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A vogul napnevek rendszere

MATICSÁK SÁNDOR

A hét napjainak elnevezése a világ nyelveiben változatos képet mutat. En-
nek oka javarészt az, hogy a nyelvek alapszókincsében nincs nyoma a hét
napjainak, így a különböző kultúrkörök hatása, az átvételek sokasága bonyo-
lult rendszereket eredményezett. A napok elnevezésére egy-egy nyelven be-
lül is többféle lehetőség adódik, példaként megemlíthetjük a magyar napne-
vek rendszerét, amelyben a szláv jövevényszavak (szerda, csütörtök, péntek,
szombat) mellett szláv hatásra alkotott nevek (hétfő, kedd), illetve saját, belső
fejlemény (vasárnap) is előfordul.

A  napnevek sokszínűsége, változatossága ellenére mégis el lehet különí-
teni néhány tipológiai csoportot. Ezek a kategóriák egy-egy nyelvben általá-
ban nem „vegytiszta” formában jelennek meg, a legtöbb esetben vegyes
rendszerekről beszélhetünk. Dolgozatomban először a főbb tipológiai egysé-
geket (asztrologikus és mitologikus elnevezés, sorszám-elv, helyzetviszonyí-
tó típus, „jeles napok” és vallási ünnepekhez kapcsolódó napnevek) veszem
sorra, majd kísérletet teszek a vogul nyelvjárások napneveinek rendszerezé-
sére.

1. A napnevek rendszere, tipológiája

1.1. Asztrologikus elnevezés. Az indoeurópai nyelvek legelterjedtebb tí-
pusa. A hellenisztikus kor csillagászai hét bolygót ismertek (a Földtől, mint
középponttól távolodva: Hold, Merkur, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szatur-
nusz), s azt tartották, hogy minden bolygó a nap egy-egy órájáért felelős, an-
nak az órának a „védelmezője”. Ebből kiindulva az adott napot arról a boly-
góról nevezték el, amelyik a nap első órájáért felelt. A sort a Szaturnusszal
kezdték (amelyet már korábban a hetedik nap, Jahve szent napjának védel-
mezőjeként azonosítottak), s a kissé bonyolult számítás eredményeképp a
hétfőt a Holdról, a keddet a Marsról, a szerdát a Merkurról, a csütörtököt a
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Vénuszról, a pénteket a Jupiterről nevezték el. A szombatért a Szaturnusz
volt a felelős, a vasárnap pedig a Nap napja lett1 (részletesebben: Hahn 1998,
82–83). Ez a rendszer kitűnően megfigyelhető a latin és – a portugál kivéte-
lével – az újlatin nyelvekben: lat. dies Lunae, fr. lundi, sp. lunes, ol. lunedi,
rom. luni ’hétfő’; lat. dies Martis, fr. mardi, sp. martes, ol. martedi, rom.
marţi ’kedd’; lat. dies Mercuri, fr. mercredi, sp. miércoles, ol. mercoledi,
rom. miercuri ’szerda’; lat. dies Iovis, fr. jeudi, sp. jueves, ol. giovedi, rom.
joi ’csütörtök’, lat. dies Veneris, fr. vendredi, sp. viernes, ol. venerdi, rom.
vineri ’péntek’; lat. dies Saturni ’szombat’; lat. dies Solis ’vasárnap’. Rész-
ben az asztrologikus rendszert őrzik a germán nyelvek is, vö. ang. Monday,
ném. Montag, holl. Maandag, sv. måndag, dán mandag, norv. mandag
’hétfő’; ang. Saturday, holl. Zaterdag ’szombat’; ang. Sunday, ném. Sonntag,
holl. Zontag, sv. söndag, dán søndag, norv. søndag ’vasárnap’. Hasonló elve-
ken alapul a kalmükök napnévrendszere is (sarã ’hétfő [~ saru ’Hold’], meá-
mur ’kedd, Mars’, b#sã ’péntek, Venus’, bembä ’szombat, Szaturnusz’, aď#

’vasárnap, Nap’ (Ramstedt 1a, 37b, 42b, 261b, 314a).

1.2. Mitologikus elnevezések. A germán nyelvekben néhány nap nem a
„felelős” bolygó nevét viseli, hanem a velük azonosított germán mitológiai
alakok, istenek és istennők után kapták a nevüket: ang. Tuesday, ném. Diens-
tag, holl. Dinsdag, sv. tisdag, dán tirsdag, norv. tirsdag ’kedd’ (< Tiu/Tyr);
ang. Wednesday, holl. Woensdag, sv. onsdag, dán onsdag, norv. onsdag
’szerda’ (< Wotan/Odin); ang. Thursday, ném. Donnerstag, holl. Dondertag,
sv. torsdag, dán torsdag, norv. torsdag ’csütörtök’ (< Thór/Donar); ang. Fri-
day, ném. Freitag, holl. Vrijdag, sv. fredag, dán fredag, norv. fredag ’pén-
tek’ (< Freyja)2.

1.3. Sorszám-elv. A sorszám-elvet követő nyelvek a hét napjait sorszá-
mokkal látják el. A kezdő nap vasárnap vagy hétfő, de néha egy nyelven be-
lül mindkét kezdőnappal találkozhatunk (ilyenek például a vogul nyelvjárá-
sok). Nagyon ritka az olyan nyelv, amelyben mind a hét nap sorszámot visel,

                                                
1 A szombat és a vasárnap számos európai nyelvben vallási eredetű nevet kapott (vö. val-

lási ünnepekhez kapcsolódó napnevek).
2 Az asztrologikus és mitologikus elnevezések tükröződnek a lapp és a finnségi nyelvek

skandináv eredetű  napneveiben is: fi. maanantai, ink. m#ntaki, lp. m"nn¤DKèk—,
m¶onTà, mànnodahka ’hétfő’; fi. tiistai, ink. téstaki, lp. tÔjstà, diisdahka ’kedd’; fi.
torstai, lp. t¶…rεsTà, duarastahka ’csütörtök’; fi. perjantai, ink. perentaki, perjantakki,
lp. p=äräjODÔ, fr=ättà—, bierj$dahka ’péntek’; fi., sunnuntai, ink. suntaki, lp. sonn/-
p%™jvvA ’vasárnap’ stb. (Lagercrantz 1092, 3773, 4015, 4859, 6758, 7624, 8096; Nirvi
303a, 398b, 550b, 588a; Schlachter 13b, 31a, 32b, 93a).
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általában hétfőtől péntekig, ill. szombatig „számozzák” a napokat, míg az
utolsó vagy utolsó két nap más (legtöbbször vallási) meggondolások alapján
kapta a nevét (pl. héber sabbath ’szombat’, lat. dies Dominica, lett sv#tdiena
’vasárnap’ stb.).

A hét napjait (vasárnaptól indulva) számokkal nevezi meg például a viet-
nami3, a burját-mongol4, az arab5 és a máltai6. Az első hat napot nevezi meg,
hétfői kezdettel a lett (pirmdiena ’hétfő’, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena,
piektdiena, sestdiena) és a litván (pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ket-
virtadienis, penktadienis, šeštadienis).7

A hét első öt napja tartozik ide a portugálban (segunda-feira ’második nap
= hétfő’, t"rca-feira, quarto-feira, quinta-feira, sexta-feira), az első négy pe-
dig a görögben (deftera ’második nap = hétfő’, triti, tetarti, pempti) és az
észtben (esmaspäev ’első nap = hétfő’, teisipäev, kolmapäev, neljapäev).

Részben, három nap megnevezésével ebbe a csoportba tartoznak a szláv
nyelvek: or. вторник, len. wtorek, cseh úterý, sz-h. utorak ’második nap =
kedd’; or. четверг, len. czwartek, cseh čtvrtek, sz-h. četvrtak ’negyedik nap
= csütörtök’; or. пятница, len. pigtek, cseh pátek, sz-h. petak ’ötödik nap =
péntek’; és a magyar kedd (< ketted) név is.

A kisebb finnugor nyelvek  közül ide tartozik az inkeri (enzemässärGi, en-
zimmässarGi, eizimessarGi, ezmessarGi, enspäivä ’első (hétköz)nap = hétfő’,
tossärGi, toissarGi, toispäivä ’második (hétköz)nap = kedd’, kolmaspäivä
’harmadik nap = szerda’, neljÁspäivä ’negyedik nap = csütörtök’, véjespäivä
’ötödik nap = péntek’), Alapvetően ebbe a kategóriába sorolható az osztják (s
mint később látni fogjuk, a vogul is), pl. osztjKaz. kimät ë:±Λ ’második nap =
kedd’, ëRΛm−± ë:±Λ ’harmadik nap = szerda’, ń«Λm−± ë:±Λ ’negyedik nap =
csütörtök’, ²4±mi± ë:±Λ ’ötödik nap = péntek’, ëR±mi± ë:±Λ ’hatodik nap =
szombat’; osztjDN. ±šBä± #tçätçm k£mät ë:t ’hét-kezdő-második-nap = kedd’,
±šBä± #tçätçm ëutmät ë:t ’hét-kezdő-harmadik-nap = szerda’ stb. Ez a típus a
lappból is adatolható: v—os-(rKKA ’első-hétköznap’ (Karjalainen 355b, 356a,
1082a; Lagercrantz 227/2; Nirvi 18b, 29b, 35a, 36b, 189a, 338b, 590a, 672b).
                                                
3 ngày ch– nhZt, th– hai, th– ba, th– tu, th– n%m, th– sán, th– bay.
4 garačaj negen, garačaj hojor, garačaj gurban, garačaj durben, garačaj taban, garačaj

zurg#n, garačaj dol#n.
5 al’aHad, al’ithnejn, atthaláthá, al'arba'á, alkhamísz, aldzsum'a, asszabt.
6 Tőszámnevekkel: il-Ħadd, it-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgħa, il-Ħamis, il-Gimgha, is-Sibt;

sorszámnevekkel: l-ewwel jum tal-ġimgħa, it-tieni jum tal-ġimgħa, il-raba’ jum tal-
ġimgħa, il-ħames jum tal-ġimgħa, is-sitt jum tal-ġimgħa, is-seba' jum tal-ġimgħa.

7 Lett/litván pirmais/pirma(is) ’első’, otrais/antras ’második’, trešais/trečias ’harmadik’,
ceturtais/ketvirtas ’negyedik’, piektais/penktas ’ötödik’, sestais/šeštas ’hatodik’.
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1.4. Helyzetviszonyító típus. A sorszám-elvhez közeli szisztéma, az adott
napot a hét többi napjához viszonyított helyzete alapján nevezik el. Ez általá-
ban csak néhány napot érint, elsősorban a hét kezdő, befejező és középső
napját. Ide sorolhatók például a ’hét-fej ~ hét-fő’ típusú nevek (magyar hétfő;
balkar, karacsaj baš-kün, miser baš-kán, karataj-md. baš-kän ’fej-nap = hét-
fő’ (< baš ’Haupt, Anfang’); jur. śe’eß äÃ4Bott/ç ’hét-fej = vasárnap’, osztjDN
±šBä±uëë:t ’hét-fej-nap = vasárnap’, vogÉ s#t-puäk-èptäl ’id.’) mellett a ’hét-
kezdő-nap’ (osztjDN. ±šBä± #tçätçm #tçä ë:t ’hétfő’, vogÉ. s#t-aultaètnx-
èptxl ’hétfő’) és ’hét-befejező-nap’ (vogK sont-panšxm-khotxl ’vasárnap’)
szerkezetek (Karjalainen 1082ab; Lehtisalo 444a; Munkácsi 1926: 43; Mun-
kácsi–Kálmán 114a, 398b, 454a, 465b, 481a, 534b, 535a), valamint az or.
понедельник, len. poniedziałek, cseh pondělí, sz-h. ponjedeljak ’hétfő [tkp.
vasárnap utáni nap]’.8

A Volga-vidéki és a permi nyelvekben a hétfőt a ’születő-nap’ névvel ille-
tik: cser. šočmo (< šočam ’születik’); vj. vordáśkon, vordáśkon-nánal (< vorts-
káná ’születik’, nánal ’nap’); bask. tuγan-kün, tat. tuγan-kán (< toγ-, t•- ’szüle-
tik’, kün/kán ’nap’) (Munkácsi 1926: 43; Paasonen–Siro 126a; Wichmann
174a, 323a). A zürjénben a hétfő (viľ-ľun) jelentése: ’új, friss nap’ (Fokos
559b, 1235b; Wichmann–Uotila 142b).

Az európai nyelvek egy részében a hét középső napja a szerda, vö. or.
среда, len. środa, cseh středa, sz-h. srijeda ’szerda (tkp. középső nap’); ném.
Mittwoch; fi. keskiviikko, észt nyj. kesikupäev, kesiku ’id.’).  A kondai vo-
gulban ugyanakkor a sont-jät-khotxl ’hét-középső-nap’ a csütörtökre vonat-
kozik, a tavdaiban viszont a sÁt-khnl ’hét-középső’ a vasárnap neve (Munká-
csi–Kálmán 73a, 114b, 151b, 534b).

Sajátos alcsoportot alkotnak a ’hét hasadása’ típusú nevek. A jurákban ez
a vasárnapot jelenti (ń#ď#ľ¨mB# < ń#ď#ľ¨ ’hét’, p# ’időköz, hasadék?’)9, né-
hány Volga-vidéki nyelvben viszont a szombatot, vö. mdM. jotkši (< jotkç

’köz, távolság’, ši ’nap’); karataj-md. ara-kän, miser-tat. atna-arasç-k«n (<
atna ’hét’, ara ’közép, hasadék’, k«n/kän ’nap’) (Lehtisalo 355b; Munkácsi
1926: 45; Munkácsi–Kálmán 73a, 534b; Paasonen 254, 553).

A törökségi nyelvek egy részében a péntek megnevezésére a ’Woche’ je-
lentésű szó szolgál (általában nap utótaggal), vö. bask. aδna, csuv. εŕńε-G«n,
tat. atna-kán, karat. atna-kän ’hét (ünnep)nap’ (> vj. arńa-nunal MU ’pén-
tek’, G, M ’vasárnap’). A helyzetviszonyító típushoz tartozik e nyelvekben a

                                                
8 Vö. óor. nedělja (~ len. niedziela, cseh neděle, sz-h. nedelja stb.) ’vasárnap’.
9 Vilkuna (1958: 188) magyarázata szerint a vasárnapnak tabuneve volt, így a hét első (=

hétfő) és utolsó (= szombat) napja között „hézag, hasadék” keletkezett.
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csütörtök, amely tkp. a ’péntek előtti este’, vö. csuv. εŕńε-Gaś, miser atna-ki)
(< kaš/ki) ’Abend’), illetve a szombat, amely pedig a ’hétünnep utáni nap’:
tat. atn-artç (art ’Hinterteil, hernachkommende’) (> vj. arńa-ber: ber ’Hin-
terteil, Nachfolgende’) (Agyagási 1982: 12; Munkácsi 1926: 44–45; Wich-
mann 9a, 173b).

Itt említhető még a csütörtök másik megnevezése, a ’kis péntek’: bask.
ksi-atna, csuv. käžäń-εŕńi-k«n, tat. käčä-atna, karat. kśatna-kän (< ksi/käžäń/
käčä ’kis’) ~ cser. izarńa (< ize ’kis’), vj. pokťši-arńa (< pokťši ’kis’) – vö.
bask. olo juma (< olo ’nagy’), csuv. m«n-arńi-gon (< mun ’nagy’), cser. koγ-
arńa, kuarńa (< kuγo ’nagy’) ’péntek’ (tkp. a heti nagy ünnepnap)’ (Munká-
csi 1926: 44–45; Paasonen–Siro 5b, 23a, 50; Wichmann 9a).

1.5. „Jeles napok”. Ebbe a csoportba azok a napok tartoznak, amelyek
valamely eseményről, valamilyen cselekvésről kapták a nevüket, pl. m. va-
sárnap (< vásárnap); sv. lördag, dán lørdag, norv. lørdag (< ónorv. laugar-
dagr ’mosónap, lúgos nap’ < laug ’fürdő, fürdővíz’ ~ középaln. l&ge ’lúg’)
(> fi. lauantai, észt laupäev, vót laukopäivä, ink. lavvantaki, laukopäivä, lp.
l"w"D(Hk—, lavvodahka ’a fürdés napja = szombat’; (Lagercrantz 3311; Nirvi
252b, 254a; Schlachter 85b). Ugyancsak a ’fürdés napja’ jelentést hordozza a
tat. munča kiče ’szombat’ is.

A Volga-vidék jeles napjai (ill. az ezekből származó napnevek) – Vilkuna
szerint – a hold járásával állnak összefüggésben10. A ’születő-nap’, a hétfő
utáni nap a ’lóra szállás (tkp. a lovas népeknél az egyik legfontosabb tevé-
kenység) napja’, vö. cser. kuškçžmo (< kuškçžam ’auf das Pferd steigen’),
bask. atlangan kán (< atlan- ’ua.’), s ugyanide sorolható a vj. pukśon-nánal
(< pukś ’sich setzen’)  is11. A szerda, a vér napja’ pedig a (tabunaptól, a va-
sárnaptól legtávolabbi napon végrehajtott) véres áldozatok napja lett, vö.
bask. kan-kán, karat. kan-kän, csuv. j«n-G«n (< kan/jun ’vér’); md. värËi,
ver-ši, cser. wür-γeče, votj. vir-nánal (< ver/wür/vir ’vér’) (Golden 1995:
368; Juhász 200; Munkácsi 1926: 43–44; Paasonen 257, 2622; Paasonen–
Siro 16a, 53b; Vilkuna 1958: 198–199, 204; Wichmann 174a, 317a).

                                                
10 „A rendszer lényege az volt, hogy minden hónap a szemmel látható újholddal kezdő-

dött. A hold mindig hétfőn született meg… Szintúgy a hold hétfőn fordult második ne-
gyedére, a szemmel látható hold nyolcadik napján” (Vilkuna 1958: 198).

11 A kedd megnevezésére a Volga-vidéken egy másik típus is szolgált: mdM. šavši/šavç-
ši (< šavç ’üres’), karat. buš-kän, miser buš-kán (< buš ’üres, szabad’) (Munkácsi
1926: 43; Paasonen 225, 256).
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1.6. Vallási ünnepekhez kapcsolódó napnevek. Vallási jelentésű nevet
általában a szombat és a vasárnap visel. A szombat neve számos európai
nyelvben a bibliai teremtéstörténetre utaló héber sabbath ’pihenni’ szóból
eredeztethető (vö. babiloni umu sappattu ’holdtölte’, sziputu ’minden hónap
7. napja, amikor semmiféle új munkába nem volt szabad belekezdeni’)12:
gör. szabbatosz, fr. samedi, sp. sábado, ol. sabato, port. sabado, rom. simba-
ta, or. суббота, len. sobota, cseh sobota, sz-h. subota, magy. szombat stb.
Ugyancsak a sabbath az etimonja a ’szombat’-nak több törökségi nyelvben
(vö. balk., karacsaj šabat, šavat; csuv. šçmat-k«n), ill. a cseremiszben
(šumat-keče) és a votjákban (šumot) (Munkácsi 1926: 45; Paasonen–Siro
129).

A vasárnap, a ’Nap napja’ a latinban (s így később az újlatin nyelvekben)
dies Dominica ’az Úr napja (Jézus feltámadásának napja)’ vallási jelentést
kapott (vö. fr. dimanche, sp. domingo, ol. domenica, port. domingo stb.).
Ugyancsak a vasárnapot nevezi meg az or. воскресенье ’feltámadás13’ és a
lett sv#tdiena, litv. švent#dienis ’szent nap’ is. A finnugor nyelvekben is gya-
kori a ’szent (nap) = vasárnap’ elnevezés: észt pühapäev, lív pivàpäva, karj.
pyhäpäivy, vepsze pyhäpäÇv, ink. pyhä; lp. p6ÎÎÀx, piššie-piejjx (< pKssix
’heilig’), bissee, biss$-bÁivee ’kirchlicher Feiertag, Sonntag’, %jleks-pi%j™,
ajľeGe, àil$hka (< ajleks ’heilig’); zürj. veža lun, večo un ’szent nap’, jur.
ëÃ,Biď$ jšľľe ’heidnische Opferfesttag, kirchliche Festtag, Sonntag’ (< ëÃ,B1

tabu/sündhaft/heilig Sein’.14 (Fokos 559b, 1182b; Lagercrantz 152, 4696;
Lehtisalo 181a; Nirvi 447a; Schlachter 4a, 16a; Wichmann–Uotila 142b,

                                                
12 A hét ’sieben’ és hét ’Woche’ a világ számos nyelvében etimológiai összefüggést mu-

tat. A hétnapos időegység használata régi keletű, alapja egyrészt a holdhónap (kb. 29,5
nap) négy részre osztása (újhold, telihold, első negyed, utolsó negyed), másrészt a he-
tes szám mágikus jellege (vö. szibutu napja; a bibliai zsidó teremtéstörténet; a Pe-
szach-ünnepet követő 7 x 7 nap után következett a Hetek ünnepe, a későbbi  pünkösd
[gör. penta-koszta ’ötvenedik nap’], s 7 x 7 év után tértek vissza a földek eredeti tulaj-
donosaikhoz [jóbél ünnepe]). A hét mint időegység használatát erősítette az is, hogy a
hellenisztikus világkép hét bolygót ismert (Hahn 1998: 77–82).

13 Eredetileg ezt a napot a ’nem tenni’ jelentésű tabuszóval illették, vö. óor. nedělja, len.
niedziela, cseh neděle, sz-h. nedelja stb.

14 Vilkuna (1958: 186) szerint  a pyhäpäivä stb. (’szent-nap’) eredetileg nem a „az isten-
tiszteletnek szentelt nap késői eredetű megnevezése”, hanem olyan napot jelölt,
amelyhez különféle viselkedési és egyéb korlátozások fűződtek, ezért a pyhä ’szent’
itt a päivä ’nap’ szónak a jelzője, tehát egy valamikori tabunap (áldozati nap), a hét
többi napjától eltérő nap csak később kapott vallási jelentést.
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326b). Szintén a vasárnap neve a vogul középső-lozvai dialektusában a   p#r-
näá khntxl ’kereszt-nap’ (Munkácsi–Kálmán 114a, 434b).

Az ünnep előtti megtisztulás mozzanatán alapul a cser. kon-keče ’húsvét
előtti szerda, ill. pünkösd előtti kedd [tkp. lúgos nap > a megtisztulás napja’],
cser. kolšelan sor čüktemö keče ’húsvét előtti csütörtök, ill. pünkösd előtti
szerda’ (< kolem ’meghal’), és a cser. jumçn-ajar kon-keče ’húsvét előtti
szombat [tkp. égi-rossz-tisztuló-nap]’ is, később azonban az eredeti pogány
jelentések helyére a keresztény ünnepkörhöz kapcsolódó jelentések léptek.
(Paasonen–Siro 45a; Vilkuna 1958: 187).

Ugyancsak vallási tartalma van a vj. kIs-nánal cser. kukše-geče, bask.
kuru-kün ’böjti-nap = szombat’ (< kes/kukše/kuru ’száraz’) neveknek, vala-
mint ide sorolható a lapp vaśte-Pejve ’böjt-nap = péntek’ is (Lagercrantz
8363c; Munkácsi 1926: 45; Wichmann 103a, 174a).

2. A vogul napnevek rendszere

2.1. Nyelvjárások szerinti áttekintés

A kondai nyelvjárás alapvetően a sorszámnevek szerinti megnevezésre
épül, ám furcsa módon két szisztéma él egymás mellett: az egyik kiinduló-
pontja a hétfő, míg a másiké a vasárnap. Ennek következtében a sontxn-t•m-
mot-khotxl [tkp. hét-kezdő-második nap] jelentése kettős: ’hétfő’ és ’kedd’, s
ugyancsak zavaró a kedd (khurmxt khotxl ’harmadik-nap’) és a szerda
(sonten-t•m-khurmxt-khotxl ’hét-kezdő-harmadik-nap’) nevének egybeesése
is. A „hétfő = első nap” rendszer: sonten-t•m-khotxl ’hét-kezdő-nap = hétfő’,
sontxn-t•m-mot-khotxl ’hét-kezdő-második-nap = kedd’, sonten-t•m-khur-
mxt-khotxl ’hét-kezdő-harmadik-nap = szerda’, sontxn-t•m-ńilit-khotxl ’hét-
kezdő-negyedik-nap = csütörtök’, sontxn-t•m-ätit-khotxl ’hét-kezdő-ötödik-
nap = péntek’, sontxn-t•m-khotxt-khotxl ’hét-kezdő-hatodik-nap = szombat’.
(A t•m ’kezdet’ elem minden napnévben megtalálható. Ugyanez a jelenség
figyelhető meg a pelimkai nyelvjárás napneveiben is: s#t-panšxm-mot-khntxl,
s#t-pnnšxm khurmxt khntxl stb., l. alább. Ezeket a napneveket legpontosab-
ban talán a ’hét elejétől/végétől számított x. nap’ fordítással lehet leírni.)

E nyelvjárásban két helyzetviszonyító napnév is megfigyelhető: sont-jät-
khotxl ’hét-középső-nap = csütörtök’, és soät panšxm ~ pnsnx khotxl ’hét-
befejező-nap = vasárnap’. A Munkácsi–Kálmán szótár orosz jövevényszava-
kat is adatol: p#tńiśI (< or. пятница), supotI (< or. суббота). (Munkácsi–
Kálmán 114a-b, 127b, 151b, 317b, 437b, 465b, 534b, 535a, 578b, 679a.)
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Az északi nyelvjárás hasonló képet mutat, mint a kondai. A sorszámne-
vekből építkező rendszerek egyike a hétfővel indul, míg a másik kiinduló-
pontja a vasárnap: s#t-kitit-èptxl ’hét-második-nap = kedd’, s#t-è•rmit-èptxl
’hét-harmadik-nap = szerda’, ńilit èptxl ’negyedik nap = csütörtök’, èntit-
èptxl ’hatodik nap = szombat’, illetőleg kitit èptxl ’második nap = hétfő’,
èurmit èptxl ’harmadik nap = kedd’, atit-èptxl ’ötödik nap = csütörtök’. E
nyelvjárásban is találhatunk példát a helyzetviszonyító típusra: s#t-puák-
èptxl ’hét-fej-nap = vasárnap’, ill. s#t-aultaètnx èptxl ’hét-kezdő-nap =
hétfő’. (Munkácsi–Kálmán 54b, 114a, 127b, 216a, 361b, 398b, 481a, 534b,
535a.)

Alakilag gazdag, viszonylag egységes rendszert alkotnak a pelimkai
nyelvjárás napnevei. A kiindulópont a vasárnap, vö. s#t-mot-khntxl ’hét-má-
sodik-nap = hétfő’, s#t-khurmxt-khntxl ’hét-harmadik-nap = kedd’, ńilit
khntxl ’negyedik nap = szerda’ ~ s#t-ńilit-khntxl ’hét-negyedik-nap = szerda’,
s#t-ätit-khntxl ’hét-ötödik-nap = csütörtök’, s#t-kh#tit-khntxl ’hét-hatodik-
nap = péntek’, s#t-s#t-khntxl ’hét-hetedik-nap = szombat’15. Emellett azon-
ban él egy másik (hasonlóan vasárnappal induló rendszer is), amely a pnnšxm
(< panši ’befejeződik, bevégződik’) elemet is tartalmazza, nemcsak a va-
sárnap (s#t-pnnšxm-khntxl ’hét-befejező nap’) nevében, hanem minden más
napnévben (vö. kondai nyelvjárás: sontxn-t•m-mot-khotxl, sonten-t•m-khur-
mxt-khotxl stb.): s#t-panšxm-mot-khntxl ’hét-befejező-második-nap = hétfő’,
s#t-pnnšxm khurmxt khntxl ’hét-befejező-harmadik-nap = kedd’, s#t-pnnšxm
ńilit khntxl ’hét-befejező-negyedik-nap = szerda’, s#t-pnnšxm ätit khntxl ’hét-
befejező-ötödik-nap’= csütörtök’, s#t-pnnšxm kh#tit khntxl ’hét-befejező-ha-
todik-nap = péntek’, s#t-pnnšxm s#tit khntxl ’hét-befejező-hetedik-nap =
szombat’. E rendszer a helyzetviszonyító típust (’hét-befejező-nap’) elegyíti

                                                
15 Az uráli nyelvek ugor ágában a ’sieben’ és ’Woche’ teljes egybeesése figyelhető meg

(vö. vog. s#t, osztj. tawet, m. hét). A jurákban a siw ’sieben, Woche’ mellett Lehtisalo
(322b, 444a) közöl neďele ’Woche, Sonntag’ alakot is. A finn–permi ágban a ’Woche’
jövevényelem, nem a számnévből keletkezett, vö. zj. śiźim, vj. śiźÏm, cser. šäm, md.
śiśem, lpN čieÈa, fi. seitsemän, é. seitse < * FP śeâćemä ’sieben’ (UEW 773), ill. vj.-
cser. arńa (< tat.); zj. ńeďel, md. ńeďeľe, é. nädal, lp. nehttel (< or. nedelá); fi. viikko,
(< skand.). Vilkuna (1958: 194–195) szerint a hét számnévnek ’Woche’ jelentésmódo-
sulását a szamojéd és obi-ugor nyelvterületen naptárként használatos, a hét napjait
szemléltető hétlyukú pálcika alapozta meg, hiszen az itt élő népek semmit nem tudtak
az ókori csillagászok által felfedezett „hét bolygó – hét nap” összefüggésről. Vilkuna
ugyancsak a naptárként használt pálcikával hozza összefüggésbe a ’vasárnap’ jelenté-
sű vogÉ. s#t-puák-èptxl ’hét-fej-nap’, osztjKr. tšBätuë ’hét-fej’, szam. se’eß näevta
’hét-fej’ napneveket (azaz a pálcika teteje, a legfelső lyuk a naptárban).
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a sorszámneveken alapuló szerkesztésmóddal. (Munkácsi–Kálmán 54b,
114a, 114b, 317b, 361b, 454a, 534a, 535a.)

A Munkási–Kálmán szótár tavdai nyelvjárásra vonatkozó adatai java-
részt orosz jövevényelemek: pońťeľńiè (< or. понедельник), optorńiè (< or.
вторник), śxreta (< or. среда), čitverxè (< or. четверг), pjatńiśa (< or. пят-
ница), supot (< or. суббота)16. Adatolhatók azonban vogul alakok is: khur-
mit khntxl ’harmadik nap = kedd’ (ez a vasárnappal induló sorszámnévi rend-
szerre utal) és sÁt-khnl ’hét-középső = vasárnap (!)’. (Munkácsi–Kálmán 73a,
127b, 388b, 437b, 455a, 534b, 578b, 592b, 597a.)

2.2. Az egyes napok szerinti áttekintés
A vogul nyelvjárások alapvetően a sorszámnévi rendszer alapján nevezik

meg a napokat, ennek következtében, a vasárnapi vagy hétfői kiindulópont-
ból adódóan az egyes napok általában a ’hét x. napja’ elnevezést viselnek.

A hétfő, mint a nyelvjárások áttekintéséből kiderült, lehet a hét kezdőnap-
ja (É s#t-aultaètnx èptxl ’hét-kezdő-nap’) és második napja is (É kitit èptxl
’második nap’, P s#t-mot-khntxl ~ K sontem-t•m-mot-khotxl ’hét-második-
nap’, P s#t-panšxm-mot-khntxl ’hét-bevégző-második-nap’).

Hasonló rendszerű a kedd is, lehet a hét második (K sontxn-t•m-mot-
khotxl, N s#t-kitit-èptxl) és harmadik (K khurmxt khotxl, KL khurmit-khntxl,
É èurmit èptxl, T khurmit khntxl, P s#t-khurmxt-khntxl, P s#t-pnnšxm khur-
mxt khntxl) napja egyaránt.

                                                
16 Természetesen ez nem elszigetelt jelenség, a kisebb finnugor nyelvek hasonló

helyzetben vannak, vö. pl. osztjDN. pońäD¤ľńik, zj. peńeďeľńik, vj. ponďelnik, md.
pońeďeľńik, pońäďäľńäk, jur. U p1nd#lnik ’hétfő’; osztjDN ouw±$rńik, zj. votorńik,
vIvtIrńik, vj. oftornik, md. ftorńik, ftorńäk ’kedd’ (a jur. oft#rnik Lehtisalo szótárában
’hétfő’ jelentéssel!);  osztjDN. śere%™, zj. serId, śerId, śerIda, vj. śereda, lp. s$är#T,
ink. sereDa, jur. śereda ’szerda’; osztjDN. tšeť²#räk, zj. ťśeťver, vj. ťśetverik, md.
ćetverk, jur. ś#tß#rk ’csütörtök’; osztjDN. pe±ńiťś™, zj. peťńiťśa, pjaťńiťś, vj. petniťśa,
md. peďäńťśe, ink. pÁDetsä, jur. pštniťśe ’péntek’; osztjDN. sub$±±$, zj. subIta,
subbot, vj. subota, md. subuta, lp. s®cveT, ink. s8vatta, jur. subb#tte ’szombat’;
osztjDN. ²oskräś<ńš, zj. voskreśeńńa, vIskreśeńńa, md. ńeďľaći, ńiďeľe-ši, jur.
n#ď#ľämB#ä ’vasárnap’ (Fokos 764a, 749b, 802a, 882b, 921b, 939a, 1091a, 1197b,
1262b; Juhász 38, 103, 122, 127; Karjalainen 20b, 251a, 716b, 769a, 866a, 873b,
923b; Lagercrantz 6215, 7196; Lehtisalo 37b, 322b, 359a, 374b, 419a, 441b; Nirvi
452b, 519b, 544a; Paasonen 168, 255, 403, 1383, 1752, 2042; Wichmann 180b, 193a,
204a, 225b, 231a, 282a; Wichmann–Uotila 348a).
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A szerda a sorszámnévi rendszerű megnevezés harmadik (É s#t-è•rmit-
èptxl, K sonten-t•m-khurmxt-khotxl) és negyedik (P ńilit khntxl, P s#t-ńilit-
khntxl, P s#t-pnnšxm ńilit khntxl) tagja.

A csütörtök negyedik (É ńilit èptxl, K sontxn-t•m-ńilit-khotxl) és ötödik
elemként (É atit-èptxl, P s#t-ätit-khntxl, P s#t-pnnšxm ätit khntxl) egyaránt
adatolható, de találhatunk példát a helyzetviszonyító megnevezésre is (K
sont-jät-khotxl ’hét-középső nap’ (vö. ném. Mittwoch, or. среда, fi. keski-
viikko – ahol a szerda a hét közepe, nem a csütörtök).

A péntek ötödik (K sontxn-t•m-ätit-khotxl) és hatodik (P s#t-kh#tit-
khntxl, P s#t-pnnšxm kh#tit khntxl) elem, míg a szombat hatodik (É èntit-
èptxl, K sontxn-t•m-khotxt-khotxl) és hetedik (P s#t-s#t-khntxl, P s#t-pnnšxm
s#tit khntxl) tagként adatolható.

A legváltozatosabb képet a vasárnap mutatja. Ez a nap az egyes nyelvjá-
rásokban nem a sorszámnévi rendszer alapján kapta a nevét, hanem a hely-
zetviszonyító elv szerint (P s#t-pnnšxm-khntxl ~ K soät panšxm ~ pnsnx

khotxl ’hét-befejező nap’; É s#t-puák-èptxl ’hét-fej-nap’), ill. a középső-loz-
vai dialektusban vallási elnevezést adatoltak (p#rnäá khntxl ’kereszt-nap’).

Összefoglalásként: a  vogul nyelvjárásokban a napokat – a vasárnap ki-
vételével – elsősorban a sorszámnévi elv alapján nevezték el. A dialektusok-
ban két rendszer él egymás mellett, az egyik a sorszámozást vasárnaptól, a
másik pedig hétfőtől indítja, ennek következtében ’a hét második napja’ el-
nevezés fedheti a hétfőt és a keddet, a ’hét harmadik napja’ lehet a kedd és a
szerda, a ’hét negyedik napja’ takarhatja a szerdát és a csütörtököt stb. Szer-
kezetileg a vogul napnevek a nap utótagot tartalmazó nevek csoportjába so-
rolhatók.
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The system of names of days in the week in Vogul

Naming the day in the week presents a varied picture in the different lan-
guages in the world; the influence of different cultures, a great number of
loans resulted in complex systems. Despite the variegated character of the
names of days in the week, a few typological groups can be identified: astro-
logical or mythological naming, the principle of order, the relative position-
type, “red-letter days” and days of the week related to religious holidays.

The paper offers a sketch for the system of the days in the week in Vogul
dialects. It is primarily the ordinal principle that Vogul day-names are based
on (e.g. kitit èptxl ’the second day = Monday’, èurmit èptxl ’the third day =
Tuesday’, atit-èptxl ’the fifth day = Thursday’ etc.). Interestingly enough,
there are two systems existing side by side in the dialect of Konda: the start-
ing point of one is Monday while that of the other is Sunday.

Besides the ordinal day-names, there do occur some relative position-type
day-names, for example: s#t-aultaètnx èptxl ’starting day of the week =
Monday’, sont-jät-khotxl  ’mid-week day = Thursday’, soät panšxm ~ pnsnx

khotxl ’closing day of the week = Sunday’.
Similar to other Finno-Ugric languages in Russia, Vogul has numerous

day-names of Russian origin, e.g. pońťeľńiè, optorńiè, śxreta, čitverxè, pjat-
ńiśa, supot in it.
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