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hasta, quo Eques lancea armatus perinde significatur. — GLAVEA ... Lancea, hasta, ut supra Glaivus 
... Invadendo in eos cum Glaveis seu lanceis ... GLAVIUM, GLAVIUS, Eodem sensu ... Richardo 
armato uno magno cutello et una lancea seu Glavio” (DU CANGE, Glossarium mediae et infimae 
latinitatis 4: 75, 77). Nyugat-Európa „vulgáris latin” nyelvei kisebb változtatással őrizték meg  
a szót: ófr. glaive (m. f.), glave; prov. glavi, glazi (DU CANGE i. h.), s ez már a XIII. század elején 
középfelnémet szövegekben is föltűnik. A „román” (újlatin) kölcsönszó a németben hamar elter-
jedt, s a XIV. és XV. században rendkívül sok változatát használták. A GRIMM fivérek átdolgozott 
nagyszótára GLEFE, gläfe ’lanze, lanzenträger’ címszó alatt gazdagon illusztrálja a jelenséget 
(Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Vierter Band I. Abteilung 4. Teil. 
Bearbeitet von HERMANN WUNDERLICH et al. Leipzig, 1949. 7928—7934). Néhány példa: glave, 
gleve, gleive; gleven, glavin, glaevin, glaevine; glevenie, glefenei; gelve, clavine, cleve; glavier 
(l. még: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von MATTHIAS LEXER. Erster Band. Stuttgart, 1974. 
1030 k.). 

3. A fegyver, katonaság fogalomkör idegen eredetű szavai a magyar középkorban gyakran 
délnémet közvetítésűek (l. pl. KURCZ ÁGNES, Lovagi kultúra Magyarországon a 13—14. század-
ban. Bp., 1988. 118), kelevéz szavunk azonban szemmel láthatóan nem egyeztethető a „glefe típusú” 
szavakkal és közvetlenül a vulgáris latin szóformákkal sem. Feltűnő egyezés mutatkozik viszont  
a kérdéses megnevezés szemantikájában: a középfelnémet irodalom tanúsága szerint a szó a ma-
gyarhoz hasonlóan többször csupán a fegyver éles fémhegyét jelöli meg. Wolfram von Eschenbach 
„Parzival”-jában (1200—1210) megkülönbözteti a dárda nyelét (Schaft) a veszedelmes csúcsától: 
unt ein scharpfe glaevin / dar inne al niwe was der schaft (GRIMM 7932). Van költő, aki a dárda-
hegy milyenségéről még többet mond. Wirnt von Grafenberg verses Artus-regényében (1204—
1209) például a „Glävine” híres indiai acélból való s oly szilárd, hogy még a követ is kettészeli: 
Und ist sô herte daz ez den stein Rehte snîdet als ein zein (Stäbchen; A. SCHULZ, herausgegeben 
von San-Marte: Zur Waffenkunde des älteren deutschen Mittelalters. Quedlinburg und Leipzig, 
1867. 175). Érdemesnek látszik a fentiekre a BesztSzj. és a SchlSzj. lupatum bejegyzéseinek ér-
telmezéséhez rámutatni. 

4. Kelevéz (a régiségben kelevész és kelevíz is) szavunk hangsorának a feltételezett szóköl-
csönzés után történt kialakulását véleményem szerint a dolgozatom 2. pontjában bemutatott közép-
kori latin variánsok alapján kísérelhetjük meg a legeredményesebben rekonstruálni. Formális leve-
zetéshez kiinduló alapul elsősorban a többszörösen adatolt glaivus változat kínálkozik. Az eredeti-
leg mély hangrendű szónak a német adatokban is megfigyelhető magas hangrendűvé válását 
ugyanis e szóalak i tartalmú kettőshangzójának monoftongizálódásával s az így keletkezett e hang-
zó befolyásával magyarázhatjuk meg. A szókezdő kettős mássalhangzó talán egyidejű feloldása  
a magyar nyelvben természetes jelenség. Szókezdő g- → k- átmenetre jövevényszavakban van  
— ha nem is gyakori — példa (vö. a TESz. köpű címszavát). A szóvégi mássalhangzó megőrzése 
végül a középkori latinból való magyarázat fontos kritériuma. Mindebben természetesen még sok  
a bizonytalansági tényező, homályban marad a szókölcsönzés folyamatának minden szükségszerű
kísérő jelensége is: mikor? kitől? stb. Mégis azt hiszem, hogy nem haszontalan a fenti etimológiai 
kísérletet nyilvánosságra hozni, már csak azért sem, mert e nagy múltú magyar szó eredetére eddig 
senki nem adott még jobb magyarázatot. 

FUTAKY ISTVÁN 

Kávás. 1171-ben Kauas, mai írás és olvasat szerint Kávás egy szolga neve a Bakonybéli 
Apátság Gananna prédiumán (ÁÚO. 1: 67). Mivel eléggé nyilvánvaló, hogy ilyen, illetve hasonló 
neveket akkoriban se keresztségben kapták, fel lehet tennünk, hogy jelentéstanilag motivált vagy 
családban öröklődő név volt (GYÖRFFY GYÖRGY szíves szóbeli közlése). Ez esetleg külső testi tu-
lajdonság vagy jellegzetes foglalatosság, mesterség nyomán tapadt a családhoz, vagy egyszerű ra-
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gadványnév, melyet ugyanilyen okokból érdemelt ki az egyén. Ám bármi legyen is a magyarázat, 
szerintem legvalószínűbb az, hogy foglalkozásnévből keletkezett névvel van dolgunk. Hogy az 
ilyenforma nevek nem lehettek teljesen ritkák, bizonyíthatják a Dömösi Apátság 1138. évi össze-
írásában olvasható Capas, Ebus, Hodus, Kuteles, Kutos, Muncas, Wasoas ~ Wasas ~ Wosos stb. is 
(LEDERER EMMA, Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához. I. Bp., 1964. 
184—93; vö. FEHÉRTÓI KATALIN, Árpád-kori kis személynévtár. Bp., 1983.). 

A káva — szótáraink korántsem teljes felsorolása szerint — számos tárgy fontos, ha nem 
épp legfontosabb alkotórésze. Ki ne hallott volna a kút, malom, véka, szita, rosta, halászháló ká-
vájáról, hogy csak a legismertebbeket említsük (vö. ÉrtSz. 3: 786, EMSzT. 6: 263—4). Régi fel-
jegyzésekben a hintó és a szekér kávájáról is olvashatunk, éspedig így: 1597: „Regj hinto 
tengelestÔl, rudastul kavastul. Mas regj hinto rudastul derekastul oh bÔrrel buritoth”, 1638: „Egy 
tarszekerre valo erniö vagy kava” (OklSz. 594). Az idézett esetekben feltehetően a hintó fedeléről
(vö. fedeles hintó), illetve a szekereken használt ekhóról van, illetve lehet szó. A Szamosközben  
a harang „köpenyét” is kává-nak mondják (SzamSz. 1: 465). A kávakészítés így számos tárgy elő-
állításának fontos, sőt kiemelkedő munkaszakasza, ezért nehéz megmondani, kik is lehettek, akiket 
a magyar régiségben kávás-nak, kávások-nak, azaz kávakészítőnek neveztek. Szatmárban ember-
emlékezet óta ácsok, ritkábban bognárok, azaz kerékgyártók csinálják a kútkávát, ezért úgy hisz-
szük, nem helytelen feltevés részünkről, ha a kávásmesterség magyarázatát is itt, ezen a tájon 
keressük, jóllehet ezúttal nem tudunk biztos megoldást ajánlani. 

Így sem felesleges utalnunk rá, hogy a Kávás személynév figyelemre méltatásával az e körbe 
tartozó helynevek magyarázatára is új lehetőség nyílik. Nem utasíthatjuk el és nem zárhatjuk ki 
mereven, hogy két Kávás községünk (Közép-Szolnok, Zala m.) neve is esetleg puszta személynév-
ből keletkezett. Az pedig teljesen biztosra vehető, hogy az EMSzT. 6: 264. lapján említett Kávás 
völgye név is onnan származik, hogy a területnek egykor Kávás (vagy Kávási ~ Kávásy) nevű
egyén volt a gazdája, tulajdonosa. Meggyőzően támaszthatja alá feltevésünket az Ugocsa megyei 
Halmi határában található Kávás-vár neve is, mely építtetője, a XVI. században élt Kávásy Kristóf 
emlékét őrzi (l. SZABÓ ISTVÁN, Ugocsa m. 369), így végeredményben tehát a Kávásy vezetéknév-
ből keletkezett. A legnyilvánvalóbban azért így, és nem Kávásy-vár alakban, mert egészen biztosra 
vehető, hogy a névadót a nép már életében is Kávás-nak nevezte, illetve e néven őrizte meg emlé-
kezetében. (A középkorban azonban Kávás személynév Káváskúti-val is váltakozhatott, l. GYÖRFFY,
TörtFöldr. 1: 322 Kávás(kút) a.) 

KÁVÁSSY SÁNDOR 

Nyirkos. A Nyirkos mint vezetéknév nem szerepel KÁZMÉR MIKLÓS szótárában (Régi magyar 
családnevek szótára. XIV—XVII. század. Bp., 1993.). Ennek nyilvánvaló oka az, hogy KÁZMÉR 
nem talált adatot rá. Természetesen ez nem zárja ki, hogy régi név (lehet). Nyirkos István kollégánk 
Zemplén megyei származású, és igen valószínű, hogy a különböző összeírásokban, például az 
eddig közzé még nem tett dézsmajegyzékekben előfordul a neve. Én magam először azt hittem, 
hogy ez a családnév betegségre megy vissza, elvégre volt egy olyan betegség is, hogy vízibetegség 
(Unkarilaiset sukunimet Suomessa: Virittäjä 1979: 223). Éppen Nyirkos István ösztönzésére írtam 
le Zemplén megye PESTY FRIGYES-féle Helynévtárának az anyagát. S végül ez adta a kezembe  
a kulcsot. 

A szót az EWUng. (1043) Nyrkus formában helynévként adatolja (1452-ből). Ha megnézzük 
az ÉrtSz.-t (5: 285), azt vesszük észre, hogy olyan jelentések vannak benne, amelyek semmiképpen 
sem lehetnek egy-egy családnév adásának az indítékai. Az alaktani megformáltságra az EWUng. is 
rámutat. 

Ezek után inkább szemelgessünk PESTY FRIGYES Zemplén megyei anyagából! Bacskó (Backov): 
„Szudnyicza nyirkos anyaga szántó föld nevezetét veszi, az ottan soha kinem apadó egéséges ’s 


