
Időszámítás a volgai és a permi népeknél, 
különös tekintettel a mari hó- és napnevekre 

A. Hiába ütjük fel az utóbbi évtizedekben megjelent mari szótárakat, 
bennük már nem leljük meg az egykori hónapneveket, hanem az orosz közve
títette, latin eredetűek kerülnek szemünk elé, s ezeket bízvást mondhatjuk 
elterjedésük miatt nemzetközieknek: XHßapb, (ßeepaAb, Mapm stb. (MapniícKO-
pyccKHÍi cjioBapb. MocKBa 1956. — PyccKo-MapHHCKHÖ cjioBapb. MocKBa 1966.) 

Sőt: D. E. KAZANCEV és G. Sz. PATRUSEV könyvükben (CoBpeMeHHbiíí 
MapuHCKHH A3biK. JleKCHKa. PïoiiiKap-Ojia 1972. 100. 1.), egyenest az archaiz-
musok sorába rendelik a régebben használt népi hónapneveket. Pedig néhány 
évtizeddel előtte az ilyen megnevezések még használatban voltak. Nemcsak 
a mari ,,nyelvmívelők"-nól, hanem elevenen éltek (vagy éltek velük) a népi 
nyelvben is. Ahhoz tartoztak. Erről tanúskodnak a nyelvészek feljegyzései, 
akik egyenest a beszélők szájáról jegyezték le őket. 

A latinos hónapnevek kiszorították az eredeti mari elnevezéseket, ugyan
akkor — látszólag ellentmondásos módon — a hét napjainak egykori mari 
nevei egyelőre megőrződtek. Bizonyítják, hogy egy jelentésrendszernek nem 
minden része vesz el egy csapásra: némelyik alrendszer vagy rendszerrószlet 
ideig-óráig megmaradhat. így a hét napjainak a nevei az udmurtban meg a 
mariban. Ez utóbbiban a következő elnevezésekre bukkanunk: 

1. rus-arna 'vasárnap', tkp. 'orosz vasárnap' 
2. soçmo-keëe 'hétfő', tkp. 'születő nap' 
3. kuskdzmo [keçe] 'kedd', tkp . '(lóra) felszállás (nap)' 
4. wür-yece 'szerda', tkp . 'vérnap' (vö. mdM. éer-si) 
5. iz-arna 'csütörtök', tkp. 'kis vasárnap, ünnepnap' 
6. ku-arna ^kuyarna ~ ku-arna-keée 'péntek', tkp. 'nagy ünnepnap' 
7. sumat-keâe 'szombatnap' (1. ehhez az I. sz. mellékletet). 

E napneveket H E I K K I PAASONEN jegyezte fel kelet-mari nyelvjárásterü
leten (1. H. PAASONEN—P. SIRO, Osttscheremissisches Wörterbuch. Helsinki 
1948). Ugyanezen napelnevezések használatosak a középső és a nyugati nyelv
járás-területen is. 

Hiedelmek szemszögéből vizsgálva e napok nem egyforma értékűek: 
„dies fasti" a vasárnap, a hétfő és a szerda, vö. „Glückliche Tage, auf die man 
den Beginn allerlei Arbeit zu verlegen sucht (so, z. B. wird, wenn möglich, 
das Säen an diesen Tagen vorgenommen), sind Sonntag, Montag und Mitt
woch" (PAASONEN—SIRO op. laud. 40a). Erre utal pl. 'a lóra való szállás' for
dulat, értsd: utazni indulás. Az ellentéte viszont a 'vérnap', amikor minden
fajta vállalkozástól tartózkodni kell. A szerencsés és a szerencsétlen napoknak 
ily módon történő megkülönböztetése más Volga-menti népeknél is megtalál
ható (1. MUNKÁCSI BERNÁT K C S A 2: 50—52). 
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A mari napnevekben a keóe szó finnugor eredetű (vö. fi. kehä 'kör', mdE. 
ci, md.M. ëi < * këi 'nap'), de a 'Woche, hét ' időegységet jelentő arna szó a 
csuvasból átvett (M. RÄSÄNEN, Die tschuwassischen Lehnwörter in der tschere-
missischen Sprache. 244). Ugyanígy csuvas jövevény a ëumat 'szombat' szó. 

A mari napnevek sorában a régiek (2. 'születő nap' , 3. '[lóra] szállás 
[nap]' , 4. 'vérnap') keverednek a csuvas hatásra keletkezettekkel: 1. 'orosz 
ünnepnap', 5. 'kis ünnepnap', 6. 'nagy ünnepnap', 'éumat-n&p' ~ 'száraz = 
böjtös nap'. 

Csaknem azonos a helyzet a permi nyelvekben. Az udmurtban a régi 
hónapnevek mellé besorakoztak az oroszból származók, a századfordulón azon
ban a hónapnevek java része még a régiekből került. A komiban szintén vál
tozó és ellentmondásos a helyzet: F. J . Wiedemann 1880 táján már alig akadt 
egykori hónapnevekre; a napnevek is kettősségről, az orosz civilizáció hatásá
ról ós a régi valamelyes megmaradásáról árulkodnak (1. a I I . és a I I I . mel
lékletet). 

A könnyebben való áttekintés kedvéért érdemes a hónap- és napnevek 
megmaradását, illetőleg elenyészését, e két művelődési-nyelvi jelenség arányát 
számszerűen ós időben megvilágítani. A táblázatban az első szám jelzi a meg
őrzött r é g i nevek számát, a második a feljegyzés vagy a közlés idejét: 

mari hónév 12/XIX. sz. 13/1901 12/1909 12/1916 
napnév 7/1898 7/1901 7/1909 7/1956 

moksamordvin hónév 0/1948 
napnév 4/1926 4/1951 

udmurt hónév 12/1888 
napnév 7/1743 7/1880 7/1898 

permják hónév 0/1896 

komi hónév 1/1888 
napnév 3/1880 

csuvas hónév 12/1900 12/1906 11/1971 
napnév 7/1900 7/1906 7/1971 

Megjegyzés a permi hónapnevekhez: őspermi 12/1608 

Ebből a statisztikai összeállításból kiviláglik, hogy a napnevek jobban 
megőrződtek, a hónapnevek viszont hamarébb avultak el. De a társadalmi ós 
a történeti helyzettől is függ az eltűnés sebessége és mértéke: az oroszoktól 
stratégiai meg kereskedelmi okokból korábban elfoglalt területeken, ott, ahol 
az őslakosság erőteljesebben keveredett az orosz parasztsággal és előbb fel
vette a keresztény hitet, rövidesen helyet kaptak az orosz eredetű időjelölé
sek: a mordvin és a komi nyelvekben. Ezen felül azt is vegyük észbe, hogy a 
komiknak az oroszokkal folytatott kereskedelmi kapcsolata, a prémkereskede-
lem igen régi, ugyancsak régi az orosz katonasággal való együttműködésük 
Északnyugat-Szibéria meghódításában. A mordvin területeken pedig oroszok 
vegyest laktak mordvinokkal, az utóbbiak műveltségét és ennek megfelelően 
a nyelvét is hamar áthatották az oroszból vett elemek. Másutt pedig a török 
művelődési hatás volt mély és hosszantartó (udmurtok, marik). 
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A csuvas hónap- és napnevek megmaradását illusztrálja a VI. mellék
let, amely egyúttal a nevek értelmezését is közű. A felsorolás bizonyítja, hogy 
a csuvasban nagy a művelődési rezisztencia. Ne tévesszen meg bennünket az 
a tény, hogy az 1971-ben nyomtatott orosz—csuvas szótár első helyen közli 
— mintegy ajánlólag — a klasszikus hónapneveket, és csak másodikon a 
török elnevezéseket, a csuvasok-lakta területen és a sajtóban, a gyakorlati 
használatban a csuvas nevek őrződtek meg. 

B. Ezek után megkíséreljük a régi mari hónapnevek magyarázatát (vö. 
a IV. a. és b. mellékletet; a táblázatokban mellőzzük a mai — latinos — elne
vezéseket, hiszen már utaltunk rájuk a bevezető sorokban). 

B.l . A mari karlas M. RÄSÄNEN megállapítása szerint ta tár eredetű szó 
(Die tatarischen Lehnwörter im Tscheremissischen. SUST. 50. Helsinki 1923. 
38. 1.). Véleményünk szerint a csuvasból is származhatik, vö. csuvas karlqóza 
'der erste Monat des Jahres' , kazan kêrlqêza 'der zweite Monat', tkp. 'kis 
hideghó'; kumd. kicig kyrlas 'október', uli kyrlaJ 'november', tkp. 'kicsi k.\ 
illetőleg 'nagy k.'. Akót hónap hidegségfokának a megkülönböztetése a 'kicsi' +• 
'nagy' jelzők révén történik, erre már idéztünk más finnugor meg török nyel
vekből vett példákat (ALH 24: 125). 

A mari nyelvben azonban a nyári hónapokra vonatkozik ez a megkülön
böztetés, ami azáltal lehetséges, hogy a török szó eredetileg semleges jelentés-
tartalmú volt, csupán időszakot, értsd, hónapot jelentett. A csuvasban ma 
is ilyen a szemantikája (vö. MüH KapAcm 'flHBapb', KëçëH KüpAüH '(})eBpajib\ 
PyccKo-qyBamcKHH cjioBapb. MocKBa 1971. 893a, 833a). 

A manysi nyelv tavdai nyelvjárásában ugyancsak ta tár hatásra bukkan 
fel ez a hónapnév: karlas-famp 'Wintermonat im Dezember—Januar', mis kar-
laéjamp 'kleiner Wintermonat'; ms. k"arlas<^ tat . k'erlac (1. MUNKÁCSI: K S Z 
9: 137). 

Megjegyzendő, hogy ezen ta tár hónapnevek mainapság is használatosak: 
KUpAüH 'caMaH xojioAHafl nopa 3HMH': OAU KbipAcm 'őojibiuoii kJ, cooTBeTCTByeT 
HHBapio Mecfluy, nem KbipAcm. 'MajieHbKHÍí K., cooTBeTCTByeT ^eBpanio Mecnuy 
(TaTapqa-pycjia cy3JieK. MocKBa 1966. 311b). 

A január hó másik mari neve: B. ü-i-tdleze 'új-év-hó' (Beké) újítás: a 
keresztény időszámításhoz alkalmazkodik. Csak a 18. sz.-ban vagy később 
keletkezhetett, mivel régebben Oroszországban az új esztendő március 1-én 
kezdődött. Nagy Péter ,,európaisította" ebből a szempontból az időszámítást, 
az év kezdetét január l-re helyezve (1790-ben). 

B.2. Február a hóviharok szaka, ezért jelenik meg a hónap nevében a 
puryêz szó, jelentése „Schneegestöber (wenn der Wind den Schnee den Erd
boden entlang treibt)" (PAASONEN—SIKO 99b). 

B.3. Március nevében a kdlme 'megfagyott, hideg' jelző található. Jelen
tése tehát 'hideg hó, fagyhó'. 

Paasonen J . jelzéssel utal még a rosto tdlze 'jwapT' hónapnévre. A szótár 
előszava szerint nem sikerült kideríteni, milyen nyomtatott forrás, melyik 
nyelvjárás-terület búvik meg a J . jelzés mögött. A hangalak azonban a középső 
(mezei) területre utal, a joskar-olaira; régi nevén carevo-koksajszki. Vasziljev 
is közli (94b). A rosto szó jelentése 'karácsony', valamikor tehát a december 
hó neve lehetett a rosto tdlze, és csak a Nagy Péter-elrendelte naptárreform 
után változott a jelentése márciussá. 

B.4. Április a tavaszi vízár ideje, erre utal a éoz 'áradás' jelző. — V. M. 
VASZILJEV meg is magyarázza: Mecflu; nojmoBOAbH (265b), azaz árvíz hava. 



I. melléklet 

hegyi mari ] mezei mari2 

1. руш арня руш арня 
2. шачмы шочмы 
3. кышкыжмы кушкыжмы 
4. вргечы (выр-) вургэчы 
5. изарня изарня 
6. когарня кугарня 
7. кукшы кечи ту мат кэчы 

кукшы кэчы 

keleti mari3 

руш арня 
шочмы 
кушкыжмы 
вургэчы 
изарня 
кугарня 
шумат кэчы ~ 
кукшы кэчы 

МК* mezei mari5 

1966 

руш-арня рушарная (82в) 
шочмо шочмо (542в) 
кушкужмо кушкыжмо (94в) 
вуркэчэ вургече (739а) 
изьарня изарня (824в) 
кугарня кугарня (621 в) 
шумат-кэчэ шуматкече (744а) (mezei) 

кукшыгечы (744а) (hegyi) 

1 Первоначальный уребникъ русскаго языка 
для горныхъ черемисъ. Издаше православна го Лшс-
сюнерскаго общества. Казань. 1892. 52. 

2 Первоначальный учебникъ русскаго языка 
для луговыхъ черемисъ.2 Казань 1898. 51. 

3 Первоначальный учебникъ русскаго языка 
для восточныхъ черемись.2 Издаше второе. Казань 
1898. 51. 

*Марла календарь 1910 ийлан. Казань 1909. 6 Рушла-марла мутер. Русско-марийский сло
варь. Глав, редактор И. С. Галкин. Москва 1966. 



xx. mciioiviou 

udmurt1 

1743 
1. Dütsch-arnä 

'orosz-vasárnap' 

udmurt2 

1898 
permják3 

1896 
1. зуч арня 1. скрэсэньня 

ry> арняннал 

2. Dütsch-arnä-bere 
'о.-v.-möge' 

3. Wotsch-kon-nunal 
'születés-nap' 

2. Цч арня бер 2. пондильникъ 
~ вордыскон 

3. кос нал 
~ пуксен1 

3. вовторникъ 

4. Wir-nunal 'vér-nap' 4. вирнал 4. сэрэда 

5. Poch-arna (о : jwMí) 5. локчи арня 5. чэтверкъ 
'kis-vasárnap' 

6. arna-nunal 6. бигер арня 6. петнича 
'vasárnap, ünnepnap' 

7. Küss-nunal, kös-nunal 7. шумот 7. су бота 
'száraz-nap' ~ кос нал ~ суботъ 

о* арня бер 

1 Г. Ф. Миллер: Словарь на вотяцкомъ языке съ российскимъ 
переводомъ. 1743. (Рукопись.) — [Gerard Friedrich Miller 
(1706 —83)]. Т. И.Тепляшина: Памятники удмуртской письмен
ности. Москва 1966. 38. г Первоначальный учебникъ русского языка для вотяковъ.8 

Казань 1898. 63. 

udmurt4 < • MUNKÁCSI 
1880 1888 

arna-nunal (508а) 1. Kaz. duc-arna ~ 
dzuté arna (462b) Uf. Jel. guc-arna (29, 337) tkp. 
tkp. 'orosz vasárnap' 'orosz-ünnep' 

arna 'ünnepnap' (29) 
dzuté arna bör (464b) 2. Kaz. duc-arna-ber (29, 337) 
tkp. 'orosz vasárnap vordiskon, v.nunal (682) 
mög' Sar. pondelnik (579) 
vordyékon-nunal 3. Kaz. küs-nal (196) tkp. 'száraz
(508a) tkp. 'szüle nap' = böjtnap 
tés-nap' Uf. Jel. pukéon-nunal (588) tkp. 

'nyugvónap, pihenő-nap' 
Sar. oftornik 

vir-nunal (508a) tkp. 4. Kaz. vér-nal <~ v.-nenal, 
'vér-nap' Uf. vir-nunql, 
sreda (527a) Jel. vir-nunal, vir (672) tkp. 

Sar. 'vérnap' 
poktsi arna (462b) 5. Kaz. Jel. Uf. pokci-arna (29) 
tkp. 'kis vasárnap' tkp. 'kis-ünnep' 
tSetvertok-nunal (508a) Sar. cetverik (311) 
biger arna-nunal 6. Kaz. arna-n'nal (29) tkp. 'ün
(508a) tkp. 'nagy va nepnap' 
sárnap' Jel. ud-murt-arna (29) 'udmurt-
pjatnitsa, pjatnitsa -ünnep' 
(515a) Sar. pätnica ~ päfinca (546) 
sumat (533a) 7. Kaz. arúa-ber (29) tkp. 'ünnep-
kös-nunal (508a) tkp. -mög' 
'száraz-nap', értsd: Jel. kos-nunal (196) tkp. 'szá
böjtnap raznap' = böjtnap 
subbota (527a) Wied. sumat (502) 
arna-bör (466a) tkp. 
'péntek (ünnep)után' 

3 Первоначальный учебникъ русского языка для (свверо-
-восточныхъ, иньвенскихъ) пермяковъ. Казань 1896. 55—56. 

4 F . J . WIEDEMANN: Syrjänisch-deutsches Wörterbuch. St. 
Petersburg 1880. 

8 'Geburtstag' is. • 



I l i / a melléklet 

Udmurt napnevek eredeztető táblázata + a csuvas napnevek 

MUNKÁCSI 
1888 

oroszból 

1. Sar. hiányzik 

pondelnik (579) 

oftornik (70) 

sereda (420) 

5. cetverik (311) 

6. pätnica 
~ päfinca (546) 

subota (434) 

MUNKÁCSI 
1888 

csuvasból, 
csuvasos 

1. Kaz. duc-arna ~ 
Uf. Jel. guc-arna (29, 337) 

'tkp. 'orosz-ünnep' 

2. Kaz. duc-arna-ber' tkp. 
'oroszünnep-mög' (29, 337) 

3. hiányzik 

4. Kaz. vér-nal ^vêr-nenal, 
Uf. vir-nunql, 
Jel. vir, vir-ny,nal (672) 

tkp. 'vérnap' 

5. Kaz., Uf., Jel. pokci-arna (29, 569) 
tkp. 'kis-ünnep' 

6. Jel. ud-murt-arna (29) 
tkp. 'udmurt-ünnepnap' 

Kaz. arna-rinal (29) értsd: 
'[saját-]ünnep-nap' 

7. Kaz. arna-ber (29) tkp. 'ünnep-mög' 

8. ëumat ( W I E D . ) (502) 

PAASONEN 
1900 

csuvas 

1. virez-emi-kund, viraz-arni-ky,n 
(203), tkp. 'orosz-ünnep-nap' 

2. tunDy-ky,n (173), vö. ty,n-
'megtagad' (uo.) 

3. ülar{-kun (19) 'másod-nap', 
vö. itla 'más' 

4. jy,n-ky,n (30) tkp. 'vér-nap' 

5. kdén-erni-ky,n ~ kaédn-emi-kun 
(66) tkp 'kis-ünnep nap' 

6. srne-ky,n (11) tkp. 'ünnep-nap' 

7. ëdmat-ky,n (149) tkp. 'szombat-nap' 



I l l /b melléklet 

WlEDEMANN 1 WlCHMANN2 

1880 1924 

1. veza lun (408a) tkp. 'szent nap ' 1. VO. vezo-un 
vezaun, vezavőn (uo.) 
lolzan-lun (160a) 
voskresenje (423b) 
kresene (123a) 

2. vyl'-lun (160a) tkp . 'új-nap' 2. U. vil-lun (142b) 
vyl-lun (435a) 
möd-lun (161a) tkp. 'másodn-ap' 

3. votomik (425a) 
• 

4. sör-lun (160a) tkp. 'közép-nap' 
veza lun Sör (325b) 
sereda, sereda-lun (284a) 

5. têetverg, têetverk (358b) 

6. petnitSa (234a) 

7 suböta, suböta-lun (305b) 

1 F . J . W I E D E M A N N , Syrjänisch-deutsches Wör t e rbuch . 
Sank t -Pe te r sburg 1880. 

KOMH-pyCCKHH CJlOBapb. 
noA pefl. B. M. JlbiTKHHa. 

MocKBa 1961. 

1. eöcKpeceHHbö (135a) 

PyCCKO-KOMH CJlOBapb 
CbiKTbiBKap 1966 

1. eewca Ayn (ycT.) tkp. 'szent 
nap' 
eöcKpeceHHbö (73B) 

2. eu Ab Ayn (149a) 2. euAbnyA (475b) tkp. 'új 
nap' 

3. eomopnuK (125a) 

4. cepöda (616B) 

3. eomopHUK (82b) 

4. cepeda (671b) 

5. nemeepz (740a) 

6. neKHma (526b) 

7. cyööma (646b) 

5. nemeepz (257a) 

6. neKHma (553b) 

7. cyööma (684a) 

2 Y B J Ö W I C H M A N N — T . E . U O T I L A , Syrjäniseher Wor t s cha t z . 
Hels inki 1924. — A több i n a p n é v h iányzik . 
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III /c melléklet 

JUHÁSZ JENŐ1 Moksa-mordvin2 

1926, 1942 1951 

1. nedel'e-Si (103b, 166b) недляши (67a) 
2. pondddlndk (127b) понедельник (422a) 
3. éavd-si tkp. 'üres-nap' (164b, 166b) шавши (76a) 
4. éer-zi tkp. Vér-nap' (166b, 200a) вяржи (565в) 
5. evalane (174b) шуваланя (634a) 
6. феаэпЫе (122a) пядещя (480в) 
7. £*£'-£« tkp. 'köz-nap' (46b, 166b), #п/шш (575a) 

vö. jotka 'köz, távolság' 
1 Moksa-mordvin szójegyzék. Budapest 2 Русско-мокшанский словарь. С. Г. 

1961. Потапкин—А. K. Имяреков. Москва 1951. 

Nála még a W0RK-aza-muA3e is előfordul az április neveként. Bekénél ez a 
május egyik neve, a BJp nyelvjárásban. Valószínűleg tévesen. A éojak szó 
jelentése 'hamis, csalfa, csaló'; ugyanis nem ez a valódi 'ekehónap', hanem a 
május; a tavasz még könnyen változékony ilyenkor áprilisban, a tavaszi mun
kák igaz kezdete májusra esik. Hasonló megkülönböztetés a manysiban is 
akad: lus ta sas hava', ebben a fordulatban a 'sas' a Nap jelképes megneve
zése. Ez a fordulat a 'sas érkezte hó' ellenpólusa, februárban valóban felbuk
kan a nap. A szemantikai oppozíció tehát : január '** február, másként 'hamis 
sas' — 'valós sas' (1. ERDŐDI: ALH 24: 127). 

B.5. A május hó aya-tdUze 'eke-hó' nevének a jelentéstartalma részint a 
tavaszi szántásra, részint az ebben az időszakban a faluközösségtől rendezett 
aya-jxtjram-ra,, 'ekeünnep'-re utal. Vö. aya-pajram ,,ein auf dem Acker zu 
feierndes gemeinsames Dorffest, Eröffnungsfeier der Frühlingsaussaat" (PAA-
SONEN la) . Ebből érthető a Vasziljevnél lelt másik kifejezés: céna-aya-têlze 
'igazi eke-hónap' (251b). A két jelző, a 'csalfa' az április nevében, és a 'valódi, 
igaz' a május hó nevében ellentétformán szolgál megkülönböztetésül. 

Ide tartozik még a Beke-közölte B. Soéëm-aya-tâldée 'tavasz-eke-hónap', 
noha őszi eke hónap elnevezés nem is létezik. Ez az elnevezés valószínűleg a 
èosdm-tdldze 'tavasz-hónap' és az aya-tdldze nevek kontaminációjaként kelet
kezett. 

B.6. A június neve Paasonen szerint küsö-taldze. Küsö-nék a nyári nap
forduló ünnepét hívják, ünnepét a szabadban, erdőben, ligetben tartják. Meg
felel a Szent Iván éji ünnepségeknek, tehát tkp. napforduló ünnep a leghosz-
szabb nappal tiszteletére. A Msö-ünnepséget (pajrem) Péter napja előtt ülték: 
Kycö, Kycö naüpeM, ycT. JICTHHH npasAHMK nepe/t neTpoBbiMH AHeiw (1956. 162a). 

B E K É két nevet közöl kéziratában, az első egyezik a Paasonen-említette 
elnevezésével, a másik, B. petro-têlêze 'Péter-hó' Péter apostol napjára utal, 
kinek nevenapja a régi naptárban a hónap végére esett (jún. 29.). 
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B.7. Július egyik neve cerjla têlêze (PAASONEN 157b), cir\la tôlze (Vasziljev 
243a), C97]lä tdlze (id. mű 253a). A jelző ta tár eredetű szó, jelentése 'igaz, 
valódi'. 

A július másik neve kerjgez ëokëo tdlze 'nyár[i] forró hó' (VASZILJEV 243a). 
A kuyo-kdrlaz névre vonatkozólag utalunk az 1. pontban mondottakra. 

Furcsa, hogy ez az elnevezés nemcsak a téli hónapokra vonatkozik, hanem 
nyárira is, de ugyanezen tünet más népeknél is felbukkan. Török mintája van 
(1. RÄSÄNEN 38). 

B.8. Az augusztus egyik neve 'új-kenyér-evés-hónap' (PAASONEN): nem 
szorul magyarázatra. Vajon a magyar kenyérünnep csuvas hatásra honosodott 
meg a magyarságnál? Erre bizonysággal nem felelhetünk, de feltűnő, hogy 
erre az időszakra esik nálunk Sarlós Boldogasszony ünnepe (júl. 2.). Már pedig 
augusztus csuvas neve éurla ujdfo 'sarló hava'. Köztudomású, hogy a magyar 
sarló szó csuvasból ered. Valószínűleg a ,,pogány" hitvilág egyik ünnepét sajá
t í totta ki a keresztény egyház, miként máskor is. (Vö. ERDŐDI JÓZSEF: Időszá
mításunk. MNyTK. 151. sz. 1977. passim.) 

Az új kenyér ünnepén szegik meg az újból sült cipót: erre utal az 'új-
kenyér-evés-hó' kifejezés. Valamelyest hasonlít erre az elnevezésre a komi 
nan suktan tölyé 'augusztus', tkp . 'kenyér-dagasztás-hó' (Wiedemann 347b). 
Ámde Wiedemann adataival csínján kell bánni, ha más forrásban nem akad rá 
tanúság. Ugyanezt valljuk másik közléséről: udm. vil' dzuk tolez 'új-kása-
hó' (536a). 

Az augusztusnak B. spas-tdldée neve (Beké) keresztény elnevezés: a S'pas 
oroszból átvett szó 'Megváltó', CnacumeAb, Cnac 'Fest der Verklärung Christi' 
(aug. 1.). 

B.9. Szeptember egyik neve wütjüksdmö-tdldze jelzi, hogy az ősz eljövete
lével hűlni kezd a folyók, patakok és tavak vize. 

Másik neve size-taldze 'ősz-hó' egyszerűen az évszakra utal. 
B.10. Október neve keresztény egyházi ünneppel függ össze: az orosz 

TJoKpoe; a védelmező Istenanyához intézett könyörgés jeles napja (okt. 1.). 
B . l l . Ezzel szemben november mindkét nevében ,,pogány" ünnepségek 

emléke őrződött meg. A sös gyászünnepség neve csuvas eredetű (vö. oszmán
tör, jas és m. gyász). Az ünnepséget az elhunyt rokonsága a család házában 
rendezte; egy lovas vágtatott a család (a nemzetség) képviseletében a temetőbe, 
s meghívta a halottat a torba. A lovas visszaérkeztekor lovát megölték, s húsát 
a vendégek elfogyasztották, de a rokonság nem ehetett belőle. A halotti tort 
vidáman töltötték, tánccal, dallal. Vasziljev közlése szerint a sös-hónap októ
berre esik. 

Beké szerint október BJp neve tosö-hónap. Ez vagy elírás vagy a közlő, 
tévedése, mivel a küsö áldozati ünnepet júniusban ülik. 

B.12. December hó egyik nevéről már szóltunk (1. B.3.). 
Másik neve B. sordk-jol-tdlêze 'juh-láb-hónap' a decemberben tar to t t 

sorêk-jol-keêe 'juh-láb-nap' ünneppel függ össze. Ez az ünnep december hó 
végére esik, csütörtök este kezdődik, és neve ellenére egy álló hétig tart . 
Mari neve valószínűleg a csuvasból való jelentésfordítással keletkezett, úi. 
csuvas neve sy,rd%-y,ri-titni 'juh-láb-ünnep', vagy egyszerűen sbrdX-or\ 'juh-
láb'. M. Räsänen (Die tschuwassischen Lehnwörter. 213) szerint karácsony 
e l ő t t ünneplik. Az ünnepség bővebb leírását H. Paasonen adja: december 
hó végén ünneplik, több napon át. Éjjel a fiatalok kimennek a sötét juhakolba, 
s elkapják valamelyik juh lábát. Az állat szőrének a színéből következtetnek 



64 ERDŐDI JÓZSEF 

jövendőbelijük hajszínére. Éjféltájt aztán kimennek a mezőre, s a hallott 
neszekből jósolnak (KCsA 2 : 205). A fiatalok álruhát öltenek, maskarás tánc
estén vigadoznak. A mulatságra külön házat jelölnek ki, neve ëorak-jol-moàdë-
-pört 'juh-láb-játék-ház'. I t t vigadoznak egész éjszaka, sörrel derítik kedvük. 

De van az ünnepnek komoly vetülete is. A gazda terített asztalnál (nem 
hiányozhat róla a lepény) a háznép jelenlétében imát mond. A nyájnak (értsd: 
a juhnyájnak) egészséget kér az istenektől, a baromnak háromszoros egészsé
get, a szérűn jól fizessen a gabona, adjon sordk-jol napja erdőt betöltő bőség
ben méháldást. „Adj három ládányi kincset-pénzt, hogy az éhes vendég éhét 
csillapíthassuk, hogy a kérő vendéget kielégíthessük, óv j bennünket a súlyos 
kórhozó betegségtől, űzd el a gonoszt, óvj meg a rossz indulattól!" (206). 

Más Volga-vidéki finnugor népek ugyancsak ismerik ezt az ünnepet, így 
az udmurtok, akiknél a kazanyi nyj-ban e hónap neve narduyan-tolez (Mun
kácsi Bernát: Votják szótár 365). Az udmurt név előtagja ta tár eredetű szó. 
Ezt a téli ünnepet karácsony előtt rendezik, két napig tar t . Az udmurt ifjak 
vidám álarcos mulatságot rendeznek, éjfél után a mezőre vonulnak, s a hallott 
neszből a jövőre következtetnek (uo. 511). 

Mint mondottuk, a mari kalendárium, valamint V. M. Vasziljev és Paaso-
nen szótára rosto-tdlzd ~ rosto-tdUze 'karácsony-hó' névvel a márciust illeti. 
A rosto végső eredetében orosz szó, de török közvetítéssel (vö. csuvas raëtav) 
kerülhetett a mari nyelvbe. 

Paasonen J. jelzéssel közli a roêto-tdlzd alakot; a szótárt kiadó PAAVO 
SIRO szerint „die Zeichen J . und S. sind vorläufig unerklärbar" (VII). A J . jel
zés minden bizonnyal Tyimofej Jevszevjev családnevének kezdőbetűjét rejti. 
Feljegyzései a helsinki Finnugor Társaság kézirattárában vannak (vö. SUSAik. 
64, 3: 1—2). 

B.13. Heikki Paasonen egy tizenharmadik hó nevét is feljegyezte: utdm-
tdldze, szószerinti jelentése 'fölös hó' (vö. uto 'túl sok, felesleges' < csuv., 166a). 
Paasonen szerint ez egy „dreizehnter Monat (im Frühling), der in bestimmten 
Jahren hinzugefügt wird" (152a). Tehát afféle 'szökőhónap'. Ehhez azt kell 
észbe vennünk, hogy a finnugor népeknél eredetileg a holdhónap és a hold
év járta az időszámításban. így a solaris és a lunaris esztendő közt időbeli el
térés mutatkozott, mert a hónapok kezdete nem vágott egybe az évszakok 
változásával, illetőleg a nevükben említett (névadó) természeti jelenségek fel-
tüntével. Ezért bizonyos időközönként szökőnapokat meg szökőéveket kellett 
beiktatni. 

A zsidó időszámításban ilyenkor az Adar hónapot követte a tizenharma
dik hónap (1. SZENTPÉTERY IMRE, Oklevéltani naptár. 1912. 18. és 22. L). 
A zsidók időszámítását öröklik a muzulmánok. A marik művelődésében és 
gyakorlati életében viszont mély nyomokat hagyott a muzulmán hit és a vele 
összefüggő szokások. A muzulmánok a lunaris évet követték vagy őrizték meg, 
ezért kényszerültek a fölös hónap beiktatására, csak így vágott össze az évsza
kok periodikus változása meg a természeti jelenségek visszatérte ismét a hónap
nevekkel. 

A csuvasok időszámításának erre a sajátosságára utal H. PAASONEN szó-
jegyzékében: a csuvas kdéan kdrlqózd „bizonyos években, melyekben 13 hónap 
van, a második hónap" (Tschuwaschisches Wörterverzeichnis. Budapest, 1908. 
69. 1.). Bővebb magyarázattal szolgál MÉSZÁROS GYULA: „ A Z esztendőnek 
hónapokra való felosztása, és ezeknek az elnevezése a földből, illetőleg annak 
megmunkálásából indul ki . . . a hónapok száma vidékenként különböző, 15. 



IDŐSZÁMÍTÁS A VOLGAI É S A P E B M I N É P E K N É L . . . 65 

majd 13, s csak újabban az orosz naptár megismerése szállította le a hónapok 
számát 12-re" (A csuvas ősvallás emlékei. Budapest, 1909. 61. 1.). A csuvas 
időszámítás hatásának tudható be, hogy valamikor tizenharmadik hónap is 
jelentkezett a marik hónapjai között. 

Valószínűnek látszik, bár ma már nem bizonyíthatjuk, hogy a mari hó
nevek-jelölte időszak nem fedte pontosan a keresztény időszámítás hónapnevei
nek a periodicitását. Erre utal — többek közt — G. RAMSTEDT azon megjegy
zése, hogy a mari 'őszhónap' szeptember—október idején van (Bergtscheremis-
sische Sprachstudien. 1902. 145b). 

C. A mari hónapnevek megnevezésének (nominációjának) az alapelvét 
nyomozva, néha időben és térben egymástól különböző neveket találunk. 
De java részük egyező. 

C a . Idegen eredetűek. A klasszikus hónapnevek közül a népi használat 
nyomán feljegyzettek közt csak egy akadt: hegyi mari ianwar- ~iambar-
ddlzd 'Januar ' (G. RAMSTEDT: Bergtscheremissische Sprachstudien. 145b. s. v. 
te'lzd 'Mond, Monat'. A gyűjtés ideje 1898). 

Külön csoportot alkotnak az o r o s z ból jövő, vallásos tartalmú hónap
nevek : 

pokro-tdUze (Paas.), B. pokro-tdldée (Beké), UoKpo-mUA3bí (MK), ÍIOKpo-
mUA33 (MM) 'Október'. A hónap a ÍÍOKpoe ünneptől kapta nevét, nOKpo a vé
delmező Istenanyának a napja. 

Beké Ödön jegyezte fel a keleti mari spas-tdldze 'augusztus' hónapnevet. 
Cnatu alakban említi a MK. A Megváltó ünnepének a neve adta az augusztus 
hó egyik nevét (vö. CnacumeAb 'Megváltó'). 

A március rosto-tdlzd nevének a hangalakja a középső nyelv járásterületre 
utal. Megtalálható mind az MK-ban (pouirnu mÜA3U), mindVasziljev szótárá
ban (potumo-mbiA3e). Az előtag végső forrása az orosz pOMcdecmeo 'karácsony' 
szó, véleményünk szerint azonban csuvas közvetítéssel került a mari hónap
nevek sorába (1. 64.1.). 

Egy másik fontos csoportot alkotnak a c s u v a s nyelvből átvett hónap
nevek (1. az V. mellékletet): 

A május neve aya-tdldze (Paas.), êoëdm-aya-tâlêze (Beké), 'eke-hó', ill. 
'tavasz-eke-hó'. Ez utóbbi elnevezést Vasziljev áprilisra vonatkoztatja, és nála 
május az 'igaz-eke-hó' elnevezést is viseli. Májusban ünnepelték csuvas hatásra 
az aya-pajrem-et, az eke-ünnepet a tavaszi munkák kezdetével. Az ünnepség
hez határjárás is kapcsolódott (PAASONEN: KSz. 2 : 198). A mari aya szó jelen
tése 'szántás', tehát ekkor akasztották be az ekét először a téli pihenő után 
a földbe. 

Hasonló hónapelnevezés az udmurtban is akad: turin póton tolez 'fű-kez
det-hó' (WIEDEMANN 536a), Kaz. geren póton tolez (MUNKÁCSI 365) 'szántani 
kezdet hónap'. Az udmurtban bizonyára tatár hatásra keletkezett az elnevezés. 
Vö. gere 'eke', gir-, ger- 'szántani', (MUNKÁCSI 243). 

A déli manysiban (tavdai nyj.) az április—május időszak neve sapàn-
jamp, jelentése tkp. 'Pflug-Monat' (MUNKÁCSI K S Z 9 : 137). Az előtag ta tár 
eredetű szó, vö. ta tár saban 'eke, szántás'. A tavdai manysik annak idején a 
tatárok révén ismerkedtek meg a gabonatermelés, a kertgazdálkodás és az 
állattenyésztés némely, magasabbfokú elemével, miről jövevényszavak tanús
kodnak. 

A június küsö-tdldze nevéről már szólottunk, ugyancsak beszéltünk a 
novembernek sös-t§l§ze, Cöc-mUA3e (MM) elnevezéséről (1. 63.1.). 

5 Nyelvtudományi Közlemények 80/1-



IV/a melléklet 

PAASONEN 

1901 
BEKÉ ö. 8 

1916-18 

1. januar kdrlas-tdldze BJp. kuyu-yarlas 
B. ü-ii-tdldie 

2. február pury§£-t. BJp. puryui-tdldze 
B. puryuz'-tdldze 

3. március k§lme-t. BJp. kdlmd-bdldze 
B. kdlme-tdlêie 

4. április wüt-8oz-t. BJp. wM-eoZ-ódldze 
B. Sàëdm-tôldze 

5. május aya-t. 

6. június küsöt. 

BJp. eojak-aya-ödUze 
B. ëbëdm-aya-têldze 

B. küéö-tdldée ~ 
B. Ize kdrlaz tSldze 
BJp. cên-aya-àdldze 
B. petro-tdUze 

7. július Ser}lg,-t. B. kuyo-kdrlaz 

8. augusztus ü-yinde-koómo-t. B. spas-tSlêze 

9. szeptember vrüi-jükedmö-t. B. SUe-têUèe1 

10. október pokro-t. B. pokro-tdldze 

11. november sös-í. BJp . küsö-ddldze 
B. tUe-tdUze 

12. december ize kdrlas-t. BJp. tze-kërlas 
B. eördk-jol4dldzé* 

13. hónap ütdm-t. 

1 Vö. hegyi mari ëa&ôaWza 'Herbstmonat, September — Ok
tober'. G. RAMSTEDT, Bergtscheremissische Sprachstudien. SUS. 
Toim. 15. Helsinki 1902. 145b, s. v. ia-Zza. 

* U. ëorêk-jol-tdlz9 'Dezember', eig. 'Schaf-Fuss-Monat' (Y. 
WIOHMANN 207). 

RÄSÄNEN PAASONEN—Srao 
1923 J. jelzés mezei nyj.4 S 

2. puryaZ-tdlze (99) 

3. roHo-tdlze (105) 

B. Myo Ä^rW 

5. aya-tdlze (1) 

g 
B. *£e fcHai en 

G 

• 

3 BEKÉ ÖDÖN adatait Mari nyelvjárási szótára kéziratából 
vettem a kézirat sajtó alá való rendezésekor. 

4 Az Ost-tscheremissisches Wörterbuch J. jelzéssel utal a fent 
idézett három hónapnóvre. Hangalakjuk a középső nyelvjárás
területre vall. 



IV/b melléklet 

Mapjia KajieHflapb 
1910 H t a H . 

<? Ka3aHt 1909. 

1. Y il muA3bi ~ y u mÜA3Ü (5) 

2. Tlypzudtc-muA3bi (5) 
3. Pommu mÙA3U (6) 

4. Bfd-wop-mbtA3bi (6) 

5. Aza-mbuißu (7) 

6. M3bU-KupAacb (7) 
Hm-KbipAdCb (21) 
K3HZ33K-1TIUA33 (21) 

7. Kyzbi-KbtpAacb (8) (22) 
IIIoKWbt mbiA33, K3HzejK pydbi 

muA33 (22) 

8.C/2ŰIÜ (8) (22) 
Ulypnu-nozbiMU muA33 (22) 
ÏÏyd-ufKWbiMU mbiA33(2LBrycT\)(22) 

9. ßjitö ÜfKWblMbl-mblA3bl (9) 
ßyd üftaubiMbt mbiA33 (23) 
IIIblMCbl mblA33 (23) 

10. noKpo-mbtA3U (9) 

11. ftfmmu-mbiA3U (10) 

12. Ul0pK-Û0A-mUA3U (10) 

B. M. BacHJibeB: 
MapHÎi Myrap. 
MOCKO 1926. 

u3e-KbipAac (227a) 
TlypzbiMC muA3e, nypzu3ic-muA33 (168a) 

pommo-mbiA3e (94B) 

UloRK-aza-mUA3e 
efd mop muA3e 
'Mecflu nojmoBOAbH' (265B) 

aza-muA3e ~ atta-mUAHe (o. M.) 
aH'a-mUAÜse (o. M.) (24a) 
aza-mbiA33, *UAH-aza-mbiA33 (251B) 
*Mecim noceßa' 

cw/rtä (K. M.) (197B) 

w/uia mwyue (y. M.) (243a) 
%wyzä mw^33 (253a) 
WHJÍU mwyi33 (253a) 

K3H33fC ÍÜ0/OW0 mw^33 (243a) 

Byd-üyKiuyMÖ muA3e (43a) 
adfeLw mwywe (43a) 
(uduM 'ryMHo' 50a) 
Cöc-muA3e ~ noKpo-mbiA3e TloKpOB 

Mecni^ (193a) 
Kycö-muA3e (91B) 
Plymmö-mUA3<i (91B) 

ß . E. Ka3aHueB—r. C. naTpymeB 
COBpeMeHHblíí MapHHCKHH H3HK. 
JleKCHKOJiorHH. RouiKap-Ojia. 
1972. 100. «ApxaH3MM» 

y uu mwyiie 

nypzbijfc mbiA3e 

0 

eydiuop muA3e 'mecnn nojmoBOAbH' 

aza muA3e 'mecnu, noceßa' 

noKpo muA3e TloKpoBMecím' 

3 
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IV/c melléklet 

ópermi hónevek 
16081 

1. td ëçr 'tél-közép' 

2. ? ursim, urasem 'vihar-hó' 

3. ralca 'varjú-hó' 

4. kos mu, 
koèmiè mu 'száraz föld' (hó) 

5. oda-kora 'fű-levél(fakadás)' (hó) 

6. le$$a, 'bögölyös' 
le£$a-nomja 'bögöly-szunyogos' 
(hó) 

7. sera 'érési' (hó) 

8. moz 'aratás' (hó) 

Hónap 

udmurt 
WlEDEMANN 1880 

tolez, tolyz 'Mond, Monat' 

1. sera-tolez (536a) 
tol-mar-tolez (536a) 'tél-hát-hó' 

2. kvaka-tolez 'varju-hó' (536a) 

S.os-tolez (536a)? 'bika-hó' 
mart (501b) 

4. kuz-tolez (536a), valószínűleg 'fe
nyő-hó', kuz (kuz-pu) 'Fichte'; 
megindul a fenyőben a nedvke
ringés (497a) 

5. turyn póton tolez (536a), 'szántás 
kezdet hó' 

6. vozo-tolez (536a), vö. vozo 'Zeit 
der Roggenblüte' (555b) 

7. turnan-tolez (536a), vö. turnany 
'mähen' (543b) 

8. aran-tolez (536a), vö. arán 'Ernte ' , 
arany 'ernten' (462b) 

9. kec 'nyúl' (hó) 

10. jirim 'fagyos idő' (hava) 

11. veVgim 'friss hó' (hava) 

12. çsim 'fagy' (hó) 

• 

9. hiányzik 

10. vildzuk tolez (536a), 'új kása hó', 
vö. vil', vyl' 'új ' , dzuk 'Brei' (552a, 
ill. 473a) 

11. je-kynton-tolez (536a), tkp. 'jég-
fagyás-hó' {je 'Eis', vö. kyntyni 
'frieren' (495b) 

12. inmar-tolez (536a), vö. inmar 
'Gott' (477a), tehát ünnepi hónap* 

1 V. I. LYTKIN olvasatai. Vö. CoBeTCKoe <t>HHHO-yrpOBeÄeHHe 2 : 123 — 129. — A február 
értelmezése esetleg 'mókusvadászat hava'. — L. a VI. mellékletet. 

* G. F. MILLER nem közöl hónapneveket, de figyelmet érdemel következő feljegyzése: 
Monath Tôles, nül amä (TBPLJASINA, id. mû 39). Azaz az udmurt holdhónap 4 hétből állt, 
28 napos volt. 
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nevek 

komi 
WlEDEMANN 1880 

tolys 'Mond, Monat' 

KoMH-pyccKHH cjiOBapb Moksa-mordvin 
19668 1926, 1942 

1. genvaf (51b) 

2. pevral (235a) 

3. mart (167b) 

4. kosmous-tölyé (347b és 
113b), 'száraz-hó', vö. 
Jcoémödny, kosmödny 
'austrocknen' (113b) 

l.xmapb (776a) 

2.0eeapAb (737B) 

3. Mapm (259B) 

1. janua-f (43a) 

2. feqral (37a, 97b) 

3. mart (91b) 

4. anpeAb ~ anpeAb mÖAUCb 4. 0 
(17B) 

5. mai (165a) 5. MÜŰ (255B) 

6. jun (86a) 6. uWHb (205B) 

7. jul (86a) 7. uWAb (205B) 

8. avgus (6b) 8. aeeycm (11a) 
rám suktan tölyé (347b), 
tkp. 'kenyér dagaszt ás 
hónap', vö. suktyny 
'kneten' (307b) 

9. sentab (283b) 

10. öldab (215a) 
9. cenmnőpb (622B) 

10. OKniRöpb (369a) 

5. maji (90a) 

6. ijun (39a) 

7. i/itf (39a) 

8.0 

9 .0 

10. akta-bdf (97b) 

11. nojab (199a) 11. noRÓpb (341a) 11. wyja-bdí (104b) 

12. dekab (25a) 12. dmrópb (121B) 

Vö. Maű nepeoüöd Ayn (TJep-
eoe MÜH, Rem nepeozo MÜH) 

8 CHKTbIBKap 1966. 
4 JTJHÁSZ JENŐ, Moksa-mordvin szójegyzék. Budapest 1961. 

12. dskabsf (180a) 
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V. melléklet 
H. PAASONEN 

A gyűjtés ideje 1900 
1. kdrlatDzê 'az első hideg hó' (69) 
2. kazán kdrla(í>z§ 'kis hideg hó' (69) 
2/a ny,rês 'a tavaszi nap-éjegyenlőség 

hava' (91) 
3. py,É(d)-ujdx harmadik hó, mikor a 

hó puhulni és olvadni kezd (110) 
4. aGa-ußx (2) 'eke-hónap' 
5. êdv-upx az 5. hó (139) 
6. Sdrtm-ußx a 6- hó (133) 
7. UD-up^{a) a 7. hó (195) 
8. éyrl-ujafo a 8. hónap (143) 
9. jdD£m-ujâjc(9) a 9. hónap (26) 

10. jy,B-up%d a 10. hónap (31) 

11. UüG-upfo (= feük ujafo) a 11. hó
nap (190) 

12. raétav upfo a 12. hónap neve 
< or. powcdecmeo (112) 

MÉSZÁROS GYULA 
1906-19071 

1. Wèdn kçrlafS 'kicsiny k.' 
2. mőn kerlaëê 'nagy k.' 

3. norz-öj§x 'naurüz hónap' 

4. pöz-öj§x 'üres-hónap' 
5. éü-oj§x 'nyár-hónap' 
6. äG-öjex 'eke-hónap' 
7. fof-öjex 'lány-hónap' 
8. VÜD-ÖJ§X 'széna-hónap' 
9. eorl-öjex 'sarló-hónap' 

10. äp§n-öj§x 'gabonaszárító csűr-hó
nap ' 

11. (Süo-öjex 'áldozat-hónap' 

12. jÖB-öjex 'fejfa-hónap' 

13. 'raétav-öjex 'karácsony-hónap' 

Megjegyzések a csuvas hónapnevekhez. 
PAASOTSTEN feljegyzéseihez. A szerző nem 

mindig magyarázza meg adatait. — 2a. nty-
r§8 < perzsa newrüz 'Tag der Frühlings-
Tag- und Nachtgleiche' (91. lábj.). 3. Talán 
'háncs-hó', vö. ptyzêt 'fiatal hársfa kérge 
bocskorcsinálásra' (110). 4. Ebben a hónap
ban ünneplik az ekeünnepet, s a tavaszi 
szántás megkezdődik. 5. Ez időtájt ünnep
lik a vajhetet, vö. éêv ~ éu 'vaj, zsír, ken
derolaj' és éêv-arna 'vaj-hót', or. MacAenuya, 
mari ü-arna 'Fastwoche'. 6. 'ugar-hó', eset
leg 'rohadás-hó' (miként számos európai 
nyelvben: svéd, finn, lapp, észt). 7. 'széna-
hó'. 8. 'sarló-hó'. 9. 'szérű-hó' (értsd: csép
lés hava). Vö. mari iôâm-tôlze 'ua.'. 10. Tkp. 

'fejfa-hó'; ebben a hónapban tartják a 
jy,Ba-tuni gyászünnepet a holtak emlékére. 
Vö. mari sós-hó 'gyászünnep-hó'. 11. fsuk 
'áldozás' .12. Egykori neve valamikor aligha 
a 8tyrôx-y,r}-titni 'juh-láb-fogdosás' ünnep-
névvel (127) függött össze; ennek a tükör
szava a mari Sor§k-jol-t5lze-ben megőrződött. 

x Id . mű 6 1 - 6 2 . lap. 
MÉSZÁROS adatai északi csuvas terü

letről valók. Megjegyzései a nevekhez. 3. A 
perzsa naurüz tavaszi napforduló ünnepé
nek az elnevezésével. 4. 'üres-hónap'. (Mi
ért? Az ünnepek miatt? Vö. or. npasdwiK 
'ünnep', tkp. 'üres időszak', amikor tilos 
dolgozni.) 7. Ebben a hónapban tartották 
régen a lakodalmakat. 

PyccKO-qyBauiCKHH cjioBapb. 1971! 

1. Rwapb, MÜH KäpAcm (892a) 
2. (ßeepciAb, Këçën mpAm (833a) 
3. Mapm, nym yûàx (333a) 
4. anpeAb, am yûaxë (31a) 
5. Mau, çy yuaxë (329a) 
6. utOHb, çëpmMe ûaxë (266B) 

2 PyccKO-HyBauicKHîi cjioBapb. — Bbipacna-
-MaBauiJia cjioBapb. no« pe^aKUHeö H. A. 

7. uWAb, yma yuaxë (266B) 
8. aeeycm, çypAa yuaxë (20B) 
9. ceHmxőpb, aeân yuaxë (701a) 

10. OKtriRőpb, wna yuaxë (441a) 
W.HOHÔpb, nfK yuaxë (414a) 
12. dembpb, pammae yuaxë (153a)] 
AHflPEEBa H H. n . nETPOBa. MocKBa 
1971. 
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VI. melléklet 

A. C. CHflOpOB L B . H. JlbiTKHH ( S F U 2:126) 

no 
Kapai«3HHy 

PyccKHe Ha3Ba-
HHfl B pyKOnHCH 

nepMCKHe Ha3-
BaHH»B pyKO-

IIHCH 

B L|epKOBHOM 
ycTaBe 
1608 r. 

Hauie 
HTeHHe 

HHBapb ripocHHeuT> npoceHeHb (CH-
peMb rpy^eHb 
3HMHHH) 

Tojmiop-b TOIIIOp tel Ser, 
tee ser 

«DeBpajib CeneHb Ceqeub ypCHMT> BOypCHM ? ursim, 
uraéem 

MapT CyxHH BopoHoií PaKa paKa raka 
Anpejn» Eepe3030jTb neperojn» (CH-

peMb 3eMJuo 
cyuiHTb) 

KocMy KOCMOyCb kos mu, 
kosmié 

mu 
Maii TpaBHbiií TpaBeHb 0«aKopa (CH-

peqb JIHCT 
npoiBHKaeT-
CH) 

oaa KOpa oda-kora 

HiOHb H30K"b nayTHoii Jlocua JlOCUa HOMbfl 

kii*-
nomja 

HlOJIb HepbiHb 3 O K (cHpeqb 
nepBeHT») 

— copa sera 

AßrycT 3 a p e B b 3apeKb M03 M03b moz 
CeHTíIÖpb P ioeHi — — Vám ket 
OKT»6pb JlHCTonaAT» JlHCTona^T» EpblMT. epuM jirim 
H o » 6 p b rpyAeHb TpyÄeHb BajicbUVTb — vetgim 
J^eKaöpb CTyAeHhiíí Cefleicb (no-pyc-

CKH CTy^eHb) 
yjajMT» ajicbiM eéim 

A negyedik csuvas eredetű, ünnepséggel összefüggő hónapnév a decem
bert jelölő êorêk-jol-tdlàze, IIIopK-üoA-muA3e (MK), hegyi mari sárfal (RAMSTBDT, 
Bergtscher. Sprachstudien 127b). Csuvas megfelelőjére már utaltunk. 

C.b. Minden bizonnyal a fentieknél régebbiek a természeti jelenségekre 
utaló hónapnevek. 

Évszakokkal kapcsolatosak: 
B. Soëëm-tdldze (Beké) 'tavasz-hó' = május; 
K3HZ33K-mUA33 (MK), K3H33K-mUA33 (MM) 'nyá r -hó ' , K3H33K-mUA33 ~ 

üiOKtuo-mUA3B (MM) 'nyár' ~ 'meleg-hó', K3HZ3MC-pydu-mUA33 'nyár-derék-hó'. 
B. êiiè-tdlêze (Beké), Ulu3K.u-m.UA33 (MK) 'ősz-hó'; 
B. tele-tdldze (Beké) 'tél-hó'. 
C.bb. Természeti jelenségektől kapták nevük: 
'purydí-tdldze (Paas.), BJp . jmryuz-tdldze (Beké), UypzuyK.-m.UA3U (MK), 

Uypzu3K.-m.UA3U (MM), Uypzun-muA33 (MM) 'hóvihar-hó' = február; 
wüi-soz-tdldze (Paas.), BJp . wüt-eoz-ödldze (Beké), Byd-tuop-mUA3U (MK), 

eyd-vuop-muA33 (MM) 'víz-ár-hó' = április; 
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kdlm-tdUze (Paas.), B. kêlm-àêldze, BJp . këlme-têlêze (Beké), KbiAMe-mtAA3e 
(MM) 'hideg-hó' = március; 

WOKUio-mÙA33 (MK) 'meleg-hó' a nyári hőségre utal, ugyancsak a meleg
gel függ össze a 'nyár-derék-hó' fordulat = a nyári hőség tetőfoka = június; 

az őszi hűvösödésre vonatkozik viszont a szeptember egyik neve: wüt-
jűksdmö-tdldze (Paas.), Byd-üyKUüAMU-muA3U (MK), Byd-üyKiuyMÖ muA33 (MM), 
Byd-uyKüiUMbl mUA33 'a v í z ( = folyó, patak, tó)-hűvösödés-hó\ 

Feltétlenül ebbe a csoportba kerülnek a csuvasból jött karlaé szóval alko
tot t összetételek, mivel értelmük 'kis[ebb] hideg időszak' *• '[nagyobb] hideg 
időszak', illetőleg nyáron B. 'kis meleg hó' •*•« 'nagy meleg hó'. 

Meg kell azonban még fontolnunk azt a tényt is, hogy némely, ünnepi 
ciklusról elnevezett hónap neve tulajdonképpen klimatikus fordulópontok isme
retére és a visszatérések, érkezések contra elmúlások jelentőségére utal. A küsö-
ünnepségeket a leghosszabb nyári nappal tiszteletére rendezik/rendezték június
ban (vö. Szent Iván napja), ennek ellentéte a decemberi éorak-jol ünnep, amely 
a télfordulóról való megemlékezés, ünneplés a leghosszabb téli éjszaka elmúl
tának az örömére, a fény visszatértének a köszöntése, mégha lassan is hosszab
bodnak a nappalok. (A napfordulókra vonatkozólag 1. DÖMÖTÖB TEKLA: Nap
tári ünnepek — népi színjátszás. Budapest, 1964. 46kk. és hónapnevekről uo. 
5 1 - 3 . ) 

A víz hűltének az ideje megfelel az ősz kezdetének, a hűvös hónap pedig 
egybeesik a tavaszkezdettel. Merészség volna azonban azt állítani, hogy a fő 
ünnepségek a tavaszi és az őszi napéjegyenlőséggel kapcsolatosak. A finnugor 
és a szamojéd népeknél rendszerint nem egy-egy napra korlátozódik az ünnep
lés, hanem egy bizonyos, több napból álló ciklusra. Nem mondhatjuk azt, 
hogy a mariknak vagy még szélesebbre fogva a meghatározást, a volgai népek
nek pontos, alapos és tudományos csillagászati megfigyeléseik voltak. Ámde 
a természetben élő ember empirikus tudással rendelkezik, és a megfigyelés
adta következtetésekből épül fel a szabályokba fogható meghatározás. Az évente 
ismétlődő jelenségekhez szabták az állattenyésztők és a földművelők gazdasági 
döntéseik, hiszen a természeti változásoktól, mondhatnók a természet kegyé
től függtek, ezért fohászkodtak istenségekhez sámánjaik útján, kérték, hogy 
busásan fizessen a gabona, mézáldás kísérje a méhészt, négyes ikreket elljen 
a terhes bárány, s annyi legyen a jószáguk, mint a Volga partján a homok
szemek száma. Az ő Miatyánkjuk is a mindennapi kenyérért esedezett, meg 
a hozzávaló húsért, az édesítésre szolgáló mézért. Ezért fonódnak egybe a 
hónapnevek a természet jelenségei és az ünnepnevek. 

Az augusztus ü-yinde-ko6mo 'új-kenyér-evés' megnevezés (Paas.) a 
gabonaművelésre utal, de erre vonatkozik az augusztusnak egy másik neve is 
Ulypnu noeuMU mUA33 (MK) 'gabona-begyűjtés-hónap'. Párját az udmurtok-
nál is megleljük: aran-tolez 'aratás-hó' (Wied.) (vö. arai- 'arat ' , Műnk. 27). 

Ugyancsak a gabonával való foglalatoskodásra utal az augusztus egy 
másik neve: udbiM mbiA3e (MM) 'szérű-hónap', a cséplés, a szórás, a szelelés 
munkájára. Ez a megnevezés is csuvas mintára formálódott, vö. csuv. pôsm-
ujêfo 'szérű-hó'. 

A téli hideg beálltára egyetlen megnevezés vonatkozik: Píymmu-mUA3U 
(MK) 'fagy-hó'. 

C.c. Az ü-i-tdldze 'új-év-hó' = január (MK, MM) valószínűleg az orosz 
naptárreformmal függ össze. Nagy Péter rendelte el, hogy az új esztendő már
cius helyett januárral kezdődjék. (A római birodalomban Július Caesar ren-
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dezte i.e. 45-ben az időszámítást, ekkor helyezték át az év kezdetét január hó 
első napjára. Nagy Britanniában is márciusban kezdődött az év, miként a régi 
Oroszországban, még pedig március 25-én, a tavaszi napéjegyenlőség táján.) 

Ugyancsak a naptárreform okozhatta, hogy az udmurtban január neve 
vil ar tolez 'új év hó' (a jelabugai területen, Műnk. 365). 

C d . Mivel a volgai és a permi finnugor népek időszámítására vitathatat
lanul nagy hatást te t t a törökös kalendárium — nyelvileg e hatás jövevény
szavakban, kifejezések jelentésének a lefordításában nyilvánul meg — táblá
zatban közöljük a csuvas hónapnevek sorozatát időrendbe szedve (V. mellék
let). Ebből látható, hogy az utolsó évtizedben immár a latinos hónapnevek is 
megjelentek, sőt első helyre kerültek a szótárban. Mindez a terminusok egysé
gesítése javára történik a Szovjetunióban. 

Ha egymás mellett tanulmányozzuk a csuvas és a mari hónapneveket és 
a napneveket, akkor szemünkbe ötlik, hogy szinte teljes rendszerváltozás 
törtónt. 

A csuvas és a tatár nép művelődési hatása nyomán jelent meg a mari 
hiedelemvilágban a török ünnepek megfelelő ismerete. Majd az orthodox egy
ház gyakorolt befolyást a mari nép vallásos elképzeléseire. Ez nemcsak a 
hónapnevekben tükröződik, hanem a szentek névnapjainak az ismeretében is. 
Ezzel párhuzamosan nyomultak be az oroszos keresztnevek és enyésztek el a 
régebbi nevek (törökből jöttek és eredeti marik). Az időszámítás nem csupán 
hónapnevekből, jeles napok ismeretéből áll, a keresztény hitvilág behozza a 
keresztény ünnepeket a hozzájuk fűződő szokásoktól és hiedelmektől kísérten. 
Megjelenik a mariban az ü-arúa 'vaj-hét' == a böjtös idő ismerete (tükörszó 
az orosz nyomán), megjelenik a húsvét neve: kuyece, tkp. 'nagy-nap' (az orosz 
eeAUKüü detíb mintájára készült jelölés), a kuyece-arna 'nagy-hét' és az orosz 
ceMUK-nek megfelelő semdk, ezt az orosz pünkösdöt megelőző héten ünneplik 
szerdától péntekig, első napján a holtakra emlékezve. A csuvas mintára készült 
éorêk-jol jelentése megváltozik, most már a karácsonyt jelöli (1. mopblK-ÜOA 
'pojKACCTBo'. MapHHCKO-pyccKHH cJioBapb. 1956. 720b). Melléjük szegodik az új 
év, az ü ij köszöntése. 

C e . A Szovjetunióban újabban kiadott mari szótárak közlik a fentebb 
említett ünnepek megnevezéseit, mind a törökből vetteket, pl. aya-pajrem, 
mind a keresztény terminológiába tartozókat, pl. kuyece, ü-arna, de minden
kor hozzájuk fűzik az ycT[apejnoe] = 'elavult' megjegyzést. A régi, népies mari 
hónapneveket viszont teljesen mellőzik, sőt némely mari nemzetiségű nyelvész 
az elavult szavak közé sorozza őket, ami még valamelyes ismert voltukról 
tanúskodik. Helyettük a klasszikus európai hónapneveket propagálják, és ezzel 
a terminológiai váltással a mari nyelvterület nagyobb kulturális térségbe kap
csolódik, a mari nyelv pedig elveszti színes, szemantikailag indokolt hónapnév
sorozatát. Am a hónapnevek nómenklatúráját az új rendszer politikai ünnep
ségeinek, neves napjainak az ismerete egészíti ki. Ezt bizonyítják az efféle elne
vezések: nepeuu Maii 'a május 1. ünnepnapja' (305b) (vö. or. TJepeoe MÜR); 
ëAKa 'fenyőfaünnepély' (169a) (vö. or. HoeozodHRR eAKü), de megőrződött magá
nak a fenyőfának az ősi neve KOdK. (uo.); ÖKmsiöpb (nagy kezdőbetűvel írva) 
'az októberi szocialista forradalom emlékünnepe' (426b); Y u 'újév' (395a), 
az orosz Hoeuü eod mintájára stb. (PyuiJia-MapJia MyTep. TjiaBHbiH pe^aKTop 
H. C. TajiKHH. MocKBa 1966). 

Hasonló terminológiai csuszamlás ötlik szemünkbe a Szovjetunió más, 
kisebb és nagyobb népének a nyelvét tanulmányozva. Elegendő talán, ha a 
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mari néppel szomszédos csuvasok nyelvéből idézünk néhány példát. így az 
újévi ünnepi fenyő (çënë ÇyA ÎÂKU) meg a fenyőünnep nevéül oroszból vett 
szó szolgál: 'ÍAKU (a fa neveként viszont megőrződött az eredeti csuvas szó 
Häpätu. Május elseje ünnepének a neve oroszból vett első taggal MaüüH nep-
pëMëmë, noha a hónapot magát eredeti csuvas szóval çy yûâxë-nak mondják. 
Az októberi forradalom ünnepének az elnevezésében is a mari nyelvben hasz
nált eljárás mására lelünk: a politikai ünnepet jövevényszóval illetik, OKmnőpb, 
a hónap neve viszont csuvas: tona yüäxe 'a ;wBa-gyászünnepség hava'. 

Idézhetnénk a Szovjetunióban beszólt más nyelvekből vett példákat, 
legtöbbje azt bizonyítaná, hogy az időszámításban bekövetkezett terminoló
giai változás nemcsak a hónapnevekre terjedt ki, hanem az időszámítási rend
szer egyéb elemeire (napnevek, névnapok, ünnepnapok stb.) is hatott. 

D. A fenti elemzések alapján a következő megállapítást tehetjük: egy 
szemantikai rendszernek, az adott esetben a nap- és a hónapnevek rendszeré
nek a változása más részrendszerekre is átterjedhet. Ezeknek a szomszédos 
részrendszereknek azonos rendeltetése van, azaz beletartoznak az időszámítás 
feladatkörébe. A változás nem történik egy csapásra, hanem időben bonyoló
dik le, miként minden megújulás, újítás ós elavulás. Az időfaktor jelenléte azt 
is mutatja, hogy ideig-óráig egymás mellett létezhetik két megnevezéssor 
(párhuzamos nómenklatúra). De létezik vertikális megoszlás is: a tanult (oly
kor városinak nevezhető) réteg már átvette az új emevezéssort, a másik réteg 
viszont még a régivel él. Egy-egy rendszernek nem minden tagja váltódik le, 
néha egy és másik régi elem megőrződik (példa rá a komi napnevek esete), 
de mindenkor a ráértés a lényeges, a régi név új funkcióval jelenik meg ('tabu
nap' —c 'ünnepnap' -> 'vasárnap'). Sokszor nemzedéki és társadalmi különbség 
magyarázza meg ezt a rendszerkettősséget. 

D.a. Noha kerülni szoktuk az ex silentio érv alkalmazását, mégis felhív
juk a figyelmet bizonyos hónapnév-csoportok teljes hiányára a mari nyelvben. 
Nincsenek rénszarvas-tenyésztéssel összefüggő elnevezések, noha a szamojéd
ban meg a lappban bőven találhatók (ALH 24 : 132, 134). Nem bukkannak fel 
halnevekkel meg halászattal kapcsolatosak, pedig az obi-ugor nyelvekben és a 
szamojédban sűrűn akadnak (1. N. SEBESTYÉN I R É N : NyK 49 : 77—78, 
PÁPAI K Á R O L Y — H A J D Ú P É T E R : NyK 54 : 158 s. v. ered, ERDŐDI JÓZSEF: 
ALH 24 : 128—131). Nincsenek vadászásra, költöző madarak jöttére-távoz-
tára utalók, bár az obi-ugor nyelvekben meg másutt északon előfordulnak 
(1. MUNKÁCSI BERNÁT: KSz 9 : 137—8, ERDŐDI : loc. cit., Uráli csillagnevek 
135). E hiányok azt igazolják, hogy a hónapnevek gazdaságilag indokoltak és 
kötöttek, keletkezésüket és eltűntüket az életforma is meghatározza. 

ERDŐDI JÓZSEF 

B E K É — B E K É ÖDÖN mari nyelvjárási szótárának a kéziratából. 
MTJNK. = MUNKÁCSI BERNÁT, A votják nyelv szótára. Budapest 1896. 
PAAS. és PAAS. — SIRO = H. PAASONEN — PAAVO SIRO, OSTTSCHEREMISSISCH.ES Wörterbuch. 

Helsinki 1948. 
RÄSÄNEN = MATTI RÄSÄNEN, Die tschuwassischen Lehnwörter in der tscheremissischen 

Sprache. Helsinki 1920. 
Uráli csillagnevek = ERDŐDI JÓZSEF, Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk. 

MNyTK 124. Budapest 1970. 
VASZIDJEV 1. MM 
W I E D . = F. J . WIEDEMANN, Syrjänisches Wörterbuch. St. Petersburg 1880. 
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Zeitrechnung bei den wolgaischen und permischen Völkern unter 
Berücksichtigung der Namen der Tage und Monate im Tscheremissischen 

von J Ó Z S E F E R D Ő D I 
• i 

E s wird das P r o b l e m des Zeitbegriffs u n d der Zei te inte i lung bei den Völkern des Wolga-
Bass ins s tud ie r t . Die F innougr ie r legten die Grundlage der eigenen Chronologie, i ndem sie 
M o n d m o n a t , Tag -f- N a c h t , Jahresze i ten unterschieden. E s werden in ers ter Linie u n d als 
A u s g a n g s p u n k t d ie Mona t sbenennungen u n d N a m e n der W o c h e n t a g e bei den Tschere-
missen s tudier t , dieselben werden einerseits m i t mordwinischen u n d permischen, andrer 
sei ts m i t tü rk ischen verglichen. E s wird festgestellt , d a ß das finnisch-ugrische E r b e 
(Mona t snamen bzw. N a m e n der Tage, falls sie ü b e r h a u p t vo rhanden waren) vo l lkommen 
ver loren gegangen s ind. Die Naturersche inungen , die wir tschaft l iche E n t w i c k l u n g bestirn
t e n die Änderungen , dazu gesellte sich der zivil isatorische Einf luß der Türkvölker in der 
Wolga-Gegend. 

Verfasser beweis t : da s Sys tem der Chronologie zerfäl l t in Tei lsysteme. Die Ä n d e r u n g 
de r Grundlage w i r k t n i c h t gleichmäßig u n d m i t e inem Schlag auf allen Teilgebieten. U m 
dies zu beweisen, führ t er paral le l und in Tabellen dargeste l l t die zeitlich verschiedenar t ige 
E n t w i c k l u n g an . I n unseren Tagen erscheint die kul ture l le W i r k u n g des Sowjets taa tes , 
sie bewi rk t eine Vereinhei t l ichung durch E in führung der sog. „k lass i schen" Mona t snamen 
u n d der amt l ichen Fe ie r tage . E s war schon die o r thodoxe Ki rche , die das a l t e Sys tem 
volens nolens z u m größ ten Teil z e r t r ü m m e r t h a t t e (das Aufscheinen von Namens t agen , 
religiösen Feiern) . 

W i r sehen, d a ß semant ische Gruppen fo r twährend in Bewegung sein k ö n n e n ; 
Ausmerzung des Al ten u n d E in führung des Neuen spr ich t von der s tändigen En twick lung , 
Verfe inerung der Nomina t ion . E s k a n n z u m Pr inz ip erhoben werden, d a ß es keine einge
kapse l t en Sys teme gibt , sie sind s te t s offen und ände rn sich den Zeitforderungen g e m ä ß . 

MK = MapJia Kajierçzjapb 1910 HÍÍJiaH. Ka3aHb. 
MM = ynöMapHft (B. M. Bacmibeß) MapHH My-rep. MOCKO 1926 (1928). 
M P C J I . 1956 = MapHHCKO-pyccKHH cjioßapb. TJI. pefl. B. A. CepeöpeHHHKOB. 



. 

. 


