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delmére. Ezért a »pajzsos ember« a félelmetes ellenség szinonimája. Mások viszont úgy vé-
lik, a »pajzsos ember« a fegyverhordozót jelenti, aki mindig a harcost követi. A zsoltárköltı 
szerint a szegénység éppúgy követi majd az embert, mint egy fegyverhordozó” 
(http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php). A szóban forgó ószövetségi hely a „Salamonnak 
példabeszédei” címő könyv VI. részének („Taníttatik az, aki másért kezes lett. Intetik dolog-
tételre a rest ember”) 9–11. verse. Ez a Károli-bibliában a következıképpen hangzik: „9. 
Óh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból? 10. Míglen fekszel, kicsiny ál-
modozásokkal, kicsiny szunnyadozással, kezeidnek kevés öszvekapcsolásával: 11. Azon-
közben eljı, mint a gyors útonjáró, a te szegénységed, és a te szőkölködésed, mint a paizsos 
férjfiú!” (Szent Biblia. Brit és Külföldi Biblia-társulat, Bp. 1893. 626). A szegénység, sző-
kölködés tehát vagy azért hasonlíttatik a pajzsos emberhez, mert félelmetes ellenségként 
támad az emberre, vagy azért, mert olyan lerázhatatlanul követ bennünket, mint egy hőséges 
fegyverhordozó. A Biblia szerint a szegénység a restség következménye (l. a Zsidó lexikon 
szegénység címszavát: http://www.zsidlex.extra.hu/lex/zsl0839.htm). 

Az eddig talált Krúdy-idézetek (egy kivételével) a szegénység, a nélkülözés jelképe-
ként mutatják fel a pajzsos ember motívumát. Az egyetlen kivétel „Az útitárs”-ban található: 
ebben nem a szegénységnek, hanem a szorongó félelemnek a metaforája az „arc nélküli paj-
zsos ember” (figyelemre méltó itt a pajzsos ember arcnélkülisége, amely sem a Bibliára nem 
vezethetı vissza, sem a motívumot tartalmazó többi Krúdy-idézetben nem fordul elı). Mivel 
azonban szegénység és félelem nyilvánvalóan metonimikus (érintkezési), illetve 
metaleptikus (ok-okozati) kapcsolatban vannak egymással, ez a szöveghely is jól beleillik 
abba a képzetkörbe, melyet Krúdy a pajzsos ember motívumához kapcsolt. 

A Krúdy-életmő betőtengeréhez képest ez a tíz (vagy ha az elsı folyóirat-, illetve kö-
tetbeli közlést egynek vesszük, csupán kilenc) elıfordulás érdektelennek tetszhet. Ám ha fi-
gyelembe vesszük, hogy három mőfajban is (regény, elbeszélés, publicisztika) megtalálható, 
továbbá hogy milyen következetesen alkalmazza Krúdy, a pajzsos ember-t azok közé a szö-
vegek között ismétlıdı szegmentumok közé sorolhatjuk, melyeket BERNÁTH és CSÚRI 
emblémá-nak nevezett (vö. BERNÁTH ÁRPÁD, A motívum-struktúra és az embléma-struktúra 
kérdéseirıl. In: Formateremtı elvek a költıi alkotásban. Szerk. HANKISS ELEMÉR. Akadé-
miai, Bp. é. n. [1971.] 439–68; CSÚRI KÁROLY, A Kosztolányi-novella motívum- és emb-
lémarendszerérıl. In: A novellaelemzés új módszerei. Szerk. HANKISS ELEMÉR. Akadémiai, 
Bp. é. n. [1971.] 77–83), és amelyek fontos tényezıivé válhatnak egy írói életmő szemanti-
kai és pragmatikai koherenciájának. Az itt dokumentált szerény hatókörő adatgyőjtés egy-
szersmind azt is példázhatja, milyen perspektívákat kínál a nagymérető korpuszokban való 
keresés lehetısége a szó- és motívumtörténeti, illetıleg ezen keresztül a stilisztikai kutatás 
számára. 

KEMÉNY GÁBOR 

S ZÓ -  É S  S ZÓ L Á S M A G YA R Á ZA T OK 

Sziget. ’Egykori falu Bereg megyében Lónyától keletre.’ 1865-ben PESTY FRIGYES 
kislónyai anonym adatközlıje a következıket írja: „Sziget a hólt és a nagy Tisza folya körül 
a község hajdani telep helye, most gyümölcsös” (MIZSER, Bereg megye Pesty Frigyes hely-
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ségnévtárában 1864–1865. Nyíregyháza. Levéltári Évkönyv 11. 1995: 465). Ez így, ebben a 
formában megtévesztı, hiszen Sziget nem volt azonos Kislónyával, hanem önálló falu volt a 
Tisza jobb oldalán Eszenytıl délre. Neve 1450-tıl adatolható (CSÁNKI 1: 419). 1566-ban a 
tatárok feldúlják, de 1570-re újjáépül (Conscr. port.). Ám a tatároknál sokkal hatalmasabb 
ellenség végzett ezzel a faluval: „Késıbb a Tisza árja háborgatván a lakosait, a XVIII. szá-
zadba tömegesen átköltöztek Kis-Lónyára s harangjukat is magukkal hozván, az máiglan ott 
csüng a lónyai toronyban” (LEHOCZKY TIVADAR , Beregvármegye monographiája. 
Ungvárott, 1881. 3: 837). Maga a Sziget elnevezés arra utal, hogy a falu a Holt-Tisza és  
a Tisza között feküdt. A lakosok sokat szenvedhettek az árvizek miatt. Ma dőlınév ırzi emlé-
két a kárpátaljai Nagybakos (Свобода) határában. A Szigeti családnevőek is erre a falura utal-
nak Beregszászon, Gelénesen, Lónyán, Munkácson, Tiszaszalkán és Vásárosnaményban. 

M IZSER LAJOS 

A Técsı helynév eredetérıl 1. A Técsı helynév eredete már hosszú ideje foglal-
koztatja a régi máramarosi koronavárosok történetének kutatóit. E rövid tanulmány kereté-
ben megkísérlem számba venni a helynév eredete kapcsán megfogalmazott ötleteket, ma-
gyarázatokat, igyekezve rámutatni erényeikre és hibáikra. Emellett számba veszek néhány a 
kérdés vizsgálata során még nem érintett körülményt, adatot, azt remélve, hogy hozzájárul-
hatok a helynév eredete (sokat vitatott) kérdésének a megoldásához. 

K ISS LAJOS szerint a régi koronaváros neve puszta személynévbıl alakult magyar név-
adással, a helynév a régi magyar Técs személynévnek kicsinyítı-becézı képzıs származéka. 
Az ukrán Тячів és az orosz Tячево egyaránt a magyarból származik (FNESz.4 2: 627).  
A szakirodalomban a helynévnek német eredeztetésével is találkozunk. MELIKA GYÖRGY a 
kárpátaljai németek történetét bemutató munkájában így fogalmaz: „Bei den Ortsnamen des 
Komitats Marmorosch im Raum des Talkessels ist das deutsche Element, wenn auch 
lautlich wesentlich verändert, aber doch nachweisbar. So wird von mehreren Autoren als 
Basis des Ortsnamen Técsı bzw. Tjačevo die deutsche Form Teutsch-au (Teuschau, Deutschau) 
eigentlich »deutsche Aue« gelegt” (2002: 17; az eredetiben több szó félkövér). A szerzı  
– aki a kárpátaljai németekrıl több kiváló tanulmányt írt – a helynév eredetét a közép-
alnémet dietsc (deutsch) és Aue változattal hozza kapcsolatba (i. h.). 

A helynév eredetérıl megfogalmazott különbözı vélemények folytán a kérdés vizsgá-
lata ma is aktuális lehet. Az alábbiakban röviden a településnév eredetére vonatkozó irodal-
mat, fontosabb történeti és nyelvtörténeti adatait veszem számba. 

2. A helynév eredetének tárgyalása elıtt a kérdés történetérıl ejtek pár szót, a helynév 
eredetére vonatkozó korai utalások, források számbavételével. A német eredeztetés elsı al-
kalommal SIMONCHICZnál, Máramaros múltjának kutatójánál jelenik meg a XIX. század ele-
jén, aki a helynevet a német Teuch au-ból származtatta (SIMONCHICZ é. n. 90–1). A német 
eredetet ezt követıen a német lovagrend feltételezett máramarosi jelenlétével hozzák kap-
csolatba. Ennek története egy 1213-as keltezésőnek jelzett, s mint késıbb kiderült, valószí-
nőleg hamis (l. KARÁCSONYI 1902: 13) okiratra vezethetı vissza. Az okiratról elıször 
JERNEY JÁNOS tett említést (1855: 104–6), ezt követıen SZILÁGYI ISTVÁN (1889: 18) és MI-
HÁLYI JÁNOS (1900: 5) az oklevél alapján a német lovagrend máramarosi megtelepedésére 


