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INTERJÚ BARTOS-ELEKES ZSOMBOR TÉRKÉPÉSZ KUTATÓVAL

A névtörténet lakmuszpapírjai
A magyar nyelv és a tudományok Szabó T. Attila-díját 2016-ban alapították a névadó kolozsvári nyelvészpro-

fesszor örökösei: fia, Szabó T. E. Attila és felesége, Magdolna, hozzájuk csatlakozott Borhidi Attila 

akadémikus és felesége. Az alapítók a díjat olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerésére szán-

ták, akik kitűnnek a magyar tudományos szaknyelvek és terminológiák vizsgálatában, igényes használa-

tában és fejlesztésében. Díjazni kívántak olyanokat is, akiknek munkássága kapcsolódik Szabó T. Attila szak-

mai örökségéhez. Az alapítók az évenként odaítélt díj képviseletére, az oklevél, plakett, pénzösszeg ügyeinek 

intézésére a Magyar Nyelvtudományi Társaságot és a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózatát kérték 

föl. Ebben az évben a Kuratórium úgy döntött, hogy a díjat Bartos-Elekes Zsombornak, a kolozsvári egyetem 

földrajztudományi intézete docensének ítéli oda. Az idei díjazottat kutatásairól kérdezte lapunk.

Milyen kapcsolódási pontokat lát a díj névadójának a 
munkássága és az Ön kutatási területei között? Melyek a 
hasonlóságok?
Szabó T. Attila végigélte a nehéz huszadik századot. A 
többnyire méltatlan, gáncsoskodó körülmények ellené-
re intézménnyi munkát végzett, tanítványokat nevelt 
ki. A hatalmas nyelvészeti (helynévtani, nyelvtörténeti, 
nyelvjáráskutatási) munkásságának feldolgozása több 
műhelyben évtizedek óta tartó folyamat, közzététele 
könyvsorozatokat tesz ki. Nagy súllyal bíró megtisztelte-
tés a Kuratórium részéről, hogy érdemesnek talált a díj-
ra. Nagyrabecsülésem a családnak a díj alapítása miatt 

(is). Köszönettel tartozom Bárth M. Jánosnak a jelölésért. 
Hálás vagyok, hogy a kuratóriumi elnök, Péntek János 
évtizedek óta figyelmével számon tart.

Szabó T. Attila dédapám testvérének volt tanártársa a 
nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, később édesanyámat 
tanította a kolozsvári egyetemen. Munkásságából – tér-
képészként – a helynévtani témakörrel vannak kapcso-
lódási pontjaim, eredményeit gyakran felhasználom.
A mai interdiszciplináris tudományos világban talán ide-
jét múltnak tűnik a kérdés, de mégis érdekes lehet: elsősor-
ban térképésznek, esetleg földrajzkutatónak vagy nyelvész-
nek tartja magát?
Nagyváradi gyermekkor után az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem (ELTE) térképész szakán végeztem, így 
térképésznek tartom magam. Ugyan a kolozsvári egye-
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1. ábra. A székely székek első önálló térképe: a csíkkozmási 
Lakatos István 1702-es, latin nyelvű Székelyföld-leírásának 

melléklete (OSZK Oct.Lat.324)
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tem Magyar Földrajzi Intézetének vagyok oktatója, 
de azon belül leginkább térképészetet tanítok, ennek 
ágait kutatom. A térképek minden másnál nagyobb 
tömegben és arányban jelenítik meg a helyneveket, 
aránylag széles olvasóközönségnek. Emiatt az egyete-
men a névírást is tanultuk, Földi Ervin volt a tanárunk. 
Általa kezdtem foglalkozni helynevekkel is, ő később 
az ELTÉ-n védett doktori dolgozatom külső konzulense 
is lett. A kutatási témám kialakulásában meghatározó 
volt még a holland Ferjan Ormeling térképi nyelvhasz-
nálattal, vagy az osztrák Peter Jordan földrajzi nevek-
kel kapcsolatos munkássága. Kolozsváron választható 
tantárgyként helynévtant is tanítok a Babes–Bolyai 
Tudományegyetem Földrajz kari hallgatóinak, ahol a 
témát kifejezetten a földrajz felől közelítjük meg.
Milyen „arányban” alkalmazza egyik és másik tudomány-
terület kérdésfelvetési és vizsgálati módszereit a mun-
kájában?  Mennyire inspirálja az egyik, hagyományosan 
„bölcsészeti” gondolkodásmód a másikat, amelyet inkább 
„természettudományosnak” szoktak tartani?
Maga a földrajz egyik része természet-, másik része 
társadalomtudomány, így két eltérő kutatási módszert 
vegyít. A térképészethez pedig még szélesebb látószög 
szükséges: a felméréstan műszaki tudomány, technika; 

a földfelszín síkra vetítése alkalmazott matematika; 
a kartográfia leginkább vizualizáció, elengedhetetlen 
hozzá a terepismeret, a földrajz; a térképtörténet vagy a 
névírás miatt a történelemhez, nyelvészethez is közünk 
lehet; maga a gyakorlati térképkészítés pedig térinfor-
matika és számítógépes grafika, így még a programozás-
tól a rajzművészeten át a nyomdatechnikáig is eljutunk.

A helynévtan a nyelvészet része, de eredményeit törté-
nészek, geográfusok alkalmazzák. A helynevek kutatása 
esetében a nyelvészek névtani módszerei mellett a hely-
rajzi, azaz topográfiai oldalt hangsúlyoznám. A hely-
név önmagában torzó, a név a helyzetével válik kerek 
egésszé. Pontra vonatkozó név (pl. hegycsúcs, forrás) ese-
tében is szükséges legalább pontos helyzetet megadni, 
földrajzi koordinátát hozzá rendelni. Vonalra vonatko-
zó név (pl. folyó, utca) esetében rögzítenünk kell, hogy a 
név mettől meddig fekszik. A felületre vonatkozó nevek 
a problémásak, hiszen a felület ugyan néha lehatárolha-
tó (pl. tó, erdő, megye), de sok esetben a név vonatkozási 
területe nehezen megfogható (hegység, tájegység).

Példaként Székelyföldet vehetjük. Székelyföld köz-
igazgatási egység volt, éles és stabil határokkal a 
székek 1876-os megszüntetéséig (1. ábra). Utána a 
fogalma átalakult: az addigi közigazgatási entitás 
megszűnt, és e földrajzi képzet csak mentális konst-

2. ábra. Több évtizedes szünet után ismét megjelent a 
Székelyföld tájnév, részlet a többnyelvű Erdély-térképből. 

(Fodor Andrea és Kováts Zsolt, 1991)
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rukcióként él tovább. Vonatkozási területé-
nek határai elmosódtak (2. ábra). Történeti 
tájegységként az egykori székek, vagy a ké-
sőbbi négy székely vármegye, szinte akár 
a magyar autonóm tartomány területét is 
hozzá rendelhetjük. De ez nem esik egybe 
a székely nyelvjárás, vagy a székely identi-
tástudat, viselet, néptánc egymástól eltérő 
elterjedési területeivel, ez utóbbiakhoz 
néprajzi tájegységet köthetünk. E felüle-
teknek van közös eredője, ahol vitatha-
tatlanul Székelyföldön járunk, de néhol 
széles peremvidéke is, ahol a rá jellemző 
sajátosságok intenzitása gyengül. Ilyen vi-
dékeken felmerülnek az olyan kérdések, 
hogy Marosvásárhely mennyire, milyen szempontok 
szerint tekinthető Székelyföld részének. Ráadásul ezek 
a felületek történelmi távlatokban változékonyak. Is-
mertségük, térképi vagy honismereti irodalmi előfor-
dulásuk mértéke függ az adott korszakot uraló hata-
lom támogatásától, tiltásától.

Székelyföld vizsgálatához történeti–nyelvészeti–
néprajzi szakirodalom szükséges, míg a domborzati 
tájbeosztások kutatásához természetföldrajzi isme-
retek kellenek, a határnevek gyűjtéséhez a földrajzi 

helymeghatározás elengedhetetlen. Tehát a kutatá-
si módszerek arányai leginkább a helynév típusától 
függnek.
Egyik fő kutatási  területe a térképek név- és nyelvhasz-
nálatának a története. Ez nyilván nem független a törté-
nelmi változásoktól. Hogyan és mi változott például az 
elmúlt évszázad során Erdélyben?
Érdemes a nemzetté válástól elindulni, tehát in-
kább két évszázadnyi időszakot áttekinteni, hi-
szen ugyanazok a folyamatok játszódtak le minden 
hatalomváltozáskor. A nyitánykor az egyetemes latin 
nyelv helyett az élő nyelvek váltak hivatalossá, így az 
anyanyelvűek (általában a többség) előnybe került, a 

3. ábra. A kolozsvári Bel- és Kül-Torda utcák egy 1880-as 
évek végi várostérképen (Kolozsvár szab. kir. város, Kolozsvári 

Egyetemi Könyvtár H4/1)

4. ábra. Az Egyetem és Petőfi utcák 
1902-ben Kolozsvár átnézeti térképén. 

(Posner és fia, Cholnoky Térképtár 43-1387)
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másajkúak (rendszerint a kisebbség) hátrányba. Kor-
szakonként változtak a hivatalos és kisebbségi nyel-
vek jogai.

A névadás a birtokbavétellel függ össze, az embernek 
csak saját (hely)nevei között teljes az otthonérzete. A 
hatalom ezért a helynevek létét, alakját, használatát 
szabályozni kezdte, különösen az utcaneveket, de a 
településneveket és akár közvetve a domborzati neve-
ket is. Saját képére festette át, szimbolikus térfoglalá-
sa tetten érhető. Neveivel nem a tereptárgy állandó 

tulajdonságát örökítette meg, hanem az aktuális név-
adók eszméinek állítottak emléket. Azt jelölték, hogy kié 
itt a tér. Szabályozták az így kanonizált nevek használatát 
is. Mindezeknek érzékeny lakmuszpapírjai a térképek, 
ahol a szerkesztők – korlátaikhoz mérten – az új neveket 
támogatva, vagy éppen vonakodva jelenítették meg.

Nem régiók szerint, inkább névtípusonként hoznék 
példákat. Kézenfekvő az utcanevek kérdése. Az utcane-
vek a XIX. század végéig mi mást, mint az utcát jelle-
mezték. Kolozsváron a Torda felé vezető utca volt a Tor-
da utca, pontosabban annak városfalon belüli, illetve 
kívüli része a Bel- és Kül-Torda utca (3. ábra). A megnőtt 
városban ez a belvárosi utca elveszítette ezt a funkció-
ját, egy szélesebb út vitte, viszi már a forgalmat Torda 
felé. A belvárosi szakaszon megépült az egyetem impo-
záns épülete, a hatóság lecserélte a Torda utca nevet, az 
utcára jellemző Egyetem utca nevet adta neki. A külső 
szakasz, amelynek egyik épületében Petőfi megszállt, 
a milleniumkor pedig a Petőfi nevet kapta. Ez a név 
ugyan kapcsolódik az utcához, de már inkább szimbo-
likus, inkább a névadóhoz kötődik (4. ábra). Az első vi-
lágháborút követően (a román nyelvűvé vált) egyetem 
utcájának neve nem volt sértő, a semleges Egyetem 
utca név többnyire megmaradt (csak az ötvenes évek 
környékén volt Puskin utca). A külső szakasz névadója 
– a fogadó költővendége helyett – az utca egy másik 
házának lakója lett, azt Avram Iancuról keresztelték el. 
A négy magyar esztendőben ismét Petőfi nevét viselte. 
A kirekesztő korszakok után a népek testvérisége jegyé-
ben mindkét személyt névtáblára tették, kettéosztva 
az utcát: egyik fele Petőfi, a másik Iancu lett. Jellemző, 
hogy a helytörténetet nem vették figyelembe: Petőfi Bi-
asini-fogadója volt a Iancu utcában, Iancu lakóháza a 
Petőfi utcában (5. ábra). Jelenleg Iancu az utca neve, de 
hogy a statisztika rendben legyen, magyar személyek-
ről neveznek el utcákat, lett egy Petőfi utca a külváros-
ban, ami távol áll a kolozsváriak által még mindig Pe-
tőfinek nevezett egykori Kül-Torda utcától.

Kevésbé látványos, de hasonló jellegű a településne-
vek hatósági rendezése is. A hatalmi átrendeződéseket 
a településnevek szabályozása követte: már a Bach-kor-
szakban történt ilyen, erőteljesebb volt a századfor-
dulón a községek törzskönyvezése, és az utóbbi száz 
évben több hullámban is módosítottak a településne-
veken is. Csak címszavakban: a kalotaszegi, két egy-
más melletti, egymástól eltérő nyelvű település, Ma-
gyar- és Oláhgyerőmonostor esetében a törzsköny-
vezéskor az előbbi tarthatta meg a nevét, az utóbbit 
a bizottság Felsőgyerőmonostorra keresztelte; ma 
az előbbi neve veszítette el jelzőjét, az utóbbi neve 
Mănăşturu Românesc (‘román monostor’).

NAGYVÁRADTÓL AVIGNONIG

Bartos-Elekes Zsombort Bárth M. János korábbi dí-
jazott, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor 
Intézetének adjunktusa jelölte a díjra. Ajánlása sze-
rint: Bartos-Elekes Zsombor térképész, névkutató, a 
kolozsvári egyetem docense színvonalas és gazdag 
munkássága nem a szűkebben vett nyelvészet tudo-
mányterületéhez tartozik, de a térképi és hivatalos 
névhasználat vizsgálata, az erdélyi helynévhasználat 
tanulmányozása ezer szálon kötődik az alapítók cél-
jaihoz és a díj névadójának, Szabó T. Attilának mun-
kásságához is. A jelölt középiskolai tanulmányait 
Nagyváradon végezte, majd 1999-ben az ELTE TTK 
térképész szakán szerzett kitüntetéses oklevelet. 
Doktori disszertációját, amelyben két évszázad er-
délyi térképeinek névkezelési gyakorlatát elemezte, 
2006-ban védte meg summa cum laude eredmény-
nyel. 2000-től a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Földrajz Karának oktatója. Kutatási tevékenységének 
egyik fő területe a térképtörténet, a régi térképek di-
gitalizálása, georeferálása és internetes megjeleníté-
se, a térképszerkesztés és térképrajzolás. Két köny-
vében és több tucat tanulmányában behatóan fog-
lalkozott a helynévhasználat alkalmazott kérdései-
vel: a mesterséges névadás (hatósági település- és 
utcanév-rendezések), a névstandardizáció (helység-
névtárak, tájbeosztások, exonimák) és a többnyelvű 
területek névhasználatának problematikájával. Okta-
tóként két évtizede tart térképészeti és helynévtani 
kurzusokat a kolozsvári egyetemen. Térképtörténeti 
és digitalizációs témájú előadásokat tartott vendé-
goktatóként többek között az ELTE Térképtudomá-
nyi Tanszékén, a krakkói Jagelló Egyetemen vagy 
az avignoni egyetemen. Munkásságát több esetben 
szakmai ösztöndíjakkal ismerték el. Tagja a Cholno-
ky Jenő Földrajzi Társaságnak, az MTA köztestüle-
tének, az ENSZ Földrajzinév-szakértői Csoportjának; 
a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földrajztudományi 
szakbizottságának elnöke.
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5. ábra. Az Universităţii (Egyetem) utca, illetve az Avram 
Iancu és Petőfi utcák 1968-ban. (Marian–Poenaru, Kolozsvári 

Egyetemi Könyvtár H78/5)
6.  ábra.. A kolozsvári Farkas utca és Egyetem utca 

találkozásának átalakulása. A színes, 1896-os kataszteri 

térképen megfigyelhető az egykori jezsuita Ókollégium 

és a régi kőszínház valahai helyzete; az 1941-es térkép 

piros vonalai pedig már az 1897-től több lépésben átadott 

egyetemi központi épületet és az 1937-es egyetemiek házát 

jelöli. Mindkét térképen azonosítható az 1746-os Mária-

oszlop eredeti helye, ahonnan 1959-ben szállították el a 

Szentpéteri templom mögé. (www.mapire.eu)
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A helynevek egyrészt eszközeink a tájékozódás-
ban, másrészt kulturális örökségünk részei. Az egy-
mást váltó hatalmak névcseréi a helynevek e két fon-
tos jellemvonását sekélyesítették el: örökség-gyökereik 
megrövidültek; a földrajzi tájékozódás helyett törté-
nelmi tájékozódásban válhatnak eszközeinkké.
Miként tekintenek román térképész kollégái az erdélyi 
névtörténeti, térképtörténeti munkájára? 
Szűk szakma a térképtörténet, a helynévtan, ráadá-
sul inkább csak a geográfusokat ismerem közülük. 
A közös érdeklődés összekapcsol. A román kollégák 
hasonló megfigyeléseket tesznek az egykor nyelvileg 
tarka Dobrudzsa településneveinek vizsgálata során. 
Tanulok értékes anyagaikból, például abból, ahogyan 
Szászföld egykori térképi ábrázolását nemrég feldol-
gozták.
Munkája, a térképek révén nemcsak a nevekhez, de  a szép 
látványhoz, a vizualitáshoz is kötődik. Milyen szerepe van 
a térképeken az esztétikumnak? Mitől szép egy térkép, s 
azon a névfeliratok?
A térkép rendkívül tömör információhordozó. A míve-
sen elkészített térképen tartalom és forma összhang-
ban van. A mondanivalónk közléséhez az eszközeink 
a színek árnyalatai, a jelek formái, méretei. A nevek 
elhelyezésével, méretével, betűtípusával az elemek kö-
zötti mellé- és alárendeléseket láttatjuk. A cél az, hogy 
a mondanivalót e grafikus nyelv révén minél nagyobb 
hatásfokkal értelmezze az olvasó. 

Megváltoztak a hangsúlyok a papírtérképek pia-
cának zsugorodásával, a digitális térképek térhódí-
tásával. A papírtérképek esetében fontos szempont a 
kivitelezés, általa a szerző igyekszik a legjobb csoma-
golásban átadni az olvasónak az ismereteit. A digitá-
lis térképek sokkal nagyobb információmennyiséget 
tárolnak, amelyet egyetlen kimerevített képként nem 
lehet összefoglalni. Helyette a felhasználónak eszkö-
zöket adunk, amelyek által tájékozódhat e térben. Az 
esztétikum helyett a funkcionalitás lett fontos: minél 
hamarabb megtalálni az utat két pont között különfé-
le közlekedési eszközzel. 
Ön többször is díjat nyert a Szép magyar térkép verse-
nyen. Milyen munkákkal? 
Az Országos Széchényi Könyvtárban minden tavasszal – 
kiállítással egybekötött – versenyen díjazzák az elmúlt év 
térképeinek alkotóit. A kétezres években még több térkép-
kiadónak készítettem térképeket, az utóbbi évtizedben 
már kevésbé foglalkozom ilyesmivel. A térkép készítése 
inkább csoportmunka, tehát nem én kaptam a díjat, ha-
nem az a csapat, amely dolgozott, pontosabban az a kiadó, 
amelyik benevezett a versenyre. Többször díjazták a Fodor 
Andrea és Kováts Zsolt által vezetett Dimap Kiadót, amely 
erdélyi, romániai területek autó- és turistatérképeire sza-
kosodott. Ezek egy részét én szerkesztettem, rajzoltam. 
Más kiadót tekintve volt olyan munka is, ahol én voltam 

7. ábra. Részlet Magyarország és Erdély első, XVII.. 
század végi megyetérkép-sorozatának Háromszék-

lapjából. (ELTE Egyetemi Könyvtár Kézirattára, Collectio 
Hevenesiana 91).
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TÉRKÉPÉSZET

a főszerkesztő, díjat kapott az Erdélyi Fejedelemségről ké-
szült történelmi térképünk is.
Sokat foglalkozik térképek digitalizálásával, digitális adatbá-
zisok készítésével, alkalmazásával. Miért fontosak ezek a kér-
dések? Milyen új kutatási területeket nyithatnak meg?
A térképtörténet esetében az utóbbi egy-két évtizedben a 
legizgalmasabb kutatási irány a térképi örökségünk vizs-
gálatában alkalmazott digitális eszközök, e régi térképek 
digitális közzétételi lehetőségeinek kutatása. A régi tér-
képeket szkennelve, vagy a földgömböket lefényképezve 
képállományokat kapunk, amelyek képpontjait a föld-
felszíni pontokhoz tudjuk rendelni, ez a georeferencia. 
A már georeferált térkép ráhelyezhető a mai valóságra. 
Láthatjuk, hogy régi – a felmérések előtt készült, tehát 
XVIII. század előtti – térképen mit hol helyeztek el a ren-
delkezésre álló ismereteik alapján; a térkép torzulásait, 
hibáit mérhetjük, jobban belelátva, hogy melyik szerző 
milyen térképet használt forrásnak. Újabb, már a felmé-
rések alapján, a XVIII. századtól kezdve készült térképe-
ken láthatjuk, hogy a terep hogyan változott, hol húzód-
tak a határok, merre kanyargott a folyó, meddig tartott 
a település, az erdő. És ez fordítva is működik, láthatjuk, 
hogy a mai utak minek a helyén visznek.

Az utóbbi években több jelentős térképet georeferáltam 
(nagyobb munkák esetében kollégákkal együtt): Havasal-
föld első román topográfiai térképét, amelyet a kolozsvári 
festő–fényképész, Szathmári Pap Károly rajzolt; Kolozsvár 
részletes kataszteri térképét a huszadik század első felé-
ből, amelyről minden korabeli épület helyzete méterre 
pontosan leolvasható; az osztrák foktérképet és az an-
nak alapján készült etnikai és felekezeti térképsorozatot, 
amely az 1910-es magyar népszámlálás legrészletesebb 
vizualizálása. Aki szeretne így időutazni, annak ajánlom 
a mapire.eu honlapot, ahol Európa-szinten a legtöbb régi 
térkép böngészhető a mai valóságra helyezve. Timár Gá-
bor szakmai irányításával indult ez, de én is a fenti mun-
káimat ott publikáltam. (6. ábra).
Jelenleg mivel foglalkozik?
A budapesti Egyetemi Könyvtár őrzi az 1700 körül Bécs-
ben élt jezsuita tudós, Hevenesi Gábor több mint száz 
kötetes kézirat-gyűjteményét. E gyűjtemény egyik kö-

tete tartalmazza a török alól frissen felszabadult, Habs-
burg-területté vált Magyarország és Erdély első megyet-
érkép-sorozatát (7. ábra). A hetven kéziratos térképről, 
készítésének hátteréről írok tanulmányt, az erdélyi vár-
megyéket és székeket tartalmazó térképlapokat először 
tesszük közzé nyomtatott formában, Mappæ Comita-
tuum Transylvaniæ címmel. A kötet magyar, román és an-
gol nyelvű lesz, Tamás Sándor térképgyűjtő indítványára 
kolozsvári kiadó gondozza.

E térképtörténeti munka mellett több más is van. Ál-
landó feladat Cholnoky Jenő kolozsvári hagyatékának 
rendezése, kolozsvári tanársága idején összegyűjtött tér-
képtárát digitalizáljuk hallgatókkal. Nemrég történelem 
tankönyvbe rajzoltam térképeket, most a Magyar Nemzeti 
Atlasz munkáját segítem stb.
Ma is változnak a hivatalos és a köznapi nevek Erdélyben? Di-
namikus folyamatról van szó?
Igen, elő a folyamat. Hivatalos nevek tekintetében a leg-
utóbbi jelentős változás a legalább 20 százalékos kisebbsé-
gi lakossággal rendelkező települések neveinek kitáblázá-
sa volt, 2001-ben. Akkor megvizsgáltam, hogy az így hiva-
talosított nevek mennyire térnek el a használatban levő, 
korábban egységesített kisebbségi nevektől. Érdemes oda-
figyelni erdélyi városok utcanév-változásaira: örvendetes 
folyamat, hogy több volt szász városban visszaadták a régi 
utcaneveket, és kitáblázták a történelmi névváltozatokat.

A közösségi nevek is folyamatosan alakulnak. Ilyen 
Kolozsváron a főtérről nyíló, szimmetrikus alakú palo-
tákkal díszített utca, amelyet a köznyelv Tükör utcának 
hív, hiszen ez jobban illik rá, mint a korszakonként cse-
rélődő hivatalos neve. 
Ezeket a változásokat hogyan gyűjti? Terepen? Vagy telekköny-
vi kivonatokat, tulajdonlapi bejegyzéseket, önkormányzati ha-
tározatokat böngészve? 
Utazás közben rááll a szemem a helyszínelésre, felfigye-
lek a változásokra. Követem azokat, utólag határozatok-
ban utánanézek. Térképszerkesztőként állandóan frissít-
jük a térképeinket, leellenőrizve, hogy mi változott, pl. a 
helységnévtárban, így készítjük elő az új kiadást.

Diákokat tanítva évről-évre látom az új generációkon, 
hogy hogyan változik a névhasználatuk. A régebben 
sokféleképpen hívott hegység hogyan egységesül Erdé-
lyi-szigethegység alakban, kezd ismét ismertté (de nem 
használttá) válni a Jászvásár és más moldvai magyar te-
lepülésnevek, a tudatukban élő Székelyföld pereméről 
kezd eltűnni Marosvásárhely. Érdekes az is, ahogy a ko-
lozsvári diákság a város utcáit megnevezi, bele nem gon-
dolva, vegyesen használja a történelmi magyar utcane-
veket, a régebbi és mai román neveket, azok fordításait, és 
akár friss közösségi neveket is.

GÓZON ÁKOS

AZ EDDIGI DÍJAZOTTAK

2018-ben Tamás Dóra egyetemi adjunktus, termino-
lógia-kutató volt a díj kitüntetettje, Bárth M. János 
egyetemi adjunktus, a Szabó T. Attila történeti hely-
névanyagának gondozója különdíjat kapott. 2019-
ben Kuna Ágnes egyetemi adjunktus, terminoló-
gia-kutató kapta a díjat, N. Fodor János egyetemi 
adjunktus, történeti személynév-kutató a különdíjat.


