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Tiu, Wotan, Donar és Frija napja – a hét napjainak elnevezése az angolban

MATICSÁK Sándor

A hét napjait először a közel-keleti kultúrkörben nevezték meg. Pontosabban csak egy nap-
ját, a heti ünnepnapot látták el „igazi” névvel, a többit pedig egyszerűen megszámozták. Ez a
kiemelt nap, a heti ünnepnap a zsidó vallásban a šabbath (a mai szombat) volt, melynek ere-
deti jelentése ’pihenőnap’. A számozást a rá következő nappal kezdték: yōm rī’šōn ’vasárnap’
(< yom ’nap’, rī’šōn ’első’), yōm šēnī ’hétfő’ (< šēnī ’második’) és így tovább. Ezt a szem-
léletmódot alkalmazta az ógörög is: πρώτη σαββάτου ’vasárnap’ (< πρώτος ’első’), δευτέρα
σαββάτου ’hétfő’ (< δευτέρος ’második’), s ugyanilyen jellegű a latin napnevek legrégebbi ré-
tege is: dies prima ’vasárnap’ (< primus ’első’, dies ’nap’) secunda sabbati ’hétfő’ (< secun-
dus ’második’) stb. Érdekes, hogy az újlatin nyelvek közül csak a portugálban maradt meg ez
a rendszer: segunda-feira hétfő’, terça-feira ’kedd’, quarta-feira ’szerda’ (< feira ’nap’) stb.

A héber névrendszer másik vándorútja az arabon és (görög közvetítéssel) a perzsán át ke-
letre vezetett, vö. arab yaum al-aAad, perzsa yakšambe ’vasárnap’ (< yaum, šambe ’nap’,
wáAid, yak ’egy’); s e két nagy kultúra terjedése révén a Kaukázus, Közép-Ázsia és a Volga-
vidék számos nyelvében a mai napig megfigyelhető ez a névadási típus.

Ugyancsak sorszámnévi típusú, ám nem a vasárnappal, hanem a hétfővel indulnak a szláv
és a balti nyelvek napnevei. Ennek a váltásnak vallási-művelődéstörténeti okai vannak: a ke-
reszténység terjedésével a IV. században a vasárnap vált ünnepnappá. A szláv nyelvekben
csak a kedd, a csütörtök és a péntek megnevezése sorolható ide, vö. blg. вторник, le. wtorek,
or. вторник (tkp. ’második nap’), blg. четвъртък, le. czwartek, or. четверг (tkp. ’negyedik
nap’), blg. петък, le. pigtek, or. пятница (tkp. ’ötödik nap’), a balti nyelvekben viszont ez a
típus szinte egyeduralkodó: hétfőtől szombatig ezzel a módszerrel nevezik meg a napokat:
litv. pirmadienis, lett pirmdiena ’első nap = hétfő’, litv. antradienis, lett otrdiena ’második
nap = kedd’, litv. trečiadienis, lett trešdiena ’harmadik nap = szerda’ stb.

Orosz és balti hatást mutat a balti finn napnevek egy része is, vö. pl. észt esmapäev, karj.
enzimäinargi ’első nap = hétfő’, észt teisipäev, karj. toinargi ’második nap = kedd’, észt kol-
mapäev, karj. kolmaspäivü ’harmadik nap = szerda’.

Az időben következő réteg, az ún. asztrologikus-mitologikus névadás kiindulópontját szin-
tén a Közel-Keleten kell keresnünk. Ez a névtípus a görög kultúra egyik fénypontja, a helle-
nizmus idején terjedt el a Földközi-tenger népeinél, majd később – elsősorban az ariánus gó-
tok révén – felvándorolt északra, a germánokhoz is. Ez a névtípus jellemzi az újlatin, a mai
kelta és germán nyelvek többségét, s északon eljutott egészen a finnekig és a lappokig.

Ennek a névadási módnak az alapja a bolygók és a napok összekapcsolása, az akkori em-
berek asztronomikus és asztrologikus világképe alapján magyarázható. Az ókor tudósai hét
bolygót ismertek. Hetet, mert a Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz mellett bolygó-
nak tartották a Napot és Holdat is. (A Neptunuszt Galilei már 1612-ben észlelte, de állócsil-
lagnak tartotta, így az „igazi” felfedezésre csak 1846-ban került sor, a német J. G. Galke ré-
vén. Az Uránuszt Herschel 1781-ben fedezte fel, míg a Plútóra Tombaugh csak 1930-ban
bukkant rá.) A görög geocentrikus világkép szerint – amely Arisztotelész és Ptolemaiosz
révén az újkorig megmásíthatatlan tételként élt – a Föld fölött koncentrikus gömbökként he-
lyezkedik 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.

Mindemellett az ókorban rendkívül népszerű volt az asztrológia, a csillagjóslás is. Alapta-
nítása szerint a csillagok, az égitestek hatással vannak az egyének és a nagyobb közösségek
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sorsára, azaz mindenkinek meg van írva a sorsa a csillagokban. A bolygókat – vélt vagy valós
tulajdonságaik alapján – „hozzárendelték” az istenekhez.

A mezopotámiai istenek közül a Holdisten (sum. Nanna, akk. Szín) és a Napisten (sum.
Utu, akk. Samas) mellett bolygót kapott az ég úrnője (sum. Innin, akk. Istár) – őt a ma Vé-
nuszként ismert égitesttel azonosították –, a Hammurápi alatt főistenné vált Marduk (aki nem
véletlenül lett az óriásbolygó, a Jupiter istene), valamint Ninurta, Nabú és Nergal. Ninurta, a
szántóföldek és harcmezők védelmezője lett a (mai nevén) Szaturnusz istene, Nabút, az írnok-
művészet és a bölcsesség istenét a későbbi korokban Merkúrnak nevezett bolygóval társítot-
ták, a halottak istene, minden bajok hordozója, a termés elsilányítója, a jószág megrontója, a
dögvész és láz terjesztője, a háborúk okozója, Nergal nevét pedig az a planéta kapta, melyet
ma Mars néven ismerünk.

Az egyiptomi megfeleltetés hasonlóan működhetett; a fennmaradt nevek: IaA (Hold), Se-
beg (Merkúr), Pa-nutjer-duai ’Hajnali isten’ (Vénusz), Rē‘ (Nap), Ar Dšr ’Vörös Hórusz’
(Mars), Ar t3š t3.wj ’Hórusz, a két ország elhatárolója’ (Jupiter), Ar k3 p.t ’Hórusz, az ég biká-
ja’ (Szaturnusz).

A görög istenek varázslatos világából a Holdisten és a Napisten mellett öt istenség (Kro-
nosz, Zeusz, Aphrodité, Hermész és Árész) nevét viselik a bolygók. A ma is ismert nevek az
i. e. IV. században, teljes egészében elsőként Arisztotelésznél bukkannak fel.

A szóban forgó öt istenségnek egy közös tulajdonsága van: mindannyian az Olümposz
tizenkét fős „vezérkarának” tagjai. Érdekes ugyanakkor, hogy sok más, híres és hírhedt isten,
félisten és egyéb mitológiai hős (Uranosz, Poszeidón, Athéné, Héraklész, Prométheusz stb.)
nem kapott bolygót. A bolygók elnevezésének alapját az istenek és a bolygók külsejének és
tulajdonságainak összekapcsolása adja. A Napisten (Héliosz) és a Holdisten (Szeléné) társítá-
sa egyértelmű. A (mai megnevezéssel) Vénuszt szép bolygónak tartották, így a szerelem és
szépség istennőjével, Aphroditéval társították. A Mars vörös színe a háborút juttatta az akko-
riak eszébe, így a vérszomjas hadistennel, Árésszal hozták összefüggésbe. A Merkúr „el-eltü-
nedezése” a fürge és ravasz Hermészre, a tolvajok védelmezőjéből a kereskedők pártfogójává
vált istenre emlékeztetett, aki szárnyas sarujában hol itt, hol ott tűnik fel és tűnik el. 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 isten-
ség [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 görög istenek behatolása (kezdetét
az etruszk hódítással körülbelül azonos időre teszik, a teljes rendszer átvételét a III. századra
már befejezettnek tekintik a kutatók) viszonylag könnyen ment, mert a rómaiak istenei nem
voltak annyira kiforrott, megszilárdult, egy-egy jelenséghez, kultuszhoz szorosan köthető fen-
sőbb lények, mint a görögöknél. Az azonosítás alapja az istenek jellegének, rájuk ruházott tu-
lajdonságaiknak hasonlósága volt, de az átvétel természetesen nem jelentett teljes azonossá-
got: míg a görög isten inkább egyfajta magatartásmintát közvetített, a római sokkal szorosab-
ban tapadt egy-egy konkrét funkcióhoz. A megfeleltetés néha hangsúlyeltolódással is járt: Mi-
nerva jelentéktelenebb, mint Pallasz Athéné; Mars viszont sokkal fontosabb (és szimpati-
kusabb), mint Árész. A megfeleltetés egy része nyelvészetileg is igazolhatóan a közös indo-
európai eredetből fakad, pl. a két főisten, Zeusz és Jupiter neve egyazon ősi gyökre megy
vissza, vö. lat. Ju-piter ~ umber Ju-pater (voc.); gör. Ζεì πάτερ (voc.); óind dyáuš-pitá ’az ég
ura’ (ERNOUT–MEILLET 329; FRISK 1/610; WALDE–HOFMANN 1/345, 349, 732).

Saturnus eredetileg a vetés védőszelleme volt. A görög Kronosz kétjellegű isten, egyrészt
gonosz, vad, apját megölő lény, másrészt viszont a békés, nyugodt aranykor megtestesítője.
Ez utóbbi jellemvonása alapján azonosították Saturnusszal, akit a múltba vesző boldog béke-
idők oltalmazójává emeltek. Saturnus lassacskán Itália védelmezőjévé nőtte ki magát, s őt te-
kintették Latium első királyának.
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Mars eredetileg ősi vegetációs isten lehetett, a külső veszélyek elleni oltalmazó szerepéből
nőhetett ki a hadisten funkciója. A görög hadistennel, Árésszal való azonosítása csak külsőd-
leges. Árész a görög mitológia egyik legellenszenvesebb alakja, még szülei is utálják, nyomá-
ban csak a pusztulás, gyász és keserűség jár. Mars ezzel szemben derék hadfi, a férfias harc
képviselője, őt szolgálni kitüntetés és dicsőség.

Mercurius a kereskedők istene. „Kinevezését” a kereskedelem fejlődése indokolta, ő a nye-
reség és a haszon biztosítója, akit pénzes zacskóval a kezében szoktak ábrázolni. Távolról sem
olyan színes egyéniség, mint a furfangos, ravasz Hermész, s nem is fűződik hozzá oly sokrétű
funkció, mint görög párjához.

Venus régi itáliai istennő. Neve a venus ’szeretet; kellem, báj’ szóból eredeztethető, vö.
óind vanas- ’vágy; kedvesség’, av. vanaiti ’kívánt’, angsz. wynn, ófn. wunnia ’gyönyör,
öröm’, ónorv. ōsk ’kívánság’, gót wunan ’örvendezik’, óír fonn ’kívánság, öröm’ < ieur. ²en-
’kíván, szeret’ (ERNOUT–MEILLET 721; POKORNY 1146; WALDE–HOFMANN 2/752). A szere-
lem és szeretet istennőjeként kultusza népszerű s igen elterjedt volt, azonosítása görög „kollé-
ganőjével”, Aphroditéval, kézenfekvő választásnak tűnt.

A csillagok és bolygók mozgását a tudósok már a régi időkben összekapcsolták a naptári
időegységekkel. 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 teó-
riáján alapult. Az időkormányzó az a bolygó, amelyiknek az adott órában (ugyanígy: nap-
ban/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, sehol nem tapasztalunk el-
téréseket, e rendszer valószínűleg nem hosszas kitérőkkel, útkeresésekkel tarkított fejlődés
eredménye, hanem egy iskolának vagy egy tudósnak a munkássága révén jött létre, s terjedt el
egyetlen formában mindenütt.)

A számolást a szombattól kezdték, amelynek első órájáért Kronosz bolygója (ma: Szatur-
nusz) felelt. A sorban a második Zeusz planétája (azaz a Jupiter) volt, majd Árész (Mars), Hé-
liosz (Nap), Aphrodité (Vénusz), Hermész (Merkúr), Szeléné (Hold) következett, ez a bolygó-
szférák egyik közismert sorrendje az ókorban.

Ennek alapján 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 boly-
góknak ez a mesterkélt sorrendje csak a hét napjaiban van meg. Az i. e. I. sz. második felében
Itáliában már ismerhették a bolygóhetet, de a régi nyolcnapos időbeosztást csak az i. sz. III. szá-
zadban szorította ki teljesen a hétnapos egység.

Ennek alapján a görög rendszer a következőképpen alakult (¼µέρα ’nap’): ¼µέρα Σελήνης
’Szeléné napja = hétfő’, ¼µέρα Άρεως ’Árész napja = kedd’, ¼µέρα Έρµου ’Hermész napja =
szerda’, ¼µέρα ∆ιόσ ’Zeusz napja = csütörtök’, ¼µέρα Aφροδίτης ’Aphrodité napja = péntek’,
¼µέρα Κρόνου ’Kronosz napja = szombat ’, ¼µέρα ‛Ηλίου ’Héliosz napja = vasárnap’. Ezt a
rendszert átvették a rómaiak, a görög istenek helyére a sajátjaikat ültetve, így alakult ki a latin
napok rendje (dies ’nap’): dies Lunae ’a Hold napja = hétfő’, dies Martis ’Mars napja = kedd’,
dies Mercurii ’Mercurius napja = szerda’, dies Iovis ’Jupiter napja = csütörtök’, dies Veneris
’Venus napja = péntek’, dies Saturni ’Saturnus napja = szombat’, dies Solis ’a Nap napja =
vasárnap’.

A Római Birodalom népei ezt a megnevezési sort vették át, s ez a mai napig él (a portugál
kivételével) az újlatin nyelvekben, a keltában és részben a germánban (ahol a görög–római is-
tenrendszer helyett saját isteneiket választották névadóul).

Az újlatin nyelvekben a szombat és a vasárnap vallási eredetű nevet kapott (vö. fr. samedi,
dimanche, sp. sábado, domingo stb.), de a többi napot az asztologikus-mitologikus elv alapján
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nevezik meg, vö. pl. fr. lundi, sp. lunes, ol. lunedì ’hétfő’; fr. mardi, sp. martes, ol. martedì
’kedd’; fr. mercredi, sp. miércoles, ol. mercoledì ’szerda’; fr. jeudi, sp. jueves, ol. giovedì
’csütörtök’; fr. vendredi, sp. viernes, ol. venerdì ’péntek’.

A kelta nyelvekhez tartozó walesi és breton napnévrendszerében minden nap asztrologi-
kus-mitologikus elnevezésű (dydd és di- ’nap’), az írben viszont csak három napnév őrzi ezt a
típust: w. dydd Llun, br. dilun, ír Luan ’hétfő’; w. dydd Mawrth, br. dimeurz, ír Mairt ’kedd’;
w. dydd Mercher, br. dimercher ’szerda’; w. dydd Iau, br. diziou ’csütörtök’; w. dydd Gwe-
ner, br. digwener ’péntek’; w. dydd Sadwrn, br. disadorn, ír Satharn ’szombat’; w. dydd Sul,
br. disul ’vasárnap’. (Az ókori asztrológia, asztronómia és a napok megnevezésének irodalmá-
hoz: BOLL–BEZOLD 1987: 11–23; GESZTELYI 1988: 10–30; GRAVES 1970: 35–70; HAHN

1975: 13–85; 1980: 71–96, 169–210, 230–232; HAMILTON 1992: 21–33; KÁKOSY 1978: 26–
61, 99–145, 183–240; 1979: 307–385; KISBÁN 1998: 148–151, 174, 224; KLÍMA 1983: 159–
186, 244–250; KOMORÓCZY 1985: 122–203; KÖVES-ZULAUF 1995: 42–51, 141–143, 211–
217; MITENC 1/441–466, 480–525; SZABÓ 1984: 22–69; TRENCSÉNYI-WALDAPFEL 1983:
249–265.)

A germánok átvették a római napnévrendszer vázát, de a római istenek helyére saját iste-
neiket ültették. Tacitus i. sz. I. századi nagy művében, a germán mitológia egyik fő forrásá-
ban, a Germaniában említést tesz arról, hogy a germánok Mercuriust, Marsot, Herculest és
Isist tisztelték. A kutatók, nem utolsósorban a hét napjainak megnevezéseiből kiindulva, eze-
ket az isteneket Ódinnal, Tyrrel, Thórral és Frigg-gel azonosítják. Nézzük meg, miért válhat-
tak ők a napok névadóinak a germán népek körében! (Ezeket az isteneket általában két néven
ismerjük, az északi vagy skandináv, és a nyugati germán nevükön.)

A skandináv mitológia főistene Ódin (ny. germán Wotan). Ő a legfőbb áz isten (a viking
korra az ázok asszimilálták a régebbi természetisteneket, a vánokat), minden más áz isten aty-
ja. Számos funkciót egyesít magában. Ő a hadisten (pontosabban szólva a hivatásos seregek
istene, mert a felfegyverzett közhadak ura Thór), a katonák és hősök pártfogója, a győzelmek
és vereségek mindenható ura. Ő a holtak égi birodalmának, a Walhallának az ura, ahová a
csatában elesett hősöket viszik a valkűrök. De ő a varázslás istene, a mágikus erő megtestesü-
lése is, végső soron a szellemi hatalom, a bölcsesség letéteményese. Ő a varázserejű rúnák, a
szent tudomány birtokosa, aki ezért nagy áldozatokat hozott: magát feláldozva kilenc napig
függött a világfán, az Yggdraszilon, hogy megkapja Böltorn óriástól a bölcsességet jelentő

rúnákat; Mímir óriásnak pedig nekiadta a fél szemét a bölcsesség megszerzéséért. Mind-
emellett ő a költészet istene, a költők (a skaldok) patrónusa is.

Ódin, a két másik főistennel, Tyrrel és Thórral ellentétben, eredetileg nem volt tagja a ger-
mán panteonnak, szerepe a katonai szövetségek erősödésével nőhetett meg. Később, kiszorít-
va a többi istenséget, ő vált a főistenné.

Nevének – a hadak urához és a költők istenéhez méltó módon – kettős jelentése van: eti-
mológiailag az óang. wōd ’őrült, vad, dühöngő’ (~ ófn. wuot > ném. wut ’düh’), wōþ ’hang,
ének’; gót wōþs ’megszállott, őrült’; ill. ónorv. ōðr ’szellem, értelem, ének, költészet’ szavak-
kal hozható kapcsolatba, mindezek összefüggenek a lat. vates ’jós’ szóval is.

Thór (nyugati germán Donar) a mennydörgés, a vihar és a vegetáció istene. Neve etimoló-
giailag összefügg Perkunas balti villámisten nevével, valamint az ang. thunder és ném. Don-
ner (óang. þunor, ónorv. þōrr, ófríz thuner, ófn. donar) ’mennydörgés’ szavakkal. Thór nagy
termetű, vörös szakállú kultúrhős, aki harci kalapácsa, a Mjöllnir segítségével védelmezi az
embereket (Midgard lakóit) és az isteneket (Ázgard népét) az óriásokkal, a szörnyekkel és a
világkígyóval szemben. Égi lakhelyéről, Trúdheimből kecskék vontatta szekéren indul útnak.

Míg Ódin a hősök, a hivatásos harcosok istene, addig Thór inkább az átlagemberek istene.
Ő személyesíti meg a felfegyverzett népet, de ő a földműves parasztemberek védelmezője, az
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eső hozója is. Sokkal „emberközelibb”, mint nagy tekintélyű istentársa, Ódin, sok humoros
anekdota mindig győztes paraszti főhőse ő.

Ez az áz isten egykor valószínűleg égisten lehetett (ezt bronzkori kultusza támasztja alá),
akit később Ódin letaszított a germán panteon képzeletbeli trónjáról. Nem véletlen, hogy ő
kapta a csütörtököt, azt a napot, amely a görög–római mitológiában a főisten, Zeusz/Jupiter
napja.

Tyr (nyugati germán Tiu, ófn. Ziu, Ziw) eredetileg szintén égisten lehetett, ezt nevének
eredete bizonyítja, hiszen etimológiailag összefügg a görög Zeusz és a latin Jupiter nevével,
vö. óind dēváA, lat. deus, walesi duw, bret. doué, litv. dievas, lett dievs, ópor. deiws, ószl. di-
vo, ófn. Zīo, óizl. Tyr, angsz. Tīg ’isten’, óizl. tīwar ’istenek’ < ieur. dei²os (FRISK 1/610;
WALDE–HOFMANN 1/345, 349). Tyr másik funkciója katonai jellegű, eredetileg ő is hadisten
volt (ennek alapján azonosította Tacitus Marssal). Ő a csaták istene, akinek fegyvere a kard.
Ezt a bátor istent félkezűként is szokták emlegetni, mert a mítosz szerint egyik kezét Fenrir
farkas leharapta. Tyr az idők folyamán háttérbe szorult, Ódin lépett a helyére, de egyik funk-
cióját megtartva a (katonai) jogszolgáltatás isteneként élt tovább. (A germán mitológiához:
BRØNDSTED 1983: 242–253; DÖMÖTÖR 1978: 200–218; MITENC 1/563–608.)

Láthatjuk tehát, hogy a római és germán napnevek megfelelési sora (kedd = Mars/Tyr,
szerda = Mercurius/Ódin és csütörtök = Jupiter/ Thór) nem az i. sz. I. évezred végének „isteni
erőviszonyait” tükrözi, hanem a germán panteon jelentős átrendeződését – Ódin kiemelkedé-
sét és Thór háttérbe szorulását – megelőző állapotokat. (Hiszen ha a viking korban „kölcsö-
nözték” volna az isteneket, akkor Ódin nem a szerda, hanem a csütörtök felelőse lett volna.) A
Tacitustól ismert adatok tehát még azt az állapotot mutatják, amikor a római hadisten, Mars az
ősi germán hadistennel, Tyrrel volt párhuzamba állítható; a nagyerejű Hercules megfelelője
Thór volt; míg a nem annyira jelentős Mercuriusnak, a holtakat alvilágba kísérő istennek párja
Ódin, a holtak birodalmának ura lett. Így hozható tehát kapcsolatba a római és germán isten-
és napnévrendszer.

Ennél egyértelműbb a „napnevek panteonjának” egyetlen istennője, Frigg (ófn. Frija )
helyzete, akit Aphrodité/Venus istennővel azonosítottak. Frigg istennő alakja a mítoszokban
sokszor keveredik Freyjával. Frigg Ódin felesége, az istennők között az első számú, ő a há-
zasság, a szerelem, a családi tűzhely és a gyermekszaporulat istennője. Freyja funkciója na-
gyon hasonló: ő ugyancsak a termékenység, a szerelem és a szépség istennője, 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. Az eredetileg ván Freyja sok tulajdonságát átvette,
magába olvasztotta Frigg áz főistennő. Azt, hogy melyik istennőt kell keresnünk a péntek ger-
mán megnevezésében, etimológiai érvek birtokában dönthetjük el. Freyja istennő neve ’úrnő’-
t jelent, míg Frigg nevének jelentése ’kedves, szerető’ (~ angsz. frīgu ’szeretet’, gót frij ōn
’szeret’, óind priyā ’kedves, szeretett’ < ieur. priÇo- ’kedves, szeretett’), azaz összefüggésbe
hozható a latin Venus jelentésével: ’szeretet; kellem, báj’ (FALK –TORP 196; JÓHANNESSON

567; KLEIN 622; KLUGE 216, 217; ONIONS 377).

A germán nyelvek nagymértékben megőrizték az asztrologikus-mitologikus típusba tartozó
neveket. A nyugati ágban az angol és a holland rendszer teljes, a németben a szerda az ún.
helyzetviszonyító típusba sorolható (Mittwoch ’a hét közepe’), a Samstag ’szombat’ pedig
végső soron a héber šabbath-ra megy vissza. A skandináv ág minden nyelvében kilóg a sorból
a szombat: svéd lördag, norvég lørdag, dán lørdag, färöi leygardagur, izlandi laugardagur ’a
fürdés napja’ (nagyon heterogén az izlandi rendszer: sorszámnévi a þriðjudagur ’harmadik
nap = kedd’ és a fimtudagur ’ötödik nap = csütörtök’, helyzetviszonyító a miðvikudagur ’a hét



6

középső napja = szerda’, vallási eredetű a föstudagur ’a böjt napja = péntek’, s csak a mánu-
dagur ’hétfő’  és sunnudagur ’vasárnap’ tartozik az asztrologikus típusú nevek sorába).

E névadási mód alapján tehát:
ang. Monday, holl. maandag, ném. Montag, dán mandag, norv. mandag, sv. måndag, färöi

mánadagur ’a Hold napja = hétfő’ (BJORVALD–LINDEMAN 581; FALK –TORP 496; JÓHAN-
NESSON 1081; KLEIN 996; KLUGE 486; KÖBLER 759; ONIONS 586; VEEN 459; VRIES–TOL-
LENAERE 238);

ang. Tuesday, holl. dinsdag, ném. Dienstag, dán tirsdag, norv. tirsdag, sv. tisdag, färöi týsda-
gur ’ Tiu/Tyr napja = kedd’ (BJORVALD–LINDEMAN 940; FEIST 486; FALK –TORP 904; JÓ-
HANNESSON 1214; KLEIN 1662; KLUGE 132; KÖBLER 1320; ONIONS 947; VEEN 202;
VRIES–TOLLENAERE 111);

ang. Wednesday, holl. woensdag, dán onsdag, norv. onsdag, sv. onsdag, färöi ónsdagur ’Wo-
tan/Ódin napja = szerda’ (BJORVALD–LINDEMAN 681, 687; FEIST 572; FALK –TORP 570; JÓ-
HANNESSON 102, 1101; KLEIN 1734, 1749; KLUGE 483; ONIONS 997; VEEN 824; VRIES–
TOLLENAERE 431);

ang. Thursday, holl. donderdag, ném. Donnerstag, dán torsdag, norv. torsdag, sv. torsdag
’Donar/Thór napja = csütörtök’ (BJORVALD–LINDEMAN 951; FEIST 495; FALK–TORP 910;
JÓHANNESSON 1228; KLEIN 1613, 1614; KLUGE 138; KÖBLER 186; ONIONS 921; VEEN 212;
VRIES–TOLLENAERE 114);

ang. Friday, holl. vrijdag, ném. Freitag, dán fredag, norv. fredag, sv. fredag, färöi fríggjada-
gur ’ Frija/Frigg napja = péntek’ (FALK –TORP 196; JÓHANNESSON 567, 1003; KLEIN 622;
KLUGE 216, 217; KÖBLER 329; ONIONS 377; VEEN 806; VRIES–TOLLENAERE 412);

ang. Saturday, holl. zaterdag ’a Szaturnusz napja = szombat’ (KLEIN 1386; KLUGE 623;
ONIONS 790; VEEN 832; VRIES–TOLLENAERE 437);

ang. Sunday, holl. zondag, ném. Sonntag, dán søndag, norv. søndag, sv. söndag ’a Nap napja
= vasárnap’ (BJORVALD–LINDEMAN  905; FEIST 460; FALK –TORP 882; KLEIN 1542; KLUGE

717; KÖBLER 1051; ONIONS 885; VEEN 838; VRIES–TOLLENAERE 443).

A skandináv (főként ósvéd) eredetű napnevek bekerültek az Észak-Európában beszélt finn-
ugor nyelvekbe is, vö. fi. maanantai, lp. mánnodat ’hétfő’, fi. tiistai, lp. disdat ’kedd’, fi. tors-
tai, lp. duorastat ’csütörtök’, fi. perjantai, lp. bearjadat, észt reede ’péntek’, fi. sunnuntai, lp.
sotnabeaivi ’vasárnap’.

A görögből induló, az asztrológia térnyerésével terjedő névtípus rendkívüli diadalutat járt
be: a hellenizmus közvetítésével eljutott a latinba, ahol a görök istenek helyére természetesen
a római megfelelők léptek, e neveket (a portugál kivételével) szépen megőrizték az utódnyel-
vek; a latinból átkerült a kelta és a germán nyelvekbe is, sőt a skandináv nyelvek továbbköl-
csönözték az észak-európai finnugor nyelveknek is, ily módon összességében elmondható,
hogy Európa legnagyobb, legjelentősebb egykori s mai nyelvei többé-kevésbé e típus alapján
nevezik meg a hét napjait.
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