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Az újperzsa āδīna ’péntek’ képviselete a volgai török és
a Volga–Káma-vidéki finnugor nyelvekben

MATICSÁK Sándor

A Volga–Káma-vidék finnugor lakossága az elmúlt ezer évben szinte folyamatos
függőségben élt: hol a volgai bolgárok, hol az Arany Horda, hol a Kazanyi Kánság,
majd később az orosz birodalom uralta e térséget. A volgai bolgárok a muzulmán vallást
nem kényszerítették rá alattvalóikra, hatalmukat közvetetten gyakorolták. Ennek is kö-
szönhetően a térség pogány (Taagepera szóhasználatával: animista) hitvilága sokáig
fennmaradhatott (olyannyira, hogy 1897-ben a cseremiszeknek közel 28%-a vallotta
magát animistának, s az 1990-es években Mariföldön ismét törvényes vallássá vált az
animizmus). A XVI. századtól az egyre erősödő orosz elnyomás nemcsak a politikai-
gazdasági körülményeket változtatta meg, hanem az erőszakos térítés következménye-
ként a vallási élet is gyökeresen átalakult. A térítés intenzitását jól mutatja, hogy a
XVIII. század közepén két év alatt megkeresztelték a votjákok, mordvinok és csuvasok
közel felét, mintegy 200 ezer embert (Taagepera 2000: 54, 179, 226, 233). A nyelvek-
nek, kulturáknak, vallásoknak, szokásoknak ez a nagyfokú keveredése természetesen a
térség nyelveiben is érezteti hatását. Ennek egyik apró, bár a mindennapokban fontos-
nak tűnő eleme a napnevek rendszere. A Volga–Káma-vidék finnugor és törökségi nyel-
veinek napneveiben egymás mellett élnek a pogány hitvilághoz, illetőleg a muzulmán és
a keresztény valláshoz kötődő nevek. Az alábbiakban azt kísérlem meg bemutatni, hogy
az újperzsa āδīna ’péntek’ – az ünnepnap péntekről vasárnapra áttolódásával – hogyan
vált a térség nyelveiben a kétpólusú napnévrendszer alapelemévé.

Az újperzsa āδīna ’péntek’ Észak-Kaukázus, a Volga-vidék és Közép-Ázsia több
nyelvébe bekerült, vö. pl. a középkori kun ayna, mameluk-kipcsak ayna, csagataj adina,
azina, anna, arna,  a mai türkmén ânna, örmény-kipcsak ayna kün, karaim ayne, ayna,
tat. atna, csuv. erńe, cser. arńa, votj. arńa stb. (Golden 1995: 370–372). A Volga-vidék
nyelveiben e szó rendkívül aktív szerepet játszik a napnevek megalkotásában: a péntek
mellett a hétfő, a csütörtök, a szombat és a vasárnap nevében is megtalálható, s a ’hét’
jelentést is felvette. Nézzük meg először az āδīna képviseletét az egyes nyelvekben!

A mai csuvasban erńe (erni, arńa, arni) alakban él, jelentése Asmarinnál (3: 28–29)
’первоначально пятница, теперь неделя’ (összetételekben: eŕne-kaś, erńe-śĕr ’вече-
ром накануне пятницы’, erńe pasarĕ ’базар собирающийся по пятницам’); Paaso-
nennél (1908: 11) ’hét; Woche’, s szerepet játszik a ’csütörtök’ és a ’vasárnap’ megal-
kotásában is (részletesen l. alább). A csuvas hangtani változást Agyagási a következő-
képpen írja le. Az újperzsa āδīna az óbolgárban āδīna > ārīna, vagy āzīna > ārīna utat
járt be. Az OB ārīna  kétféleképpen fejlődött tovább: 1) OB ārīna > āŕńä > iŕńä > eŕńe;
2) OB ārīna > aŕna > aŕńa. Az első esetben az r palatalizációja kihatott az egész szóra,
míg a második esetben csak az őt követő mássalhangzóra. Az utóbbi fejlődési sor aŕna
alakját vette át a cseremisz és a votják (Agyagási 1982: 11–12; Scherner 1977: 40).

A tatárban az atna jelentése ’hét’ (Ganyijeva 1988: 40), ugyanakkor az atna-kön a
pénteket és a vasárnapot jelöli, ill. összetételekben szerepet játszik a csütörtök és a
szombat nevének megalkotásában is. Hasonlóan épülnek fel a kazanyi tatár és miser
napnevek is (Bálint 1877: 7; Munkácsi 1926: 58).
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A baskírban a péntek jelölésére a yoma (vö. arab yaum al-jumca, üzbég jumä, kazah
és karakalpak žuma, kirgiz juma, nogaj yuma, kumük jumagün) szolgál, de a csütörtök
(atnakis) és a hétfő (urus-atna-kün) megalkotásában részt vesz az atna (Golden 1995:
369–374).

A votják szótárak (Vahruseva 1983: 32–33; Boriszov 1991: 18) tanúbizonysága sze-
rint az arńa önállóan ’hét’ és ’vasárnap’ jelentésben él, összetételekben pedig a hétfő,
csütörtök, és péntek megnevezésének alkotóeleme. A votjákba nemcsak az arńa szó ke-
rült át a csuvasból, hanem a hét napjai megnevezésének szemlélete is: „Zu beachten ist,
dass die oben genannten wotjakischen benennungen für ’sonntag’, ’donnerstag’ und
’freitag’ gewissermassen auch entlehnungen aus dem tschuwassischen sind, nämlich
„übersetzung-entlehnungen” (Wichmann 1903: 43).

A cseremiszben az arńa jelentése ’hét’, az arńa-keče (keče ’nap’) pedig ’a hét napjai’
és ’péntek’ jelentésű. Összetételekben a csütörtök, péntek, vasárnap mellett a nagypén-
tek, a virágvasárnap, valamint a böjti hét megnevezésére is szolgál (Beke 1997–99: 67).
A szó a csuvasból került át: „заимств. из булг. (др.-чув.) яз.: *äрнä, чув. эрне перво-
начально ’пятница’ теперь ’неделя’...” (Gorgyejev 1979: 148).

A mordvinban egy adatra bukkantam: kśadna M ’csütörtök’. Paasonen (1990–96:
906) ezt a szót kazanyi tatár jövevénynek tartja, vö. kâč¥ adna kön ’ua.’.

Az arńa, erńe stb. az alábbi napnevekben fordul elő:

HÉTFŐ
’az ünnepnap (vasárnap) utáni nap’: vj. ďźãť£-arńa-ber MU, ďźãť£-arńa-ber-nÏnal

MU tkp. ’orosz-péntek-utáni (nap)’ (< ďźãťš-arńa ’orosz-péntek = vasárnap’, ber
’késői, eljövendő; hátsó rész’, nÏnal ’nap’).1

CSÜTÖRTÖK
’kis péntek’: csuv. kĕśĕn-erni-kun, kĕśnernikun; tat. keče atna, kiči atna kön, bask. ksi-

atna (vö. még karaim kiči ayne kün) (< kĕśe/keče/kiči/ksi ’kis’, kun/kön/kün ’nap’) //
vj. pokť£i-arńa J, MU, U (< pokť£i ’kis’);  cser. izarńa (< izi, iźe ’kis’); md. kśadna
(< kazanyi tat. kiči adna kön).2

’péntek előtti este’: csuv. eŕńe-kas, miser atna-kič (< kaś/kič ’este, éjszaka’).3

PÉNTEK
’péntek nap’: csuv. erne kun; tat. atna-kön; miser atna-kán; karat. atna-kän (<

kun/kön/kán/kän ’nap’); // vj. arńa-nÏnal MU (< nÏnal ’nap’); cser. arńa-geče (< keče
’nap’).

’nagy péntek’: csuv. m«n-arńi-gon (< m«n ’nagy’, kon ’nap’); tat. ulu-adna (< ulu
’nagy’) // vj. badzÏm arńa (< badzÏm ’nagy’); cser. koγ-arńa, kuarna-keče (< koγo
’nagy’, keče ’nap’).4

’udmurt péntek’: vj. udmurt arńa.
’tatár péntek’: tat. tatar-atnase // vj. biger-arńa-nÏnal J (< biger ’tatár’, nÏnal ’nap’).

                                                
1 Hasonló szemléletű, de más elemekből építkezik a karaim yexbaškün, armeno-kipcsak yix paš kün (<

yex/yix kün ’szent nap = vasárnap’); krími tat. pazar ärtäsi, oszm. pazar ärtäsi, pazartesi, azeri
bazarertäsi ’hétünnep utáni nap’.

2 Vö. karaim kiči baraski ’kis péntek’ (< kiči ’kis’, baraski < gör. Παρασκευή ’péntek’).
3 Vö. azeri dšuma-ahšami (< türk. ahšam ’Abend’).
4 Vö. bask. %l% juma (< %l% ’nagy’, juma ’péntek’).
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SZOMBAT
’péntek utáni nap’: tat. atn-artç (artç ’eljövendő; hátsó rész’) // vj. arńa-ber (< ber

’késői, eljövendő; hátsó rész’).5

VASÁRNAP
’péntek nap (tkp. ünnepnap)’: csuv. erńe kun; karat. atna-kän; miser atna-kán; tat.

atna-kön (< kun/kän/kán/kön ’nap’) // vj. arńa-nunal G, M, arńa-nÏnal MU (<nÏnal
’nap’).6

’orosz péntek (tkp. orosz ünnepnap)’: csuv. vïrçz-arńi-gun, vïrsarnikum; tat. urçs-
atnesä-kün; bask. urus-atna-kün, karat. ursatna-kän; mescs. ursatna; miser uris-atna
(< vïräz/uräs urus/urs/uris ’orosz’, kun/kün/kän ’nap’) // vj. ďźãť£-arńa U, ďźãť£-
arńa-nÏnal J, MU (< ďźãť£ ’orosz’, nÏnal ’nap’); cser. ruš-arńa (< ruš ’orosz’).

’nagy péntek’ (tkp. nagy ünnepnap): cser. kuγarńa (< kuγo ’nagy’).

(Irodalom: Ahmetyjanov 1978: 168–169; Asmarin 3: 29; Fedotov 1968: 168; 1996:
286–287; Fokos 1959: 559b, 1235b; Golden 1995: 365–375; Juhász 1961: 103;
Munkácsi 1890: 29, 196, 337, 502, 569, 682; 1926: 43–45; Paasonen 1990–96: 906;
Paasonen–Siro 1948: 5b, 40b, 106a, 126a; Wichmann 1987: 8b–9a, 103a, 173b–
174a, 253a, 323a; Wichmann–Uotila 1942: 142b.)

Annak, hogy az arńa stb. öt napnév megalkotásában vesz részt7, a nyelvi tényezők
mellett elsősorban kultúrtörténeti okai vannak. A térség uralkodó vallása sokáig az isz-
lám volt, amelyet a volgai bolgárok a X. században (hivatalosan 922-ben) vettek fel. Az
iszlám kultúrában a hét ünnepnapja péntekre esett,8 ez  a nap volt a kiindulópontja több,
az ún. helyzetviszonyító típusba9 tartozó napnév megalkotásának:

                                                
5 Vö. krími tatár és oszm. džuma-ärtäsi.
6 Vö. zj. ńeďeľ-lun (< ńeďeľ ’hét’, lun ’nap’), mdM ńeďľači, ńeďäľäši, ńiďeľe-ši, mdE targu-če, targu-čä

(< or. neďeľa ’hét’, mdE targa ’hét’, či(če/čä)/ši ’nap’).
7 A kedd és a szerda a térség nyelveiben ún. „jeles napok”, azaz a pogány névadás jellegzetességeit tük-

rözik, pl. ’a lóra szállás napja’ (= kedd): cser. kuškçzmç, bask. atlangan kán,  vj. pukśon-nunal; ’a vér
napja’ (= szerda): bask. kan-kán, karat. kan-kän, csuv. j«n-G«n, md. värËi, ver-ši, cser. wür-geče, votj.
vir-nánal (Juhász 1961: 200; Munkácsi 1926: 43–44; Paasonen 1990–96: 257, 2622; Paasonen–Siro
1948: 16a, 53b; Wichmann 1987: 174a, 317a).

8 A muszlimoknál különleges szerencsének számított, ha a gyerek pénteken született, vö. üzb. Anna, An-
nagul, Annaqul, Annageldi, Annamuhammad; tkm. Ānna (> Annagül hn); bask. Adna-Gol (> Aznagulo-
vo hn.); csuv. Atnapi, tat. AtnaGul hn. (azokban a törökségi nyelvekben, ahol nincs meg ez a jövevény-
szó, a ’péntek-gyerek’ megnevezésre az arab gum’a szolgált: nogaj Gumageldi, Yumagul, Yumayizet;
karakalpak Gumabek, üzb. Gumagul, Gumaqul, Gumanazar stb. (Schrerner 1977: 125, 163).

9 Ebben a rendszerben a napokat a hét többi napjához viszonyított helyzete alapján nevezik el, vö. pl.
’hét-fej: magyar hétfő; balkar, karacsaj baš-kün, miser baš-kán, karataj-md. baš-kän ’fej-nap = hétfő’;
jur. śe’eß äÃ4Bott/ç, osztjDN ±šBä±uëë:t, vogÉ s#t-puäk-èptäl ’hét-fej-nap = vasárnap’, vogÉ s#t-puäk-
èptäl ’id.’; ’hét-kezdő-nap’ (= hétfő): osztjDN. ±šBä± #tçätçm #tçä ë:t, vogÉ. s#t-aultaètnx-èptxl ’hét-
fő’; ’hét-befejező-nap’: vogK. sont-panšxm-khotxl ’vasárnap’; ’vasárnap utáni nap’ (= hétfő): or. по-
недельник, len. poniedziałek, cseh pondělí, sz-h. ponjedeljak; ’születő-nap’ (= hétfő): cser. šočmo; vj.
vordáśkon, vordáśkon-nánal; bask. tuγan-kün, tat. tuγan-kán; ’új, friss nap’ (= hétfő): zj. viľ-ľun (Fokos
1959: 559b, 1235b; Karjalainen 1948: 1082ab; Lehtisalo 1956: 444a; Maticsák 1999: 104; Munkácsi
1926: 43; Munkácsi–Kálmán 1986: 114a, 398b, 454a, 465b, 481a, 534b, 535a; Paasonen–Siro 1948:
126a; Wichmann 1987: 174a, 323a; Wichmann–Uotila 1942: 142b).
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a) a csütörtök a csuvasban, tatárban, votjákban, cseremiszben és (Paasonen egy adata
alapján kazanyi tatár jövevényelemként) a mordvinban ’kis péntek’ szerkezettel ír-
ható le (ezzel szemben áll a ’nagy-péntek’ szerkezet a péntek megnevezésére);

b) a csuvasból és a miserből adatolható a ’péntek (tkp. ünnepnap) előtti este’ = csü-
törtök kifejezés is;

c) a tatárban és a votjákban a szombat megnevezésére él a ’péntek utáni nap’ szerke-
zet.

A kereszténység felvételével az ünnepnapok rendje is megváltozott, a vasárnap lépett
elő ünneppé, s egyúttal a napnévrendszer kiindulópontjává, zsinórmértékévé is vált.10

Ezt tükrözi egyrészt a hétfő megnevezése a votjákban: ’az ünnepnap utáni nap’, más-
részt pedig a vasárnap és a péntek nevének egybeesése: a csuv. erne kun/erńe kun, tat.
atna-kön, miser atna-kán, karat. atna-kän, vj. arńa-nÏnal/arńa-nunal és cser. kuγarńa a
szótárak tanúbizonysága szerint egyaránt jelent(ett) pénteket és vasárnapot (azaz tkp.
ünnepnapot). (A kevert rendszerek több nyelvben megfigyelhetők, ilyenek például sor-

szám-elv alapján építkező vogul és osztják nyelvjárások, amelyekben a vasárnap és a
hétfő egyaránt szolgálhat kiindulópontul.)

A kultúrkörök hatását tükrözik a népnevet tartalmazó napnevek is. A ’udmurt-pén-

tek’ és ’tatár-péntek’ = péntek (vj. udmurt arńa; tat. tatar-atnase, vj. biger-arńa-nÏnal)
megnevezéssel a térség szinte minden nyelvében szemben áll az ’orosz-péntek’ = vasár-

nap (csuv. vïrçz-arńi-gun, tat. urçs-atnesä-kün, bask. urus-atna-kün, karat. usratna-kän,
mescs. ursatna, miser uris-atna; vj. ďźãť£-arńa, cser. ruš-arńa).
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