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A napok megnevezése a votjákban

MATICSÁK SÁNDOR

A napneveket elnevezésük indítéka alapján a következőképpen csoportosíthatjuk:
a) asztrologikus nevek (az ókorban minden bolygó a nap egy-egy órájáért volt felelős, és az első

óráról nevezték el az egész napot): pl. lat. dies Lunae ’a Hold napja = hétfő’, dies Iovi ’a Jupiter
napja = csütörtök’, dies Saturni ’a Szaturnusz napja = szombat’ stb.;

b) mitologikus nevek (a napok nevüket a germán mitológia nagy alakjairól kapták): pl. ang.
Tuesday, ném. Dienstag, holl. Dinsdag, sv. tisdag ’kedd’ < Tiu/Tyr; ang. Friday, ném. Freitag, holl.
Vrijdag, sv. fredag ’péntek’ < Freyja stb;

c) sorszám-elv szerinti nevek (a napokat megszámozzák, kiindulópontul a vasárnap vagy a hétfő

szolgál): pl. gör. ∆ευτέρα ’hétfő’ (= 2. nap), Τρίτη ’kedd’, Τετάρτη ’szerda’, Πέµπτη ’csütörtök’; or.
вторник ’kedd’ (= 2. nap), четверг ’csütörtök’, пятница ’péntek’ stb.;

d) helyzetviszonyító nevek: pl. ’a hét közepe = szerda’: ném. Mittwoch, or. среда, fi. kes-
kiviikko; ’a hét feje = hétfő’: or. понедельник , m. hétfő, miser baš-kdn stb.

e) vallási ünnepekhez kapcsolódó nevek: pl. héb. sabbath, gör. Σάββατο, sp. sábado, or.
суббота; ’szent nap = vasárnap’: lett svētdiena, litv. šventãdienis, észt pühapäev, zj. veža lun stb.

f) „jeles napok”: pl. sv. lördag, dán lørdag ’a fürdés napja = szombat’, cser. kuškçzmç ’a lóra
szállás napja = kedd’, tat. bazar kön ’a vásár napja = vasárnap’ stb. (Bővebben l. Maticsák 1999:
101–107.)

Az azonos nyelvcsaládba tartozó nyelvek általában azonos elvek szerint nevezik meg a napokat.
Ilyenek például a germán nyelvek (ang. Monday, ném. Montag, holl. Maandag, svéd måndag, dán
mandag, norv. mandag ’hétfő’; ang. Thursday, ném. Donnerstag, holl. Dondertag, svéd torsdag,
dán torsdag, norv. torsdag ’csütörtök’ stb.), az újlatin nyelvek nagy része (fr. mardi, sp. martes, ol.
martedi, rom. marţi ’kedd’; fr. mercredi, sp. miércoles, ol. mercoledi, rom. miercuri ’szerda’ stb.),
vagy a balti és szláv nyelvek (or. qetverg, ukr. qetver, le. czwartek, cseh čtvrtek, szorb štwórtk, sz-
h. četvrtak, bolg. qetvûrtûk; lett ceturtdiena, litv. ketvirtãdienis ’csütörtök’ stb.). Rendkívül ritka
azonban a „vegytiszta” napnévrendszer, egy-egy nyelvben a hét napjai általában többféle motívum
alapján neveződnek meg. Homogén rendszert alkot például a vietnami, a burját-mongol, az arab, a
máltai, a vogul és az osztják (minden napot sorszámmal neveznek meg), öt-hat napot neveznek meg
az asztrologikus elv alapján az újlatin nyelvek (a portugál kivételével, amely a sorszám-elv szerint
építkezik). Sok esetben a szombat és a vasárnap vallási eredetű neve bontja meg a – korábban egy-
séges – rendszert. Erősen kevert rendszerűek a szláv napnevek, az oroszban például van helyzetvi-
szonyító (hétfő, szerda), sorszámnévi (kedd, csütörtök, péntek) és vallási eredetű (szombat, vasár-
nap) egyaránt.

A képet tovább árnyalja a kölcsönzés. Mivel a napnevek a kulturális-társadalmi fejlettségnek vi-
szonylag kései szakaszában jöttek létre, ezért köztük nagyon sok a kölcsönszó1, a jövevényelem, ill.
pontosabban a „jövevényrendszer”, hiszen sok helyütt általában az egész névrendszert (vagy leg-
alábbis annak szemléletmódját) „készen” kapták az adott térség fejlettebb kultúrájától. Különösen
igaz ez a finnugor nyelvek esetében: a magyar napnévrendszer szláv hatást mutat (tükörfordítás a
hétfő és a kedd, átvétel a szerda, a csütörtök, a péntek és a szombat neve), a finn és a lapp nevek
skandináv mintára alakultak ki, míg a volga-vidéki finnugor nyelveket jelentős török hatás érte.

Írásom további részében a votják napnevek rendszerét kísérlem meg bemutatni, elsősorban Yrjö
Wichmann szótárának anyagára, ill. Munkácsi Bernát gyűjtésére támaszkodva. (Az adatok közlése so-
rán Wichmann lejegyzését részesítem előnyben.) Az egyes napnevek áttekintése után felvázolom a
törökségi > finnugor kölcsönzések útját. Cikkemben nem foglalkozom az orosz eredetű napnevekkel.

                                                
1 Ennek ékes példája a héber sabbath, amely görög-latin-arab közvetítéssel bekerült a szláv nyelvekbe (or.

óubbota, len. sobota, sz-h. subota – a szlávból a magyarba), a germánba (ném. Samstag), a latin révén él az
újlatin nyelvekben (sp. sábado, ol. sabato stb.), s eljutott a kaukázusi térség több különböző nyelvcsaládba
tartozó nyelvein (grúz šabat’i, örmény šabat, azeri šänbä, oszét sabat, karacsáj šabat kün, karaim
šabbatkün) keresztül a középkori törökségi nyelvekbe (kumán šabbat kün, csag. šembe), illetőleg a Volga-
vidék mai törökségi nyelveibe (tat. šimbä, bask. šämbi, csuv. šamat, šumat), s azokon át a cseremiszbe
(šumat-keče). Ugyancsak ebbe a körbe tartoznak a közép-ázsiai törökségi nyelvek (üzb. šänbä, kaz. sembi,
kirg. išembi, türkm. šenbe), valamint oly távoli területek – orosz közvetítéssel keletkezett – napnevei, mint a
jakut subuota és a sor subat.
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1. Hétfő
a) ’születő nap’ – vj. vordiśkon J2, vordáśkon-nánal U ’születő nap’ (< vordiśkáná ’születik’, nánal

’nap’) ~ zj. viľ-ľun ’új, friss nap’, cser. šočmo (< šočam ’születik’) // bask. tuγan-kün, tat. tuγan-kán,
csuv. tuntikun (< toγ-, t•- ’születik’, kün/kán/kun ’nap’);

b) ’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’, ninal ’nap’) // 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’.

A volgai és permi finnugor nyelvekből hiányzik a térség törökségi nyelveinek jellemző szerkeze-
te, a ’hétkezdő-nap’ (karat. baš-kän, miser baš-kdn, tat. baš-kön, továbbá balk. baš-ken, baš-kün, ka-
racsáj és karaim baš kun < baš ’fej, kezdet’, ken/kön/kun/kün ’nap’). (Ahmetyjanov 1978: 168–169;
Fokos 559b, 1235b; Golden 1995: 366, 372, 374–375; Munkácsi 1890: 29, 337, 682; 1926: 43–45;
Paasonen–Siro 126a; Wichmann 8b–9a, 173b–174a, 323a; Wichmann–Uotila 142b.)

2. Kedd
a) ’a lóra szállás napja’ – vj. pukśon J, pukśon-nánal U (< pukśáná ’leül’, nánal ’nap’) ~ cser.

kuškçzmç (< kuškçźam ’lóra száll’) // bask. atlangan kán, csuv. itlar(n)i kun (< atlan ’lóra száll, vhol
lovaglóülésben ül’, kán/kun ’nap’);

b) ’böjti (tkp. száraz) nap’ – vj. kös-nÏnal MU3 (< kös ’száraz’, nÏnal ’nap’).
Egyes törökségi nyelvek és a mordvin ’üres-nap’ szerkezetére – miser buš-kán, karat. buš-kän (<

buš ’üres’, kán/kön/kän ’nap’); mdM šavš, šavç-ši (< šava, šavç ’üres’, ši nap’) – nem találtam vot-
ják példát. (Ahmetyjanov 1978: 168–169; Beke 1063; Golden 1995: 367, 374; Juhász 164, 200;
Munkácsi 1890: 196, 588; 1926: 43; Paasonen 225, 256; Paasonen–Siro 53b; Wichmann 103a,
174a, 209a–b.)

3. Szerda
a) ’vér-nap’ – vj. vir-nÏnal J, MU, U (< vir ’vér’, nÏnal ’nap’) ~ mdM ver-ži, värži (< ver, vär

’vér’, ži < ši ’nap’); cser. wür-geče (< wür ’vér’, keče ’nap’) // bask. qan-kán, csuv. yun kun, karat.
kan-kän, karaim xan kün (qan/yun/kan/xan ’vér’; kán/kön/kän/kün ’nap’) A térségben általános elne-
vezés alapja talán az lehet, hogy ez a nap esik a legtávolabb a tabunaptól, a vasárnaptól, így ezen a
napon lehetett végrehajtani a véres áldozatokat. (Ahmetyjanov 1978: 168–169; Golden 368, 372,
374; Juhász 200; Munkácsi 1890: 672; 1926: 44; Paasonen 257, 2622; Paasonen–Siro 16a; Wich-
mann 174a, 317a.)

4. Csütörtök
a) ’kis-péntek’ – vj. pokť£i-arńa J, MU, U (< pokť£i ’kis’, arńa ’péntek’) ~ cser. izarńa < izi, iźe

’kis’, arńa ’péntek’; md. kśadna (< kazanyi tat. kiči adna kön ’kis péntek nap’) // csuv. käžäń-eŕńi-
kun, kešnerikun, tat. keče atna, kiči atna kön, karaim kiči ayne kün ’kis péntek nap’ (< ke-
žen/keče/kiči ’kis’, eŕńe/atna/ayne ’péntek’, kun/kön/kün ’nap’); karaim kiči baraski ’kis péntek’ (<
kiči ’kis’, baraski < gör. Παρασκευή ’péntek’). (Asmarin 3: 29; Fedotov 1968: 168; Golden 1995:
367, 368, 372, 374; Munkácsi 1890: 569; 1926: 44; Paasonen 906; Paasonen–Siro 5b; Wichmann
9a.) – Az arńa ’péntek > hét’ kérdéséről l. később!

5. Péntek
a) ’péntek-nap’ – vj. arńa-nÏnal MU (< arńa ’péntek’, nÏnal ’nap’) ~ cser. arńa-geče (< arńa

’péntek’, keče ’nap’) // csuv. εŕńε-G«n, erne kun, karat. atna-kän, miser atna-kán, tat. atna-kön (<
εŕńε/erne/atna ’péntek’, G«n/kun/kän/kán/kön ’nap’);

b) ’nagy-péntek’ – vj. badzÏm arńa (< badzÏm ’nagy’, arńa ’péntek’) ~ cser. koγ-arńa, kuarna-
keče (< koγo ’nagy’, arńa ’péntek’, keče ’nap’) // bask. %l% juma (< %l% ’nagy’, juma ’péntek’), tat.
ulu-adna (< ulu ’nagy’, atna ’péntek’), csuv. m«n-arńi-gon (< m«n ’nagy’, arńa ’péntek’, kon
’nap’);

c) ’udmurt péntek’ – vj. udmurt arńa;

                                                
2 A votják nyelvi adatok utáni rövidítések a Wichmann-szótárban feltüntetett nyelvjárásokra vonatkoznak: J =,

G = glazovi, U = .
3 A J és U nyelvjárásban szombatot jelent (l. a szombat címszó alatt).
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d) ’tatár péntek’ – vj. biger-arńa-nÏnal J (< biger ’tatár’) // tat. tatar-atnase. (Agyagási 1982:
11–12; 1984: 9; Ahmetyjanov 1978: 168–169; Golden 1995: 374; Munkácsi 1890: 29; 1926: 44–45,
Wichmann 9a, 173b).

6. Szombat
a) ’böjti (tkp. száraz) nap’ – vj. kös-nÏnal J, kAs-nánal U (< kös/kAs ’száraz’, nÏnal/nánal ’nap’) ~

cser. kukše-geče (< kukše ’száraz’, keče ’nap’) // bask. kuru-kün (< kuru ’száraz’, kün ’nap’) (de:
lapp vaśte-Pejve ’böjt-nap = péntek’);

b) ’sabbath’ – vj. šumot MU ~ cser. šumat-keče // tat. šimbä, bask. šämbi, csuv. šamat, šumat;
c) ’péntek utáni nap’ – vj. arńa-ber (< arńa ’péntek’, ber ’késői, eljövendő; hátsó rész’) ~ tat.

atn-artç (atna ’péntek’, artç ’eljövendő; hátsó rész’); krími tatár és oszm. džuma-ärtäsi.
Nem találtam votják példát a törökségi nyelvekben elterjedt és a mordvinban is felbukkanó ’köz-

tes-nap’ megnevezésre, vö. mdM jotkši (< jotkç ’köz, távolság; időköz’, ši ’nap’); karat. ara-kän,
miser atna-arasç-k«n (< atna ’hét’, ara ’közép, hasadék’, kän/k«n ’nap’). (Ahmetyjanov 1978: 169;
Golden 1995: 366, 367, 372–374; Lagercrantz 8363c; Lehtisalo 355b; Munkácsi 1890: 29, 196,
502; 1926: 45; Paasonen 254, 553; Paasonen–Siro 40b; Wichmann 103a, 174a, 253a).

7. Vasárnap
a) ’a hét napja’ – vj. arńa-nunal G, M, arńa-nÏnal MU (a ’péntek > hét’ jelentésfejlődést l.

később) ~ 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’) // csuv. erńe kun, karat. atna-
kän, miser atna-kán, tat. atna-kön (< erńe/atna ’hét’, kun/kän/kán/kön ’nap’);

b) ’orosz péntek (tkp. orosz ünnepnap)’ – vj. ďźãť£-arńa U, ďźãť£-arńa-nÏnal J, MU (< ďźãť£

’orosz’, arńa ’péntek’, nÏnal ’nap’) ~ cser. ruš-arńa (< ruš ’orosz’, arńa ’péntek’) // bask. urus-
atna-kün, karat. usratna-kän, mescs. ursatna, miser uris-atna, tat. uräs-atnesä-kün, csuv. vïräz-arńi-
gun, vïrsărnikum (< urus/urs/uris/uräs/vïräz ’orosz’, atna/arńa ’péntek’).

Érdekes, hogy az indoeurópai és finnugor nyelvekben gyakori ’szent nap’ megnevezés4 hiányzik
a Volga-menti finnugor és törökségi nyelvekből (a távolabbi törökségi nyelvek közül a karaim yex
kün, karacsáj ıyıx kün adatait sorolhatjuk ide). Ugyancsak hiányzik a volgai finnugor nyelvekből a
törökségi nyelvek egyik jellemző megnevezése, a ’vásár-nap’ (vö. bask. bazar kön, tat. bazar kön,
azeri bazar, miser bazar, oszm. pazar) (Ahmetyjanov 1978: 168–169; Golden 1995: 365, 372, 374,
375; Juhász 103; Munkácsi 1890: 29, 337; 1926: 43; Paasonen 255, 1383, 2273–2274; Paasonen–
Siro 106a; Wichmann 8b–9a, 174a.)

* * *
A votják napnevek a korábban felvázolt csoportok közül három típusba sorolhatók: a) helyzetvi-

szonyító nevek: vordáśkon-nánal ’születő nap = hétfő’, ďźãť£-arńa-ber-nÏnal ’orosz ünnepnap utáni
nap = hétfő’, pokť£i-arńa ’kis péntek = csütörtök’, arńa-ber ’péntek utáni nap = szombat’; b) a po-
gány időkre utaló jeles napok: pukśon-nánal ’a lóra szállás napja = kedd’, vir-nÏnal ’a vér napja =
szerda’; c) vallási tartalmat hordozó nevek: kös-nÏnal ’böjti (tkp. száraz) nap = kedd, ill. szombat’,
šumot ’szombat’ (< sabbath). (A pogánykori jeles napok és a zsidó–iszlám–keresztény eredetű val-
lási nevek között nehéz éles határt vonni, hiszen például a ’vér napja’ a harmadik típusba is besorol-
ható, amennyiben áldozat bemutatásáról volt szó.)

A votják napnevek között – építőelemeiket tekintve – külön csoportot alkotnak az arńa ’péntek
> hét (Woche)’ lexémát tartalmazó nevek. Az arńa öt napnév megalkotásában is részt vesz: a) hét-
fő: ďźãť£-arńa-ber-nÏnal ’orosz ünnepnap utáni nap’; b) csütörtök: pokť£i-arńa ’kis péntek’; c) pén-
tek: arńa-nÏnal ’péntek-nap’, badzÏm arńa ’nagy péntek’, udmurt arńa ’udmurt péntek’, biger-arńa-
nÏnal ’tatár péntek’; d) szombat: arńa-ber ’péntek utáni nap’; e) arńa-nunal ’a hét napja’, dźutš-
arńa-nÏnal ’orosz péntek’. Mivel ez az elem a térség napneveiben kiemelt szerepet játszik, érdemes
közelebbről is megvizsgálni eredetét, ill. mai jelentéseit.

A perzsa āδīna ’péntek’ a volga-vidéki nyelvekbe bekerülve sajátos jelentésmódosuláson esett
át. Egyrészt megmaradt eredeti jelentése (vö. csuv. erńe kun, vj. arńa-nÏnal, cser. arńa-geče ’pén-
tek, tkp. péntek-nap’ – ide sorolhatók továbbá a csütörtököt jelölő ’kis-péntek’ szerkezetek is, vö.

                                                
4 Pl. lett sv#tdiena, litv. šventãdienis; észt pühapäev, lív pivapäva, karj. pyhäpäivy, vepsze pyhäpäiv, lp.

piššie-piejje, biss$-bÁivee, %jleks-pi%j™, zürj. veža lun, večo un, jur. ëa,Biď$ jšľľe (Fokos 559b, 1182b;
Lagercrantz 152, 4696; Lehtisalo 181a; Schlachter 4a, 16a; Wichmann 142b, 326b).
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csuv. käžäń-eŕńi-kun, kešnerikun, tat. keče atna, kiči atna kön, karaim kiči ayne kün, vj. pokťsi-arńa,
cser. izarńa), másrészt pedig idővel a hét ’Woche’ jelentést is felvette, vö. csuv. erńe ’pervona-
qalyno pátnica, tepery nedelá’ (Asmarin 3: 28–29), cser. arńa (pl. tä arńalašte olaš mijem ’diese
Wochen gehe ich in die Stadt’, Beke 67), üj-ärńä ’a böjt hete (tkp. vaj-hét)’.

Mindezen jelentésváltozások alapjául a kultúrkörök váltása, ill. ezek nyelvi tükröződése szol-
gálhat. A Volga-vidék törökségi (és később finnugor) napnévrendszere iszlám, majd keresztény ha-
tásra formálódott. A Kazanyi Kánság fennállása idején a térség uralkodó vallása az iszlám volt, en-
nek megfelelően a péntek szolgált ünnepnapul. Ezt jól tükrözi a szombatot jelölő vj. arńa-ber, tat.
atn-artç ’péntek (tkp. ünnepnap) utáni [nap]’ megnevezés, ill. az ünnep előtti nap (azaz a csütörtök)
megnevezésére több nyelvben szolgáló ’kis péntek’ szerkezet (hasonló szemléletű a csuv. eŕńe-kaś,
miser atna-kič ’csütörtök, tkp. péntek [előtti] este’ < kaś/kič ’este, éjszaka’). Később, a szlávok hoz-
ta kereszténység terjedésével a vasárnap vált ünnepnappá (ezért élhet egymás mellett a votják kü-
lönböző nyelvjárásaiban az arńa-nÏnal ’péntek’ MU és ’vasárnap’ G, M jelentésben – hasonló képet
mutatnak a térség törökségi nyelvei is). A vasárnap „főszerephez jutását” a ďźuťš-arńa-ninal ’orosz
péntek (azaz: ünnepnap)’ szerkezet nyomatékosítja (ezzel állították szembe az udmurt arńa ’udmurt
péntek = péntek’ és biger-arńa-ninal ’tatár péntek = péntek’ szerkezeteket). A hétfő megnevezésére
szolgáló ďźuťš-arńa-ber-ninal ’tkp. orosz-péntek (azaz ünnepnap) utáni nap’ is ebbe a rendbe illesz-
kedik. Az arńa rendszere tehát így szemléltethető:

iszlám: péntek = ünnep szláv: vasárnap = ünnep

csütörtök pokť£i-arńa

péntek arńa-nÏnal udmurt arńa,
biger-arńa-n.

szombat arńa-ber
vasárnap arńa-nÏnal ďźãť£-arńa-n.
hétfő ďźãť£-arńa-ber

A példaanyag alapján megállapítható tehát, hogy a votják napnevek nagymértékben a törökségi
nyelvek szemléletét tükrözik. A törökségi napnevek egyébként meglepően egységes képet mutat-
nak, Ahmetyjanov (1978: 166–167) a karacsájok, a karaimok és a Volga–Káma-vidéki nyelvek egy-
séges szemléletének születését a kazár kaganátus idejére teszi. E napnevek a finnugor nyelvekbe va-
lószínűleg a volgai-bolgár birodalom vagy a kazanyi kánság idején juthattak el.

Ha a korábban felsorolt adatokat (a votjákot tekintve kiindulópontnak) táblázatba foglaljuk, a kö-
vetkező képet kapjuk:

votj. cser. md. zürj. csuv. tatár bask. karat. jelentés
H + + + + + + születő (új) nap

+ az orosz ünnep utáni nap

K + + + + a lóra szállás napja
+ száraz nap

+ + üres nap

Sze + + + + + + vér nap

Cs + + + + + kis péntek

P + + + + + péntek nap
+ + + + + nagy péntek
+ udmurt péntek
+ tatár péntek

Szo + + + száraz nap
+ + + + + sabbath (nap)
+ + péntek utáni nap

+ köztes nap

V + + + + + + hét-nap
+ + + + + + orosz-péntek

+ szent-nap
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A 15 votják napnév közül kilencnek van cseremisz megfelelője, ugyanakkor csak három mord-
vin és két zürjén párhuzamra bukkantam. Ami pedig a törökségi befolyást illeti, a mutatók (votják
12/15, cseremisz 9/9, mordvin 4/5, zürjén 2/3) arról árulkodnak, hogy a legnagyobb hatás – e téren
is – a votjákot és a cseremiszt érte.
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