
sát /különösen olyankor, amikor angol megfe1e1ője is van a ma~

ori névnek/, legtöbbször viszont általános égtáji utalást vagy

még azt sem kapunk a helyek lokalizálásához. NÍg szemléletes

rajzok mutatják be a különleges állatokat, szerszámokat, mun-

kafo1yamatokat, amelyek nevei előfordulnak a helynevekben, e-

gyetlen térkép sem segiti a tájékozódást, a nevek földrajzi

viszonyainak megértését.

A könyv különlegessége mellett is nagyon értékes és hasz-

nos valamennyi névtannal foglalkozó szakember és az érdeklődő

~agyközönség számára. A személyekről kapott nevek magyarázatai

az antroponimia kutatóit is érdekelhetik, az összehasonlltó

helynévkutatás /amely még meglehetős en gyermekcipőben jár, s

a párhuzamos névadáson kÍvül alig van szakirodalma/ pedig hal-

latlan gazdag anyagot kap a szerző lelkiismeretes névgytijtése,

sokoldaIti és alapos névmagyarázatai eredményeként.

I ,

HAJDU MIHALY

SZEGED HEGYEI vÁRos KÖZTERÜLETI NÉVJEGyzÉKE.

/Szeged, 1980./ 124 lap.

Néhány évvel ezelőtt rendelet jelent meg arról, hogy va-

lamennyi magyarországi településnek jegyzéket kell fölfektet-

nie a területén levő közterületek neveiről, s ezeket a Népes-

ségnyilvántartó Hivatal egységesiti, számon tartja, s a végle-

gesnek tartott nevekről érteslti a települések tanácsait. Ezek

a jegyzékek el is készültek, s minden tanács igazgatási osztá-

lyán hozzáférhetők. Nyomtatásban való megjelenésükre azonban

még eddig nem láttam példát, s ebben minden valószÍnJSég sze-

rint Szeged város ~ttörő szerepet vállalt. 1013 közterületi

nevét nemcsak betdrendes sorrendben tette közzé, hanem a kö-

ze1mJltban megváltoztatott nevek esetében a régi neveket is
I

föltünteti az ~jak mellett. Igy nemcsak a névstrukt~ra vizs-

gálatára ad kiváló adattárat ez a könyv, hanem bizonyos tör-

téneti vonatkozás~ következtetések levonására is alkalmas, a
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névadási, névváltoztatási gyakorlatra is fényt vet. Jóllehet.

ezeket a szemponkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt okat kiválóan ér.vényes:Í.tettePÉTER LÁSZ.LÓ

nagyszeríizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkony ve ,RQPONMLKJIHGFEDCBAI S ze g e d utcanevei,szeged, 197'4./.m ég sem fö-

lösleges ennek a közterületi névjegyzékneka megJelentetés.e.

Ii-lindenbevezetés, magyarázat, használa ti utas:Ítás, gya-

korlati tudnivaló nélkül kezdődik a nevek bet~endes fölsoro-

Lá.s a a kerület, illetve az előváros jelével. Ezt a .jelet a cÍm-

lap hátoldalának jelmagyarázata oldja föl. Megtudjuk, hogy öt

községet csatoltak a közelm~ltban Szegedhez /Algyő, Gyálarét,

Kiskundorozsma, Szoreg és Tápé/, s mindezek után sincsen két

azonos név a jegyzékben. /Ideje lenne megvalós:Í.taniBudapes-

ten is már ezt végre!/

Különösen érdekes a névváltoztatások módszereinek megis-

merése. Ezekről nem szólhatott Péter László emlitett könyve,

mivel anyagát előbb zárta le, mintsem a községegyes:Ít6sek és

utcaelnevezések megtörténtek volna, csak 1973-ban csatolták

Szegedhez a fölsorolt helységeket, de egy jeles cikkben /Nyr.

CI, 164-70/ beszámolt az 1974. évi szegedi utcanévrendezésről.

Ezek a névváltoztatások egészükben és részleteikben is tükrö-

zik azokat az elveket, amelyeket a Szeged utcaneveiben Péter

László megfogalmazott, s nagyszer~ példát mutatnak arra, hogy

a jól megirt tudományos munka hatással lehet, és adott eset-

ben volt is hatással a hivatalos szervek tevékenységére. Végr@

azt látjuk, érdemes dolgozni, van a komolyan végzett tudomá-

nyos munkának közv~tlen haszna és jelentős eredménye.

Nézzük azonban a névváltoztatásokat! Több Ady Endre elő-

tag~ közterületnevet kell megváltoztatni. Egy Ady tér lett,

egy Adél köz. Az utóbbi különös asszociáció, talán jobb'lett

volna Léda alakban fölhasználni a nevet, ahogyan Ady megal.-

kotta. Az egyik Szondy utca Apród utca lett, Móricz Zsigmond

utca nevét Árvácska utcára változtatták. Az egyik Árpád elo-

tagJ névboI Ákos, a másikból Álmos lett. Az egyik Toldi utca

tijneve Bence utca, a másiké Miklós utca, a harmadikból Elod

utca; a CI"lllagutcáé Bolygó utca, a Deák Ferenc utcáé Bölcs

utca stb. Az asszociáció néha nemcsak meglepő, hanem kissé
I
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talán komikus is. Pl. Árviz utca Belvizutca, Fiumei ut-

ca -- Csónak utca, Partizán utca Kuruc utca stb. Teljes mér-

tékben helyeselhető, hogya közismert személyekről elnevezett

utcák neveiből el aradt a keresztnév: Ady tér~ Bartók tér,Dó-

zsa utca, Erkel utca stb., ugyanakkor az összetéveszthető,

vagy kevésbé ismert személyek esetében megmaradt: Alpári Gyu-

la utca, Arany János utca, Bacsó Béla utca, Bakay Nándor utca,

Balázs Béla utca stb. Érthetetlen, hogy miért tartották meg a

doktori ctm ~öltüntetését a Dr. Kálmán András utca nevében.

Néhány ki~ogásolható ~j név akad ugYan az egész könyvben /pl.

Damjanich utca -- Dimitrov utca, Maros utca -- Maros-torok ut-

cai, egészében azonban igen szép, könnyen megjegyezhető, nyel-

vileg ki~ogástalan az új nevek kiválasztása.

Különösen ~igyelmet érdemel az a törekvés, hogy néhány

szép nyelvjárási jelenséget visszatükröztetnek az utcanevek-

ben, s ez különleges helyi jellegzetességet ad az egész név-

struktúrának. Hangulatos és egyáltalában nem provinciális,- in-

kább tiszteletet érdemlő hagyományőrzésre vall az ö-zés tük-

röztetése a Csöndes, Fölszél, Föltámadás stb. nevekben. Meg

lehetett volna gondolni még talán a Felső- kezdet~, sőt a Fel-

szabadulás utcanévben is az ö-vel való hivatalossá tételt. A

Mester, Fecske, - hegy stb, nevekben azonban helyesen hagyták

meg az e-vel való irást. Ezek megváltoztatása már esetleg az

ellenkező eredménnyel járt volna, Nagyon ~inom arányérzékkel

járt el a névváltoztató bizottság /amelynek összetételéről,

sajnos, a könyv nem árul el semmit/o

Hasonló szép helyi sajátság az Oskola alak megtartása, a

régebbi tövek használata a helynevek -i képzős változataiban

/Makai, Tápai/, s ezeken kivül még néhány leheletnyi ~inomság

/Tarján széle, Maros-to, Tutaj, Csónak, Sövény, Sóhordó, Ponty,

Palánk, Ladik stb. utcai teszi különlegesen ~igyelemreméltóvá

Szeged Jj utcanévrendszerét. Nem volt telllitoktalan ennek a

névjegyzéknek a kiadása, hiszen nem csupán a hivatalos hasz-

nálók ~orgatják haszonnal, hanem mintául szolgálhat más váro-

sok utcanévváltoztatásaihoz, s kiváló adattára a tudományos
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h~tatásoknak, az egybeveto - összehasonlító névrendszertani

vizsgálaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt cknak ,

HAJD0 ~IIII.ÁLY

TONK SJl.."\J"DOR,ERDÉLYIEK EGYETEHJ ÁRÁSA A KÖZÉPKORBAN.

Bukarest, 1979. 398 lap + térk.

A középkori egyetemek kérdése már igen régóta foglalkoz-

tatja a tudományt. ÁBEL JENŐ /Egyetemeink a középkorban. Bp.,

1881./ már a m~lt században önálló kötetben foglalkozott a kér-

déssel, s nagyon sokan a névtudomány számára is has~~álható a-

da toka t tártak föl /FRAKl'l"ÓIVILHOS, ]'lagyarországi tanárok és

tanulók a bécsi egyetemen a XIV. és XV. században. Bp., 1874;

PAP KÁROLY, Ferrarai és perugiai magyar tanulók a XV--XVIII.

sze.z.adzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbó L, ItK. XI, 3ó8-72; SCIIRAUF KÁROLY, A bécsi egyetem

magyar nemzetének anyakönyve 1453-tól 1630-ig. Bp., 1902; ~~-

~AS VERESS, ]·latricula et acta Hungarorum in universitatibus

Italiae studentium. I. Padua 1264-1864. Kolozsvár, 1915; VE-

RESS E~~RE, Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anya-

könyve és iratai, 1221-1864. Bp., 1941. stb./. Az utóbbi idő-

ben is szép számmal találhatók cikkek, adatközlések, forrás-

kiadványok ebben a témakörben /SZÉKELY GYÖRGY: Fakultat, Kol-

legium akademische Nation -- zusammerJlange in der Geschichte

der mitteleuropaischen Universitaten des 14. und 15. Jahrhun-

derts. = ELTE Annales, Sectio Historica XIII, 47-78; KOVÁCS

ENDRE, A krakkói egyetem és a magyar mavelődés. Bp., 1964;

VARGA DffiE: Hagyarországi tanulók a padovai egyetemen a XV--

XVI. századfordulón. ItK. LXXIX, 211-8; É. KISS SÁNDOR: A

krakkói magyar bursa regestrumának nevei. ~myj. XVI, 71-90/.

Mindezek után meg kellnéznlink azt, hogy mi az az ~J, többlet,

s elsosorban névtani szempontból hasznosftható, amit TONK sÁN~

DOR könyve tartalmaz.

Az egyetemi oktatás történetére vonatkozó részletei /10-

, 36/ hallatlanu1 érdekes kuttirtörténeti 1eirások, sok pontos


