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nűl lesz aggastyánná, a nélkül, hogy az emberi dolgok lassú, de folyto
nos változásira ügyelne.

Koch combiuatiói mindenesetre igen tanulságosak, s a lelkiisme
retes és alapos kutatás barátja gyönyörrel és haszonnal fogja olvasni 
művét.

Tata, augusztus. E r d é l y i  K á r o l y .

Dentsch-Neugriechisches Handwörterbuch. línter besonderer lierücksich- 
tigung dér neugriechiseben Volkssprache, bearbeitet von Dr. Antonios 
JannarakU. Hannover, Hahn 1883. 8-rét, NG1/* iv két részben. Ára 
8 márka.

Szerző, ki Kréta szigetén Chania városában él, s ki 1876-ban 
(Leipzig, Brockhaus) Kréta's Volkslieder czímű gyűjteményét közölte, 
több éve azon fáradozik, hogy az újgörög nyelv és irodalom iránt érdek
lődőknek oly műveket adjon kezükbe, melyeknek segedelmével az új
görög nyelvet tökéletesen megtanulhatják. 1877-ben bocsátotta közre a 
hannoveri Hahn-féle könyvkiadónál Neugriechische Grammatik nebst 
Lehrbuch dér neugriechischen Volkssprache und einem methodischen 
Wörteranhang (nagy 8-rétben, 4 márka) czimű nyelvtanát, ez évben 
jelent meg a fönt idézett német-újgörög szótára, s a mint előszava IV. 
lapján olvassuk, most újgörög-német szótáron dolgozik, melyről azt 
mondja, hogy tizezernél több új szót fog tartalmazni, mint a mennyit 
bármelyik szótár eddig fölmutathatott.

A mi eljárását illeti, ő azon van, hogy az újgörög nyelv fejlődésé
nek mostani álláspontját a praktikus használatra feltüntesse, ő tehát az 
elavult és használatlan vagy önkényesen csinált szókat és kitételeket 
vagy csak keveset vagy épen nem veszi figyelembe. Elvitázhatatlan 
érdeme, hogy a szókincsbe nem csak az irodalmi szókat vette föl, hanem 
a népnyelvbelieket is figyelemre méltatta. Igaz ugyan, hogy így sok 
nem-görög és sok vulgáris kitétel került a szótárba ; de ezt csak helye
selni lehet. A praxis embere szívesen veszi, ha nemcsak a classicus 
phrasisokkal ismertetik meg, hanem azzal is, a mi a mindennapi élet 
ajkán forog : a nyelvbuvár pedig, a ki a nyelvnek nem annyira mester
séges mint inkább természetes fejlődését akaija megismerni, épen a nép
nyelvben szókincset fogja különös érdekkel fogadni. A szerző igen helye
sen cselekedett, midőn a műszót, 3po; 7i/vtx<í;-t, a közönséges kitételt, 
xotvov za'i áőoxi|xóv-t, a vulgárist, őr̂ ufőőcs t] yuoa'.ov-t, sőt még azt is, a mi 
legalább Kréta szigetén használatos, különös jelekkel egymástól meg
különbözteti.

Nincs szándékunkban az előttünk levő szótárt tüzetesen meg
bírálni : oeak figyelmeztetni akarjuk olvasóinkat reá, mint olyan műre, 
mely az új-görög nyelvvel foglalkodónak minden esetre nagy szolgálatot
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tesz. Végig nézvén rajta, az derűi ki, hogy szerzője nagy szorgalommal 
és helyes módon járt el. Még a legjobb szótárban is mindig akad helyre
igazítani vagy pótolni való. Magától értetődik, hogy az Jannarakiséra 
nézve is áll, a mi azonban a róla mondott Ítéletünkön épenséggel sem
mit sem változtat. Hadd közöljünk itt egy pár szót, mely a közéletben, 
nevezetesen a kereskedőknél járatos; de a szótárban nem találtatik:

Abladung : íj árcofópTiat;, r, Ixsóptfoat;. — á7to<pápT(o?tc-nak és oTcaxaá- 
pi9(ia-nak is mondják, valamint arcooopTt̂ w helyett azt is, hogy araTcripw, a 
mi elgörögösödött olasz szó.

Abrechnung: rj exxaSáptot; XoyaptaauoÜ, 7) jat;. — így i s : IxxoSá-
prjat;, XoYapta(7u.oü nélkül.

Allmahlig alatt az ady. csak igy van fordítva: xaxa ptxpáv,
De így is mondják: óXíyov xat’ oXíyov, sőt így is: atya atya.

Aufgabsrecepisse: rt ôprâ óŐÊ t?. Nincs a szótárban.
Befund nincs a szótárban. A görög kereskedő valami árúnak a súly

beli Befund-ját árcőőovi;*szal fejezi ki.
B&ige8chlo88cn (csak Beischliessen alatt fordúl elő): rpcXetoro?. — így  

is : í'jcóxXeurof.
B ericht: f( exSeat?, rt oi>ÍY7jat;, rt [jiaTupía. — Mondják íj eTStjoic és rt 

ava<popá-nak is.
Be88erung: r, J3eXTÚoats, fj őtópSíofft?. A kereskedő az ár, a pénzviszony 

javulását xaXXtT̂ peua:(-szel fejezi ki.
Bianco, Blanco, Blankett, Bianco-Credit nincs a szótárban. Ezt az 

utóbbit ávoixTi] 7rí<rro>?i;-szal találtam kifejezve.
B(ir8en8chlÜ886: -ca oupî oXaís. Nincs a szótárban.
D ebit-Credit: f, 7itaxô pc'fu<j';» Nincs a szótárban.
Einladung: -póoxXrp'.i. — Az Ausladung ellenkezőjét jelentő Einla- 

dung nincs említve.
Enorm  nincs a szótárban. V. ö. Ejorbitant és Übernuissig. Megjegy

zem, hogy •ĵ po'j'xo;-t a tetemes árról, költségről is mondják.
Flnche : t o  énírceőov, köznépiesen (Kréta szigetén): f ( aiáőa. A görög 

kereskedő a gabona-árú felületét, színét oái^a-nak mondja. Oláh. szó, arcot 
jelent. V. ö. olasz faccia. őia ©á-̂ a a gabona-árú maszkirozása végett, hogy  
teszem az árú szép külsőt musasson.

G&wicht : to flápo;. De így i s : t o  ú̂ftov.
Gruppé (francz. groupe): to £pr,ijiaT<58e|Aa.
Hausse és Baissc nincs a szótárban. Amazt u-}tü<n;-nak találtaira ki

fejezve.
Mais : ó apapóatio;, f, £ea, köznépiesen: to $evix'í<xxapov, t<5 xaXaajTÓxi. 

Ezt az utóbbit így is találtam: xaXa;A(jouxi.
Nieder : /3aaaXós, -/auTjX'S;, ta-etvó;, euteXt̂ . Tapasztalásom szerint igy 

is: /aATjüLÓ; metathesissel. A nieder =  gering-et rapaxaTixó;-nak is mondják.
Obligo : íj űzo/pitou;. Nincs a szótárban. V. ö. Obligation.
Reuter, Reutem : nincs a szótárban. Az igét így találtam, kifejezve: 

xooxíví̂ <.j, a mi voltakép =  szitálok.
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Scheffel szóhoz megjegyzem, hogy a gabonamérő faedényt az oláh
országi görög gabonakereskedők {3iptt£a-nak mondják.

Sehiff/akrt alatt nincs meg: íj jcotajiowXota (Flusschifffahrt alatt 
megvan).

Schleppschiff: to £ ujaouXxov jcXoIov. — így is to aXemov, a német után.
Spreu : ta á^upáxta, tá xáp<pr], o cpoputó?, ta uxû aXa. — így i s : JcXiá(3a 

(szláv szó: pléva. Az oláhban plévu-nak, a magyarban pelyvának és polyvá- 
nak hangzik).

üm iadim g: íj [xExaoópxajai;. Nincs a szótárban.
Vergesslichkeii: íj |jiiX7)a[j.o<rJvrn íj I«iX7ja;xov7j, íj t̂X^aar,. Hiányzik itt 

t'o Xc&o;.
Wart egeid: to atáXXtov. Nincs a szótárban.
Budapesten, 1883. m á j. 15. P o n o r i  T h e w r e w k  E m il .

SZÓMETAR KÉRŐI.

Volt hajdan egy szép hajadon, 
Tehenet ment terelgetni, 
Terelgette tócsa felé,
A tócsában kacsát talált,
Partján rnczát riasztott föl.

Haza hozta a rnczáját, 
Hizlalgatta kis kacsáját,
Készen volt a kacsa fészke,
Arany tojást tojott bele.

Kotlik rajta, költögeti,
Hát csak lány lesz a tojásból.
Mi legyen a leány neve, — 
Szorszatár-e, Szómetár-e?
A Szorezatár név az nem szép,
A Szómetár név csak az szép.1)

Kis időbe került csupán,
Öt hó múlt csak, hat hó múlt csak.

S lett belőle szép leányka,
Lett belőle jó leányka,
Hírét hallá három legény 
Kilen czczel fölérő kérő:
Egyik a Hold, másik a Nap, 
Harmadik az Éjszakcsillag.

Először a Hold jött hozzá, 
Csörgő aranyt csörögetve, 
Csöngő üstöt csönögetve:
•Légy az enyém, szép leányka, 
JŐj el hozzám a hazámba,
Arany színű szobácskámba, 
Ezüst köves kamarámba!»

Nem akart a némber menni, 
Fejét rázva felelt a lány :
•Nem merek én Holdhoz menői, 
Különös a Holdnak képe, 
Változó a viselete:

*) Szorszatar annyi mint kacsa leánya vagy kacsatündér. Szuometar 
(Szómetar) =  Finnország leánya v. tündére. F o rd .
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