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TINGEL-TANGEL subst. m., ab 1895; auch ting-tangiel, tingel, tyngel,
tyngiel-tangiel ; ‘zweitklassiges Kaffeehaus oder Restaurant, wo Auftritte
von Künstlern stattfinden; Kabarett’ – ‘podrzędna kawiarnia lub
restauracja, w której odbywały się występy artystów; kabaret’: 1895 Kur.
Świąt. nr 7 s.3, Wiecz Pan Toporek, dyrektor artystyczny w pewnym
tingel-tanglu. ◦ 1898 Mucha nr 10 s.2, Wiecz Temu do “ting-tanglu”
w Warszawie iść radzę. ◦ (vor 1901) 1983 Zap 158, NowoK Puszcza w ruch
gramofon, który wyje piosenkę z tingel-tanglu wiedeńskiego. ◦ 1903 Berent
Próchno 142, Dor Urwała się wreszcie muzyka i runęła kurtyna. Błysk
światła, oklaski, bicia lasek o podłogę... tyngiel-tangiel. ◦ 1904 Matusz.I.
Twórcz. 253, Dor Tonął on w wirach wielkomiejskich i truł się wyziewami
tynglów, kawiarni i teatrów. ◦ 1907 Wolne żar. nr 1 s.8, Wiecz Zamiast do
teatru wstąpię w takim razie – do tinglu! ◦ (†1911) 1951 Nałk.W.Pisma 277,
Dor Jako eks-kapelmistrz teatrów ogródkowych czy też kelner, który zwiedził
wszystkie stolice Europy, znał wszystkie hotele i tingel-tangle. ◦ vor 1919
Brt., Sw Do tynglu, panowie! ◦ [LBel.] (†1925) 1950–1952 Reym.Now.V
205, Dor Zwiedzał tingle i kawiarnie a wszędzie (...) sypał napiwkami. –
Sw, Dor (przestarz.). � Var: ting-tangiel subst. m., [hapax] 1898 Mucha nr
10 s.2, Wiecz; tingel subst. m., 1907 Wolne żar. nr 1 s.8, Wiecz ◦ [LBel.]
(†1925) 1950–1952 Reym.Now.V 205, Dor – nur Dor (przestarz.);
tingel-tangel subst. m., 1895 Kur.Świąt. nr 7 s.3, Wiecz ◦ [LBel.] (†1911)
1951 Nałk.W.Pisma 277, Dor – Sw, Dor (przestarz.); tyngel subst. m.,
1904 Matusz.I.Twórcz. 253, Dor – Sw, Dor (przestarz.); tyngiel-tangiel
subst. m., [hapax] 1903 Berent Próchno 142, Dor – nur Dor (przestarz.). �
Etym: nhd. Tingeltangel subst. n. (m.), ‘billige Unterhaltungsmusik; Ort, wo
diese geboten wird’, Klu. � Der: tinglowy adj., 1905 Kolce nr 13 s.2,
Wiecz; tingelek subst. m., [hapax] 1909 Kolce nr 29 s.6, Wiecz; tynglówka
subst. f., [hapax] vor 1919 Brt., Sw, zuerst geb. Sw. ❖ Das deutsche Wort
stammt aus Berlin und ist lautmalerisch (für Musik); der Erstbeleg ist von
1872 (Kluge).
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