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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-
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temet elmondani. Megjegyzéseimmel talán elérem azt, hogy nálamnál 
bivatottabbak fognak a dologhoz hozzászólni. 

Ezen fogalom számára: c s e c s , emló ' [juíaxot, mammaé) az új
görögben fió£iov, fiú$a szavak járják (1. JANNAEAKIS szótárát), a melyek 
mellett @IQ, fiiCiov, többesben fiiCa, fií^ia is előfordulnak (LANGE, Glossar. 
Graeco-Barbarum). Ugyanilyen hangzású szavak a sémi nyelvekben is 
vannak: beza az aramban (LEVY, Targumisches Wb.), beza a szírben 
(PAYNE SMITH,. Thesaurus Syriacus) és bezza az arabsban, mint a hogy a 
két nevezett szótárban fölemlíttetik. Ezen meglepő hasonlatosság gon
dolkodóba ejti az embert. Hol van a szónak hazája, az árja népeknél-e 
vagy a sémieknél ? Más indicium hiányában a kérdésben nézetem szerint 
az dönt, hogy melyik nyelvcsaládban van a szónak nagyobb keleté, azaz, 
mely nyelvcsaládban találhatók ama szónak rokonai ? 

FLEISCHEIÍ, a tudós lipcsei tanár, az arabs szót a következő jelen
tésekben ismeri: Saugwarze, Zitze beiThieren, Brustwarze beiMenschen, 
auch das ganze Euter, die ganze weibliche Brust (a. LEVY szótárához írt 
jegyzetben, I, 419). A szó mellé állítja a népies németből Biez, a fran-
cziából pis, az olaszból bozza ( = kelevény) alakot; v. ö. olasz bozzetto, 
boccia, bottone, franczia bouton (= rügy), a németben nyelvjárásilag 
Butz. Az arabsban bez- vagy buz-nak mondják a pipaszopókát is, a főnév
ből származó ige pedig azt jelenti, hogy rügyezni, rügyet hozni. Az új
görög fiófyov szót és származékait FLEISCHER nem említi. Ez alakban 
a XII. század óta ismerik e görög szót, oly időből, midőn arabsok és 
görögök már sűrűn érintkeztek egymással, és így nem lehetetlen, hogy a 
görögbe az arabsból jött. A sémi nyelvekben azonban a gyökérnek nincsen 
leszármazása, mely oknál fogva helyesebb a szónak eredetét a görögben 
keresni. Az ógörögben bizonyosan összefüggnek vele (3Ó£OJ {fíóio mellék
alakja), (3ú{j]v és ftóafta szavak. Az alapfogalom e szerint a m é g t ö l t ö t t -
s é g volna, mely jelentésből önkényt következik a többi: a genynyel teli 
kelevény, a zsírral teli emlőcsúcs vagy e m l ő b ú b , a tejjel teli emlő, a 
nedvvel teli rügy ós a szintén nedvet adó pipaszopóka. Ide tartoznék 
aztán az ógörögből még fío^áazpia = nutrix, dajka; zhd-7] r\ ftu£fj.(Tzpta 
(STEPHANUS, Thesaurus II, 452, párisi kiadás); újgörög (i'jQíva) = (luQáxo 
EusTATHius-nál annyi mint yaXouyéío vagy yalooyéofia: (FOY, Lautsystem 
der gr. Vulgársprache p. 22). A fiolává) = /w£áco-íé\e egyenlet a helyes 
nyomra vezet bennünket: az összes említett újgörög alakok kétségkívül 
arra az elterjedt szócsaládra vezetnek vissza, a melyből mint typus \iá£pc, 
,csecs, csecsbimbó' emelkedik ki ; nem kell egyebet konstatálnunk, mint 
az m és b hangok változását. Ennyi, gondolom, elég annak bebizonyí
tására, hogy a kérdéses gyökér inkább árja mint sémi. 

Hogy a magyar nyelvben e fogalmakat illetőleg ugyanoly szellem 
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uralkodik mint a nevezett sémi és árja nyelvekben, mutatja többek 
között már azon körülmény, hogy a magyar is bimbónak nevezi a csecs 
csúcsát, sőt az is lehetséges, hogy maga a csecs szó szintén csak a csúcs-
nak változata, tehát növény képében tünteti föl a nyelv. A magyar 
paraszt továbbá igen sokszor bimbónak nevezi a tehenét; én legalább 
nem ismerek esetet, hogy lovát vagy akár az ökrét is így nevezné. 
A tehén bimbó, mivel nedve (teje) van és mint a rügy kifakad. 

Ebből kiindulva, azt gyanítom, hogy a magyar beccze egy és ugyan
azon gyöktí a fent érintett bezza sémi és buzi árja szókkal. A MTsz. fő
kép a Dunántúlról ismeri a beesne vagy beccze szót, tehát oly vidékről, mely 
leginkább használhat egy közkeletű, európai szót. Becze vagy beccze a 
Dunántúl (én a zalamegyei és veszprémi nyelvet ismerem tapasztalat
ból) a tehenet jelenti. Ha jól tudom, ezt az elnevezést főképen a gyer
mekekkel szemben használják a felnőttek és maguk a gyermekek is. 
Mindamellett nem hiszem, hogy beccze beczézgető név volna; ez utóbbi 
jelentésben sohasem mondjuk becczézni, hanem beczézni. S miért beczéz-
nénk csak a tehenet ? miért nem a hűséges kutyát, az ölben heverésző 
macskát? Más az, ha a beccze azt az állatot jelenti, melynek «beczéje» 
(tőgye, németül Biez) van, mely tele van tejjel és melyet szopni lehet. 
Hogy szopni lehessen, úgy látszik, hozzátartozik a fogalomhoz, mint fent 
a pipaszöpókáról láttuk. Az, a mi szopik, a borjú, szintén beccze, a MTsz. 
szerint beczek (v. ö. fiók, fióka fiúhói). A közönséges nyelvhasználatban 
a vég-A; lekopott és beczek helyett becze, e helyett (talán differenciálás 
kedvéért): boczi. Érdekes, hogy Komáromban a serdülő leányt is böczé-
nek mondják (MTsz.); ebből világosan kitűnik, hogy a szóban nem a 
beczézgetés fogalma rejlik, mert akkor inkább beczózgetnénk az egész 
kicsiny leányt vagy tán a kicsi fiút is, hanem épen a tejesedés korában 
nevezzük a leányt böczé-nek. Ellenben nem tudom megmagyarázni, hogy 
miért becze a gabonaszál is, hacsak nem azért, mert bizonyos időben 
t e l i a kalásza; e szólásban: «Maradt egy kis böccze» különben it t is egy 
c s o m ó kalászt lehet érteni. 

A mélyhangú boczi mellé állítom' a poczok szót. Beczek ós poczok 
között kétségtelen a rokonság. A t e l t , kidomborodó has bizonyos tekin
tetben olyan mint a csecs, tehát a becz elterjedt gyökérszóval lehet 
jelölni. Ha az ember kiszögellő taglejtéseket csinál, akkor peczkes; meg 
lehet pöczkólni az emberi test kiálló részeit, az orrot, a fejet stb. Daczára 
annak, hogy itt a kiszögellés, az előretolulás is lehet a fogalom alapja — 
a mi utóvégre a csecsre, a rügyre stb. is ráillenék — mindamellett a> 
tömöttség, a megteltség alapgondolatánál maradok, mivel így a beccze 
beczek, poczok szók is e körbe tartozhatnak. 

Az ide tartozó szavak egy részét SCHUCHARDT H. is említi Romano-
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Magyarhches czímű czikkében (Zeitschr. für román. Philologie XV, 88). 
A kiszögellés közös fogalmát találja ily szókban, mint buga (csigabuga = 
csigabiga) és buga, boga, bog = Knoten, Knorren, Kőiben. Ámde a 
tömöttség fogalma ezekben is legalább oly nyilvánavló, mint a kiszögel
lése; az ágnak boga van, azaz az ágon csomó, tömörülés van. Az ágas-
bogas fa abban különbözik más fától, hogy ágai nem egymástól szét-
váltan, hanem összekuszálva, tehát csomósán és tömötten nőttek; v. ö. 
NySz. nodus és tuber. Az a rokonság, a melyet SCHUCHARDT buga és buta 
között talál, a tömöttségen alapszik; ez a t e r t i u m c o m p a r a t i o -
n i s. Buta ember lehet a vézna és lapos termetű is; de ha nem nyilt a 
feje, hanem z á r t és t ö m ö t t , akkor buta; igaz, hogy a tömöttség 
jtt csak képletes. A német dmnm KLUGE szerint (Etym. Wb. 5. kiadás) 
iényegében véve annyi mint stumm : a ki nem beszél, a kinek zárt a 
szája. A héberben vastag tömött hús ugyanazon szó mint a buta, balga 
(készei). Ha németül «Butz» a kicsiny és v a s t a g növény, állat vagy 
ember (SCHUCHARDT 100 1.), úgy ennek nem a kiszögellés az oka, hanem 
a tömöttség. Francziául bosse = Schildbuckel, azaz az egész egy csomó
ban fut ki. A magyar bütyök, buczkó, bütykös szintén a tömött, jól kitöl
tött, csomósán kiálló dolgok. Újgörög /moxla (olvasd bókja) pláne a 
szájat töltő falat; micsoda kiálló vagy kiszögellő volna ebben? A tömött
ség fogalma itt mellőzhetetlen. 

Azt vélem ennélfogva hogy a MTsz. helytelenül csinál a beccze és 
beczéz fogalmakból egy czikket; ez két különböző dolog. Nem áll az 
sem, a mit a Nagy Szótárban olvasunk (481), hogy becze ((gyermeknyel
ven* kis borjú, néhol boczi — mert a becce szóval inkább a tehenet jelö
lik és nemcsak gyermekek, hanem felnőttek is. A BALLAGi-fóle Teljes 
Szótárban tájszólásképen még azt találom, hogy beczebeteg == kényes, 
érzékeny beteg; ez nagyon feltűnő adat, mert e szerint becze majd szen
vedő ( = elkényeztetett gyermek), majd cselekvő (— kényeskedő beteg) 
értelemmel bír •— oly dolog, mely ellenkezik a nyelv szellemével. 

Ha a magyar beccze tényleg annyi mint bez az árja és sémi nyel
vekben, azaz emlő, tőgy, akkor a becző szó és ennek származékai (bab, 
borsó, lencse stb. hüvelye értelmében) szintén e körbe tartozhatik, mert 
az emlő hüvelye a tejnek, a rügy hüvelye a nedvnek, úgy a beczŐ hüvelye 
a magnak (babnak, borsónak stb.). Ámde ez csak mellékes odavetós. 

KRAUSZ SÁMUEL. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
Akadémiai Értesitő. A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizedik kötet. 1899. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, birálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ba ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályórtekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelbetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbizbató szakférfiak tollából. Megjelenik minden bó 15-én. Évi előfizetési ára 
3 frt. Az «Akadémiai Ertesitő»-t dijtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—IX. kötet még néhány péklányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
3 frt; a Könyvkiadó Vállalat uj aláiróinak 2 frt 25 kr. 

Archaeologiai Értesitő. Uj folyam. XIX. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a bazai és külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkek e 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október ós deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 6 forint; egyes füzetek ára 1 frt 20 kr. 

Athenaeum. Philosophiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Nyolczadik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30—35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 5 frt. 

Irodalomtörténeti Közlemények. Kilenczedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilődy Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbízásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 5 fi-t, egyes füzet ára 1 frt 50 kr . 



M a t h e m a t i k a i és Természettudományi Ér tes í tő . 
XVII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti König Gyula osztálytitkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő» a M. Tud. Akadémia 
III. osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy 
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból 
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik 
meg; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 5 frt. 

Nyelvtudományi Közlemények. Huszonkilenczedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbizásából szerkeszti Szinnyei József.' 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv fényei
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyárral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember ós deczember elsején, Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 3 frt. 

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a Magyar ' 
Történelmi Társulat közvetítése mellett a M. Tud. Akadémia törté
nelmi bizottsága. 

Megjelenik minden negyedévben 12 íves füzetben, félig feldolgozott forrás
tanulmányokat, magyar történelmi levelezéseket, kisebb naplókat és forrás
munkákat, mívelődéstörténeti adatokat stb. tartalmaz. Egyes füzet ára 1 frt 30 kr. 

Megrendelhetők 

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2. szám. 
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