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HELLBBRANT ÁRPÁD. 

Pőröly. Általánosan elfogadott nézet, hogy a pőröly (a népnyelv
ben pőrő is, MTsz.) a ném. prell(ha,mmev) átvétele. Ez olvasható a Nyr. 
7: 243 ; 9 : 553 ; 24 : 354; és Ethnogr. 5 : 4. lapján. JACOBI GYULA a né
met jövevényszókról írt dolgozatom ismertetésében (Korrespondanzblatt 
19 : 55) a pőröly szóról ezt jegyezte meg: «zu pőröly, welcbes auch bei 
MELICH in unzulánglicher weise von j>reW(hammer) abgeleitet wird, vgl. 
s.-s. pirdl grosser hammer.» Ez a megjegyzés teljesen helyes, s nekem 
csak a következő hozzáadni valóim vannak: A pirdl szó középnémet 
dialektikus szó; a hazai német nyelvjárások közül megvan az erdélyi és 
a szepesi szászoknál. Az erdélyi szászságból előttem a következő adatok 
ismeretesek: SCHULLER Beitráge 51 :pudl; HALTRICH, Plán 88: pírl :dicker 
schmiedehammer und ein grosser hölzerner schlágel (Sachs.-Bégen). 
A szepesi szászságból a következő adatom van : LUMTZER, Leib. Ma. 100. 
§ : perdl grosser ambosshammer. LUMTZER kitűnő értekezése arról is ad 
fölvilágosítást, hogy ez a pírdl, pírl, perdl az ófn. berjan, szép. szász pé-
raen származéka, a melynek «schlagen, klopfen» a jelentése (§. 221. 
anm. 6.). A perdl tehát annyi, mint a m. verő. Még csak azt kell meg
említenem, hogy a m. pőröly (bizonyára a hámor, kohó szavakkal egye
temben) a felsőmagyarországi középnómet nyelvjárások valamelyikéből 
való ; ezt bizonyítja főleg az a körülmény, hogy a bányavárosok nyelvé
ből a szó nemcsak a magyarba, hanem a tótba is behatolt; v. ö. tót per
lik, perljk: malleus, hammer zum t-chlagen (BERNOLÁK, JANCSOVICS). A tót 
perlik és a m. pőröly etymologiai összefüggését észrevette DANKOVSZKY 
és LESCHKA is ; a magyar szót mind a kettő tót jövevénynek állítja. A tót 
alak azonban ép úgy egyenesen a németből került, a mint hogy onnan 
való a magyar is. M. J. 




