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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



adattal, szemléletes idézettel, lelkiismeretes hivatkozással.

A II. rész c:Gne: Erdély:i.diákok a középkori egyetemeken /37-

120/ statisztika:i. aaatokkal, graf:i.konokkal, térképekkel gaz-

dagon illusztrált lefrása azoknak a tendenc:i.áknak és általános

szokásoknak, amelyek a korabel:i. Erdély fölsőbb iskolázására

jellemzők voltak. Központ:i. helyet foglal el ebben a fejezetben

:i.sa társadalmi szempont~ elemzés, de a III. rész /Egyetemet-

jártak és a középkor:i. erdélyi társadalom/ legkiemelkedőbb ér-

deme azoknak a hatásoknak a v:i.zsgálata, amelyek a hazatért ta-

nulók tevékenysége következtében tapasztalható. H:i.ndaz egy-

házi, m:i.ndpedig a világi egyetemet végzett személyek munkás-

ságát, társadalomban betöltött helyét, környezetükre tett ha-

tását megv:i.lág{tja. Utóbbiak esetében az egyes foglalkozások

/kincstári hivatalnokok, orvosok, iskolam.esterek/ szerint is

különbséget tesz a kutatásban, s {gy igen szép, szines, moz-

galmas képet fest a középkori Erdélyről.

A munka névtan:i.lag legérdekesebb és legértékesebb része

a Diáknévsor /197-347/. Összesen 2496 személy adatait közli a

keresztnevek lat:i.nizált betásorrendjében, /Sajnos, terjedelmi

okok miatt lemondott a névváltozatok kÖzléséről./ A keresztne-

veket tehát nem ismétli meg Jjból, hanem az ugyanolyan alapnevd

személyeknek a névkiegész{tő szavai /legtöbbször származási

helyre utaló helynév, de elöljáróval/ állnak a szócikk élén.

Ezután a beiratkozás időpont ja , vagy ha ez ismeretlen, az el-

so emlités ideje következik. Utána áll az egyetem megnevezése,

a beiratkozási d{j összege, a d:i.áknakaz egyetemi tevékenysé-

gével kapcsolatos többi ulformáció /a megszerzett fokozat, a

tanulóház vagy bursza, ahol megszállt/, végül pedig az egye-

tem elvégzése utáni életrajz:i. adatok zárják a névcikket,

A szép számJ névadat lehetőséget ad névstatisztikai vizs-

gálatokra, Megállapíthatjuk, hogya vizsgált időszak fOlyamán

Erdélyben 117 név fordult elő az egyetemre jutott /tehát ma-

gasabb m{{veltségi réteghez tartozó/ férfiak körében, A nevek

gyakorisági sorrendje a k6vetkező volt.
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5. Georgius 103 4,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~; 58--62. ~"S1l1asihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 0,2 ;~
6. Andreas 93 3,7 Dioni.sius .4

7. Stephanus 89 3,6 Gabriel l~

8. Valentinus 85 3,4 Gallus 4
9. Thomas 84 3,4 Gerhardus 4

10. Harinus 80 3,2 63--70. Ada;n 3 0,1
ll. Jacobus 79 3,2 Damianus 3
12. Antonius 64 2,6 Helias 3
13. Paulus 60 2,4 Richardus 3
14. Ladislaus 59 2,4 Seraphinus 3

15--16. Laurentius 53 2,1 Tilmanus J
M a tih .La s 53 Venceslaus J

17. Gregorius 48 1,9 Zacharias 3
18. Franciscus 42 1,7 71--83. Adalbertus 2 0,1
19. Simon 41 1,6 Adrianus 2
20. Blasius 40 1.,6 A1.exius 2

21.--23.Cristianus 38 1,5 Daniel 2
Gaspar 38 Gervasius· 2
Lucas 38 Hermolanus .2

24. Bartholomeus 35 1,4 Lazarus 2
25. Matheus 33 1,3 !v1arce1.1.us2
26. Benedictus 30 1.,2 Rochus 2
27. Sigismundus 22 0,9 Saletiel 2
28. Albertus 19 0,8 Thobias 2

29. Ambrosius 18 0,8 Tristanus 2
30--31. Emericus 17 0,7 Udalricus 2

Leonardus 17 84-ll7. Abraham 1 0,04
32. Servatius 16 0,6 Absolon 1

33--34. Demetrius 13 0,5 Bertholdus 1
Vincencius 13 Bethlehen 1

35--37. Dominicus 12 0,5 Celest'lnus 1
!vlelchior 12 Cherubin 1
Sebastianus 12 Chilianus 1

38. Clemens II 0,4 Colomanus 1
39--41. Augustinus 10 0,4 DandaJ.us 1

Barnabas 10 Erhardus 1
Cristophorus 10 Eustachius 1

42. Harcus 9 0,4 Felicianus 1
43--45. Balthasar 8 0,3 Fredericus 1

Brictius 8 Hubertus 1

Hieronimus 8 Josephus 1
46--47. Bernardus 7 0,3 Leo 1

Fabianus 7 !vIaternus 1
48--54. Achatius 6 0,2 Mauricius 1

Egidius 6 Nicasius 1
Erasmus 6 Nicodemus 1
He=icus 6 Otmarus 1
Osvaldus 6 Otto 1
Urbanus 6 Palbertus 1
TJophgangus 6 Peregrinus 1.

55--57. Co=adus 5 0,2. Peso1.dus 1
David 5 Quirinus 1
Philippus 5 Rupertus 1.
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Hindebből megállap:Ltható, hogy sokkal gazdagabb volt a

fölhasznált névanyag a későbbinél. Sok olyan név fordul elő,

amely egyáltalában nem található meg Karácsony Sándor Zsigmond

XVI--XVIII. századi névgy{ijtésében /Személyneveink 1500-tól

1800-ig. Bp., 1961./. Kétségtelen azonban az is, hogy v~~ sok

olyan név, amely majd éppen a reformáció révén terjed el, s

korábban nem volt megtalálható, vagyis az erdélyi egyetemjárók

között nem viselte senki. A leggyal'wribb nevek k öz ö t t olyanok

is szerepelnek, amelyek a későbbiek folyamán háttérbe szorul-

tak, vagy legalábbis vesztettek népszer{{ségükbŐl /Hiklós, Bá-

lint, Jaltab, Lőrint, Simon, Balázs stb./. Hások viszont csupán

néhányszor találhatók meg csak a névanyagban, s később szaporo-

dott meg a számuk /Gábor, József, Szilveszter, Vendel stb./.

Jóllehet itt figyelembe kell föltétlenül venni a regionális

hatást. Elképzelhető, hogy Erdély területén később ser:!lettek

ezek gyakoribbak, az előzők viszont megtar'thatták népszer{isé-

güket.

A személynévanyag vizsgálati lehetőségén tJl a helynevek

korabeli alakjaira is választ kaphatunk a kötetből. Kiváló

helynévmutató /348-80/ seg{ti az eligazodást azok számára, a-

kiket ez a témakör érdekel. Itt nem csupán a nevek előfordulá-

saira utaló számokat találjuk meg, hanem a legtöbb névről rész-

letes és hasznos történeti magyarázattal szolgál a szerző, tel-

jes filológiai apparátussal kiegész:Ltve.

Végül egyetemenként és évenként csoportos{tva utal egy

mutató az egyes személyek előfordulásának sorszámaira, amely-

bol szinte minden statisztikai szám{tás nélkül Inegállap{tható,

hogy hová, mikor, hány erdélyi tanuló iratkozott be.

A könyv tehát elsosorban a kultJrtörténet, oktatás törté-

net, társadalomtörténet kutatói számára í'ölbecsülhetetlen ér-
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ték{i,de a névtani kutatás 01;:számára is forrásérték{{, naé;.7ol1

sok oldalról megközelithetö kiváló edattár.

HAJDÚ HIHÁLY

NYELVÉSZETI TANUU1Á."qOK 1980.

Kritérion, Bukarest, 1980.

Először veheti kézbe a nyelvészet iránt érdeklődő olvasó

tanulmánykötebe szerkesztve a kolozsvári magyar nyelvjárásk~-

tatók dolgozatait.

TEISZ~q PÁL előszavából megtud juk, hogy a kolozsvári

nyelvészek évtizedek óta sokirányJ felmérést végeznek a mold-

vai csángók körében és Erdély minden magyarlakta területén.

Az adatfeltárás két fontos területen folyt, illetve folyik:

az egyik a romániai magyar nyelvjárások rendszerének feltárá-

sa, a másik a hely-, illetve személynévrendszer történeti és

mai állományán~~ össze~jtése. E kutatások eredményéinek fel-

dolgozását már a magyarországi olvasóközönség is ismeri, s re-

méljük, hamarosan lehetőség nyilik arra, hogy értesüljön az

Ójabb eredményekről is, ugyanis az e kötetben közölt tanulmá-

nyok egy része az Újabban felkutatott, más része pedig a már

korábban összegy{ijtött nyelvi anyagot dolgozza fel.

A tanulmánykötet a következő hat dolgozatot tartalmazza:

BALOGH DEZSŐ -- TEISZLER PÁL: Hutatv-ány ~larosvásárhely vidéke

tájnyelvi atlaszából /7--34/; GÁLFFY MÓZES: Tájszót{pusok a

marosmagyar~nyelvjárásban /35--50/; B. GERGELY PIROSKA: Szer-

kezeti, funkcionális és vársadalmi összefüggések a családnevek

népi használatában /51--80/; KOVÁCSh':ÉJÓZSEF HAGDA: Eavasalja

mai családneveiről /91--118/; HURÁDIN LÁSZLÓ: Néhány növény-

név erdélyi földrajza /119--129/; PfuVTEK JÁNos -- SZABU ATTILA:

A régi növényvilág és változásai a kalotaszegi földrajzi ne-

vek tükrében /131--172/.

E kötet minden tanulmányaD~sznos, tanulságos olvasmánya

lehet nemcsak a nyelvészeknek, hanem a nyelvészet iránt érdek-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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