
Áz éjszakai nyugalom kultúrájának alakulása népünknél 
az idevonatkozó terminológia tükrében 

1. Tudjuk, hogy életünknek körülbelül egy harmadát horizontális hely
zetben alva töltjük el. Az alvással eltöltött pihenésnek a kultúrája az évezredek 
során változott ugyan, de a lényeg ezen a téren az ősidőktől napjainkig vál
tozatlanul megmaradt. Vagyis az ember ezen a téren arról igyekezett már az 
ősidők óta elsősorban is gondoskodni, hogy az alvás ideje alatt a meteorológiai 
tünemények legdurvább ráhatásainak ne legyen kitéve, vagyis az ember már 
a legősibb idők óta valamilyen fedél alatt igyekezett aludni. Ezenkívül az alvó
nak — legalábbis a mi éghajlatunk alatt — még valamilyen takaróféléről is 
kellett gondoskodnia, hogy az alvás alatt ne hűljön meg. 

Az alvási kultúra alakulásairól jóformán csak az idevonatkozó szókincs 
tájékoztathat bennünket, mégpedig a legrégibb kor viszonyaira vonatkozólag 
is. Az ágy szavunkkal egybevethető zűrjén vol szó jelentése például 'prém
takaró, alvás céljára szolgáló rénszarvasbőr' (vö. EtSz., SzófSz.). Nyilván 
ez volt még az ősmagyaroknál is az ágy szó jelentése. Az alvás céljára szol
gáló prémek valószínűleg a hajlék egyik szögletében voltak napközben fel
halmozva, és csak lefekvés előtt vetet t«, háziasszony egy-két prémet a földre 
a családtagok számára. Ennek a műveletnek az emléke is megmaradt az 'ágyat 
alvás céljára elkészít' jelentésű' ágyat vet kifejezésben, mert hisz ebben a 
vet szónak nem más a jelentése mint 'odahajít, odadob, odaterít', és így 
vet szavunk egybevethető például a finn vätkää 'leterít' szóval (vö. SzófSz.). 

Hogy a finnugor ősök egészen más éghajlati viszonyok között éltek, 
mint az indogermán népek ősei, azt ennek a műveletnek vagyis 'fekvőhe
lyet alvás céljára előkészít', nyelvi kifejezései is határozottan tanúsítják. 
Amíg ti. nyelvünkben az 'ágyat vet' kifejezás eredeti jelentése 'rénszarvas
bőrt leterít' lenetett, az indogermán nyelvekben ennek a műveletnek kifejezé
sére többnyire 'felszór (almot, szalmát)' jelentésű kifejezések szolgálnak. így 
például latinul ,ágyat vet' lectum sternere, a szláv nyelvekben pedig az 'ágy' 
szó eredetileg egyszerűen 'felszórt'-at (postelb) jelentett, az orosz postelb postl-
atb 'ágyat vetni' kifejezésnek tehát szószerint egyenesen valami olyasmi a je
lentése, mint ,,felszórtat felszórni'. 

Mivel a régiek halottaikat többnyire az alvás helyzetében szokták elte
metni, őseink pedig halottaikat mindig hátukra fektetve helyezték a sírba, 
valószínűnek mondható, hogy eleink a hátukon fekve aludtak. Az ilyen hely
zetben való alvásnál nyilván szükség volt — már a horkolás elkerülése végett 
is — az alvó fejét valami alátéttel egy kissé felpolcolni, ezért nem lehetetlen, 
hogy ennek a tárgynak fejaí(j) elnevezése (1458) már az ősi időkre megy vissza; 
a fejalt eredetileg talán bőrrel vonták be, mert még 1491-ben is említenek bőr
ből való fejalt (vö. OklSz. 297). Megjegyezhetem, hogy valami fejalátéttel — 
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úgy látszik — az indogermán népek ősei is rendelkeztek (vö. SCHRADER—NEH-
RING: Reallex.2 I, 137). 

Az alvási kultúra az ősmagyar korban aligha változott lényegesebben; 
talán csak annyiban, hogy őseink megismerve a nemezkészítést (vö. MOÓR: 
ALH. I I , 91 — 4) a nemezt is felhasználták az alvásnál derékaljként vagy taka
róként. 

2. A török-magyar érintkezés kora — úgy látszik — az alvási kultúra 
tekintetében is hozott néhány újítást. így szék szavunk tanúsága szerint őseink 
is átvették bolgártörök jobbágyaiknak azt a szokását, hogy a téli hajlék falai 
mentén valami emelvényfélét létesítettek, amelyet gyékény-nyel (török szó) 
vagy szőnyeggel borítva ülő- és fekvőhelyként használhatták. Mindenesetre 
ez volt az első lépés a kultúrszint felemelésére a lakásban. — Azután pedig 
átvehették gyaníthatólag egy olyan lábakra állítható kosárszerű bölcső (török 
szó) használatát is, amelyet fülénél fogva a földről a ló hátára is fel lehetett a 
nyeregbe emelni: még a közeli múltban is ilyenforma volt a nomád török népek 
bölcsője. Ennek a nevét aztán a magyarok később a szlávoktól átvett rengőre 
ruházták át. 

3. A Kárpátokon való átkelés után őseinknél a szlávokkal való összehá-
zasodások és a velük együttélő szlávok elmagyarosodása révén a lakáskultúrá
hoz tartozó pihenési kultúrájukban is bizonyos változások következtek be. 
Csakhogy persze ezek a változások nem egyjellegûek voltak és nem is egy korból 
származnak, úgyhogy a változások különválasztása a szlávok útján meghono
sodott terminológia révén ma már több vonatkozásban nehézséget jelent. — 
Először is figyelembe kell vennünk, hogy a lakáskultúra tekintetében a szlávok-
nál az előkelők és közrendűek között már kezdettől fogva különb ségekdehettek. 
A magyarság pedig mindkét néprétegtől átvehetett egyet és mást a lakáskul
tú ra terén. A két rétegből származó átvételek meghatározását azonban meg
nehezíti az a körülmény, hogy a lakáskultúrának eredetileg csak az előkelők 
körében meghonosodott újításai idővel a közrendűek körébe is leszállottak. — 
De voltak gazdasági okai is annak, hogy őseink a szlávok lakáskultúrájában 
meglévő ágyneműfélék mindenféle fajtáját rögtön nem vehették át, mégha 
azok praktikus és "hasznos voltát fel is ismerték volna. így nem vehették volna 
át tőlük már a X. század folyamán a tollal töltött ágynemúfélék általános hasz
nálatát, mert a baromfitenyésztés csak 1000 körül honosodott meg náluk (vö. 
MOÓR: NytudÉrt . 40 : 260—4). Ellenben bizonyára korán meghonosodtak 
náluk a szlávok által használt matrac- és takarófélék, amelyeket vagy nemeze
léssel vagy szövéssel állítottak elő. Ilyenek voltak a lazsnak (XIV. sz.) és a 
pokróc (1494). 

A szláv lozbnikh szóból származott lazsnak szavunk régiségét a szláv 
2-nek 25-vel való képviselete ellenére — bár a MTSz. lasnak változatot is közöl 
— különösen az a körülmény tanúsítja, hogy csupán a magyarban maradt 
meg ennek a szláv log- 'feküdni' tőből képzett lozbnikh előzményű szónak 
eredeti 'amin feküsznek', vagyis 'matrac' jelentése (vö. SzlJsz. I, 309); azok
ban a szláv nyelvekben ti., ahol szavunk megfelelője megvan, annak már 
'pokróc' vagyis 'amibe takaróznak' a jelentése. Tekintve, hogy a lazsnak szó 
az egész magyar nyelvterületen el van terjedve, valószínűnek látszik, hogy 
vagy a szlovákból, vagy a bolgárból került nyelvünkbe, amely szláv népekkel 
ti. már a X. század folyamán közelebbi kapcsolatba kerültünk. Egyébként 
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ez a származás már csak azért is felteendő, mert a bolgáron kívül ennek a szó
nak semmiféle más délszláv nyelvben nincs nyoma. — A lazsnakot fektethették 
a földre vagy valamilyen padfélére (szék, lóka, lóca), de mindenesetre csak 
része volt a fekvőhelynek, mert hisz annak elnevezésére nyelvünkben az ősi 
ágy szó is használatban maradt. Hogy nemezes volt-e vagy pedig szövedék, 
azt nem tudhatjuk, de mindenesetre vastagabb lehetett mint a takaróként 
szolgáló lepedők és pokróc-ok. 

Ez utóbbi szó későbbi átvételűnek látszik, mint a lazsnak, mert az emlé
kekben később tűnik fel (1494-ben), de 1250 utáni átvételre látszik utalni a 
szláv nyelvekben általánosan elterjedt pokrovbcb ' takaró' > m. pokróc szó
alakokban megállapítható o ~ o hangmegfelelós is; csakhogy szavunknak van 
régi pokróc alakja is (1544), ami azt a következtetést teszi lehetővé, hogy még 
olyan korban kerülhetett nyelvünkbe, amikor abban az o hang még nem volt 
általános, úgyhogy azt a nyelvterület egy részén még w-val helyettesítették, 
amelyből aztán szabályszerűen o fejlődött; vagyis a pokróc is olyan jellegű 
szóalak lehet mint pl. a mocsolya szó, amelynél a régiségben az u-s változat 
sem hiányzik az a-s változat mellett (vö. KNIEZSA, SzlJsz. I, 341 és MOÓR: 
MNy. LXI, 144). A pokróc valószínűleg vékonyabb szövedék volt mint a 
lazsnak. E két szövedék emberi fekvőhelyen valószínűleg addig volt kiterjed
tebb használatiján, míg általánossá nem vált a tollal töltött ágynemű haszná
lata erre a célra alkalmas szalmazsákos ágy állvány okban. Az újabb időkben 
mindkét szó többnyire 'lótakaró' jelentésben volt már használatban; de így 
volt ez szláv népeknél is. 

4. Már ez okból is az alvási kultúra alakulása szempontjából legfontosabb 
volna annak megállapítása, hogy honnan és mikor került el hozzánk és terjedt 
el a népnél is az ágyállvány ('Bettgestell'). Mivel azonban az ágyállványra 
a fekvőhely ősi elnevezése átruházódott, annak megállapítása, hogy ez a 
bútordarab mikor és mely nép közvetítésével honosodott meg nálunk csak kö
vetkeztetések útján lehetséges. Az mindenesetre nem lehet kétséges, hogy 
azokban az egysejtű putriszerű lakásokban, amelyeket M É R I a közelmúltban 
a tatárjárás korából Rázompusztán kiásott (vö. ArchErt. 79 : 455), ágyállvá
nyok még nem voltak; ez azonban nem jelentheti azt, hogy ebben a korban ilyen 
bútordarab úri lakásokban vagy más vidékeken népi lakásokban is még nem 
létezett volna. 

Arra nézve aligha lehet kétségünk, hogy az ágyállványt mint bútordara
bot délszlávoktól semmiesetre sem vehettük át, mert hisz náluk ez a bútorda
rab még a közelmúltban is jóformán ismeretlen volt (vö. SCHRADER—NEHRING: 
Reallex. I, 137). Nyilván olyan néptől vehették át a mi előkelőink az ágyáll
ványt, amelytől a terminológia tanúsága szerint a lakáskultúra más tárgya is 
elszármazott hozzánk és amelyről az is feltehető, hogy az ágyállványt már is
merte és használta. Ilyenekként első sorban is a bizánciakat említhetjük, 
akiktől — amint majd mindjárt látni fogjuk — a paplan szó származott el 
hozzánk. Hogy pedig a bizánciak ismerték az ágyállványt, ez nem lehet kétsé
ges, mert hisz azt a görögöknél már Homérosz is emlegette az Odisszeiában. 
Bizonyára a görögöktől származott azután el ez a bútordarab a rómaiakhoz, 
tőlük azután már az ófelnémet korban vették át a németek, majd meg hama
rosan azoktól a nyugati szláv népekhez is elkerült. 

A paplan szóról (BesztSzj.) korábban általában azt hitték, hogy déli 
szláv közvetítéssel származott volna el hozzánk (vö. SzófSz.). Ennek a felte-
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vésnek a valószínűtlen voltára elsőnek VASMER mutatot t rá; szemet szúrt-
ugyanis neki, hogy a görög TiajcAá/A.a szó megfelelője csak a kaj-horvátban van 
meg poplun alakban a déli szláv nyelvek közül; már pedig a kaj-horvátoknak so
hasem voltak közvetlen kapcsolataik Bizánccal. De abban meg nyilván K N I E -
zsÁnak van igaza, hogy ez a kaj-horvát szóalak semmiesetre sem egy feltétele
zett olasz alakból származik, hanem a paplan szó a X—XII . századi bizánci
magyar dinasztikus kapcsolatok révén közvetlenül a bizánciból kerülhetett a 
magyarba. Őseink a bizánci nanXéfjia elnevezést *papluma alakban vehették 
át, majd azt birtokos alakként felfogva a *paplunt tárgyesetből a *paplun 
alakot következtethették ki, amelyekből a *poplun > papion alakokon keresz
tül a mai paplan alak fejlődött (vö. SzlJsz. I, 903). A felteendő poplun-véMoz&t 
a kajhorvát szóalakban őrződött meg és így azt tanúsítja, hogy ez a szó már 
a magyar o > a hangváltozás előtt, vagyis még 1250 előtt került el a kaj-hor
vátba. Ellenben a románok ezt a szót már közvetlenül a bizánciaktól vették 
át paplonta alakban és 'paplan; Steppdecke' jelentésben. Az említett román 
és a feltételezendő ómagyar szóalak között az a legnevezetesebb különbség, 
hogy a görög m-t a románban o, az ómagyarban u képviselte. Ez tehát azt je
lenti, hogy ez a bizánci szó legkésőbben a XI . században hososodott meg a 
magyarban, amikor a magyar nyelvjárások jó részében az o hang még hiány
zott, ligyhogy azt a beszélők — amint ezt pokróc szavunk esetében is láttuk — 
még -w-val helyettesítették. 

Az a bizánci hercegnő, aki paplant hozott magával és a magyar udvarban 
a fátyol viselését is meghonosította — ugyanis a fátyol szavunk sem az olaszból 
származott (vö. SzóíSz.), hanem a bizánciból való közvetlen átvételnek tekin
tendő (vö. KNIEZSA: SzlJsz. I, 710) — nyilván gondoskodott egy olyan bútor
darabról is, amelyhez hazájában a paplant használni szokták. Ennek a bútor
darabnak a görög nevét a magyarok már nem vették át, hanem átruházták rá 
az akkor nyilván már 'fekvőhely' jelentésű ágy szót. Az ágy mint bútordarab 
idővel a nép minden rétegében elterjedt, a paplan használata azonban — úgy 
látszik — inkább csak az úrfélék között terjedt el, valószínűleg azért, mert 
nem volt könnyű házilag előállítani. A középkorban talán az a kézműves ké
szítette, akit párnás néven emlegettek (vö. OklSz.). A paplan tölteléke való
színűleg már a középkorban is többnyire gyapot volt. Mindenesetre épp úgy 
tűzdeléssel készítették mint manapság.1 Akülső burok lehetőleg értékes anyag 
volt: selyem (tafota, atlasz), bársony, damaszt, patyolat stb. (vö. OklSz.). 
Kívülről héj vagy paplan-hajtó borította (vö. OklSz. 747). 

A középkori ágyak általában kétszemélyesek voltak; az egyszemélyes 
ágyak csak 1400 körül kerülhettek nálunk használatba; rájuk ti. elnevezésként 
csakhamar a szerb menekültek révén meghonosodott 'hordágy' jelentésű 
noszila szót ruházták át (vö. MOÓR: MNy, LXI , 467), de persze a beszédben 
az egyszemélyes nyoszolya és az eredetileg 'lectus magnus'-ként emlegetett 
kétszemélyes ágy elnevezései csakhamar összekeveredtek. 

5. Amíg a paplan a nép körében nem igen terjedt el, a két személyes ágy, 
de különösen az egy-személyes nyoszolya a népi lakáskultúrában is — úgy 
látszik — eléggé általánosan meggyökerezett. Ezt elsősorban is annak tulajdo
nítom, hogy közben a tollal töltött ágynemű használata is divatba jött; annak 

1 Vö. 1516: „Keeth aranyos atlasz Thewzeth paplan". — 1533: „Paplan Tyzeth 
weres kamuka ('damaszt') et circumcirca habens futtám ("parget')" (OklSz. 1022). 
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elhelyezésére és használatára pedig mindenképpen az ágyállvány a legalkal
masabb, de meg a középkor vége felé a fűrész malmok megszaporodásával a 
bútordeszka az egyszerűbb emberek számára is könnyebben hozzáférhetővé 
vált. 

A tollal töltött ágynemük használatát Közép-Európában — úgy látszik 
— főként nyugati szláv népek hozták divatba. A németek ugyanis a középkor 
folyamán eredetileg szőrmebélésű takarókat használtak.2 A tollal töltött pár
nák használatát — úgy látszik — a délnémetek is a csehektől tanulták el, mert 
a délnémet nyelvjárásokban elterjedt 'dunyha' jelentésű Tuche(n)t, Bûchent 
szó a hasonló jelentésű cseh duchenka szóalak átvételéből származik, (vö. 
D U D E N és BERNEKER: E tWb. I, 235). Erre való tekintettel már eleve is való
színűnek látszik, hogy nálunk magyaroknál a tollas-ágy kultúrájának kialaku
lásában a szlovákoknak jelentősebb szerepük lehetett. Az azonban nem 
kétséges, hogy a tollal töltött ágyneműfélék a magyarok körében csak akkor 
kerülhettek szélesebb körben használatba, amikor nálunk is általánossá vált 
a baromfitenyésztés. Ez pedig — amint fentebb már említettük — népünknél 
1000 körül részint a Kis-Alföldön szlovák, részint Dunántúlon szlovén hatás 
révén következett be. Ilyenformán aligha tekinthető régibb átvételnek a 
tollal töltött ágyneműre vonatkozó, legrégibbnek látszó párna szavunk is, 
amely már a Besztercei Szójegyzókben is mai alakjában szerepel. E szavunk 
előzménye a ,tollal töltött, tollas' jelentésű szláv perina szó szintén nagyon ősi 
szónak tekintendő, mert megfelelője a legtöbb szláv nyelvben megvan.3 Párna 
szavunknak régiségét már a XIV. században is hosszabb fejlődést feltételező 
hangalakja is tanúsítja, amennyiben a párna szóalak vagy pótlónyújtással a 
perina > *parona szóalakból származott vagy pedig hasonulással a *parnát > 
párnát tárgyesetből való elvonással (ASBÓTH nyomán KNIEZSA) . Mivel a barom
fitenyésztést nem a bolgároktól vették át őseink, a párna szó semmiesetre sem 
származik a bolgárból, hanem inkább a szlovákból vagy a pannóniai szlovének 
nyelvéből való; feltehetőleg a szlovákból, mert hisz a párna szó megfelelője 
a vendben és kaj-horvátban, amely nyelvekhez az egykori pannóniai szlovének 
nyelve közeiállhatott, — úgy látszik — nincsen is meg. Eleinte őseink valószí
nűleg mindenféle tollal töltött ágyneműt párnának neveztek. Azután idővel 
az egyes darabok speciális neveket kaptak. így a tollal töltött nagyobb vánkos
ra átruházták a régi fejal nevet (latinul ezeket pulvinaria néven emlegették), a 
fekvés céljára szolgáló alsó párnára a derekai elnevezést ('pulvinar magnum') 
(vö. OklSz.). A buroknak, amelyet tollal töltöttek meg, párnazsák volt a neve 
(vo. OklSz.), ma inkább tolltok néven hallottam emlegetni. 

6. Az ágyban takaróként az úri renden levők — úgy látszik — inkább 
paplant, a nép pedig pokrócot használt, bár takaróként elvétve esetleg a 
tollal töltött párna is használatban lehetett, sőt az utóbbit, hogy a másféle 
célokra használt párnáktól megkülönböztessék, valószínűleg szolvákok példá
jára körülbelül a XV. századtól kezdődően dunyha néven is kezdték emlegetni, 
ami annyit is jelent, hogy a párnának takaróként való használata ez időtől 
kezdve lett általánosabbá. A dunyha szónak nevezetesebb alakváltozatai, 

2 Vö. J . DIEFFBNBACH, Deutsches Leben im XI I . und XI I I . Jahrhundert. (Samm
lung Göschen), 1907, I I , 45. 

3 Bolgár alakját a SzlJSz.-ban KNIEZSA nem közli ugyan, de MiKXOSiCH-ból meg
állapítható, hogy ez a szó az óbolgárban is megvolt 'Polster' jelentésben. A vendben azon
ban ez a szó — úgy látszik — nincsen meg. 
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úgymint duhna (1458—1645), dunna (1635), dunyha (1788), donyha (1643) 
(vö. SzlJsz. I, 164) felfogásunk szerint a szlovák duchna alakváltozat átvételé
ből a magyarban fejlődtek. MELICH szerint pedig az egyes szerb-horvát nyelv
járásokban előforduló 'Oberbett' jelentésű duhnja, dunja, valamint a szlovén 
dunja szóalakok magyarból való átvételeknek tekinthetők (vö. EtSz. 1441). 
KNIEZSA szerint azonban a ,,dunha > m. dunyha semmivel sem valószínűbb 
mint a szláv -na és -nja képzős változatok cseréje". Sőt még azt sem tartja 
lehetetlennek, ,,hogy a dunántúli dunyha és az erdélyi donyha változat külön 
átvétel a délszlávból". Ez a formalisztikus jellegű okoskodás azonban felfogá
som szerint nincs tekintettel arra, hogy mintegy „felfújott, duzzasztott' jelen
tésben hasonló szavak tollal töltött párnafólék megnevezésére csak északi 
szláv nyelvekben vannak, vagyis ilyenek, mint például 1. duchna 'Kissen' vagy 
orosz po-duska 'Kissen, Polster, Unterlage', ukrán pó-ducha, pó-duska 'Kissen'. 
Ellenben a duchna szóalaknak — úgy látszik — csak a csehben volt meg kez
dettől fogva a ,tollal töltött takarópárna' jelentése, ami körülbelül annyit is 
jelent, hogy az ilyen takarópárnák divatja a csehek révén terjedt el — amint 
már említettük — a cseh elnevezéssel együtt a délnémeteknél (Tuchent) és 
nyilván a csehektől vették át a 'tollas takarót ' a nevével együtt a szlovákok is, 
tőlük pedig mi magyarok.' Tőlünk aztán ez a takaróféleség nevével együtt sze
rencsésen eljutott néhány szerb-horvát néprészhez is. Vagyis olyanformán, 
mint ahogy visszakerültek délszláv népekhez ilyenforma szláv származású 
magyar szavak, mint astal, sóba. Egyes szerb-horvát nyelvjárásokban megho
nosodott ugyan a magyar dunyha szóalak, de már a bolgárban (románban), 
kaj-horvátban, vendben nyoma sincs, ami szintén azt tanúsítja, hogy a szerb
horvátban a duhnja, dunja szóalakok csakis magyar jövevényszavak lehetnek4. 

7. Valószínűleg már a dunyha szó meghonosodása előtt került a nyelvünk
be az ágyneműfélék sorában esetleg szintén szlovák közvetítéssel a római-német 
származású vánkos szó is. Ez a szó ti. szerepel már mind a Besztercei mind a 
Schlägli Szó jegyzékben, amelyekben a dunyha szónak meg nyoma sincs. 

A vánkos szónak legteljesebb középfelnémet alakja az ,arc-vánkos' 
jelentésű ivange-küssin volt. Ez az összetétel is azt tanúsítja, hogy ez az elne
vezés eredetileg kisebb vánkosra vonatkozott. így érthető, hogy nálunk a 
XVI. századi leltárakban külön sorolták fel egymás mellett a fejal-ok&t és 
a vánkos-oksut, mégpedig úgy, hogy egy-egy fejal-hoz két vánkos tartozott.5 

Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy időközben nálunk is megváltozott az 
éjjeli nyugalom módja. Amíg ti. őseink — amint említettük — hátukon fekve 
aludtak, a középkorban — úgy látszik — a zsugorodott helyzetben az oldalon 
való fekvés jött divatba, amihez már hasznos volt egy-egy kisebb 'arcvánkos'. 

Vánkos szavunkat általában valamely szláv nyelvből való átvételnek 
volt szokás tekinteni (vö. Szófsz.). KNIEZSA szerint azonban szavunk közvet
lenül valami német *Wangkiss, esetleg *Wangküss alak átvételéből is magya
rázható, illetve magyarázandó. Ezért voltaképpen semmi okunk szerinte szláv 
közvetítést feltenni, sőt amennyiben egyáltalán közvetítést lehet feltenni, 

4 A szerb-horvátban, szlovénban, vendben 'dunyha' értelemben általában a blazina 
szó használatos (vö. BERNEKEK, I, 70; FLISZÁR: Magyar-vend szótár, a 'dunyha' címszó 
alatt), amely szó a német Polster szóval látszik etimológiáikig kapcsolatban lenni (vö. 
KXTJGE: EtWb.). Ennek a tárgynak bolgárszláv elnevezését nem ismerem. 

5 Vö. 1511: ,,Egh derekai E g y h Thafota feival K e t h Thafota wanlcos" (OklSz. 
1056). 
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akkor inkább fordítva, a szláv szavak lehetnének a magyar szó átvételei, mert 
hisz e szó megfelelője csakis a magyarsággal közvetlenül érintkező szláv népek 
nyelveiben van meg, de például a csehben és a lengyelben már hiányzik. Sza
vunknak a németből való átvételére vonatkozó határozott kijelentése ellenére 
KNIEZSA mégis csak helyesnek látta a vánkos szót a SzlJsz.-ban a „kétes eredetű 
szavak" csoportjába besorozni. Az ugyanis nem lehet kétséges, hogy szavunk 
például a szlovák vankus szóalakból minden további nélkül levezethető, míg a 
német származtatás érdekében megelégedett néhány olyan szerinte feltételez
hető szóalak felvetésével, amelyből szavunk levezethetőnek látszik. Azzal a 
kérdéssel már nem foglalkozott, hogy tárgytörténeti szempontból is indokol- • 
hatónak mondható-e ez a származtatás, vagyis hogy vannak-e a magyar — 
mondjuk — ágykultúra szavai között olyan a németből származó kifejezések, 
amelyekkel vánkos szavunk esetleg időrendileg is kapcsolatba hozható. 

Kijelenthetem, hogy van néhány ilyen szó is. Közülök a legnevezetesebb 
a tárgy történeti szempontbó] is figyelemre méltó, ma is használt mátrác szó, 
amely már a BesztSzj.-ben is említve van. Hogy az ejtett és írott mátrác, 
matrac, matrac változatok hogyan és mikor jöttek létre azt megmondani nem 
tudom. Az azonban nem kétséges, hogy a régiek matraca ugyanaz volt mint a 
mai; egy 1521-i leltárban például így emlékeznek meg róla: ,,egy tarka mat-
racz giapottal teolteoth". Valószínűleg az úri renden levők ágyaiban helyette
sítette a szalmazsákot. Érdekes azonban ennek a szónak a hangalakja is. Nem 
nehéz felismerni, hogy a német Matratze szóval függ össze (vö. SzófSz.). Csak
hogy ez az olasz materazzo-ból származott c-vel (tz) ejtett német szóalak elő
ször 1480-ban tűnik csak fel, vagyis jó száz évvel a magyar szóalak jelentkezése 
után; így tehát teljesen valószínűtlen, hogy a magyar matrac, mátrác szó ebből 
az olasz-német szóalakból származnék. De azért ez a szavunk mégis csak 
német származású, csakhogy még a középfelnémet mat(e)rag (g = sz) 'mit 
Wolle gefülltes Polsterbett ' szóalakból kerülhetett nyelvünkbe. A magyarban 
ti. a spodarikus sz > c hangváltozás eléggé gyakori olyan szavakban, amelyek
ben a sz előtt vagy után r vagy l hang fordul elő.6 

A matrac szón kívül a régi nyelvben a németből származott még e tárgy
kör szavai közül az 'ágynemű, lepedő' jelentésű, már rég elavult léllach szó, 
amely csak a Besztercei és Schlägli szójegyzékekben fordul elő. Vagy a közép-
feln. línlach vagy a későbbi leinlach 'Bettuch, Leilach' szóalakból származott. 
Ez a léllach szó, látszólag felesleges idegenszó volt, mert hisz a lepedő szó a 
BesztSzj.-ben már szintén említve van. Csakhogy a lepedő szónak, etimológiája 
alapján is, eredeti jelentése ' takaró' volt és sokáig ilyen értelemben is használ
ták, mert hisz még 1557-ben is említenek szwr, vagyis nemez-lepedőt (vö. 
OklSz.). Valószínűleg sokáig a vászonlepedőket is takaróként használták, mert 
hisz a régiek az ágyban ruhátlanul aludtak, de valószínűleg vászonlepedőbe 
burkolóztak; így tehát ágylepedőre szükségük nem lehetett, mert hisz a derék
aljul szolgáló párnák is derékaljhéjba voltak burkolva az OklSz.-ban olvasható 
adatok szerint. Mai értelemben vett ágylepedők a matracokkal együtt jöhettek 
divatba, amikor az alvók lefekvés előtt már hálóinget öltöttek magukra (vö. 

6 Ilyenek: R. atlac < arab atlas (SzófSz.); martalóc < oszmán-szh. martalos (vö. 
SzlJsz. I, 502); retec < retesz (SzlJsz. I, 464); rác < rászt 'lépdaganat' (SzlJsz. I, 757); 
lazac < északi szláv losos (SzlJsz. I, 308); kőcikla (SzlJsz. I, 502); cikra < szikra (SzlJsz. 
I, 507); cobor < szobor (SzlJsz. I, 507); culák < szulák (SzlJsz. I, 314); cirkó < szirkó 
'faszén' (SzlJsz. I, 754); kacor < délszl. kosor (SzlJsz. I, 237); pecér < peszér (SzlJsz. I, 
407). — Úgy látszik valami disszimilációs jelenségről van itt szó . . . 
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1548, halo imeg; OklSz. 340), a fázósabbaknak pedig még háló subá-juk is volt, 
sőt még ágy-melegítő-ről is gondoskodtak (vö. OklSz. 7): forró tégla vagy cserép 
vagy melegvizes palack lehetett az. A frizurájukat pedig az alvók háló fej kötő
vel vagy háló süveg-gel óvták. Ilyenformán takaróz ásra lepedőre nem volt 
már szükségük; így ezt a szót a korábbi léllach helyett is használni kezdték. 
Egy 1516-i adat szerint két ágyra tizenkét lepedőt számítottak (vö. OklSz 
584). A bevetett ágyakat is már takaróval borították, amelyeket — úgy 
látszik — ágylepel néven emlegettek (vö. OklSz.). 

A németek révén jöhettek nálunk divatba a mennyezetes ágyak is; már 
1370-ben említnek ilyent agmeyn, majd 1448-ban agmen, vagyis ágymenny 
alakban, amely szóalakban a menny a 'baldachin' jelentésű középfeln. himel 
szó hibás fordításából származhatott. De a német Himmelbett elnevezésen ala
pulhat a mennyezetes ágy elnevezés is, amely — úgy látszik — szintén régi a 
nyelvünkben.7 

A mennyezetes ágyon kívül eleink az ágyak elfüggönyözésének a szoká
sát is a németektől vették át; gyaníthatólag azért függönyözték el úri helyeken 
az ágyakat, mert az ágyban ruhátlanul aludtak és ezért függöny mögött vetkőz
tek le és öltöztek fel. Hogy ezt a berendezést őseink németektől vették át, azt 
elsősorban is a függönyös ágynak superlátos ágy elnevezése tanúsítja. Ebből a 
szóalakból ugyan bajos volna a superlát 'függöny', szó német származását fel
ismerni, ha nem állnának rendelkezésünkre e szó korábbi alakjai is. Ezek: 1458: 
,,Vnum Superlectile wlgo Soporlah flauei coloris deauratum"; 1490: ,,Soporlah 
superlectumpertinens", de már 1581-ben: „Egy agy soporlatostol". Es ettől 
fogva mindig ez a rejtélyes t-végződésű szóalak szerepel, utoljára — úgy lát
szik — Molnár Albert szótárának első kiadásában 'velum, auleum; Vorhang' 
jelentésben. A szó e í-végű alakjában nem tudok mást látni, mint hibásan 
nominativusként felfogott tárgyesetet. Nyilván csak az ágyfüggönyt értették 
a XVI. században a superlát szón és valami másféle 'függöny' jelentésben a 
németből származott firhang szó kezdett el terjedni és lett általánossá, amíg 
aztán az irodalmi és köznyelvből a Helmeczy-javasolta függöny szó szorította 
ki a használatból. Még a korábbi soporlah szóalakról is bajos felismerni, hogy 
német jövevényszó; ezt nem ismerte fel a szóalaknak egy 1424-i németül is 
tudó, illetve német származású leírója sem, mert helyesnek lát ta melléje a 
függönynek egy másik német elnevezését is kitenni, ilyenformán: „Duo vela 
wlgo vmbheng vei soporlah" (OklSz.). Az vmbheng szóalak nyilván a középfeln. 
umbehanc szóalak többese; jelentése pedig L E X E R szerint: „Um-, Vorhang, bes. 
rings um die Wand od. sonstwie aufgehängter (Bilder-)Teppich". Ezek után nem 
nehéz már a titokzatos superlát szó legrégibb 1348-i sparlah alakjának („Quod-
dam ornamentum domus wlgo Sparlah dictum") származását felismerni, illetve 
jelentését megérteni, mégha ilyen szóalak nem is szerepel a LEXER-ben. Az 
összetétel második része nyilván az a ,vászon, kelme' jelentésű szó, amellyel a 
'lepedő' R. léllah alakjával kapcsolatban már megismerkedtünk,8 az összetétel 
első részében pedig nyilván a 'Stange' jelentésű középfeln. sparre szót találjuk 
vagyis az összetétel szó szerinti jelentése 'rúd(ra akasztott)-kelme' volt. 

Az előadottak szerint tárgytörténeti szempontból nemcsak annak lehető
sége, hanem valószínűsége is megvan, hogy őseink az oldalra forduló fekvésnél 

7Vö. 1450: „Vnum velum deauratum quod continet superlectum videlieet wlgo 
menezet" (vö. OklSz. 645). 

8 A német irodalmi nyelvben ma ennek a szónak alnémet alakja használatos: 
(Laken). 
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használatos kis párnával közvetlenül a németek révén ismerkedtek meg. így 
arra lehet gondolni, hogy ennek a tárgynak német származású vánkos elneve
zését is közvetlenül tőlük vettük át a matrac-n&k és az ágylepedőnek régi 
léllah nevével, a mennyezetes ággyal, valamint az ágy függönynek régi superlát 
elnevezésével egy időben, mert hisz az ágykultúrának ezekre a szavaira mind 
van adatunk még a XIV. századból. — Persze a magyar vánkos szónak a közép
felnémet wange-küssen szóalakból való származtatása sem egészen egyszerű 
nyelvészeti szempontból, mert hisz különben nem származtatták volna sza
vunkat a nyelvészek MiKLOSiCHtól BÁRCZiig inkább egy szláv nyelvi alakból. 
KNTEZSA ugyan főleg arra való tekintettel, hogy a vánkos szavunkkal egybe
vethető szláv szó csak a magyarsággal szomszédos szláv nyelvekben van meg, 
inkább volt hajlandó szavunkat a németből mint valamely szláv nyelvből 
származtatni, csakhogy persze azoknak a nehézségeknek a megtárgyalására, 
amelyeket a vánko.s szónak közvetlenül a németből való származtatása jelent, 
egyáltalán nem tért ki . . . Sőt az általa német ősalakként elsősorban is felté
telezett *wangkiss szóalak még csak szóba sem jöhet, mert hisz a Kissen szóban 
az eredeti ü delabilizációja csak az új korban következett be (vö. K L U G E : 
EtWb.). Persze, hogy e balfogás ellenére szavunk azért még származhatik köz
vetlen átvétel révén a németből is, bár erre vonatkozólag még mindig több 
zökkenő akad. 

Mindenesetre felesleges szavunk esetén kicsillagozott régi német szóala
kokkal operálni, mert hisz a szó több változatban maradt reánk; ezek L E X E R 
nyomán: wange-küssen, -küsse; wanküssen, -küssin, amelyekhez a *wan-küsse 
szóalakot nyilván minden további nélkül hozzáírhatjuk. Nagyobb hiba az, 
hogy jelenleg a német nyelvterületen ez a szó — úgy látszik — sehol sem for
dul elő, egykori elterjedését pedig nem ismerjük. Az bizonyos, hogy a Wange 
'arc' szó a köznyelvben jelenleg csak Ausztriában él (másutt a Backe szót 
használják a helyén), de egykori általánosabb elterjedését az látszik tanúsítani, 
hogy használata az emelkedettebb stílusban ma is általános. — Az összetétel 
második tagjaként szereplő küsse(n) régi latin jövevényszó (vö. K L U G E : 
EtWb.). 

Mindezekre való tekintettel kézenfekvőnek látszanék az a feltevés, hogy 
a vánkos szó Ausztriából, illetve osztrák-bajor nyelvjárásból került el hozzánk. 
Csakhogy ezzel a feltevéssel bizonyos hangtörténeti tények nem igen állanak 
összhangban. Ismeretes, hogy a mai német w eredetileg az angol w-hez hasonló 
w-szerű hang volt, amelyből osztrák-bajor nyelvjárásokban a XI I . század vége 
felé bilabiális spiráns (ß) fejlődött, de azzal körülbelül egy időben ugyanazon 
a nyelvjárási területen a > o hangváltozás is bekövetkezett. — Újabban nyel
vészeink közül többen azt a felfogást képviselték, hogy a mai magyar labio
dentális v-nek is bilabiális ß lett volna az előzménye (vö. BÁRCZI, Htört.2, 120). 
Bizonyos nyelvjárásokban, illetve hangtani helyzetekben ez így is lehetett; a 
román nyelv régi magyar jövevényszavaira való tekintettel — amelyekben ti. 
magánhangzó képviseli a magyar v-t — mégis valószínűbbnek látszik, hogy a 
mai v előzménye eredetileg a magyarban is az az u-szerű hang volt, mint egy
kor a németben és mint manapság is az — osztjákban. Az pedig a bognár szó 
(1410) hangalakjára való tekintettel mindenesetre nem lehet kétséges, hogy a 
mai v hang legkésőbb a XIV. században már általánosan labiodentális spiráns 
volt a nyelvünkben; e szóban ugyanis a n. Wagner szó bajor-osztrák ß hangját 
már b helyettesítette; e szó bajor-osztrák származását pedig az első szótag 
a-jának o-s képviselete tanúsítja (hasonlóan BÁRCZI, Htört.2, 127). Ezek sze-
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rint vánkos szavunk az osztrák-bajorból csak abban az esetben származhatnék, 
ha még a XII . század folyamán került volna ebből a nyelvjárásból a magyarba. 
Ennek a lehetőségnek azonban ellenemond az illabiális német œ-nak á-val való 
képviselete. Erre a hanghelyettesítésre ti. csak akkor lehetett szükség, amikor 
a magyar nyelvterület legnagyobb részén a régi illabiális à már labializálódott 
o-vá vagy a-vá. Ez a hangtörténeti jelenség azonban a XII . században még 
bizonyára nem következett be, illetve nem lett általánossá; a felhozottak sze
rint tehát, ha vánkos szavunkat a németből akarjuk származtatni, akkor az 
átvétel legkorábban a XI I I . század folyamán csakis a Felvidéken következhe
te t t volna be. Mindenesetre ott került nyelvünkbe a n. wandern szóból szár
mazott vándorol (XVI. sz.) szó is (vö. SzófSz.), amelyben ugyanazokat a hang
megfeleléseket figyelhetjük meg mint vánkos szavunkban (n. w *<* m. v, n. 
a ~ m. á). 

A vánkos szó második szótagja akár a n. wanküssen, akár a wanküsse szó
alakból levezethető. A n. wanküssen szóalakból ugyanis a magyarban előreható 
hasonulással a superessivusként felfogott *vánkusson szóalak jöhetett volna 
létre, amelyhez csakis vánkus-t, vagyis rövid s-t tartalmazó tárgyesetet lehe
te t t volna képezni; egyébként -ss nyelvünkben szóvégi helyzetben névszókban 
nem is fordul elő (vö. pl. az ejtett okos ~ okossan szóalakokat). — Kiindulha
tunk azonban a n. wanküsse szóalakból is: ti . a szóvégi -e a magyarországi 
német nyelvjárásokban már a középkorban is annyira elenyészőfélben levő 
mormolt hang volt, hogy ezt a hangot az ilyent tartalmazó szavak átvételénél 
vagy leírásánál teljesen elhanyagolták, ilyenformán írhatták le az umbeJiänge 
szóalakot — amint fentebb láttuk — vmbheng-nek, vagy ilyenformán lett a 
sparrelach-hól sparlah (1. fent). De ilyenformán lett a régi német ertze-ből a 
magyarban érc (XIV. sz.), a metze-hőlj-méc (1368; OklSz.), a zeche-ből céh (stb.). 

Azokból a német szóalakokból, amelyekből a magyarban a vánkos szóalak 
esetleg közvetlen átvétel révén származott, természetesen a szlovák vankus 
szóalak is létrejöhetett volna, mégpedig a n. wanküssen-hől oly módon, hogy 
az átvett *vankusen szóalakot a szlovákok melléknévnek értelmezve elvonhat
t ak belőle egy vankus főnevet. Ellenben az nem kétséges, hogy a szlovák 
vánkos szóalak már csakis a magyarból származott. 

Már KNIEZSA is lehetségesnek tartot ta , hogy szavunknak egyes délszláv 
nyelvekben található változatai esetleg közvetlenül a németből való átvételek; 
kétségtelenül ilyenek a kaj-horvát és az abból származott csa-horvát vankus-
változatok, a szlovén vánkus-változsbt hosszú á-jával ugyan a magyarból szár-
mazottnak látszik, azonban az a nyúlása a szlovénben is bekövetkezhetett. 
Annál is inkább erre kell gondolnunk, mert a vend vankis (FLISZÁE.) szóalakban 
nemcsak hogy rövid az a, hanem az az eddigiektől független átvételnek látszik, 
amennyiben ebben a szóalakban a német ü-t nem w-val, hanem i-vel helyette
sítették. 

Az előadottak szerint vánkos szavunk némi nehézségekkel származtat
ható az egykor a Felvidéken beszélt középnémet nyelvjárásból is, vagy min
den további nélkül a német-szlovák vankus szóalakból. Az előbbi lehetőség 
mellett különösen az látszik szólni, hogy a XIII—XIV. században — amint 
lát tuk — több más az ágynemű tárgykörébe tartozó szó is meghonosodott 
nyelvünkben a németből, de azért annak a lehetősége is fennáll, hogy szavunk 
szlovák közvetítéssel került a magyarba. A Felvidéken ugyanis már régtől 
fogva meglehetősen kiterjedt lehetett a két- és háromnyelvűség, ami a Felvi
déken beszélt nyelvek szókincsében szükségszerűleg nyomokat hagyott hátra. 
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A verbunkos szavunk (vö. SzófSz.) például a n. w oy m. v megfelelés alapján 
csakis egy felvidéki német nyelvjárásból származhatott, de már a verbuvál 
szavunk egy német-szlovák kifejezés átvételének tekinthető (vö. SzófSz.; 
SzlJsz. I, 779). A besorozott legény pedig egy kaszárnyában hamarosan meg
tanulhatott osztrákosan berdó-t ('Wer da?'), illetve hoiberdó-t ('Halt! Wer da?') 
kiáltani . . . 

8. Az ágynemű-tárgykör szavai között még egy német származású szó 
akad, mégpedig az 'ágyhuzat' jelentésű ciha szó, amelyről már régebben is 
feltették, hogy szlovák közvetítéssel került nyelvünkbe (vö. SzófSz.). E köz
nyelvinek mondható szó, amelyet — úgy látszik — csak Erdélyben nem hasz
nálnak, származásának kérdéses voltát mi sem tanúsítja határozottabban, 
minthogy KNIEZSA SzlJsz.-aiban két helyen is megtaláljuk, úgymint a ,,kétes 
eredetű" és a ,,Nem-szláv eredetű szavak" jegyzékeiben (SzlJsz. I, 603, 807—8).9 

Meglehetősen széleskörű elterjedtsége ellenére a ciha szó (1752) aligha 
régi, mert XVI. századi leltárakban sohasem szerepel, bár a tárgyra héj néven 
kb. 18 adat is található az OklSz.-ban. A héj nagyon szemléletes elnevezés 
ugyan, de a beszélők szempontjából az a hibája, hogy nagyon sok-értelmű 
nyelvünkben; ugyanis a „Bettbezug' jelentésen kívül még 'Schale' , 'Rinde', 
'Kruste' , és 'Dach' jelentésekben is használjuk. Bizonyára ez okból újabban a 
'borító vászonnemű' jelentésben a német Bezug, Überzug kifejezések tükör-
szavának tekinthető huzat szó (párnahuzat, vánkoshuzat stb.) került — talán 
a kereskedelem révén is — használatba, amihez az is hozzájárulhatott, hogy 
a ciha szónak, bár egyetlen értelmű kifejezés, valahogyan parasztikus illata 
lett, aminek következtében nyomtatásban nem igen találkozhatunk vele. Ami 
pedig ezt a ciha szót illeti, nem lehet kétséges, hogy végsőleg a 'Bettbezug' jelen
tésű délnémet Zieche szóból származik (vö. kfn. ziech(e)), amely szó meg a 
görög-latin theca szóból származik és egy nyelvi rétegbe tartozik a vánkos szó
val kapcsolatban emlegetett n. Kissen szóval. A Zieche szó bajor-osztrák terü
leten ugyan ma is általánosan használatban van a köznyelvben (vö. K E U G E , 
EtWb.); mivel azonban a diftongus e szóban a bajor-osztrákban napjainkig 
megmaradt, semmiképp sem valószínű, hogy a középfeln. ie diftongusnak a 
magyarban rövid i lehetne a képviselete. Ellenben ez a diftongus középnémet 
nyelvterületen már a XII . század folyamán monoftongizálódott10, úgyhogy 
közvetlen átvétel esetén származása egy felvidéki középnémet nyelvjárásból 
elvileg is valószínűbbnek látszik, bár még ez esetben is magyarázatot igényelne 
a tőbeJi i rövid volta a magyarban.Szavunk a németből való közvetlen átvéte
lét illetően azonban még súlyosabb nehézséget jelent a szóvégi -a. A hasonló 
jellegű német jövevényszavak szóvégi a-ját magyarázták már — nyilván hi
básan — magyar járulékhangnak (vö. HORGER: Mtyy. XI, 123; B E K É : F U F . 
XXIV, 262), de magyar birtokosösszetételből való elvonásnak is. Ilyenformán 
magyarázta szavunkat HORGER is a párna-cih-a összetételből való elvonásként 
(MNy. XI , 122), amit azonban az EtSz. szerzői is kifogásoltak, már a cih és 
cihe alakok hiánya miatt is (vö. EtSz. I, 673). E megjegyzés ellenére azért 
KNIEZSA szerint ez a magyarázat is komolyan szóba jöhetne, de azért mégis 

9 Nyilván az történt, hogy KNIEZSA szavunkat a SzófSz. nyomán először a kétes 
eredetűek közé sorozta be, majd a közelebbi vizsgálatnál mégis csak arra a megállapításra 
jutott, hogy szavunk szlovák közvetítés nélkül csakis közvetlenül a németből kerülhetett 
nyelvünkbe. Ezt ki is fejtette, de a régi fogalmazást elfelejtette eredeti helyéről eltávolí
tani . . . 

10 Vö. MICHELS, Mhd. Elementarbuch,2 86. 
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valószínűbbnek tartja, hogy szavunkban a szóvégi a a cérna szó a-jához hasonló
an a tökéletlenül képzett német veláris magánhangzó folytatásának volna te
kintendő. A hivatkozással ugyan KNiEZSÁnak nem volt szerencséje, mert ki
tűnt , hogy a cérna származtatására általa alapul vett német szóalak valami 
elírás terméke (vö. MOÓR: MNy. LV, 257), de ennek ellenére ez a magyarázat 
még mindig helytálló lehetne, a baj azonban az, hogy ez a feltevés elvileg sem 
helyeselhető. Az igaz ugyan, hogy a szóvégi -e már a régi németben is tökélet
lenül képzett magánhangzó volt, de semmiesetre sem veláris jellegű, mert ál
talában e-vel néha i-vel írták le, de a-val, o-val, w-val sohasem . . . Sőt ezen
kívül az is figyelembeveendő, hogy ez a tökéletlenül képzett magánhangzó oly 
kevéssé volt hangzós, hogy nálunk — amint láttuk — többnyire le sem írták, 
sőt a zieche szót L E X E R adatai szerint már a középfelnémet korban is leírták 
szóvégi e nélkül. Ezek szerint az az elgondolás, hogy a ciha szóalak valahol 
Dunántúlon bajor-osztrák nyelvjárást beszélő németek nyelvéből kerülhetett 
volna a magyarba, teljességgel kizártnak mondható. Ennek a felfogásnak 
illusztrálására egy olyan német jövevényszavunkra hivatkozhatunk, amely 
egy középfeln. uo-t tartalmazó -e végződésű szóalakból származott; az uo 
diftongus ti. a német nyelvjárásokban teljesen az ie diftongushoz hasonlóan 
fejlődött. Vagyis az uo a középnémet nyelvjárásokban már a XI I . század folya
mán az ie-hez hasonlóan monoftongizálódott, a bajorosztrák nyelvjárásokban 
pedig napjainkig megmaradt diftongusnak. így aztán a kfn. vuore 'Fuhre' 
szónak nyelvünkben nem a ciha szóalakhoz hasonló *fura szóalak felel meg, 
hanem egy bajorosztrák nyelvjárás fuar alakjából származott fuvar, amely 
szóra szintén csak a XVIII . század végéről van az első adatunk( vö. SzófSz.). 

Feltűnhetik, hogy KNIEZSA végül még a lehetőségét is tagadásba vette 
annak, hogy ciha szavunk a szlovák cicha átvételéből származhatnék; mégpedig 
azért, mert szerinte a szlovák szó a maga rövid *-jével maga is magyargyanús 
(szabályszerűen ti. szerinte a szlovákban *ciecha alak volna várható); ezek 
szerint a szlovák cicha szóalakból a magyar szót származtatni nem lehet. 
Ez igaz volna, ha bizonyítani lehetne, hogy a szlovákok még a XII . század első 
felében vették volna át ezt a szót a felvidéki német telepesektől ,mert hisz a 
XII . század második felében a középnémet nyelvjárásokban már bekövetke
zett az ie monoftongizálódása. Ellenben a magyar szó rövid i-je a leghatározot
tabban szavunk szlovák származása mellett tanúskodik, mert hisz a német 
szónak ie-hől lett i hangja mindenképpen hosszú volt, amely hang a magyar
ban változatlanul maradt volna meg, mert hisz az % hang a nyelvünkben korán 
bekövetkezett % > t hangváltozás (vö. MOÓR: NyK. LXVII, 39) után hamaro
san újra kifejlődött és ma is megvan, tehát valamely a középkor folyamán a 
németből á tvet t hosszú f-t tartalmazó jövevényszóban a magyarban í felelne 
meg neki. Ellenben a szlovákban hosszú i sohasem volt; tehát a szlovákok ezt 
a hangot csak rövid i-vel helyettesíthették. 

Magyarázatot igényelne még a német-szlovák c^-nak ciha szavunkban h-
val való képviselete is. Talán nem teljességgel lehetetlen, hogy ez esetben nyel
vünkben a szlovák ch-t h-val helyettesítették; mégis valószínűbb, hogy ez a szó 
már a magyarban bekövetkezett % > h hangváltozás előtt honosodott meg 
a Felvidék magyar nyelvjárásaiban, és a török világ után bekövetkezett nép-
eltolódások során vagy pedig felvidéki vándor vászonárusok vagy esetleg cse
lédek révén terjedt el az országban. Sőt az is lehetséges, hogy a Kassa tágabb 
körzetében beszélt szlovák nyelvjárásból származik, amelyben ti. a magyarhoz 
hasonlóan a eh > h hangváltozás szintén bekövetkezett. 
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Mindenesetre feltűnő, hogy nyelvünkben egy kultúrtárgyra három el
nevezés is van használatban, amelyek bizonyos tekintetben női szavaknak 
mondhatók, mert hisz leginkább a nőknek a háztartási dolgokra vonatkozó 
beszédjében fordulnak elő. E szavak a nyelv élete szempontjából is érdekesek. 
Az ismeretlen, de esetleg magyar névadáson alapuló héj szót azért válthatták 
fel a használatban más eredetű elnevezések, mert a héj szó többértelmű, de 
azért életben tar tha t ta az a körülmény, hogy ez az elnevezés a legszemlélete
sebb. — A huzat kifejezés, ha a szó nem is egyetlen értelmű, gyaníthatólag a 
kereskedelem révén terjedt el, mert a német Bezug, Überzug kifejezések tükör
szavának látszik, de elterjedéséhez az a körülmény is hozzájárulhatott, hogy 
kapcsolódik bizonyos az ágyneműváltásnál használt igékhez, mint áthúz, felhúz, 
amelyek azonban esetleg szintén német kifejezések tükör szavai, azután pedig 
az ágyhuzat kifejezés a legalkalmasabb az ágyneműfélék borításainak összefog
laló elnevezésére is. — A három elnevezés közül mindenesetre csak a ciha szó 
tekinthető egyetlen értelműnek; ezért azt lehetne várnunk, hogy ez az elneve
zés válik általánossá. Erről azonban szó sem lehet, mert a ciha elnevezés vala
miképpen parasztikusnak érződik. Eredetileg talán hitványabb minőségű, ún. 
„ tarka" ágyneműre vonatkozott, amely a Felvidék felől terjedhetett . . . 

9. Néhány újítást a fekvőhely-kultúra terén a török uralom is hozott. 
Úgy látszik, a török uralom idején jöttek nálunk divatba a párnázott heverők. 
Hogy azonban dívány (1628) vagy már elavultnak tekinthető kerevet szavunk 
(XVI. sz.) közvetlenül az oszmán-törökből került-e nyelvünkbe vagy pedig 
szerb-horvát közvetítéssel — mint a legtöbb oszmán-török származású jöve
vényszavunk, azt nyelvi kritériumok alapján ma már bajos volna eldönteni. 
Nem lehetetlen azonban, hogy már párnázottak voltak a kar(os)székek is, 
amelyek közül a három-személyeseket (vö. OklSz. 459) bizonyára heverőként 
is használták. 

Párnás heverők elnevezései azonban nyugatról is elkerültek hozzánk; 
ilyenek: a francia-német kanapé és ottomán, bár mindkét szó már elavult. 
Érdekes, hogy a párnázott bútornak nyugati nyelvekben legelterjedtebb elne
vezése az arab-francia-német Sofa hozzánk — úgy látszik — nem jutott el 
vagy talán a nyelvújítók helyettesítették a rejtélyes képzésű pamlag (1787) 
szóval (vö. SzófSz.). 

Ezeket a párnázott bútorokat valószínűleg már hevederekre szerelt 
rugó-k tették ruganyossá. Ezek is nyelvújításkori szóalkotások (vö. SzófSz. 
263), talán a német Feder pótlására (a fédères kocsi kifejezést a közeli múltban 
még használták). Valószínűleg nemet származású kárpitosok révén honosodtak 
meg nálunk a rugózott párnás heverők, mert a kárpitosok heveder helyett 
ma is váltig gurtni^t emlegetnek, amely szót azonban semmiféle szótárunkban 
nem találhatjuk meg . . . 

10. Az emberek többnyire szeretnék azt a helyiséget,, amelyben nappal 
tartózkodnak, bútorzat szerint is megkülönböztetni a hálószobától. Ez a törek
vés azonban a szűk, kevés helyiségből álló lakások miatt mindinkább csak 
bizonyos ravaszkodásokkal valósítható meg. Vagyis olyan módon, hogy a 
több személyes ülőhelyként vagy heverőként használatos bútorok nem nagy 
fáradsággal éjjeli fekvőhellyé alakíthatók át. Ennek a szükségletnek kielégíté
sére a franciáknál chaiselongue néven kialakítottak egy bútordarabot, amely 
hozzánk is elsodródott hibásan olvasott, illetve ejtett németes sezlorj elneve-
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zésével (vö. D U D E N ) együtt, amelyből ti. nálunk sezlon lett. — Egy hasonló célú 
de kissé más alakú bútordarab a rekamié is, amelyet hyperfranciasággal még 
rökamié-nnk is ejtenek. Ennek a származása kissé rejtélyes, mert ezt a bútor
darabot ezen a néven — úgy látszik — sehol Európában nem ismerik. Az elne
vezés az ismert Dávid-féle képhez kapcsolódóan valami chaislongue à la 
Bécamier-íéle kifejezésből alakulhatott. Sőt az sem lehetetlen, hogy budapesti 
asztalosok hozták ezt a bútordarabot divatba. 

Talán a sezlonnal egy időben sodródhatott el hozzánk valami francia 
divatlap révén egy éjjeli öltözéknek pizsama elnevezése is. Ezt a szót a franciák 
ugyan angolosan írják (pyjama), de franciásan ejtik ós hangsúlyozzák; a né
metek már közvetlenül az angoloktól vették át ezt a szót, ezért angolosan ejtik 
és hangsúlyozzák a Pyjama szót, az angolok padig valahonnan Indiából hozták. 

11. Az éjjeli nyugalom módjának alakulására vonatkozó, főleg a szó
kincsre alapozott vizsgálataink eredményeit a következőkben foglalhatjuk 
össze: 

Fejtegestéseink során megállapíthattuk, hogy az éjjeli fekvőhellyel kap
csolatba hozható szókincsünk a származás szempontjából nagyon tág övezete
ket ölel fel, amennyiben az első idetartozó általunk tárgyalt szó (ágy) a szub-
arktikus övezetből származik, az utolsó pedig (pizsama) az egyenlítői övezet 
szomszédságából. Már ez a körülmény is azt tanúsítja, hogy az éjjeli nyugalom 
kultúrája többféle hatás alatt alakult ki; mégpedig leginkább azoknak a né
peknek a révén, akiknél a római kultúra más vonatkozásokban is korán meg
honosodott. Ezek a népek a bizánciak, a szlovákok és a délnémetek voltak. 
E téren az idegen hatás — úgy látszik — először az úri renden lévők körében 
jutott érvényre, de onnan sok minden eléggé hamar leszállott a tulajdonképpeni 
néphez is. E területen jelentősebb délszláv hatással már csak azért sem szá
molhatunk, mert a délszlávoknál az éjjeli nyugalom kultúrája még a közeli 
múltban is általában meglehetősen primitív volt, úgyhogy nem igen különbö
zött lényegesebben a honfoglaló magyarságétól. 

A nyelvi anyag vizsgálatából nemcsak a hatások sokféleségét állapíthat
tuk meg, hanem azt is, hogy milyen változásokon ment keresztül az éjjeli nyu
galom módja a századok folyamán, sőt még a változások időpontját is nagyjá
ban sikerült a nyelvi anyag vizsgálata révén megállapítani. Ezekben a vonat
kozásokban eredményeinket a következőkben foglalhatjuk össze: 

A legrégibb időkben őseink prémeken és prémekbe burkolózva háton 
fekve aludtak (ágyat vet, fejal), az ősmagyarok takaróként gyaníthatólag már 
nemez ,,lepedő"-ket is felhasználtak. A törököktől pedig később valószínűleg 
eltanulhatták a téli szállás ,,ház"-aiban az éjjeli fekvőhelyet a falak körül húzó
dó magasított szék-ekre vetni (vö. 1. — 2. p.). 

A honfoglalás után őseink szlovákoktól vagy bolgároktól eltanulták 
fekvőhelyül és takaróként szövedékfélék alkalmazását (lazsnak, pokróc). Te
kintettel pedig arra, hogy őseink a kender haladottabb feldolgozását szlovákok
tól még a X. század folyamán átvették (vö. MOÓR: MNy. LXI , 142 — 51), lehet
ségesnek látszik, hogy tőlük vették át a lefekvéskor vászonlepedőbe való burko-
lózás szokását is, amely szokás a hálóingnek körülbelül a XV. század folyamán 
való megjelenéséig tarthatott , (vö. 3., 7. p.). 

A XI . század folyamán Bizáncból elkerült hozzánk & paplan, valószínűleg 
az ágyállvánnyal együtt. Az utóbbinak a használata a közrendűek körében 
akkor válhatott általánosabbá, amikor a fűrészmalmok szaporodásával az 
egyszerűbb emberek számára is könnyebben hozzáférhetővé váltak a deszka-
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és lécfélék. Az ágyak eredetileg kétszemélyesek voltak; az egyszemélyes ágyak 
csak valamikor a XV. században jöttek divatba, amikor is a hordágyak szerb 
származású nyoszolya elnevezését ruházták át rájuk (vö. 4. p.). — A XI. század 
még egy nevezetesebb újítást hozott a fekvőhelyi kultúra terén, mégpedig a 
tollal töltött ágyneműfélék (derekai, fejal; párna) használatát. Gyaníthatólag 
ezek is a szlovákok révén honosodtak meg nálunk. A tollat már ekkor is vászon-
héj-ha, burkolták, amely elnevezés esetleg magyar névadáson alapul (vö. 5. p.). 
Takarózasra a párnát eredetileg nem használták őseink. Erre a célra a tollal 
töltött párnát Közép-Európában — a csehek kezdték el használni. Tőlük 
vették á t a használatát nevével (Tuchent) együtt a délnémetek, majd kb. 
1400 körül szlovák közvetítéssel mi is (dunyha; vö. 6. p.). 

A Felvidékre beköltözött középnémet telepesek révén is több mindenfélé
vel gazdagodott nálunk is az északai fekvőhely kultúrája. Ilyesmik: a mennye
zetes, elfüggönyözhető ágy (ágymenny, f superlát). Tőlük vettük át a mai érte
lemben vett ágy lepedő (iléllah) használatát, amellyel a matrac -ot borították 
be. Valószínűleg tőlük került hozzánk a hálóing stb. használata is, ami a lepe
dőbe való takarózást feleslegessé tette, úgyhogy a léllah-r& a feleslegessé vált 
lepedő elnevezése ruházódott át. Az 'arcpárna' jelentésű vánkos szavunk tanú
sága szerint a németek révén jött nálunk divatba alvásnál a féloldali fekvés is 
(vö. 7. p.). — Német származásúnak látszik az ágyhuzat és ciha szó is; az utóbbi 
azonban gyaníthatólag a tarka pamutvászon ágynemű megnevezésére már a 
szlovákok révén honosodott meg nálunk valamikor a XVIII . század első felé
ben (vö. 7. p.). 

Oszmán-törökök révén (esetleg szerb-horvát közvetítéssel) kerültek el hoz
zánk a párnázott heverők (dívány, kerevet), de ilyenek a franciáktól is elszár
maztak hozzánk német közvetítéssel (kanapé, ottomán, vö. 9. p.). Sőt ezen az 
úton került el újabban hozzánk az a heverő is, amelyet éjszakai fekvőhellyé 
is át lehet alakítani (sezlon, vö. 10. p.). 
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