
Ismertetések és bírálatok. 
Német etymologiai szótárak. 

Friedrich Kluge: Etymologisches Wörierbuch der deutschen Sprache. Sechste 
verbesserte und vermelirte Auflage. Strassburg, 1899. 510 lap. 

Ferdinánd Deíter: Deutsches Worterbuch (Sammlung Göscben 64.). Leipzig, 
1897. 146 1. 

KLUGE FRIGYES nálunk is jól ismert etymologiai szótárának új ki
adása megérdemli, hogy megjelenéséről kissé behatóbban tudomást 
vegyünk; megérdemli nemcsak azért, mivel a benne foglalt adatok 
száma ismét tetemesen megszaporodott s az egyes szók etymologiai ma
gyarázata helyesbült, hanem főkép azért, mivel a munka azóta, hogy 
először napvilágot látott, az általános elveknek is mind következetesebb 
alkalmazását s az etymologia feladatának tisztúltabb s a köznapitól eltérő 
felfogását tünteti fel. Az etymologiának, KLUGE szerint, nem az az igazi 
feladata, hogy az egyes szóknak ősnyelvi gyökereit fejtse ki (ezt a czélt 
igen sok esetben nem is érheti el), : «die eigentliche Aufgabe derEtymo-
logie —- úgy mond — besteht in der Feststellung des historischen und 
geographischen Ursprungsbereiches der Wortmaterialien. Keine Sprach-
wurzeln suchen wir, wir suchen die Wurzeln der Worte in unserer Sprach-
geschichte, und diese deckt uns auch die geographischen Ausgangspunkte 
der Einzelerscheinungen auf.» Egy-két példa tán jobban megvilágosítja 
azt, a mit szerzőnk e kissé nehézkesen fogalmazott tételekben feladatul tüz 
ki magának. A német feist szó hozzátartozóit FICK az ő Vergleichendes 
Worterbuch der indogerm. Sprachen ez. művében (4.kiad. 1890) a «péyő: 

péya : pí schwelleu, strotzen, tránken» czimszó alatt közli; minden bő
vebb magyarázat nélkül egymás mellé vannak ott sorolva szanszkrit (pi, 
pi, páyate, stb.), ószláv (pijq>), litván (pénas), görög (TTOI/JI^V, TTÍVOJ, 
7rí/mVf7ridóü) stb.) ós germán alakok(I, 80.): feladatát megoldottnak tartja, 
ha a közös idg. gyökeret mutathatja ki. KLUGE a feist és fett szók tárgya
lásánál máskép jár el : megemlíti ugyan a gör. 7tída$ és mőúio szókban 
rejlő ~id gyökeret, igazi feladatául azonban a szóalak keletkezésének, 
történeti fellépésének ós terjedésének kimutatását tartja; kifejti tehát, 
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hogy itt tulajdonkép egy participialis alakkal van dolgunk, az alapul 
szolgáló ige a gótban ^faitjan-nak hangozhatott, ez maga denominaüv-
képzés volt egy germ. faita- tőből; az ószász participium *fetid volt, 
ennek megfelel a mai fett, a mely e szerint alnémet alak ; felsőnémet 
megfelelője az ófn. feizzit, a msáfeist. Az irodalmi nyelvbe a fett alakot 
Luther vezette be, a délnémet bibliakiadások a feist szót teszik helyébe. 
Az a tudat, hogy az egyik alnémet, a másik felnémet alak, már 1611-ben 
kifejezésre jut. Ujabban a fett alak az irodalmi nyelv útján délnémet nyelv
járásokban is elterjedt. — E példából látszik, hogyan fogja fel RLTJGE az 
etymologia feladatát: valóságos nyelvtörténeti fejtegetést ád, megálla
pítja a szó keletkezésének és terjedésének időbeli ós térbeli mozzanatait s 
kimutatja azokat a történeti mozgalmakat, a melyeknek az illető szóalak 
tárgya, esetleg eredménye volt. Ekkóp az etymologiai és a nyelvtörténeti 
szótár mindinkább közelednek egymáshoz s még csak az volna kivánatos, 
hogy velük együtt a jelentéstani szempontból készült szótár (a minő pl. 
a PAUL ismeretes német szótára) is egybeolvadjon: így azután minden 
oldalról meg volna világítva egy-egy szó életének minden fontos moz
zanata. 

A leginkább szembeszökő vonás, mely KLUGE szótárának újabb ki
adásait a régiektől megkülönbözteti, a chronologiai adatoknak nagy mér
tékben való felölelése. A hol lehetett, szorgosan utána járt, mely időben 
tűnik fel valamely szó az irodalomban, mikor kezdik említeni a szótárak 
(1. pl. a bieder czikket); egy-egy szónak születése évét is meg lehetett álla
pítani (pl. az angol boycott szó 1880 őszén keletkezett), olykor születése nap
ját is (a német Lockspitzel-t 1888. febr. 2-án használta először egy zürichi 
író.) Ügyet vetett a synonym szókra is, e tekintetben főleg a nyelvjárások 
szolgáltattak neki anyagot (1. pl. Adamsapfel, Ahle, Alp, Éber, Eichhorn, 
Fdcher stb.). Természetesen szaporodott a czikkek száma is, főleg az ál
tal, hogy az idegen szóknak nagy mértékben helyet juttatott, ezeknél is 
az átvétel idejének megállapítására fordított gondot, 1. pl. az Akt, Alko
hol, Allee, Almanach, Bibliothek, Chauimiismus, Forst, Pr^ásident, Reli-
gion stb. czikkeket. Eógente pl. a Feiier czikkre köz vetetlenül a Fibel 
következett, most még a Feuilleton, feurio! Fex, Fiáker, Fiaskó foglal
nak helyet közöttük. Hogy a munka csak külsőleg is mennyire gyarapo
dott, azt legvilágosabban a kiadói értesítésnek az egyes betűkre vonat
kozó adatai mutatják, az A betű alatt pl. az 1. kiadásban 130, a 6. ki
adásban 280 czímszó foglalt helyet; a B kezdetű czikkek száma 387-ről 
520-i-a szaporodott, stb. Épígy gyarapodott egyes czikkek terjedelme is, 
a Fibel czikk pl. még a 3. kiadásban 3 sor, a mostaniban 40 sor ter
jedelmű. 

A mi a részleteket illeti, nagyon sok helyen megvan a nyoma 
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annak, hogy a szerző az egyes szókra vonatkozó újabb nézeteket, a minők 
az utóbbi időben meglehetős nagy számmal jutottak napfényre a nyelvé
szeti folyóiratokban, figyelembe vette. Ilyenkor azután — s a könyv új 
alakja ebben is előnyösen különbözik a régibb kiadásoktól — megtaláljuk 
az illető fejtegetések megjelenésének helyét is. Persze annál inkább hiá
nyát érezzük másutt az etymologiai irodalom idézésének, e részben KLUGE 
munkájáról is áll az, mit BRUGMANN a PEELLWITZ görög etymologiai szó
táránál kifogásolt (IdgF. Anz. 4, 27). KLUGE eljárásának magyarázatául és 
mentségéül szolgálhat az, hogy szótárával kezdettől fogva nemcsak a nyel
vészekhez, hanem a nagy közönséghez is fordult s hogy neki ekkép bizo
nyos középutat kellett követnie s az eltérő nézetek fölsorolásában és a 
bibliographiai adatok közlésében mértéket tartania. Ez a körülmény két
ségkívül nagyban hozzájárult a könyv sikeréhez s új meg új kiadások meg-
jelenésót s a munkának folytonos tökéletesedósét tette lehetővé, de a szak
ember azért mégis csak sajnálni fogja, hogy a munkában nem találja meg 
egyúttal az etymologiai irodalom repertóriumát, a melyet épen KLUGE is
merhet legjobban. Az egyes szókra vonatkozó különböző etymologiák fel
sorolásában sem követett egészen következetes eljárást: néha nem csak 
két-, hanem három-, négyféle lehetőséget is említ, máskor pedig (főleg 
mikor a saját etymologiáiról van szó) mellőz minden más lehetőséget; a 
gehen igét pl. következetesen a ga- particula és az i- (ei-) gyökér összeté
teléből magyarázza s egyszerűen ignorálja azokat a nyomós ellenvetése
ket, melyeket e magyarázat ellen már több oldalról emeltek. Következet
lenséget tapasztalok több helyt az idg. Ősnyelvi alakok reconstructiójá-
ban is : az ismeretes men- gyökérnek pl. a mahnen szó alatt ezt az alakját 
találjuk (illetőleg a vele ablautviszonyban levő mon- alakot is), de a 
meinen alatt man-nak mondja, a mi a mai nyelvészeti felfogás szerint 
megjárja szanszkrit, de nem idg. gyökéralaknak. Nem elég pontos az 
idg. gutturalis hangok jelölése sem : KLUGE pl. egyféle torokhangot jelöl 
az idg. dik- (zeigen), a sker- (scheren) és a lik- (leihen) gyökérben, holott 
az elsőben palatális k, a másodikban tiszta veláris q, a harmadikban 
labiovelaris qu hangot tesz föl a mai nyelvtudomány. Ep ily külömbség 
van az ag (Acker), a teg- (decken) és a gem- (kommen) gyökerek guttu-
ralisai közt is, a mit KLUGE jelölése szintén nem tüntet fel. Olykor meg
különbözteti a veláris hangot, pl. a sehen seq- gyökerében, csakhogy 
ebben nem következetes. 

Eészletekre, egyes szók etymologiájára vonatkozólag természetesen 
igen sok megjegyzést lehetne tenni ; eltérő felfogásnak, sok esetben 
legalább kiegészítésnek gyakran lehet helye. Efféle megjegyzésre azonban 
épen csak egyre-kettőre akarok itt szorítkozni. Az Auge szó feltűnő diph-
thongusát (v. ö. lat. oculus) BRUGMANN-ra hivatkozva az auső hatásának 
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tulajdonítja: csakhogy BRUGMANN e fejlődést első sorban magának a szó
nak ragozásából magyarázza s az auső-n&k csak másodsorban és feltétele
sen tulajdonít rá befolyást (Grundr. I2 613. 1.). — A -éhen kicsinyítő 
képző legrégibb példái közt az ófn. lőrichin szót említi, azonban ez a 
lat. laurex kölcsönvételén alapszik s így a gutturalis már az alapszóban 
is benn volt, a kicsinyítő itt csak az -ín képző. — A dresehen gyökóralak
ját tresk-nek mondja: a tiszta gyökér alkalmasint csak ter- (v. ö. lat. te
rére) és a -sk- már prsesens-képző (1. Idg. F. 7, 255). —A ném. Ei, germ. 
*ajjaz alakot bajos egy idg. *éwjo-,*őwjo- alakból elvezetni: az alapforma 
alighanem *oiios volt (v. ö. BRUGMANN, Grundr. I2,283.). — AzEichelaze-
rinte az Eiche kicsinyítője; ez erőltetett magyarázat; helyesebb lesz, ha az 
-el képzőt itt tisztán a hozzátartozás kifejezőjének veszszük (1. e képzőről 
WILMANNS, Gramm. II , 266:«Aus dem allgemoinen Begriff der Zugehörig-
keit, Abhángigkeit und Áhnlichkeit entwickelt sich erst der der Verkleine-
rung»). •— A Gau szónak nem adja etymologiáját; megjegyzem, hogy 
SCHRADER e szót legújabban összetételnek magyarázza (*ga-aiviam), a 
második elem szerinte a gör. ocq ,falu' szóval függ össze (Idg. F. Anz. 9, 
172). — A heissen szót illetőleg figyelmet érdemel ZUPITZA magyarázata, 
mely szerint a szó az ószl. cediti, litv. ske'sti szóknak felel meg s így ro
kona a g. skaidan (ném. scheiden) igének i s ; hasonló jelentésfejlődést 
találunk az ang. tó teli igénél is (Die germán. Gutturale 1896. 105.1.). — 
A Hund szót KLUGE most a g. hinpan ,megfogni' gyökeréből származtatja 
és különválasztja a többi idg. nyelvek ismeretes alakjaitól (ói. qvan, gör. 
xútov stb.), pedig különös hangtani nehézségek nem forognak fenn, 1. 
BRUGMANN, Grundr. I2 336. és 492. 1. — A Kropf szót nem a gör. yi-u-
Tzóq, hanem finkább a ($pé(pöq szóval (a melynek /?-je idg. a,-bói való) 
lehet egyeztetni, 1. BRUGMANN, Grundr. I2 590.1. — A Laib alatt említi, 
hogy az ang. lady, angolszász hlmfdige tulaj donkép ,Brotverteilerin.' Helye
sebben ,Brotkneterin', mint DETTER magyarázza; az összetétel má
sodik része a germ. dlg- ,gyúrni' gyökérből való (v. ö. Teig). — 
A Mann szónak a man- [helyesebben : men-] ,gondolni' gyökérrel 
való összefüggését kétségbevonja s egy *ghmonu- alapformát tesz föl, a 
mely mellékalakja lehetett a *ghemo- (g. guma) 1. homo, tőalaknak. Meg
jegyzem, hogy e ghem- alakot újabban *gclhem-hől magyarázzák, a mi
nek jelentése ,föld' (gör. %dcóv, ydo.fmlóq : ya;).aí, lat. humus stb.), 1. BRUG
MANN, Grundr. I2 562 és 792. 1.; v. ö. még Idg. F. 9, 361. — A Miete szó 
alatt adott magyarázat («die ursprünglichste Form bewahrt das Got. als 
mizdő ,Lohn' dessen z im Westgerm. mit Dehnung von % zu é unterging: 
ahd. métai>) ma már nem tekinthető helyesnek ; SIEVERS kimutatta, 
hogy az ófn. méta egy régi *meizdá, idg. *méizdhá alakon alapszik ; a z 
rövid i után nem enyészett el; a g. mizdő az ófn. alakkal ablaut-viszony-
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ban van ; 1. Beitr. 16, 246 ; 18, 409 ; BRUGMANN Grundr. V 207. 780. 1. — 
A. ném. Mist,szemét4 és ang. mist ,köd' szók nem tartoznak együvé, 1. 
NyK. 28, 349. — A síében szónál nem elégséges magyarázat az, hogy 
«das t der idg. Grundform sept?i- ist im Urgerm. verstummt zwischen p 
und n» : a nasalis i t t sonans volt (n, vagy még helyesebben ni) s így nem 
lehet megérteni, miért kellett volna a í-nek .elnémulnia' ? Helyesebb
nek tartom BRUGMANN magyarázatát, mely szerint a í a sorszámnévben 
(*septmtő-) dissimilatio következtében enyészett el s ez befolyással volt 
a sarkszámnév alakjára is (Idg. F. 5, 377 ; 1. NyK. 28, 407). — Különös, 
hogy a stall szót KLUGE most is, mint munkája eló'ző kiadásaiban, egy 
idg. sthel- gyökórbó'l származtatja, holott SIEVERS meggyőzően kimutatta, 
hogy e szó ll-je germ. ál-böl magyarázandó (Idg. F. 4, 337; v. ö. NyK. 28, 
351) ; maga ez a -cll- régibb -dhl-böl való, ha tehát a -dhlo- főnévszókép
zőt leválasztjuk, az ismeretes idg. sta- (stlüi-) gyökér (illetőleg ennek sió
foka) marad hátra, v. ö. stabulum. SiEVERsnek ezt a magyarázatát elfo
gadta BRUGMANN (Grundr. I2 540), sőt elfogadta maga KLUGE is a Vor-
gesch. der altgerm. Dialekte ez. munkája áj kiadásában (1897. 382. 1.), 
annál föltünőbb, hogy szótárában a régi magyarázatát hagyta meg és 
stellen alatt az idg. stha- gyökérnek ugyancsak idg. ősnyelvi sthel-féle 
bővüléséről beszél. SIEVERS magyarázata alapján a wallen ,vándorolni' 
igét sem lehet egy idg. uel- gyökérből származtatni (a mint azt KLUGE 
lehetőnek tartja), hanem egy germ. *watflöja- tőből kell kiindulni, a mely 
az ófn. wadal (germ. *ivapla-) szóval függ össze. — A siedeln ige alap
jául szolgáló ófn. sedal, kfn. sedel szókat KLUGE a g. sitls (úfn. Sessel) 
mellókalakjainak tartja s egy ti: pl-íéle hangváltakozást tesz föl; e hang
változást azonban, úgy hiszem, bajos volna bebizonyítani; egyszerűbb 
az ófn. sedal-i egy idg. *sed-tlo, *setlo- tőből származtatni (míg a g. sitls 
idg. *sed-lo-nak felel meg). Különben megjegyzendő, hogy BRUGMANN 
újabban az ófn. sedal szónak egy idg. ^kpitlo-tösilakból való származtatá
sát ajánlja, a szó ekkóp az ói. kietram szóval kapcsolható össze (Grundr. 
F 635. és 790. 1.). — A Stunde szó etymologiáját bizonytalannak mondja 
KLUGE ; figyelemre méltónak tartom EHRISMANN magyarázatát, mely 
szerint a szó az idg. s-teud- gyökérből képződött, eredeti jellentése tehát 
,lökés' s ebből,pillanat', v. ö. ósk. afstundu ,azonnal', ófn. stunt,momen
tum', kfn. dri stunt,háromszor' = három lökésben stb. (Beitr. 18, 216). 

Bennünket természetesen közelről érdekel még az a kérdés, meny
nyiben vet ügyet KLUGE szótára a magyar nyelvi vonatkozásokra, azokra 
a szókra, a melyekkel ,külföldi magyarok1 ,magyar külföldiek' és ,ván-
dormagyarok' czímén újabban ismételten foglalkoztak nyelvészeink (1. a 
Nyr-nek főleg 23. és köv. köteteit). Ezek közül azokat, a melyek a né
met irodalmi nyelvben már igazán polgárjogot nyertek, nagyobbára 
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megtaláljuk KujGE-nál. így a Dolmetsch szónál megemlíti, hogy török 
eredetije vagy a magy. tolmács vagy szláv nyelvbeli alakok közvetítésé
vel került a 13. században a kfn. nyelvbe (v. ö. Nyr. 11, 514). A Heiduck 
,östliches Wort, das im 16. Jahrh. zunáchst einen ungarischen Volks-
stamm mit besonderer Nationaltracht bezeichnete', — persze el lehetne 
várni, hogy az alapul szolgáló magy. alakot is közölje. A Husar forrását 
helyesen idézi, de Kutsche szerinte «aus ungar. koszi ,Wagen aus 
Kos2Í' (bei Eaab).» — A Pekesehe szót szláv eredetinek (lengy. be-
kiesza) tartja s ez a származtatás, azt hiszem, helyesebb, mint az a fölte
vés, hogy a szó magyar réven került a német nyelvbe (Nyr. 23, 524): a 
hangtani megfelelés pontosabb a szláv ós a német alak (1. főleg a szóvégi 
vocalist!), mint a magy. bekecs és a német szó között. Eltérő a magyar 
s a német szó hangsúlyozása is (a mint ez pl. Goethe Hermann u. Do-
rotliea-jának ismeretes helyéből is kitűnik : « . . . . und in der Pekesehe 
sich zeigen ; I, 36) ; igaz, hogy e hangsúlyváltozás magában véve még 
nem bizonyíthatna a magyar eredet ellen, v. ö. a Heiduck esetét. -— 
A Tolpatseh szónál nem említi ugyan eredetijét, a magy. talpas-t (Nyr. 
23, 278), de magyarázatával («eine Art ungarischer Soldateno) arra czé-
loz. Hogy a szó a németben ,mamlasz'-féle jelentést is öltött, azt YOLF 
GYÖRGY a Nyr. id. h. abból magyarázta, hogy «a magyar mint lóra ter
mett mindig lenézte a gyalogságot*) s «így a németekhez a talpacs vagy 
talpas némileg megvető mellékjelentéssel ju tot t ; ezt a mellékjelentést 
ők aztán tovább fejlesztették.)) KLUGE (mint már SCHMELLER is I, 603) e je
lentésfejlődóst úgy magyarázza, hogy «gemeint wurde in Deutschöst-
reich mit dem Worte eigentlich der ungar. (oderslav.) Sóidat, der kein 
Deutsch versteht». E jelentés kifejlődésére, úgy hiszem, hatással lehettek 
némely hasonló hangzású szók is (Tölpel; Dalk, dalket; Dilltapp, láp-
pischer Mensch', dilteppisch Hans Sachsnál, 1. SCHMELLER I, 499.; Patsch, 
patschet u. o. I, 415), a melyeknek mind ,mamlasz'-féle értelmök volt. — 
A Tornister szót KLUGE régebben (pl. szótára 3. kiadásában) egyenesen 
a magy. tarisznyd-ból származtatta, most, MEYER G. czikkére (Idg. F. 2, 
441 ; v. ö. NyK. 28, 339) hivatkozva a tót tanistra szóból magyarázza ; 
megjegyzem azonban, hogy MEYER a magyar eredet lehetőségét is megen
gedte s a német szó első r-jét ép a tarisznya alak hatásának tulajdoní
totta. — A Trabant szónál KLUGE most is, mint az előző kiadásokban, a 
magy. darabant közvetítését teszi fel. KLUGE e nézete ellen nálunk MELICH 
JÁNOS szállt síkra Nyr. 23, 472), azt bizonyítgatva, hogy mind a magyar, 
mind a német alak az újszlovón drabant mása. A német alakot illetőleg 
azonban nem hozott föl meggyőző bizonyítékokat ; a á : í hangmegfele
lésnek nála említett példái közül (treppe, troum, tiiren, tragil) egy sem 
tekinthető a szlávból került jövevény szónak, és habár ezek helyett lehe-
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tett volna igazi szláv-német megfelelésekre is hivatkozni, a melyekben a 
szókezdő d helyett t tűnik fel (WEINHOLD, Mhd. Gr. 198. §.), azért ez 
még nem bizonyítja azt, hogy csupán szláv szókezdőd-bői válik a német
ben í s hogy magyar d-böl már nem válhatnék az. Különben a d és t 
hangok váltakozása a németben — a lautverschiebung befejezte óta is — 
sokkal gyakoribb^ eset, semhogy az ilyen kérdésben megbízható krité
riumul szolgálhatna (1. pl. egyfelől a tausend, Traube, másfelől a Dampf, 
dumm stb. szók történetét; a magy. tolmács, vagy, ha úgy tetszik, az ószl. 
tlümaci szónak is a kfn.-ben tolmetsche, ma pedig Dolmetsch felel meg) és 
hogy főleg egyes nyelvjárásokban egymáshoz mennyire közelálló hangok a 
d ós t (szó kezdetén), az eléggé ismeretes (WEINHOLD Mhd. Gr. 192. §. Bair. 
Gramm. 140. § ; BEHAGHEL, Paul-fóle Grundrissl2 728.). Nem lehet tehát 
azt mondani, hogy a német Trabant szókezdő í-je csak szláv rf-ből (s nem 
akár magy. d-höl is) származhatott, s nem lehet mondani, hogy dnzonyos, 
hogy RLUGE állításában tévedett.» A magyar nyelvbe a török eredetű szó 
szláv közvetítéssel kerülhetett; lehet, hogy a német is a szlávból vette, de 
eddigi ismereteink szerint épúgy lehetséges az is, hogy a magyarból. — 
A hurrá szót KLTTGE természetesen nem a ^magyar huj-rá, haj-rá-
ból származtatja, mint a hogy azt minálunk megpróbálták (v. ö.Nyr. 
25, 470); a kfn. hurrá a lmrren (lat. currere) igének (a mely még 
Bürger Lenore-jében is előfordul) imperativusa, a melyhez a kfn. nyelv
ben egyébként is igen gyakori -á pavticnla járult, 1. pl. wáfená, láza, 
hilfá, neiná ; még Fischartnál: höra, horcha! (GRIMM, Gramm. 3, 290. 
és WILMANNS, Gramm. 2, 662). 

Becses ós érdekes része RLUGE könyvének a német szókincsnek 
chronologiai összeállítása: itt látszik, hogy a német szavaknak csak na
gyon csekély része idg. ősnyelvi örökség; a nyelvkincsnek további gya
rapodása a régi gyökerekből való új képzés és más nyelvekből való köl-
csönvétel útján történt. Egyik-másik szónak az illető csoportba sorolására 
nézve különben kétségünk lehet; nem látom be pl. hogy a Ritter szót 
mily alapon lehet a közös ,európai' szókincs elemének mondani ? Az ez
után következő szómutató sincsen hibák nélkül; a latin rovatban pl. ott 
találjuk az animál szót a ,Tier' czikkre, a saeculum szót a ,Seelel czikkre 
való utalással: e latin szókról csakugyan szó volt a régebbi kiadások illető 
helyein, ebben a kiadásban azonban a szerző törülte őket s így az index
ben sincsen jogosultságuk. Mindezek azonban elenyésző csekélységek a 
munkának jól ismert jelességei mellett, a melyek az uj kiadásban még 
inkább szaporodtak. 

A czíműl írt másik etymologiai szótár DETTER FERDiNÁNnot vallja 
szerzőjének s ugyanabban a gyűjteményben jelent meg, melynek egyik 
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füzetében MERINGER adta az indogermán nyelvtudomány rövid foglalatját 
(l.NyK. 27, 407). KLUGE vaskos kötete mellett szinte eltörpül ez a zsebbe 
való könyvecske, a mely dióhéjban adja a német szófejtós főeredményeit. 
Nem lehet tagadni, hogy a nagy közönségnek szánt kis könyvet ügyesen 
állította össze jónevű szerzője. A bevezetés az általános tudnivalókról, 
az idg. nyelvrokonságról, a germán ó'snyelvró'l s a német szókincs alaku
lásáról szól röviden és helyesen. Az ezután következő' szótár természete
sen nem adja az egyes szóknak afféle részletes óletetörténetót, a milyennek 
megírását KLUGE az etymologiai szótár feladatának tartja : a szerző rend
szerint a rokonnyelvi alakok egybeállítására szorítkozik, csak kivételesen 
bocsátkozik hosszabb fejtegetésbe. Könyvébe csak oly szókat vett fel, a 
melyeknek magyarázatát legalább valószinünek lehet mondani, — a 
többit egyszerűen mellőzte s így még az oly közkeletű szók is hiányoznak 
szótárából, mint breit, Dolch, Drüse, Eidam, Eidechse, eitel, erlauben, 
farbe, flehen, Geier, gross, heissen, kofán, karg, klug stb. Szófejtéseiben 
természetesen KLUGE-ra támaszkodik, a czikkek túlnyomó része egysze
rűen ama nagyobb munka czikkeinek kivonata; de azért mégsem követte 
vakon e fő forrását, egyes czikkei Ítéletének önállóságáról tanúskodnak, 
pl. eben (1. im-ago, im-itari, v. ö. Beitr. 15, 229.), emsig (ósk. ama baj
lódni; szkr. ámíva), Haar (a scheren gyökeréhez, gör. xstpsiv), Höcker 
(szerzőnk szerint talán a hoch melléknévhez, míg KLUGE a szkr. kubja, 
gör. xu<póq szókat veti vele egybe) stb. A tulajdonnevek etymologiai ma
gyarázatára több ügyet vetett, mint KLUGE. Alkalomadtán magyar szókat 
is említ, pl. Degen alatt a magy. ddkos-i, Kerl alatt, király-t. 

DETTER kis szótára, bár tudományos czélokra jóformán szóba sem 
jöhet a KuuGE-é mellett, mint megbízható ós rendkívül olcsó könyvecske 
bátran ajánlható azoknak, a kik részletesebb megokolás nélkül akarják 
megtudni egy-egy német szónak etymologiáját. 

PETZ GEDEON. 

KiseM) közlések. 
Beccze, boczi, poczok. Nem rég megjelent munkámban, mely a 

zsidó irodalomba behatolt görög és latin szavakkal foglalkozik (Griechisehe 
und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Targum, Berlin, 
Calvary), többek között alkalmam volt a magyar beccze szóra is utalni 
(I, 306). Minthogy ama munkában a dolog érdemével nem foglalkoz
hattam, legyen szabad e helyen a czímben adott magyar szavakról néze-


