
1

Vándorló napnevek: péntek

MATICSÁK Sándor

Az európai nyelvekben a péntek megnevezésére többféle módszer létezik: lehet sorszám-
névi eredetű (a hét hatodik, ill. ötödik napja), viselheti valamelyik görög, római vagy germán
istennő (Aphrodité, Vénusz, Frigg/Frija) nevét, lehet vallási indíttatású név (a keresztény
kultúrkör néhány nyelvében ez a böjt napja), a mohamedán vallásban pedig ez a hét ünnep-
napja. Az alábbiakban ezeket a típusokat veszem sorba.

A hét hatodik napja. A hétnapos ciklus csírái minden valószínűség szerint az ókori Me-
zopotámiában alakultak ki, majd innen terjedtek el a zsidó kultúrkörben, később pedig a hel-
lenizmus hódításával kelet és nyugat felé. A napok megnevezésének legrégibb módja az ún.
sorszámnévi elv volt: a hétnek csak egy napját, az ünnepnapot nevezték meg, a többit egysze-
rűen csak sorszámmal látták el.

A kiemelt nap a Folyamközben – még a hét kialakulása előtt – a holdtölte, a „teljesség nap-
ja” (umu šapattu) volt. Később a csillagászok a holdhónapot kisebb egységekre osztották fel,
először két periódusra, fogyóra és növekvőre, majd az egyes fázisokat követve négyre. Ez
adta az alapját annak, hogy az umu šapattu ünnepét kiterjesszék, így kezdték el megülni a
holdfázisok utolsó napját, azaz minden hetedik napot. Habár ezt a periodicitást erősítette a
hetes szám mágikus jellege is, a Folyamközben ez a nap még nem szakadt el a Hold járásától,
még nem vált általános, a Holdtól független ünnepnappá. Erre csak a zsidó vallásban került
sor: ez az ünnepnap a šabbath. (Emellett még három olyan zsidó ünnep van, amelyben a hét
számnév jelentős szerephez jutott: a šávuót, a hetek ünnepe, amely Pészáh második napjától
számolva hét hét elteltével az 50. napra esik,1 a šmitá, a 7. év, a nyugalom és az elengedés éve
és a jovél, a béke és megbocsátás éve, a hétszer hét év utáni 50. esztendő.) (HAHN 1998: 11–
86; KISBÁN 1998: 148–151; OLÁH 1999: 12–39, 72–77.)

A héberben tehát a hét ünnepnapja a šabbath (azaz a szombat) volt, ezt követte az ’első

nap’ = vasárnap’ (yōm rī’šōn), ’második nap’ = hétfő (yōm šēnī) stb. A péntek a hét hatodik
napja volt, neve yōm šiššī (< šiššī ’hatodik’).2

A korai latinban ugyancsak a sorszámnévi elv szerint nevezték meg a hét napjait, e rend-
szerben a péntek szintén a hatodik nap: sexta sabbati és sexta feria (< sexta ’hatodik’). Az új-
latin nyelvek többségében ez a megnevezési típus nem marad fenn (ezt az ún. asztrologikus-
mitologikus váltotta fel), egyedül a portugálban őrződött meg: sexta-feira. Hasonló elv szerint
nevezi meg a pénteket a máltai is: is-sitt jum tal-ġimgħa ’péntek’ (tkp. ’hatodik napja a hét-
nek’).

A hét ötödik napja. A kereszténység terjedésével a zsidó szokások betartása egyre inkább
háttérbe szorult, így többek között a szombat megünneplését is hatályon kívül helyezték, s he-
lyette – a hétnapos ciklus megtartásával – egy másik napot, a szombatra következő egységet,
a hét (akkori) első napját, Jézus feltámadásának napját jelölték ki ünnepnapként. Amikor Nagy
Konstantin a keresztény hitet a hivatalos államvallás szintjére emelte, egyúttal a vasárnap ün-
nepnap státusát is megszilárdította: a 325-ben Niceában tartott első egyetemes zsinaton elfo-
gadott rövid rendelkezések (kánonok) közül az utolsó, a 20. foglalkozik ezzel a kérdéssel, s

                                                
1 A mai keresztény ünnepkörben a pészáhnak a húsvét felel, ezt ötven nappal követi a pünkösd, vö. görög
πεντηκοστή (¼µέρα) ’ötvenedik (nap)’.

2 Az egyes napnevek etimológiáját itt terjedelmi okokból nem adom közre, ezeket – szakirodalmi utalásokkal –
részletesebben ld. MATICSÁK 2006: 103–170.
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előírja, hogy a vasárnapokat (és az egész húsvéti időszakot) „imádságos lélekkel” kell ünne-
pelni.3 (BTSz 494, 545, 1155, 1398; JEDIN 1998: 19; MAHLER 1915: 3–21.)

A hét kezdetének átcsúszása a vasárnapról a hétfőre a sorszámnév-típust használó nyel-
vekben természetesen a mai napig megfigyelhető. Legerősebben talán a szláv nyelvekben je-
lentkezik ez a váltás. A mai szláv nyelvek napneveinek forrását az óegyházi szlávban kell ke-
resnünk. A bibliafordító testvérpár, Cirill és Metód nyelvteremtő tevékenysége révén az
óegyházi szláv vallási terminológia javarésze (bizánci) görög eredetű. A napok megnevezésé-
nek átültetése során náluk még megmaradt a görög számolási rend, így bibliafordításukban a
vasárnap az első, a hétfő a második, a kedd a harmadik, a szerda a negyedik (ezért lehet a mai
napig a szerda a hét közepe!), a csütörtök az ötödik nap, míg a pénteknek és a szombatnak
meghagyták a görög nevét. Később azonban bekövetkezett a fentebb említett „számolási ug-
rás” – MELICH (1905: 265–274) ezt a váltást a szlávságot ért római katolikus hatásra vezeti
vissza –, így a hétfő a sor második eleméből az első helyre került. Ennek következtében az
óegyházi szlávban a pętъkъ ’péntek’ az ötödik nap lett (vö. pętъ ’ötödik’). Ezt tükrözik a mai
szláv adatok is: bolgár петък, macedón петок, szerb-horvát petak, szlovén petek, szlovák
piatok, cseh pátek, szorb pjatk, lengyel pigtek, belorusz пятніца, ukrán пятниця, orosz
пятница. (A magyarban a péntek szláv, valószínűleg déli szláv jövevényszó, a szóbelseji na-
zális tanúságtétele szerint az átvétel a XI. század előtt ment végbe, vö. TESz 3/156; EWUng
1142; KNIEZSA 1955: 413; MELICH 1905: 269, 279.)

Ugyanígy épülnek fel a balti nyelvek napnevei is: litván penktadienis, lett piektdiena
’péntek’ < penktas, piektais ’ötödik’.

Areális jelenségnek tekinthetjük, azaz orosz és/vagy balti hatással magyarázhatjuk, hogy a
finn egyik keleti nyelvjárásában, a Narva folyó és a Ladoga-tó közötti területen, Szentpétervár
vidékén élő, az erre a területre a XVIII. század elején betelepült inkeri finnek nyelvében is
megfigyelhető ez a névadás: véjespäivä (< véjez ’ötödik’, päivä ’nap’).

Habár nem tartozik szorosan a vizsgált európai kultúrkörhöz, mégis érdemes megemlíte-
nünk, hogy szibériai nyelvrokonaink szintén a sorszámnévi elv alapján építik fel napneveiket,
vö. osztják (kazimi nyelvjárás) lapät vetmit χatl ’tkp. hét-ötödik-nap’ (< lapät ’hét’, vetmit
’ötödik’, χatl ’nap’). Első pillantásra kissé furcsának tűnik, hogy a vogulban a vasárnappal és a
hétfővel induló rendszer egyaránt megfigyelhető: az északi nyelvjárásban a péntek neve sāt-
atit-χōtal (sāt ’hét’, atit ’ötödik’, χōtal ’nap’), míg a pelimkai dialektusban sāt-khōtit-khåtėl
(sāt ’hét’, khōtit ’hatodik’, khåtėl ’nap’).

Ide sorolható jónéhány oroszországi, kisebbségi sorban élő finnugor nyelv is, ezek napne-
veiben – miként az élet más területein is – az orosz dominanciája érvényesül: zürjén peťńića,
votják petnića, moksa-mordvin päďäńćä, karjalai piättenččü, vepsze pätnič.

Aphrodité, Vénusz és Frigg/Frija napja. Az időben következő réteg, az ún. asztrolo-
gikus-mitologikus névadás a görög kultúra egyik fénypontja, a hellenizmus idején terjedt el a
Földközi-tenger népeinél, majd később – elsősorban az ariánus gótok révén – felvándorolt
északra, a germánokhoz is (ugyanakkor a héber névrendszerbe nem szivárgott be; a görögök
pedig később visszatértek a régebbi, sorszámnévi alapú neveikhez). Ez a névtípus jellemzi az
újlatin, a mai kelta és germán nyelvek többségét, s északon eljutott egészen a finnekig és a
lappokig.

Ez a névadási mód szoros kapcsolatban áll az asztronómiával és az asztrológiával. Tudva-
levő, hogy az ókori mezopotámiai és egyiptomi csillagászok is jelentős ismeretekkel rendel-

                                                
3 A hétkezdet meghatározásának ez a kettőssége manapság is jól megfigyelhető: ’második nap = hétfő’: újgörög
∆ευτέρα, perzsa došambe, portugál segunda-feira; és ’második nap = kedd’: bolgár вторник, lengyel wtorek,
orosz вторник, lett otrdiena, észt teisipäev. (Ugyancsak egyfajta kettősség figyelhető meg a mai naptárak be-
osztásában is: az angolszász naptárak egy része a vasárnappal kezdi a hetet.)
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keztek, az asztronómia mint önálló tudományág azonban csak a görögöknél született meg. Az
ókor tudósai hét bolygót ismertek. Hetet, mert – mai megnevezéssel – a Merkúr, Vénusz,
Mars, Jupiter és Szaturnusz mellett bolygónak tartották a Napot és Holdat is. (A Neptunuszt
Galilei már 1612-ben észlelte, de állócsillagnak tartotta, így az „igazi” felfedezésre csak
1846-ban került sor, a német J. G. Galke révén. Az Uránuszt Herschel 1781-ben találta meg,
míg a Plútóra Tombaugh csak 1930-ban bukkant rá.) A görög geocentrikus világkép – amely
Arisztotelész és Ptolemaiosz révén az újkorig megmásíthatatlan tételként élt – szerint a Föld
fölött koncentrikus gömbökként helyezkedik el a hét bolygó szférája. Az ún. alsó (azaz Nap
alatti) bolygó a Hold, a Merkúr és a Vénusz, felső (Nap fölötti) pedig a Mars, a Jupiter és a
Szaturnusz.

Az asztronómia mellett az ókorban kifejlődött egy másik „tudományterület” is, az asztro-
lógia, a csillagjóslás tana. Alaptanítása szerint a csillagok, az égitestek hatással vannak az
egyének és a nagyobb közösségek sorsára, azaz mindenkinek meg van írva a sorsa a csil-
lagokban. Mindenkinek van egy csillaga az égen, ezek együtt születnek és halnak az embe-
rekkel (a hullócsillagok az emberek halálának hírnökei), s ezek a csillagok határozzák meg az
ember egyéniségét és lelkét is. E tanok gyökerei a keleti kultúrákban, elsősorban Mezopo-
támiában keresendők, de fontos szerepet töltött be Egyiptomban, s később a görögöknél és
rómaiaknál egyaránt. (A kérdéskör irodalmához: BOLL–BEZOLD 1987: 11–23; HAHN 1975:
56–58, 66–68, 73–76, 81–85; HAHN 1980: 71–96, 230–232; KÁKOSY 1978: 110–112, 183–
205, 223–240; KÁKOSY 1979: 307–385; KÁKOSY 1987: 91–102; KLÍMA 1983: 159–186, 244–
250; KOMORÓCZY 1985: 122–203; SZABÓ 1984: 22–69.)

A görög istenvilágból a Holdisten és a Napisten mellett öt istenség (Kronosz, Zeusz, Aph-
rodité, Hermész és Árész) nevét viselik a bolygók. A ma is ismert nevek az i. e. IV. szá-
zadban, teljes egészében elsőként Arisztotelésznél bukkannak fel. (Érdekes, hogy a „bolygó-
név-adók” panteonjába olyan istenek, félistenek és egyéb mitológiai hősök nem fértek be,
mint például Uranosz, Poszeidón, Athéné; Héraklész vagy Prométheusz).

A bolygók elnevezésének alapját az istenek és a bolygók külsejének és tulajdonságainak
összekapcsolása adja. A (mai megnevezéssel) Vénuszt szép bolygónak tartották, így a szere-
lem istennőjével, Aphroditéval társították. A Mars vörös színe a háborút juttatta az akkoriak
eszébe, így a hadistennel, Árésszal hozták összefüggésbe. A Merkúr „el-eltünedezése” a fürge
Hermészre emlékeztetett. A Jupiter fensége, nagysága csak a főistenhez, Zeuszhoz mérhető, a
Szaturnusz kapcsán pedig KÁKOSY LÁSZLÓ (1978: 34) szavait idézhetjük: „lassú mozgásáról
egy világból kirekesztett ősi istenség [azaz Kronosz] passzivitása jutott a szemlélők eszébe”.

A rómaiak ugyancsak összekapcsolták az isteneket és a bolygókat, de a görög istenek he-
lyébe természetesen a saját, romanizált isteneik kerültek. A megfeleltetések egyike nyelvé-
szetileg is igazolhatóan a közös indoeurópai eredetből fakad: Zeusz és Jupiter neve egyazon
ősi gyökre megy vissza. A többi „istenpár”: Kronosz – Saturnus, Árész – Mars, Hermész –
Mercurius, Aphrodité – Venus.

A csillagok és bolygók mozgását a tudósok már a régi időkben összekapcsolták a naptári
időegységekkel (vö. a tudományos számítások eredményeképp létrejött évek, hónapok rend-
szerét). Az asztrológia hozadékai, mai napig élő „termékei” ugyanakkor számos nyelvben a
napnevek, amelyek az akkor ismert hét bolygóhoz köthetők.

A bolygók és napok összekapcsolása a hellenizmus korában az ún. időkormányzó elven és
az uralkodó bolygó teóriáján alapult. Az időkormányzó az a bolygó, amelyiknek az adott órá-
ban (ugyanígy: napban/évben) a hatása legjobban érvényesül. Ennek alapján minden óráért
egy bizonyos bolygó a felelős. Egy adott nap uralkodó bolygója az a planéta, amelyik a nap
első órájának felelőse, s a napot ennek alapján nevezik meg. (Mivel nincsenek változatai, se-
hol nem tapasztalunk eltéréseket, e rendszer valószínűleg nem hosszas kitérőkkel, útkeresé-
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sekkel tarkított fejlődés eredménye, hanem egy iskolának vagy egy tudósnak a munkássága
révén jött létre, s terjedt el egyetlen formában mindenütt.)

Bizonyos meggondolások alapján a számolást a szombattól kezdték, amelynek első órájá-
ért Kronosz bolygója (ma: Szaturnusz) felelt. A sorban a második Zeusz planétája (azaz a Ju-
piter) volt, majd Árész (Mars), Héliosz (Nap), Aphrodité (Vénusz), Hermész (Merkúr), Szelé-
né (Hold) következett, ez a bolygószférák egyik közismert sorrendje az ókorban. E számítás
eredményeképp tehát a szombat felelőse a Szaturnusz, a vasárnapé a Nap, a hétfőé a Hold, a
keddé a Mars, a szerdáé a Merkúr, a csütörtöké a Jupiter, a pénteké pedig a Vénusz. A bolygók-
nak ez a mesterkélt sorrendje csak a hét napjaiban van meg.4 (GESZTELYI 1988: 10–30; HAHN

1975: 13–85; HAHN 1980: 210–231; KÁKOSY 1978: 204–209; KISBÁN 1998: 148–151; KÖ-
VES-ZULAUF 1995: 42–51, 141–143; SCHALK 1999: 24–25, 68–69; TRENCSÉNYI-WALDAPFEL

1983: 249–265.)
Ily módon tehát a péntek neve az ógörögben ¼µέρα Aφροδίτης ’Aphrodité napja’, a latinban

pedig dies Veneris ’Venus napja’ lett. A Római Birodalom népei ezt a megnevezést vették át,
s ez a mai napig él (a portugál kivételével) az újlatin nyelvekben és a keltában: francia vend-
redi, provanszál divèndre, katalán divendres, spanyol viernes, olasz venerdì, román vineri;
walesi dydd Gwener, breton digwener.

A germánok átvették a római napnévrendszer vázát, de a római istenek helyére saját iste-
neiket ültették (ugyanakkor meghagyták a hétfőt a Holdnak, a vasárnapot pedig a Napnak. A
panteon egyetlen istennője, Frigg (ófelnémet Frija ),5 akit Aphrodité/Venus istennővel azono-
sítottak. Frigg alakja a mítoszokban sokszor keveredik Freyjával. Frigg Ódin felesége, az is-
tennők között az első számú, ő a házasság, a szerelem, a családi tűzhely és a gyermekszapo-
rulat istennője. Freyja funkciója nagyon hasonló: ő ugyancsak a termékenység, a szerelem és
a szépség istennője. Ő Ód felesége, Freyr húga, Njörd lánya, aki jártas a rontó mágiában is.
Frigg és Freyja párhuzama, alakkeveredése a germán istenek két csoportjának, a vánoknak és
az ázoknak a harcára vezethető vissza. A ván istenek (akik közül Njörd és két gyermeke,
Freyr és Freyja a legjelentősebbek) az ázoknál sokkal régebbi természetistenek voltak, őket a
viking korra az ázok (Ódin, Thór és Tyr vezetésével) kiszorították, ill. asszimilálták, így ért-
hető, hogy az eredetileg ván Freyja sok tulajdonságát átvette, magába olvasztotta Frigg áz fő-
istennő. (BRØNDSTED 1983: 242–253; DÖMÖTÖR 1978: 200–218; MITENC 1/563–608.)

Azt, hogy melyik istennőt kell keresnünk a péntek germán megnevezésében, etimológiai
érvek birtokában dönthetjük el. Freyja istennő neve ’úrnő’-t jelent, míg Frigg nevének jelenté-
se ’kedves, szerető’ (vö. gót frij ōn ’szeret’, óind priyā ’kedves, szeretett’ < ieur. *priÇo- ’ked-
ves, szeretett’), azaz összefüggésbe hozható a latin Venus jelentésével: ’szeretet; kellem, báj’
(vö. óind vanas- ’vágy; kedvesség’, avesztai vanaiti ’kívánt’, ófelnémet wunnia ’gyönyör,
öröm’, gót wunan ’örvendezik’, óír fonn ’kívánság, öröm’ < ieur. *²en- ’kíván, szeret’)
(ERNOUT–MEILLET 721; POKORNY 1146; WALDE–HOFMANN 2/752; FALK –TORP 196; JÓHAN-
NESSON 567; KLUGE 216, 217; ONIONS 377).

A péntek megnevezése a germán nyelvekben: angol Friday, fríz freed, holland vrijdag,
német Freitag, dán fredag, norvég fredag, svéd fredag, färöi fríggjadagur.

A germán napnevek bekerültek az Észak-Európában beszélt finnugor nyelvekbe is. A finn
napnevek svéd eredetre mennek vissza (perjantai ’péntek’). Az inkeri finnben (a már említett
véjespäivä mellett) él a perentaki név is. Az egyébként sorszámnevekből építkező észtben
csak a péntek tartozik az asztrologikus-mitologikus nevek csoportjába, ez a germán eredetű

                                                
4 Ezt a rendszert (legalábbis a hét első öt napjának megnevezésével) őrzik az újlatin nyelvek, pl. francia lundi,

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, olasz lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì.
5 Ezeket az isteneket általában két néven ismerjük, az északi vagy skandináv, és a nyugati germán nevükön.
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reede. E szó vándorútja során a lívbe is elért (brēďiG). A lapp nyelvjárások nyugati csoport-
jaiban (a norvégiai, svéd- és finnországi dialektusokban) e skandináv jövevénynév bearjadat
(bær'jâdâk, bierjèdahka, peärjadah stb.) alakban él.

A böjt napja. A kereszténység terjedése nemcsak a hét kezdőnapjának megváltozásához
vezetett, hanem a napok egy része maga is vallási tartalmú nevet kapott. Ilyen például az ’Úr
napja’ megnevezés, amely a ógörögből (Κυριακή ¼µέρα) tükörfordítással átkerült a latinba
(dies Dominica), onnan pedig tovaterjedt az újlatin nyelvekbe (olasz domenica, spanyol
domingo, francia dimanche, román duminică stb.), s ugyanígy nevezik meg a vasárnapot az ír-
ben is (Domhnach). (Érdekes ugyanakkor, hogy a germán nyelvekben és a kelta egy részében
megmaradt a ’Nap napja’ névtípus, vö. angol Sunday, holland zondag, német Sonntag, dán
søndag, norvég søndag, svéd söndag, izlandi sunnudagur; walesi dydd Sul, breton disul). Ha-
sonlóan vallási név a ’szent nap = vasárnap’ elnevezés (észt pühapäev, karjalai pühäpäivü;
lett svētdiena), illetve a munka vasárnapi tilalmára utaló ószláv nedĕlja (ne tagadószó és dĕlo
’munka’, azaz ’a pihenés napja’), s ennek mai szláv folytatói (bolgár неделя, cseh neděle,
lengyel niedziela stb.).

Láthatjuk tehát, hogy a zsidó-keresztény kultúrkör vallási eredetű nevei közül a szombat
(šabbath)6 és a vasárnap megnevezése hatolt be legmélyebben az európai nyelvek napnév-
rendszereibe. Mindezek mellett azonban ritkán találkozhatunk még más, szintén vallási ere-
detű megnevezésekkel is, ezek egyike a péntek megnevezésére szolgáló ’böjt napja’ kifejezés
Észak-Európában és Írországban.

A skandináv térségben ide sorolható név az ónorvég fastudagr, izlandi föstudagur, lapp
v™stupejvi (dagr, dagur, pejvi ’nap’). A név első eleme germán eredetű (vö. gót fastan). Az
ófelnémet fastēn mai folytatása a német Fasten ’böjt’, az óangol faestan szóból alakult a mai
angol fast. A skandináv nyelvekben ugyancsak ’böjt’ jelentésű a svéd fasta és norvég faste (<
ónorvég fasta). E nyelvekben a péntek megnevezésére ma már az asztrologikus-mitologikus
eredetű fredag szolgál, de a konzervatívabb izlandi még őrzi a régi jelentést. A lappba e szó a
skandinávból került, az előtag önállóan is él, vö. v™Ÿt, v™stu, vaŸte ’böjt’.

Igen érdekes az ír napnevek rendszere, hiszen ebben több névtípus is megjelenik. A Luan
’hétfő’, Mairt ’kedd’ és Satharn ’szombat’ nevek asztrologikus-mitologikus eredetűek (a
Hold, a Mars és a Szaturnusz napja), a többi viszont vallási eredetű név – összhangban azzal a
történeti ténnyel, hogy Írországban már az V. században megjelentek a keresztény tanítások.
A Domhnach ’vasárnap’ az Úr napja. A böjthöz köthető a Ceadaoin ’szerda’ és az Aoine
’péntek’: előbbi a heti első böjtnapot (óír cead ’első’, áíne ’böjt’), utóbbi pedig a heti nagy-
böjtöt jelöli. A csütörtök neve (Deardaoin) e két böjtnaphoz viszonyított helyzetet mutatja,
vö. óír etar dá áin ’a két böjt közötti (nap)’.

Ugyancsak vallási eredetű név a ógörög παρασκευή ’péntek’. Eredeti jelentése ’előkészü-
let’ > ’készülődés az ünnepre’; ez tkp. a zsidó vallás heti ünnepnapjának, a szombatnak a ki-
emelt helyzetére utaló név. Az újgörög változatlan formában megőrizte ezt a nevet:
Παρασκευή. A napnevek vándorlásának egyik érdekes példájaként e név átkerült a törökségi
nyelvek közé tartozó (de zsidó vallású), a Krím-félszigeten, ill szétszóródva Litvániában és
Lengyelországban lakó karaimok nyelvébe is, vö. baraski.
                                                
6 Vö. görög σάββατον (> bolgár събота, szerb-horvát subota, orosz суббота); latin sabbata (> cseh sobota,

lengyel sobota, ill. portugál sabado, olasz sabato stb.). Gót közvetítéssel került át a németbe (sambaÅtag >
Samstag). A (déli) szlávból eljutott a magyarba (szombat), az oroszból pedig Észak- és Kelet-Európa, ill. Nyu-
gat-Szibéria több nyelvébe (pl. lapp sue'vet, erza-mordvin subuta, zürjén subota, osztják subòttà, vogul supot).
Arab–perzsa közvetítéssel: grúz šabat'i, örmény šabať; azeri šänbä, karaim šabbat-kün; baskír šämbe, csuvas
šămat, tatár šimbä; cseremisz šumat-keče, votják šumot. Ugyancsak e körbe tartoznak a közép-ázsiai törökségi
nyelvek is: kazah senbı, kirgíz išembi, türkmén šenbe, üzbég šänbä.
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A keresztény térítés hozadéka a Kaukázus környéki török nyelv, a karacsáj bayrım-kün
’péntek’ neve, melynek jelentése: ’Mária napja’.

A hét ünnepnapja. A napnévrendszerek kialakulásának időszakában a hét legfontosabb
napjának a neve átmehetett a nagyobb egység megnevezésére is. Az ógörögben az akkori ün-
nepnap, a szombat megnevezése, a σάββατον bekerült a többi napnévbe is: πρώτη σαββάτου ’a
hét első napja = vasárnap’, δευτέρα σαββάτου ’a hét második napja = hétfő’, τρίτη σαββάτου ’a
hét harmadik napja = kedd’ stb. Ugyanez a rendszer élt a korai latinban is: una sabbati,
secunda sabbati, tertia sabbati stb. (a sabbati elemet később a feria ’ünnep’ szó váltotta fel).
Az ószláv nedĕlja szintén kettős szerepű volt: a ’vasárnap’ mellett ’hét (mint időegység)’ je-
lentéssel is rendelkezett, ennek nyomai a mai szláv nyelvek egy része jól tükrözi, vö. szerb-
horvát nedelja, cseh neděle. A mai oroszban a vasárnap megnevezésre a воскресенье szolgál
(eredeti jelentése: ’feltámadás’), de a hét neve továbbra is неделя. Ez a jelenség nemcsak a
keresztény kultúrkört hatotta át, hanem a keleti népeknél is megfigyelhető. A mohamedán
vallás természetesen a saját ünnepnapot, a pénteket részesítette kitüntető figyelemben, így sok
nyelvben a péntek és a hét neve esik egybe

Az arabban a péntek megnevezésére a yaum al-ğum‘a név szolgál (yaum ’nap’), melynek
alapszava összekapcsolható a ğum‘a ’összegyűjt, összeszed, összeállít, egyesít’ ige gyökével.
Az arabból e szó átkerült a térség másik fő kultúrnyelvébe, a perzsába (jom'e), ahonnan szá-
mos más nyelv is átvette, vö. azeri yümä, baskír yoma, karaim jumaa-gün, kazah žuma, kirgiz
žuma, karakalpak žuma, nogaj yuma, tatár jumğa, török cuma, türkmén yumâ, üzbég žumä.

Emellett az újperzsában van egy másik név is a péntek megnevezésére, ez az āδīna. Ez a
szó az Észak-Kaukázus, a Volga-vidék és Közép-Ázsia több nyelvébe bekerült, vö. karaim
ayna (ayne, eyne); baskír aδna, csuvas erne (kun), tatár atna (kdn), cseremisz arńa, votják
arńa (nunal); türkmén ânna (kun, kdn, nunal ’nap’).

A Volga-vidék nyelveiben e szó rendkívül aktív szerepet játszik a napnevek megalkotásá-
ban: a péntek mellett a hétfő, a csütörtök, a szombat és a vasárnap nevében is megtalálható. A
péntek kiemelt, ünnepnap jellegére utal pl. a csütörtök és a szombat helyzetviszonyító megne-
vezése a térség nyelveiben: baskír kĕs-aδna, csuvas kĕśĕn-erni-kun, tatár kĕčĕ-atna-kdn; cse-
remisz iz-arńa, votják pokči-arńa ’kis péntek (nap) = csütörtök’7 és tatár atn-artð, votják
arńa-ber ’péntek utáni (nap) = szombat’.8

A mohamedán és a keresztény kultúrkör keveredése révén egyfajta kettős napnévrendszer
jött létre a Volga-vidéken, ugyanis a péntek kiemelt szerepe mellett a kereszténység térnyeré-
sével a vasárnap vált viszonyítási ponttá. Ezt jól tükrözik a votják megnevezések: biger-arńa-
nunal ’tatár ünnepnap = péntek’, ď½uč-arńa-nunal ’orosz ünnepnap = vasárnap’ és ď½uč-arńa-
ber-nunal ’orosz ünnepnap utáni nap = hétfő’. (GOLDEN 1995: 369–374; MATICSÁK 2003a:
167–173; 2003b: 285–290.)

                                                
7 A kultúrkörök keveredésének még érdekesebb példája a karaim névrendszer: a csütörtök megnevezésére szol-

gáló kiči-ayne-kün ’kis-péntek-nap’ név mellett él a kiči-baraski is, melynek utótagja a görög παρασκευή nap-
névre megy vissza.

8 Ugyancsak a kiemelt jellegre utal a ’nagy-péntek (nap)’ megnevezés is: tatár ulu-adna, csuvas măn-arńi-kon,
cseremisz kuγ-arńa, votják badzÏm-arńa ’nagy péntek’.
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A péntek megnevezése Európa különböző nyelveiben

’Frigg/Friya napja’
(germán nyelvek):
dán fredag, norv. fredag,
sv. fredag, färöi fríggja-
dagur;
ang. Friday, holl. vrijdag,
fríz freed, ném. Freitag

’Vénusz napja’
újlatin nyelvek:
ol. venerdì
fr. vendredi
prov. divèndre
kat. divendres
sp. viernes
rom. vineri
kelta nyelvek:
bret. digwener
walesi dydd Gwener

’ötödik nap’
(Baltikum):
lett piektdiena
litv. penktadienis
ink. véjespäivä

’ötödik nap’ (szláv ny-k):
or. пятница

blr. пятніца,
ukr. пятниця;
cseh pátek, szlk. piatok,
le. piątek, szorb pjatk;
blg. петък, mac. петок,
sz-h. petak, szln. petek

’tatár/udmurt ünnep-
nap’ (Volga-vidék):
tat. tatar-atnasĕ
votj. biger-arńa-nunal
votj. udmurt-arńa

’hatodik nap’:
máltai is-sitt jum
tal-ġimgħa
héb. yōm šiššī

észak-európai fgr. nyelvek:
finn perjantai, lapp bearjadat
ink. perentaki;
észt reede, lív brēďiG

      görög:
      παρασκευή
   ¼µέρα Aφροδίτης
[hatodik nap]

           latin:
 dies Veneris
 sexta sabbati, sexta feria

magyar: péntek

’ötödik nap’
(nyugat-szibériai fgr. nyelvek):
osztj. lapät-vetmit-χatl
vog. sāt-atit-χōtal

port.
sexta-feira

oroszországi
fgr. nyelvek:
karj. piättenččü
vepsze pätnič
mord. päďäńćä
zürj. peťńića
votj. petnića

’a böjt napja’:
izl. föstudagur
lapp v™stupejvi
ír Aoine

’a hét ünnepnapja’:
baskír yoma, kazanyi tat.
jumğa, miser tat. juma;
török cuma, azeri yümä,
karaim jumaa-gün;
nogaj yuma, kazah žuma,
krklpk žuma, kirg. žuma,
trkm. yumâ, üzb. žumä;
 ↑
perzsa jom'e
 ↑
arab yaum al-ğum‘a

Az āδīna vándorútja:
bask. aδna
csuv. erne (kun)
tat. atna (kdn)
cser. arńa (geče)
votj. arńa (nunal)
karaim ayna
trkm. ânna
↑

perzsa āδīna

’nagy-péntek’
(Volga-vidék):
bask. ŏlŏ-yoma
csuv. măn-arńi-kon
tat. ulu-adna
cser. kuγ-arńa
votj. badzÏm-arńa

karaim
baraski
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