologiáját ismerjük is, meg nem is. Nem lesz tehát érdektelen, ha 
pontos vizsgálat alá veszszük. 

A NySzót. két alakváltozatban közli e szót; ez a két alakválto
zat (marha és morha)} a MTsz. tanúsága szerint ma is megvan a nép 
nyelvében. A jelentés-változatokat tekintve ez a csoportosítás olvas
ható a NySzót.-ban: 1. sache, gegenstand ; 2. gut ; pessessio; 3. waare; 
4. vieh. •— A szónak köznyelvi voltát és régiségét bizonyítják azok a 
származék-szavak és összetételek, a melyeket a NySzót. nagy számmal 

Isorol. 
THOMSEN (Über den Einfluss stb. 154) a magyar szóról azt állítja, 

hogy szláv, még pedig kisorosz jövevény. Ha helyes a THOMSEN nézete, 
akkor azt kell feltennünk, hogy marha szavunk honfoglaláselőtti szláv 
jövevény, mivel ruthéneink jóval a honfoglalás után telepedtek le ha
zánkban. MIKLOSICH szinte említi e szót, s Slav. El. czímű művében 
szláv eredetűnek tartja a magyarban (v. Ö. még Fremdw.; EtymWb. 
mereha alatt 191). 

Ha az ember a THOMSEN-, illetve MiKLosicH-idózte alakokat nézi 
{újszlov.[mr%a^Wolfov Slovar, kisor. marha ; ol. marf%, marvh), önkény-
telén is arra gondol, hogy a kisor. és oláh alak talán magyar eredetű 
lehet. Természetes, alaposabb vizsgálatnál aztán meggyőződik arról, 
hogy e nézete helytelen. Említettem, hogy e szavunk nem lehet a kisor. 
marha átvétele. Nem igen jöhet számba az újszlov. mrha, s mindazon 
szláv társai, a hol f sonans van; egyrészt azért, mert az ilyen r-ből a 
magyarban nem válbatik ar, másrészt meg azért nem, mert egy mrha-
ból várható *merha alak sehol az egész magyar nyelvterületen nem 
fordul elő. 

A szláv alakokból kielégítően s minden kétséget kizáróan nem 
lehet megmagyarázni a szót; marad tehát a másik terület, a melynek 
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hatása épen olyan régi, mint a szlávé, s a honnan a szláv alakok is valók, 
as ez a német. I t t első sorban a bajorok jönnek számításba. SCHMELLEB-
nél (I, 1649) mind a semleges marh, mar (á. spr.; ófn. marah, mark, 
Mn. mar eh, marc, gen. marhes, markes), mind pedig a nó'nemü merhen, 
merh (mérhh, midrhh) megvan. Vö. még ugyanitt mörch Cgm. 4-055. 
mörch Selhamer. — A GitiMM-féle nagy szótár szerint a neutrum march, 
több. marcher ,schlechtes pferd, schindmáhre' jelentésben ma is él 
Tirolban (oberes Etschland. SCHÖW Tir. Id. 4-22, GRIMM 6, 1467), míg 
ellenben a femininum a bajor nyelvterület másik részén mai napig meg
őrizte gutturálisát (karintiai osztr. merche, merchen ,schlechtes pferd' stb. 
LEXER KárnWb. 190). A magyar szó származtatásánál csakis a semleges 
march jöhet tekintetbe, a melynek régibb alakja marah, marh (vö. GRAFE 
2, 844. si equus, est quem maradi dicimus Leg. bav. 13, 10; si talem 
•equum involaverit, quem alamanni marach [var. march, marcha, mára, 
mar] dicuntLeg. alám. 69.). Ugyané helyen marhe in menta (Cass-. Gloss.) 
-és ScHMELLEEnél Leg. bav. IV. cap. XVII I : marahfalli, marfalli, das 
fallen oder herabwerfen vom pferd. Edict. Eoth 11 és 114- marahuuorf 
marauuorf. E példákban nem szabad a.: affricatán megütköznünk, mert 
hiszen szóközépi germ. h spiráns szóvégén affricatának veendő (vö. 
BRAUNÉ Ahd. Gr. §. 154). Ezek szerint felveendő egy mark (k%), vagy 
svarabbaktival marok (le/) marches {%), illetve maraches. — Egészen 
hasonló változás érte a germ. k-ból lett ch-t, legalább kései felnémet 
ierületre ez elfogadható BRAUNÉ (Ahd. Gr. . § 144, anm. 4 und 
-5) és WEINHOLD (Bair. Gr. § 192) nyomán. — Hogy aztán az ilyen 
alakok közt analógia folytán kiegyenlítődós törtónt, nagyon ter-, 
mószetes. Csakis ezzel a kiegyenlítődéssel érthető meg az, hogy egymás 
mellett march, marh, maré, mar'a és mar fordul elő. — Nem kell feled
nünk továbbá, hogy a régi bajorban a ch-nak A-val való írása ennek h-s 
kiejtésén alapúi (v. ö. Muspilli: marha stb. WEINHOLD, Bair. Gr. § 192> 
184), a mely A-s alakból aztán h r, néha l és s után is kiesett. Ezen az 
alapon magyarázhatók meg aztán a mára és mar alakok, daczára WEIN
HOLD marh alakjának (Bair. Gr. § 217). Egy kétségtelen példánk van arra 
is, hogy r után is a eh A-nak h a n g z o t t a régibb bajorban («Kirhen 
Kirchen» WEINHOLD Bair. Gr. §192), de megjegyzendő, hogy ez adat 
1566-ból való. 

A magyar marha-nak már most teljes szabályossággal felelhet meg 
egy ném. *marha (vö. a marcha, mára alakokat). Jól tudjuk, hogy a 
német szó a kelta marka átvétele, a melynek csakis germ. marha lehet a 
szabályos megfelelője [vö. gall. (Pausan.) marka (ó-ir. maré),pferd' germ. 
marha- KLUGE a PAUL-féle Grundriss-ban 1, 303 ós EtymWb. 249 sub 

/ 31* 
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voce marschall). Ennek a germ. marha szónak, Írásban megőrzött alakjá
ból ítélve, még az ófn. korszakban is meg kellett lennie, bár a rendes 
formák marii és marah voltak. 

E fejtegetés szerint a szó igen régi átvétel, s nézetünk az, hogy 
ófelnémet korszakbeli, tehát XI. század előtti. E mellett szól az is, hogy 
a szó a magyarban ,vagyon'-t, ,hab und gut'-ot is jelent s így olyan át
vételi korra mutat, a mikor a vagyon a lábas jószágban állott (vö. 
jószág, barom, gót. faihu, lat. pecunia s GTBIMM, Geschiehte der deutschen 
Sprache I, 21), míg a szlávságban tudtommal ez a jelentés nincs meg. 
Mellékesen bár, de szinte tekintetbe veendő, hogy a szó megvan mint 
germán jövevény a finnben is. 

Még csak arra kell válaszolnunk, hogy a ném. marok ,pferd'-et, a 
magy. marha szláv társaival együtt ,rindvieh, vieh'-t jelent. Erre az a 
válaszunk, hogy a Casseli glossák a marhe-t ,jumenta'-val fordítják s 
hogy igavonónak mind a lovat, mind pedig a szarvasmarhát egyformán 
használhatták és használták. Nincs e példa analógon nélkül sem. A finn 
harka (észt, vepsz hárg, vót arca, lív árg) tulajdonkép ,ökröt'jelent s 
etymológiai társa a lappban (herke, hmrgge) ,zahmes renntier'-nek a 
neve (vö. MÜLI/EKHOS', Álterthumskunde, II) . Összefoglalva a mondotta
kat, a következőket igyekeztünk megállapítani: A kelta marka-hói lett 
a germ. marha, a mely még az ófelnémet korszakban is marha-nak hang
zott. A magyarság még az ófn. korszakban vette át a szót, mire a hang
tani egyezésen kívül fontos bizonyíték a jelentés is, a mely jelentés
nek minden árnyalata a szlávságból ki nem magyarázható. A szláv-

alal ik szintén német eredetűek. 
M. J. és L. V. 
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