
„Az idő és társai"-hoz 

I. 

1. A BTLw. megjelenése óta török jövevényszóként elfogadott és talán 
legtöbbet idézgetett kölcsönszavunk az idő, BERRÁR JOLÁN 1961-ben meg
jelent „Az üdő ~ ideje tőtípusról" című cikkével (MNy. LVII, 31—39), ill. 
már előbb a Magyar Nyelvtudományi Társaságban elhangzott előadásával 
ismét kérdésessé vált. Ennek a tanulmánynak a nyomán született meg t i . 
BALÁZS JÁNOS „Mennyi idős az idő?" (MNy. LXI, 404 — 12) igen figyelemre 
méltó dolgozata. Azzal ui., hogy BALÁZS az idő-t egy ősi fgr. i- mutatónóvmási 
tőből raghalmozással önálló jelentésűvé vált időmeghatározószónak magya
rázza, idő szavunk a már biztosnak hitt révből, ismét a korábbi török -^finn
ugor magyarázati lehetőség medrébe sodródott. — BALÁZS finnugor elméletét 
török részről LIGETI ingatta meg „Az idő és társai" c. válaszában (MNy. LXI I , 
385—398) éspedig azzal, hogy lényegében megfordítja a tételt: Vitatott régi 
török jövevényszavunk az idő < *ödäy < *ödäk ragos alakjában igen korán 
beléphetett a határozószók „elsöprően fgr. jellegű kategóriájába" (390) s a 
magyar szókincs fgr. elemeivel közösen átélt hang-, alak- és jelentéstani válto
zásai ma, hosszú évszázadok után könnyen azt a látszatot kelthetik, mintha 
idő szavuk a BALÁzsnál vázolt nyelvtörténeti események eredménye, nem pedig 
egyik közrejátszó komponense volna. — A két értékes megnyilatkozás örven
detes gyümölcse, hogy idő szavunk olyan alapos kétoldali megvilágításban 
részesült, mint az ebbe a kategóriába tartozó jövevényszavaink egyike sem. 
Ha most negyedikül mégis a problémához nyúlni merészkedem, az azért tör té
nik, mert a szerzők eltérő véleménye gondolkodóba ejtett egyéb magyar, török 
és főképpen egyes csuvas időt jelentő szavak sorsán. 

2. L IGETI „ A Z idő és társai" c. cikkében a magyar dél szóra, mint mon
danivalója szempontjából közömbös időmeghatározásra szándékosan nem té r 
ki (390). Valószínűleg ennek a körülménynek tudható be, hogy az arab — 
perzsa vâ%àt-saman és a török eredetű cu% mellett nem került sor a perifériális 
csuvas szókészletbe szorult 'vremja' jelentésű tel szó megemlítésére sem. Igaz, 
a dél nem tartozik szorosan az idő problémakörébe, de a csuv. tel etimológiai 
háttere érdekes betekintést nyújt a török időmeghatározások alakulásának 
módjába, és felveti a magyar dél szóval való összefüggésének gondolatát is. 

Amint az ótör. öd 'Zeit' nemcsak az idő, időpont kifejezésére, hanem a tér
beli jelenlét megjelölésére is szolgálhat (BANG—GABAIN, TTT. IV. Anm. 14), 
azonképpen a csuv. tel is nemcsak tempust, hanem locust is jelent. De ha fel
ütjük a mai modern, elsősorban a társalgási és irodalmi nyelvre kiterjedő 
orosz—csuvas szótárak 'vremja' címszavát, ott valóban csak a fent említett 
idegen eredetű idő jelentésű szavakat találjuk s még a népköltésben elég 
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gyakori orosz jövevényszó a vërëm v. vërëme sincs megemlítve (vö. ASM. V, 
360). Hasonlóképpen állunk az ilyen típusú szótárak 'mesto' címszavával is. 
A csuv. vyrän (közt. orun) és sër (közt. jer) értelmezés mellett legfeljebb utol
jára kerül sor a 'mesto' jelentésű tél megemlítésére is, mint pl. DMITRIEV 
orosz—csuvas szótárában, de már a példamondatokban nála sem esik szó 
róla. — Ha azonban csuvas—orosz szótárt forgatunk pl. jEGOROvét (Cäväsla-
vyräsla si. II. kiad.), megtaláljuk benne a tél címszót 'vremja' és 'mesto' jelen
tésében is. A nyelvjárási gyűjtésre támaszkodó A§MARiN-féle Thesaurus-ban 
pedig egészen bő tájékoztatást kapunk a tel jelentésére vonatkozólag: 1. 'opre-
delennoe mesto, mestnost'; SL" 'vremja'. A locus—tempus főjelentésekből folyó 
egyéb jelentésárnyalatok (cel', dom; slucaj, otnosenie stb.) és a nyilvánvalóan 
homofon 'tolk' megemlítése mellett utalás történik a tel mai túlnyomórészt 
adverbialis, ill. postpositionális funkciójára is: 'okoló mesta; okoló priblizi-
telno (vo vremeni)' Asm. XV, 28—33. A példamondatokból azonban kiderülj 
hogy a tel önálló tempus jelentésben jóformán már csak megmerevedett kifeje
zésekben éh per telte 'odno vremja' (XV, 29), vagy JEGOROV csuv.—orosz 
szótárából idézve: tël-tëV mestami, vremja ot vremeni'; tëllën-tëllën 'mestami-
vremenami'. Feltűnő, hogy PAASONEN népköltési anyagon nyugvó Szó jegy
zékében sincs nyoma a tel 'idő' jelentésének. A tel locus értelmű használatára 
ellenben AsMARiNnál és SiROTKiNnál is bővebb adat tár áll rendelkezésünkre, 
s bár a mai csuvasban nyelvújítási, ill. új szóalkotási célokra is felhasználódik, 
mint pl.: %äj, telle säma% 'samostojateïnoe slovo' (vö. A. A. ANDREEV, Cävas 
cëlxin leksikologije 155), használati köre már hely jelentésben is eléggé körül
határolt. 

3. Ezzel az avulóban levő 'mesto-vremja' alapjelentésű csuv. tel szóval 
függ Össze JEGOROV etimológiai szótára szerint is (245) a közt. nyelvekben 
ugyancsak különböző jelentésekben ismert, hangtanilag pontosan megfelelő 
tüs (csuv. / ' ^köz t . s: első szótagbeli őst. ü >> virjal ë > a n a t r i ë). Az elő
forduló különböző jelentéstartalmú közt. nominális és verbális tüs adatokból 
ezúttal szorosan csak a locus-tempus jelentésű, a csuv. tel szóval etimológiailag 
összetartozó példákat emelem ki. — A bennünket érdeklő nominális tüs-t 
RADLOV szótára csupán idő, ill. 'Mittag, Süden' jelentésben hozza (III, 1586). 
KÄSGARI: tüs (BROCKELM. 225) és HOUTSMA: düs J-ji (73) is csak 'Mittag' 
jelentést ismer. Hasonlóképpen több újabb keletű török—orosz szótár, mint 
pl. JUDACHIN kirgiz—orosz szótára tüs (774), BASKAKOV—TOSCAKOVA ojrot — 
orosz szótára: tüs (163), PALMBACH tuvai—orosz szótára: düs (176) is csak 
'polden' és 'obednoe vremja, obed' magyarázatot ad. És ebben a kizárólagos 
dél jelentésben került át a szó a száj an—szamojéd nyelvekbe: kam. t'ius 
'Mittag' (vö. JoKi, Die Lehnwörter des Sajansamojedischen 346). A régiek 
közül VERBICKIJ (1884) altáji szótára a 'noc' ellentéteképpen 'den' jelentésről 
számol be (396) és a szerző nélkül megjelent baskir—orosz szótár (1958) szerint 
tes nemcsak am. 'poldenr, obed', hanem önállóan 'vremja' is (542). MTJSABABV 
kazah—orosz szótárában a 'mesto' főjelentésből folyó: 'protivopolozenaja 
storona, napravlenie' mellett szintén ott van az önálló 'vremja' jelentés is 
(372). BUDAGOV összehasonlító szótára (1869 — 70) a 'polden', vremja, obed' 
mellett csagatáj adatként már határozott hely jelentésről is tud: 'mesto, sto
rona' (395). BÁLINT GÁBOR kaz.—tat. szótárában a tes jelentései 'közt a 'dél' 
és 'hely' jelentés is megtalálható (121) úgyszintén PRÖHLE nyelvjárási adalék -
jaiban is: 'hely' és 'délelőtti idő' (NyK. XXXVIII , 360). 'Hely' jelentésében 
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van meg a szó a vogulban ta tár jövevényszóként: tos 'Ort, Stelle' (KANNISTO : 
FUF. XVII, 209). Feltehetőleg ugyanez a locus jelentésű tél képezi telek szavunk 
alapját is (vö. NytudÉrt . 38 : 191—97). — Mutatóul talán ennyi is elég annak 
a, belátására, hogy a csuv. tél és közt. tűs nem csupán haíigtanilag, hanem a 
hely és idő jelentéskörére oszolva jelentéstani szempontból is pontosan meg
felel egymásnak. Amint a felsorolt példákból láthattuk, a csuvasban a szó idő 
jelentése van kiveszőben (PAASONEN Szójegyzéke is csak 'Stelle, Platz' jelen
tésről tud), a köztörök nyelvekben ellenben ma a hely jelentés a ritkább. 

4. Még jóval a BTLw. megjelenése előtt W. SCHOTT egyeztette elsőnek a 
magyar dél-t ezzel a közt. tüs 'Mittag, Süden' jelentésű szóval, idevonva a 
mong. dűli 'midi'-t is (vö. Über das altaische oder finnisch—tatarische Spra
chengeschlecht 1849. S. 129). GOMBOCZ elfogadta az egyeztetést és a dél átvétele 
alapjául egy ócsuv. *dül hangalakot állapított meg. — A fentiekből matema
tikai pontossággal következik, hogy ha a locus-tempus jelentésű csuv. tel r^> 
közt. tüs mind hangtani mind jelentéstani tekintetben kifogástalanul egyez
tethető, akkor a magyar dél szónak ugyanazzal a közt. tüs szóval való egybe
vetése azt jelenti, hogy köze van a 'vremja' jelentésű csuv. tel szóhoz is. — 
A GOMBOCZ feltételezte ócsuv. *dül hangalak szabályos további megfelelője a 
csuv. hangtörténetben a zöngétlenné vált tül (mai virjal tel > a n a t r i tel), ami 
ki is mutatható REGULYnak a ma már nyelvemlékszámba menő virjal csuvas 
feljegyzéseiből, ill. a számomra idézhető példamondatokból (vö. BUDENZ, 
Reguly példamondatai. NyK. I I , 1863). Természetesen REGULY hangjelölése 
nem garantálja a korabeli és az őst. ü ejtésének azonosságát, de mindenképpen 
átmeneti jelleget tükröz (vö. ASM., Mat. 341). Az alább idézendő példamonda
tokból kitűnik, hogy a csuv. *dül > tül/tel > tel hangfejlődési sor adatokkal 
igazolható teljessége, jelentéstani tanúságokkal is párosul. BDENZ ugyan már 
csak az önálló szókból alakult hely- és időviszonyt is kifejező névutók közt 
tárgyalja a tül szót (vö. Csuvas közlések és tanulmányok. NyK. I—II. 3. rész 
33—34), de a tül eredeti idő és hely jelentése — amire különben BUUDENZ is 
céloz — világosan kitetszik REGULY következő példamondataiból (az átíráson 
nem változtatok): 1339. toj tülneh kilge (tül -j-acc.-dat. + intensivum) 'éppen 
lakodalomra jött, azaz lakodalomkor, lakodalom idejére'. Folytatólag: can 
sapne tüldeh kildemir (tül -f- loc. -f- intens.) 'éppen misére harangoztak amikor 
eljöttünk, harangozáskor, harangozás idején'. És különösen azokban az ese
tekben sokat mondók a példa mondatok, amikor a tül idegen eredetű időmeg
határozások használatával váltakozik: pl. 830. eb vul vughuda piledep, hus 
tülde kilessine ' tudom az időt, amely időben jönnie kell'. Határozott hely 
jelentésben pedig: 744. per tüldeh éavrenza visse süreris 'egy helyen körül
röpdöstek'. — A csuv. tüljtel >> tél önálló 'idő' jelentésének az elhomályosulása 
a mai nyelvben és ritkuló használata hely" jelentésben is azt eredményezte, 
hogy mai postpositionális rangján a tel temporális és lokális jelentése sok eset
ben felismerhetetlenül összefolyik. Jellemző példa rá, hogy amit pl. REGULY 
még idő viszonynak érez: 1200. sava tüle kii 'azon idő körül jöjj ' , ugyanazt a 
mondatát ASMARIN a 'mesto' jelentés példázására hozza fel (XV, 28). 

5. Amint említettük, SCHOTT egyeztette első ízben a magyar dél szót a 
közt. tüs 'Mittag, Süden' és a mong. dűli 'midi' szóval, de ebbe az etimológiai 
összefüggésbe: mong. dűli ^ m a g y . dél r^közt . tűs nem illesztette bele a csuv. 
'vremja' jelentésű tül >> tél szót is, amit természetesnek találtunk volna, tudva 
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azt, hogy ugyanabban a munkájában 'mesto' jelentésében egyezteti a közt. 
tüs 'Ort, Stelle' alapjelentésből folyó 'Begegnung' szóval: „tschuw. tül [így 
régibb vokalizmussal] entspricht türk. tüs 'Begegnung' " (Über das alt. . . . 
Sprachengeschlecht 120). Ezt a megállapítását megismétli az Altaische Studien 
tanulmánysorozatában is (Heft 5. S. 24). A 'Begegnung' ~ 'Ort, Stelle' világos 
összefüggésére utal PAASONEN példamondata a tel, tel címszó a la t t : 3B§ §na 
tdlpulDdm 'én találkoztam vele' (Szójegyz.) és R A D L . adata : kaz. tes 'Ort, Stelle; 
Begegnung' (III, 1295). — Hogy a 'vremja' jelentésű csuv. tel ( < tül •< *dül) 
szónak a beiktatása valóban jogos lett volna, azt a világos etimológiai össze
függéseken túl, döntő módon bizonyítja R Ó N A — TAS-nak a csuvasoknál fel
jegyzett következő virjal mondata: %évél telne sitne 'a nap dele (delelőpontja) 
elérkezett, dél van, ebédidő'. Vö. A magyar nyelv régi török elemei és a magyar 
nyelvtörténet néhány kérdése (A debreceni nemzetközi nyelvész kongresszu
son elhangzott előadás. NytudÉrt . 58 : 173). A mondat tel szavában RÓNA— 
TAS a magyar dél régen keresett csu vas megfelelőjére ismert rá. Hogy pedig 
értelmezése helyes, azt PAASONEN egy népdal sorának összevágó fordítása 
igazolja: %dvel kënDêrlana aj sitssssdn 'Wenn die Sonne die Mittagshöhe erreicht 
hat ' (Gebräuche und Volksdichtung der Tschuwassen 354) ahol is ugyanabban 
a mondatszerkezetben az idézett mondat tel szavát a mai csuvas nyelv 'polden, 
jug' jelentésű käntärla szava helyettesíti (ASM VII, 154). R Ó N A — T A S utólago
san tudomásul vett rendkívül fontos adata egyszersmind szentesíti fenti 
okfejtésemet, amely szerint a mai csuvas és a REGULY szövegeiben is már 
csak 'vremja' jelentésében ismert tél valamikor dél jelentésben is élt acsuvasban. 

6. A magyar dél szóval egyeztetett mong. dűli — a kölcsönzés Szem
pontjából csak kései — első előfordulási helye ,,A mongolok titkos története" 
(XIII . sz.). Ott előforduló jelentése: 'halb, Hälfte, Ebből: süni dűli 'Mitter
nacht ' ; üdürdüli 'Mittag' (HAENISCH 38). De hogy a mong. dűli, ill. a csuv. 
*dül már a korai magyar—bolgár—török kapcsolatok idején önállóan is jelen
te t t 'Mittag'-ot mint a mai irodalmi mongolban dűli 'milieu, moitié, midi, 
minuit' (Kow.), arról éppen a magyar dél megőrzött jelentéstartalma tanúsko
dik. — Az elmondottak alapján dél szavunk etimológiája, ill. hang- és jelentés
tani háttere a következőképpen rajzolódik ki: mong. dűli 'milieu, moitié' — 
'midi, minuit' ^ c s u v . *dül > tül/tel >> tel 'mesto — 'polden, vremja' ~ m a g y . 
dél 'Mittag, Süden' ~ k ö z t . düs, tüs 'Ort, Stelle' — 'Mittag, Süden, Zeit'. 
A mongol, csuvas és köztörök megfelelőknek a tér és idő pólusában sűrűsödő 
jelentésmegoszlása nyilvánvalóan másodlagos s a fejlődés iránya a 'konkrét 
tér, napközép, napfól/dél' -> 'délidő, ebédidő, idő'. A mai török nyelvek ennek 
a fejlődésmenetnek, ill. a mong. düli-ben képviselt komplex jelentéstartalom
nak más-más elemét őrizték meg vagy ejtették el. — A vázolt etimológiai 
szómezőből kitetszőleg a legrégibb magy.—ócsuv. v. bolgár—török érintke
zések idején már mind a két nép kozmikus viszonyulásban fogta fel a t é r 
időt, a maradandót és változót. Ennek magyar nyelvi bizonysága, hogy az 
ugor közösségből kiváló magyarság már magával hozta a nap- és évszakok 
elnevezéseit, de az utóbbiakkal párhuzamosított világtájak neveit (Mittag — 
Süden, Mitternacht-JSTorden stb.) csak önálló életében fejlesztette ki az egy dél 
kivételével, amit egy csuvasos jellegű török néptől készen kapott (vö. K ISPÁL 
MAGDOLNA, Napszakok nevei az ugor nyelvekben, MNyTK. 39). A világos 
nappalhoz, a napközéphez fűződő konkrét tartalommal bíró dél szavunk mind 
máig megőrizte eredeti jelentésót, ócsuv, megfelelője a *dül > tüljtel > tel, 

12 Nyelvtudományi Közlemények LXX/1. 
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viszont idővel elvont tempus jelentésbe ment át, s ebben a minőségben nem 
tudott megbirkózni az iszlám kultúra bizonyára előkelőbbnek és talán preg-
nánsabbnak is érzett vaqt és zaman időt jelentő szavaival. Lassanként a szó
készlet perifériális rétegébe került és elevenen tulajdonképpen már csak névutói 
funkciójában él. 

7. Dél szavunkat GOMBOCZ még az 1930-as előadásaiban is honfoglalás 
előtti török jövevényszavaink azon csoportjába sorolta, amelyeknek /-je a közt. 
S ellenében csak a mongolból mutatható ki (vö. NytudÉrt . 24 : 16). És leg
újabban a MTEtSz. szerint is, a dél szó megfelelője nincs meg a csuvasban. 
A MTEtSz. állásfoglalását eszerint revidiálnunk kell, egyben megállapíthat
juk, hogy a mongol eredet gyanújába keveredett jövevényszavaink gyér 
száma eggyel megint csökkent. 

II. 

1. Jól elképzelhető, hogy a dél szó átvételének körülményeihez hasonló 
igényekből fakadhatott — a maga korában — idő szavunk kölcsönzésének a 
szüksége is. Az átvétel alapjául GOMBOCZ az ótör. öd 'Zeit' *ödäk származékát, 
ill. ennek ócsuv. *ödäy fejleményét veszi fel. De az ótör. öd 'Zeit' szónak a mong. 
üde 'soir' jelentésű szóval való összefüggését már honfoglalás előtti török jöve
vény szavaink magyar kiadásában, majd a BTLw.-ben is jelentéstani nehézségek
re hivatkozva nem látja tisztázottnak. LIGETI ellenben bővebb anyag birtokában 
már semmi nehézségét sem látja az egyeztetésnek (393). 

A mongol üde első előfordulási helye ugyancsak ,,A mongolok titkos 
története". Az ott található üde adat értelmezése HAENISCH szerint (158): 
'Abend, abends, spät' . Az ugyanott előforduló üderigü 'eine Esspause machen' 
származékszó jelentése azonban világosan elárulja, hogy az alapszónak a 
középmongolban tágabb jelentése volt mint csupán 'Abend' (amely látszat 
GoMBoezot is negatív módon befolyásolta az üde «^ idő egyeztetésben), hanem 
jelentett kifejezetten del-et is, mint ahogy jelenti a mai irodalmi mongolban is: 
KOWALEWSKI I 515 üde 'midi', LESSING 995 üde 'noon'. A nyelvjárásokban a 
toldalékos ordos wnele 'prendre le repas du midi' (MOSTAERT 747a) és a kaim. 
üdlyd 'zu Mittag essen, Mittagspause halten' (RAMST. 455b) mellett, megvan 
még az alapszó eredeti 'dél' jelentésében a mai halhában ûd, a burjátban üde 
és a kalmükben üdü alakban. A mongol üde és származékai jelentéstartalmából 
következtetve, idő szavunk elvont 'tempus' jelentése is konkrét alapból, ,,nap-
közép"-ből fejlődött. A legjelentősebb napszak a dél neve ugyanis — amint 
azt az előző fejezetben a csuv. tel 'polden -> vremja' esetében is tapasztal
hattuk — könnyen felveheti az általános idő jelentést. Sőt a mong. üde 'soir* 
jelentésének párhuzamaként a csuvasban is van rá példánk, hogy az éjszaka, 
ill. éjközép neve megy át 'tempus' jelentésbe: csuv. sër 'noc' (RÀSENEN az 
ótör. jir. 'Norden' szóval egyezteti: ŰAJb. X X X I , 398) annyit is jelent, mint: 
'vremje, moment' (ezt a jelentést JEGOROV csuv.—orosz szótára I I . kiad. téve
sen a 'zemlja, zemnoj sar' címszó alat t hozza). Az ugor nyelvek 'éjközép' -**« 
'napközép' irányú jelentésfejlődésről tesznek tanúságot (vö. KISPÁL MAG 
DOLNA MNyTK. 39 : 8). 

2. A kölcsönhatás idején, a magyar idő tanúsága szerint mindenesetre 
elvont ' tempus' jelentése volt az átvétel alapjául feltehető ócsuv. *ödäy szónak. 
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Dehogy az ótörökből ismert toldalék nélküli öd 'Zeit' jelentése is másodlagos, 
az nemcsak a mong. 'soir-midi' jelentésű üde szóval való összefüggéséből adó
dik, hanem úgy látszik valószínűsíthető az ótör. öd-nek a csuvas nyelvjárások
ban szabályos hangalakban fellelhető nyomaiból is. — ASMARIN Thesaurusá
ban ui., ebben a minden hibája ellenére gazdag bányában a vérle címszó ala t t 
a származáshely pontos megjelölésével a következőket találjuk: vérle ' jug'; 
vérleren veret 'délről fúj'; êil vérle jenné karé 'a szél délfelől süvít'. És tovább: 
käntärla jen (vérle) 'jug' (V, 369). Az utóbbi mondat nyomatékosan jelzi, 
hogy a csuvas käntärla és vérle azonos jelentésű, mert hiszen helyettesíthetik 
egymást. I t t ugyanazzal a bizonyító tényezővel állunk szemben mint a R Ó N A — 
TAS feljegyezte virjal csuv. tel (= dél) és a PAASONEN népköltési gyűjteményé
ben vele váltakozó kantár esetében. A csuv. käntär ~ közt. kündüz 'am Tage, 
Tageslicht' (RADL. I I , 1446) egyeztetést JEGOROV etimológiai szótára GABAIN 
— ragos névszói — magyarázatával szemben (TTT. VIII , 66) összetételnek 
fogja fel: kün 'solnce' -j- düz (csuv. tür) 'prjamoj, vertikalnij, prjamo' és így 
értelmezi: 'vremja, kogda solnce stoit nad golovoj, v zenité'. A csuv. käntär 
ilyen értelmezéséből és a vérle és käntärla AsMARiNnál megadott azonosításá
ból folyik, hogy a csuv vér •< öd önmagában, adverbialis -la, -le szuffixum 
nélkül is jelenthetett delet. S ha hozzávesszük JEGOROV csuvas—orosz szó
tárának vérle ada tá t is, amelynek jelentése nála 'sever' (vö. uo. ser 'noc, vremja, 
moment') de hozzáfűzi: ,,v innich rajonach upotrebljaetsja v znacenii juga" 
(II. kiad.), akkor semmi kétség sem marad aziránt, hogy a mongol üde 'soir-
midi' és a csuv. vér(\e) < öd 'noc-jug' hangtanilag és jelentéstartalomban is 
pontosan fedi egymást. A csuv. vérle adat számbavételével idő szavunk török 
etimológiája a következőképpen alakul: mong. üde 'soir-midi' ^ c s u v . vér(le) 
'noc—jug' ^ m a g y . idő ~ k ö z t . öj(\e) r^öo/z(\e) <C öd 'Mittag, Zeit'. 

3. Az sincs kizárva, hogy a toldalék nélküli csuv. vér a ,,ne izvestnoe 
slovo" megjegyzéssel bélyegzett, mert fel nem ismert vér szóban lappang 
(ASM. V, 357). A még mindig hiányzó ócsuv. *ödäy mai megfelelője felbukka
nását is valószínűleg csak újabb nyelvjárási adatként várhatjuk a jövőben, 
ha ugyan nem rejtőzik az is már most valamelyik ismeretlennek jelzett szóban 
(vö. hangrendi átcsapásra gondolva: värä ASM. V, 313). De egyelőre meg kell 
elégednünk azzal a ténnyel, hogy a csuv. vérle tanúsága alapján az ótör. öd 
'Zeit' nemcsak a keleti, hanem a nyugati őstörök nyelvterületen is élt, ami a 
kétségbevont kölcsönzést nagymértékben valószínűsíti. Az ótör. öd és mai 
csuv. megfelelője a vér azonban nagy kronológiai különbséget árul el még 
akkor is, ha a csuv. v- prothezis felléptét a VII . század tájára tesszük (vö. 
AOH. XII , 33—44). A csuvas hangtörténetben lezajlott — föltehetően hosszú 
időtartamú — őstörök -d- > ôjz > r hangváltozásnak (vö. UAJb. X X X I , 
247—258) — amelynek középső szakaszát többek között ócsuv. eredetű búza 
és túzok szavunk is képviseli — a csuv. vér már végső állomását jelenti. Idő 
szavunk kölcsönzését tehát csak a középső ôjz hangállapotot megelőző időre 
tehetjük. A felső határ t pedig az ősmagyarban végbement denazalizáció 
szabja meg, mert zöngés zárhang hiányában nem tar that tuk volna meg az 
ócsuv. d-t. Ugyanez vonatkoztatható a dél szóra is (vö. H A J D Ú P É T E R , Beveze
tés az uráli nyelvtudományba 111). Az idő átvétele ezek szerint csak az V. 
századot megelőző korszakra, török jövevényszavaink legrégibb rétegébe 
tehető. — Mindezek a körülmények L IGETI malmára hajtják a vizet, mert 
nyilvánvaló, hogy a „Mennyi idős az idő" és ,,Az idő és társai" szerzői két 
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malomban őrölnek. L IGETI a török háttér alapos ismeretében nem mondhat le 
a kölcsönzés „jól körülbástyázott" lehetőségéről annál kevésbé, mert szókész
letünk igen régi eleméről lévén szó, minden feltétele megvan, hogy alaki és je-
lentésbeli változásaiban is az ősmagyar kor nyelvi eseményeit tükrözze. — 
BALÁZS viszont az általános nyelvész szemléletével ősi névmási tövekkel ope
rál, mert tudvalevőleg azok több nyelvben: helyhatárózói mutatónévmás -*• 
időhatározó állomásokon át, önálló időmeghatározó szókká fejlődtek. — De 
ha visszatekintünk a mong. dűli ~ magy dél és a mong. üde <v< magy. idő 
etimológiai összefüggéseiből adódó tanulságokra, lehetetlen észre nem vennünk 
a párhuzamot, a konkrét szituációból kiinduló fejlődést az elvont 'tempus' irá
nyába, akár névmási tő, akár pedig kozmikus orientáció képezze is az alapot. 

K. PALLÓ MARGIT 

Contribution à l'article „Az idő és társai" [Le temps et sa parenté] 

L'auteur de cet article apporte son avis à la discussion engagée autour du mot 
hongrois idő (temps), interprété comme mot d'origine bulgaro-turque dans le BTLw. 

Dans le premier chapitre en rapport avec la manière des Turcs de déterminer 
l'heure, elle identifie le mot hongrois dél 'midi' avec le mot tel 'Zeit' tombé dans la couche 
périphérique du lexique du tchouvache moderne. Ceci résulte en effet de l'accord long
temps admis entre le mongol dűli ~ hongrois dél <~ tüs "Mittag', 'Süden', à la base du
quel GrOMBoez pensait à un emprunt *dül (BTLw. 68). Son équivalent phonétique normal 
peut aussi être démontré dans les textes viryales de REGTJXY, en plus de la fonction post-
positionnelle, avec le sens déterminé de temps aussi: tül (cf. PAAS. Sp. tel anatri tel). Des 
rapports de la série étymologique ci-dessus, il résulte non seulement que le mot hongrois 
dél est en rapport avec le mot tchouvache tel 'Zeit', mais aussi que le sens primitif du 
tchouvache tel < tül < *dűl était 'Mittag'. C'est le Sens que RÓNA-TAS a reconnu dans 
la phrase Suivante, notée chez les Tchouvaches: ëvël tôle sitne 'le midi de la journée est 
arrivé, il est midi, l'heure de déjeuner.' Par cette constatation le mot hongrois dél ne 
continue plus de figurer parmi nos mots d'emprunt, prétendus d'origine mongole, puisqu'il 
peut être démontré dans le tchouvache aussi. 

Dans le deuxième chapitre l'auteur apporte Son avis à la dérivation anc. turc öd 
'Zeit' > *öday hong. idő mong. üde. Bien que dans les langues turques modernes on ne 
puisse pas démontrer le *öday (BTLw. 85) pris pour base à l'emprunt, l'équivalent 
phonétique normal de l'ancien turc öd sans addition se retrouve même aujourd'hui dans 
certains dialectes tchouvaches: vërle 'Süden'; kantar (la) jen =» ver (le) jen 'Süden' (cf. 
Asm. V, 369). Cela prouve que l'ancien turc öd 'Zeit' existait sur l'ancien territoire lin
guistique turc de l'Ouest, c'est-à-dire sur le territoire bulgaro-turc, et cette circonstance 
rend plus probable l'origine turque du mot idő, contestée au cours de la discussion. 
Les formes phoniques de l'ancien turc öd ~ tchouvache ver montrent une grande différence 
chronologique. La leçon du changement phonétique déroulé -d > â/z > r et celle de la 
délabialisation qui suivit l'apparition du v- prothétique fait remonter le mot hongrois 
à la couche la plus ancienne des mots d'emprunt turcs. L'inhérence étymologique des 
mong. üde <~ tchouv. vër (< öd) ~ hong. idő à la fois permet de conclure que le sens 
abstrait de temps là aussi, comme dans le cas du tchouv. tel, venait d'une situation con
crète, du Sens du moment le plus important de la journée 'Mittag'. 
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