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Bevezetés 
 

A névadás ősi szokás, egyidős az emberiség történelmével. Erről számos ókori forrás tanúskodik, 

többek között a Genezis könyve, amiben a névadások kapcsán olvashatunk például arról, hogy 

Ádám nevet ad az állatoknak, Káin az általa alapított várost a fiáról nevezi el, azt a várost pedig, 

ahol az égig érő torony építésének terve isteni ítélet nyomán meghiúsul, Bábelnek nevezik el, 

ami héber nyelven azt jelenti „összezavarni”, és ami azóta is a kommunikáció válságának a 

szimbóluma.  

A megnevezéseket hordozó közneveken kívül mindig szükség volt azonosító nevekre, ezeket 

nevezzük tulajdonneveknek. Az azonosításon túl a tulajdonnevek jelzik a névadó kapcsolatát a 

név hordozójával: a születő gyermek nevét a szülők határozzák meg, a megvásárolt telek a 

tulajdonos „nevére kerül”. A névadás legtöbbször szabályozott keretek között történik, hiszen a 

név gyakran valamilyen birtokviszonyra utal, jelöli, hogy kihez tartozik a megnevezett, ki 

vállalja érte a felelősséget.  

A fenti megállapítások a helynevekre is vonatkoznak. A helynevek, akárcsak a többi tulajdonnév 

azonosítanak, ugyanakkor identitáshordozók, szimbólumok. 

Az elnevezés indítékai között az esztétikain kívül (a névadónak tetszik a név) számos egyéb 

tényező is felfedezhető: a név tulajdonságot jelöl (a Fekete-tenger a víz sötét színére utal), 

ugyanakkor jelzi a névadónak egy adott közösség, társadalmi csoport, nemzet, sőt értékrend 

melletti elköteleződését is.  Ezt szemlélteti a kezdetben New Amsterdam nevet viselő New York 

város nevének története. A várost a Holland Kelet-Indiai Társaság alapította 1624-ben, de 1664-

ben a város irányítását átadják az angoloknak, akik a yorki herceg tiszteletére átnevezik New 

Yorknak [HISTORY.COM.STAFF - 2010]. Az Amerikai Egyesült Államok keleti partjain 

található városok bibliai forrásanyagú nevei – Philadelphia, Salem, Gilead stb. – az Angliából 

elvándorló, Új-Angliában letelepedő és ott kolóniákat alapító protestánsok hitéről tanúskodnak. 

Nem véletlen tehát az egyének, közösségek, különböző intézmények, politikai formációk azon 

törekvése, hogy a névadást, a névátörökítést, a névcserét minél inkább kisajátítsák, saját 

ellenőrzésük alá vonják, hiszen nomen est omen, a név, beleértve a helyneveket is, kötelez, 

elárulja viselőjét, intő jel. 

A nemzeti nyelveken történő helynevek anyagának a rögzítésén, szabályozásán túl egyre 

fokozottabb igény mutatkozik arra is, hogy a helynevek részei legyenek az idegen nyelveken 
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történő kommunikációnak. Az egyik legelterjedtebb és talán legnagyobb presztízsű nyelve a 

nemzetközi kommunikációnak az angol. A helynevek angol névváltozataira szüksége van 

nemcsak a tudományos világ szereplőinek, hanem az utóbbi évtizedekben óriási fejlődést mutató 

turizmusipar érintettjeinek is. 

A kutatásom során arra kerestem a választ, hogy milyen gyakorlat érvényesül a romániai 

helynevek angol nyelvi környezetben történő használatakor, és kísérletet tettem arra, hogy 

felvázoljam, milyen alapelvek nyújthatnak segítséget szakíróknak, fordítóknak a helynevek 

megfelelő átültetésére úgy, hogy közben lehetőleg minél inkább megőrizzék azt az 

identitásréteget, jelentést, értéket, amit a név hordoz. 

 

Elsősorban angol szerzők és kiadók által megjelentetett értelmező szótárakat, enciklopédiákat, 

Romániáról szóló útikönyveket, turisztikai honlapokat, albumokat, regényeket vizsgáltam, 

továbbá kutatásom tárgyát képezték az angol névváltozatok tekintetében fokozottan igényesnek 

minősülő geológiai tárgyú tanulmányok is. Ugyanezekben a műfajokban magyarról, illetve 

románról angolra fordított kiadványokat is vizsgáltam.  

A névforrásaim összegyűjtése során összesen  ötvenkét kiadványt tanulmányoztam át, példákat 

kerestem – nemcsak a főszövegben, hanem a névmutatókban és a térképeken is – a főbb 

romániai földrajzi nevek angol névváltozataira, a földrajzi megjelölések közül azonban néhány 

kivételt leszámítva példáim kizárólag Kolozsvárra szorítkoznak. 

 

A kiadványokat két csoportra osztottam (lásd a Névforrások hivatkozásai című 7. mellékletet).  

Az első csoport huszonöt angol nyelvterületen megjelent angol nyelvű kiadványt tartalmaz, 

ebből tíz könyv (egy atlasz, két enciklopédia, a többi útikönyv, útleírás, regény – a kolozsvári 

British Council könyvtárának Romániával kapcsolatos, az országot bemutató könyvei), négy 

földtani jellegű tudományos publikáció, és tizenegy digitális sajtótermék utazási rovataiban 

megjelent cikk, utazási irodák természetes és ember alkotta vonzerő-leírásai.  

A második csoport húsz magyar és román szerző angol nyelvű fordítását tartalmazza: magyar 

szerzőktől négy könyvet, egy tudományos publikációt és négy interneten elérhető cikket, román 

szerzőktől három könyvet, négy ismertető füzetet (a kolozsvári Turisztikai Információs Központ 

kiadványai), hat turisztikával foglalkozó honlap leírásait és két geológiai tárgyú publikációt. 
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Néhány névváltozatra rákerestem két általam gyakran használt magyar–angol szótárban és egy 

román–angol szótárban. 

A feldolgozott források zömében 1990 után jelentek meg, a névforrásaim között azonban 

szerepel három olyan kiadvány, amelyek a régmúlt idők Romániáját, Erdélyét idézik.  

Karl Baedeker könyve az Osztrák–Magyar Monarchia országairól legelőször 1900-ban jelent 

meg [KARL BAEDEKER 1900], Patrick Leigh Fermor könyve [PATRICK LEIGH FERMOR 

2005], több kiadást is megért, a szerző azonban még a két világháború közötti időszakban járt 

Erdélyben, és a könyv egy erről az útról szóló regényes élménybeszámoló. Bánffy Miklós 

angolul kiadott Erdélyi története [MIKLÓS, BÁNFFY 2016] is ebbe a kategóriába sorolható, 

hiszen a fordítás alapját képező regény első kiadása 1935-ben jelent meg, cselekményi ideje 

pedig még az első világháború előtti időszak.  

E három kiadvány vizsgálata azért volt fontos számomra, mert jól tükrözik a romániai helynevek 

angol használatának a hagyományát, illetve a régebbi kiadványok helyneveinek a fordítási 

gyakorlatát. 

  

A forrásanyagból kiválasztott neveket adatbázisba rendeztem (Névváltozat-gyűjtemény - 8. 

melléklet), megjelöltem a névváltozatok rövidített alakú forrását, illetve ahol lehetett, megadtam 

a névváltozatok első előfordulásának helyét (oldalszámot; az oldalszám melletti t betű jelzi, hogy 

a név forrása egy az adott oldalon megjelenő térkép). Félkövérrel jelöltem az angol 

kiadványokban a soron következő fejezetekben részletezett irányelvek szerint elfogadhatónak 

minősülő névváltozatokat. 

Tanulmányoztam, hogy hogyan jelennek meg az átvett helynevek egy és ugyanazon kiadvány 

különböző részeiben (főszövegben, képaláírásokban, tartalomjegyzékben, mellékleteken, 

térképeken, névmutatókban stb.), és mennyiben rekonstruálható az átvett, lefordított, átnevezett 

helynévből az eredeti magyar vagy román név.  

Romániai magyar helynevek esetében könnyen kialakulhat az a gyakorlat, hogy angol nyelvi 

környezetben nem a magyar, hanem a román helynév válik a meghatározóvá. Választ kerestem 

arra is, hogy mennyire előírható vagy tudatos ez a gyakorlat, illetve van-e ennek a gyakorlatnak 

más, elfogadható alternatívája. 
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I. Névátvétel, fordítás, új név – a forrásnyelv (magyar) 

szemszögéből 
 

Ahhoz, hogy jobban átlássuk, értelmezni tudjuk a helynevek átültetésének a gyakorlatát, 

tisztáznunk kell, hogy a forrásnyelv (a dolgozatot tekintve elsősorban a magyar) a helynevek 

területén milyen jellegű szavakat, szókapcsolatokat, kifejezéseket tartalmaz. Mi okozhat fejtörést 

azoknak, akik romániai helyneveket vonultatnak fel angol szövegkörnyezetben, miben más ez a 

munka tulajdonnevekneknek egyik nyelvből a másikba történő, egyszerű átemelésénél?  

 

A magyar nyelv- és földrajztudomány a földfelszín részleteinek azonosítását szolgáló 

tulajdonneveknek két csoportját különíti el. 

Földrajzi névnek nevezzük azokat a tulajdonneveket, amelyeket kisebb-nagyobb közösségek a 

földfelszín természetes vagy mesterséges részleteinek azonosítására használnak. A földrajzi 

nevek további alcsoportokra bonthatók [FÁBIÁN-FÖLDI-HŐNYI 2003:15]. A tudomány által 

számon tartott földrajzi nevek közé sorolják a domborzati neveket (hegységek, síkságok stb.), a 

vízneveket (óceánok, tengerek, folyók stb.) és a területneveket (tájnevek, határrész nevek), a 

közigazgatás által számon tartott nevek közé tartoznak az igazgatási területnevek (országok, 

megyék stb.), a településnevek (helységnevek, helységrésznevek) és a közterületnevek. 

A második csoportot a földrajzi megjelölések képezik, amelyek olyan alakulatokra 

vonatkoznak, amelyek a földfelszínnel csak közvetett kapcsolatban vannak. Ide tartoznak az 

intézményeket jelölő nevek (Kolozsvári Állami Magyar Színház, Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem stb.), az intézményszerű létesítmények nevei (Házsongárdi temető, Gerendás 

panzió stb.), és egyéb mesterséges létesítményeket jelölő alakulatok (Bernády-szobor, Karolina-

oszlop stb.) 

A helynevek átvétele, fordítása szempontjából fontos adalék, hogy mind a földrajzi nevek, mind 

a földrajzi megjelölések lehetnek egytagúak (Duna, Arad, Erdély) vagy többtagúak (Erdélyi-

medence, Szent Anna-tó, Bánffy-palota). Többtagú helynevek esetében a nevek utolsó tagja 

rendszerint egy földrajzi fogalmat jelölő főnév, úgynevezett földrajzi köznév (hegység, tó, tér 

stb.), a helynevek előtagja pedig földrajzi jellegű jelző (erdélyi, keleti, új, alsó stb.). A földrajzi 

név vagy földrajzi megjelölés tehát általában egy vagy több megkülönböztető tagból és egy elő- 

és/vagy utótagból áll (a Hargita-hegység esetében a Hargita a megkülönböztető tag, a hegység 
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pedig földrajzi köznévként meghatározható utótag, a Hideg-Szamos-völgy névben, a Szamos a 

megkülönböztető tag, a Hideg a jelzőként funkcionáló előtag, a völgy a földrajzi köznévként 

meghatározott utótag). 

Gercsák Gábor térképész, a földtudományi szövegek angol szakfordítója, aki az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen szakfordítást tanít, és a hamarosan megjelenő Magyarország Nemzeti 

Atlasza új, magyar–angol kiadásának egyik szerkesztője több tanulmányában [GERCSÁK 2005, 

2015, kézirat] foglalkozik a magyarországi földrajzi nevek angol nyelvű használatával. Amellett, 

hogy kidolgozott egy jelenleg még kiadatlan angol–magyar és magyar–angol helynévtárat, 

írásaiban javaslatot tesz a magyar táj- és természetföldrajzi nevek angol nyelvű használatára. 

Tekintettel arra, hogy sem magyar, sem román nyelvterületen nincs egységes névfordítási 

gyakorlat, a Gercsák Gábor irányelvei [GERCSÁK 2005, GERCSÁK 2015, GERCSÁK - 

kézirat] nagyon hasznosak lehetnek szakíróknak, fordítóknak, szerkesztőknek egyaránt. Az 

alábbiakban összefoglalom ezeket az irányelveket, kiterjesztem őket a földrajzi megjelölések 

angol nyelvű használatára, és példázom őket romániai helynevek javasolt angol névváltozataival. 

1. A köznévi utótagot nem tartalmazó neveket kiegészíthetjük a tereptárgy jellegére 

utaló szóval (pl. az Olt javasolt angol névváltozata Olt River) 

2. A megkülönböztető tagot vagy tagokat hagyjuk meg az eredeti nyelven – 

kiváltképpen, ha azok:  

- összetett szavak (pl. a Hétlétra-vízesés javasolt angol névváltozata a Hétlétra 

Waterfall); 

- személy- vagy családnevek, beleértve a szentek neveit is (a Florica-tó javasolt angol 

névváltozata a Florica Lake, a Zichy-cseppkőbarlang javasolt angol névváltozata a 

Zichy Cave , a Bánffy-palota közismert angol névváltozata a Bánffy Palace);  

Felvetődhet a kérdés, hogy személyekről, akár szentekről is elnevezett romániai 

helynevek esetében hogyan döntsünk, mit tekintsünk elfogadhatónak, használhatónak. 

Melyik jobb: Szent Mihály Church vagy St Michael Church; Szent Anna Lake vagy St 

Anne Lake?  

Tekintettel arra, hogy angol szerzők angol kiadók által megjelentetett munkáiban 

többnyire az utóbbiakkal találkoztam, véleményem szerint elfogadhatóbbnak 

tekinthetjük ezeket a változatokat, ráadásul még mindig hűebbek az eredetileg 

magyar névadású névhez, mint az ilyen névváltozatok, hogy Roman catholic church 
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of Sf Mihai vagy Sfanta Ana lake (lásd az Névváltozat-gyűjtemény című 8. 

mellékletet), amelyekben az eredetihez képest két idegen nyelv közvetít (földrajzi 

nevek esetében alapelv, hogy kerülni kell a kettős fordítást/átírást). 

- földrajzi jellegű jelzős előtaggal rendelkeznek (Hideg-Szamos-völgy javasolt angol 

névváltozata: Hideg-Szamos Valley). A jelzőt nem fordítjuk, ha az része a helynév 

megkülönböztető tagjának, azaz állandósult jelző (helytelen és zavaró lenne a Cold-

Szamos Valley névváltozat). 

Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy a változatlan írású megkülönböztető tag 

lehetővé teszi a tereptárgyak könnyű és gyors azonosítását a névmutatókban, térképeken, 

az utótag pedig segíti az értelmezést. 

Földrajzi megjelölések, illetve a mesékben, szépirodalmi alkotásokban, reklámanyagokban, 

idegenforgalmi kiadványokban előforduló földrajzi nevek tekintetében a szerzőknek, fordítóknak 

nagyobb szabadságuk van. Beszélő vagy sajátos értelmű megkülönböztető tagokat is 

lefordíthatunk: Lake Gyilkos helyett használhatjuk a Killer Lake-et, a Szabók bástyáját pedig 

nevezhetjük Tailors Bastion-nek.  

Nem biztos, hogy minden esetben hasznos, ha az érdekesen vagy humorosan hangzó nevet 

lefordítjuk. A lövétei Asszonybosszantó Vendégház és Fogadó az Erdélyi Utazás nevű turisztikai 

cég angol nyelvű honlapján úgy szerepel, hogy Asszonybosszantó Guesthouse (és nem úgy, hogy 

Woman Annoying Guesthouse), mert az azonosíthatóságot fontosabbnak tartották a humornál 

[ERDÉLYI UTAZÁS 2005-2018]. 

3. Az egyszerű és könnyen fordítható köznévi utótagot lefordíthatjuk (pl. a barlang szónak 

a megfelelője a cave, így az Orbán Balázs-barlang Orbán Balázs Cave-nek fordítható, a 

szoros szónak a gorge a megfelelője, a Vargyas-szoros javasolt angol névváltozata tehát a 

Vargyas Gorge). 

E tekintetben segítségünkre lehet a magyar Földrajzinév-bizottságnak az ENSZ földrajzi 

nevekkel foglalkozó szakértői csoportjához (UNGEGN) benyújtott összeállítása 

[TOPONYMIC... 2012], amiben megtaláljuk a gyakori földrajzi köznevek angol 

megfelelőit. Erre azért is szükségünk lehet, mert a nyelvek lexikálisan másként osztják fel 

a valóságot, és egyes neveknek nem biztos, hogy könnyen találunk megfelelőt. Egy adott 

nyelvben egy bizonyos képződményre sokkal több szinonima létezhet, mint a másik 
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nyelvben. Az angolban például az öböl szóra több szót (cape, headland, bay, cove, gulf, 

sound, strait, arm) használnak, mint a magyarban, az orom szónak viszont a magyarban 

van több szinonimája (magaslat, hegység, bérc, hegy, tetőpont, csúcspont, tetőfok, csúcs).   

Tudatában kell lennünk annak, hogy az egyik nyelvben a szavakhoz olykor más képzet társul, 

mint a másik nyelvben. A havas, havasok földrajzi köznevet nálunk nemcsak magashegységek 

megnevezésére használják (Mező-havas, Gyalui-havasok), így a Magyar–angol online 

nagyszótár [ORSZÁGH – MAGAY 2016] által megadott alps vagy a snow-capped mountain 

helyett ebben az esetben is a mountain, mountains a megfelelőbb névváltozat. 

A magyar Földrajzinév-bizottság összeállítása [TOPONYMIC... 2012] persze nem teszi 

szükségtelenné, hogy szerzők, fordítók folyamatosan mérlegeljenek, hogy mit és hogyan 

ültessenek át egyik nyelvből a másikba. 

A kastély szónak az összeállítás szerint a manor house vagy residence lenne a megfelelője, noha 

több angol nyelvű forrás (legyen szó angolul megírt szövegről vagy fordításról) a castle szóval 

felelteti meg a kastély utótagot (pl. Kemény Castle, Bánffy Castle), pedig vannak olyan romániai 

földrajzi megjelölések, amelyek angol mérce szerint nem feltétlenül számítanának kastélynak. A 

szemléletbeli különbség érzékeltetésére jó példa a neves brit útikönyvíró, utazó, katona, Patrick 

Leigh Fermor könyvének részlete : „Ránézésre a magyar kastély szó ... erődített vagy csipkés 

oromzatú épületet sejtet, de a legtöbbjének, amit Magyarországon és Erdélyben láttam, még 

leginkább a manor house felelne meg Angliában, s ez a szó jut eszembe most is, amikor a 

Körösladányban látott kastély képét próbálom elővarázsolni ... Földszintes volt, akár egy 

parasztház vagy nagyobb tanya...” [FERMOR  2000: 92] 
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II. Névátvétel, fordítás, új név – a célnyelv (angol) 

szemszögéből 
 

Célnyelvnek nevezzük a mi esetünkben azt a nyelvet, amiben a földrajzi neveink és 

megjelöléseink elhelyezkednek. Vizsgálatom tárgyát így alapvetően angolul megírt vagy angolra 

fordított nevek és a neveknek a szövegkörnyezete képezte.  

A magyar nyelvre is érvényes, de az angolra, mint célnyelvre talán még inkább, hogy 

szakíróknak, fordítóknak jól kell ismerniük. Esterházy Péternél olvashatjuk: „Az írónak 

testközelből kell ismernie a szavakat, kézbe kell venni őket, fogdosni, mit lehet velük csinálni... 

Azt mondja Wittgenstein, a szónak nincs jelentése, csak szóhasználat van, ezt a használatot kell 

ismerni naprakészen. Ez a használat erős, szél ellen nem lehet szóhasználni, itt alkalmazkodni 

kell, fölemelt fejjel, gerincesen ... A szóhasználat változik térben és időben, és ugyan igaz, a 

nyelvnek van írója, nem az országnak – de mégis, mondjuk meddig német a német? Zürichben 

ugyanazt a nyelvet beszélik-e mint Bécsben? Nem egészen. És Csíkszeredán se úgy és azt, mint 

Budapesten. ... A szavak szivárványzása nemcsak térbeli, hanem időbeli is. A szavaknak idejük 

van, vagy másképp: idő van a szavakban, a mi időnk, a használóké, a mi történelmünk, mi 

magunk. Elfelejtünk szavakat, másokra rálelünk, olykor túlságosan is, s lesznek divatosakká.” 

[ESTERHÁZY 2011] 

A magyar földrajzinév-írásnak kiemelt szerepe van, erről tanúskodik A földrajzi nevek 

helyesírása [FÁBIÁN-FÖLDI-HŐNYI 2003] című, több kiadást megért könyv az Akadémiai 

Kiadó gondozásában, illetve számos tanulmány, mint például a népszerű nyelvésznek, Balázs 

Gézának A Földgömb magazinban megjelent írása [BALÁZS 2004].  

Angol nyelvterületen a helynevek írásmódjára, helyesírására vonatkozó akadémiai szabályozás 

nincs, viszont az ENSZ földrajzi nevekkel foglalkozó csoportja (UNGEGN) előírja, hogy 

minden országnak legyen földrajzinév-bizottsága, amelynek feladatai közé tartozik a 

helynévtárak és útmutatók elkészítése.  

Az angol nyelvet hivatalosnak tekintő országok közül a legtöbb nem is egy, hanem több helynév-

adatbázist tett közzé, és ezek elérhetőek a Geographical name databases linken [UNGEGN 

2018]. Ezen kívül néhány ország térképészek és szerkesztők számára rendszeresen közzétesz egy 

helynévtani útmutatót is (Toponymic guidelines for map and other editors). Ezek közé az 

országok közé tartozik például Magyarország, az angol nyelvet hivatalosnak tekintő Nagy-
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Britannia, viszont az Egyesült Államok már nem. (Megjegyzendő, hogy Románia sem helynév-

adatbázissal, sem helynévtani útmutatóval nem szerepel az angol nyelvű oldalakon).  

Frissítően hatott rám a felismerés, hogy az Egyesült Államok földrajzinév-bizottsága elsősorban 

nem a szabályozások felől közelíti meg a helynevek használatát (nincs helynévtani útmutatója), 

hanem a használatot figyelembe véve rögzíti az elfogadható változatokat, azaz filozófiai 

megközelítésben: nem akarja előírni, hogy milyen legyen a valóság, hanem a valóságot akarja 

megragadni minél pontosabban. 

Az Egyesült Államok Földrajzinév-bizottságának (United States Board on Geographic Names) 

van egy névtára a belföldi helynevekkel és egy külön névtára a külföldi helynevekkel. A külföldi 

helynév-változatokat a bizottság öt kategória szerint osztályozza: conventional (hagyományos), 

approved (hivatalos), variant (alakváltozat), unverified (ellenőrizetlen), provisional (ideiglenes). 

Sajátos tanulságokkal bír rákeresni romániai helynevekre, ahol feltüntetik a nevek angol 

névváltozatait is (lásd a Geonames: Transylvania című 4. mellékletet) 

A U. S. Geological Survey oldalán rátaláltam egy földrajzi nevekre vonatkozó, írásmódot, 

helyesírást, használatot rögzítő, rövid szabályzatra [USGS]. Ennek alapján, illetve a Gercsák 

Gábor tanulmányaiban [GERCSÁK 2005, GERCSÁK 2015, GERCSÁK - kézirat] 

megfogalmazott alapelvek mentén leszögezhetünk néhány, az angol helynevek használatára 

vonatkozó irányelvet. Ezek az elvek sokkal egyszerűbbek, megengedőbbek a magyar 

helyesírási szabályoknál, kevés bennük a kivételekre vonatkozó kitétel, ugyanakkor segíthetnek 

ráhangolódni az angol helynév-írás logikájára. 

 

1. A nevekben nem használunk birtokviszonyt vagy társítást jelző aposztrófot (a Cascada 

Vălul Miresei, vagyis a Menyasszony fátyla-vízesés javasolt angol névváltozata a Brides 

Veil Waterfall, a Szabók bástyája ismert angol névváltozata a Tailors Bastion). 

2. A helyneveket alkotó szavak mindegyikét nagybetűvel írjuk (Transylvanian Basin, 

Scărișoara Ice Cave stb.)  A Névváltozat-gyűjteményben ( 8. melléklet) rengeteg példa 

van a név részét képező, kisbetűvel írt földrajzi köznevekre. Ennek az egyik nyilvánvaló 

oka az, hogy a fordítók a forrásnyelvből átviszik a nevek írásmódját a célnyelvbe. 

Többtagú nevek esetében a nevek közötti névelőket, viszonyszavakat kisbetűvel írjuk 

(Natural Park of the Apuseni Mountains). 
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3. Sajátos esetet képeznek a tavak nevei. Gercsák Gábor végzett egy statisztikai kimutatást 

[GERCSÁK 2015], amelynek eredményeképpen megállapította, hogy a nem angol 

anyanyelvű országok területén fekvő tavak megnevezésére 94%-ban a Lake + 

megkülönböztető tag szerkezetet használják eltérően az angol anyanyelvű országokétól, 

ahol Ausztráliát kivéve az esetek kétharmadában a Lake a megkülönböztető tag után áll. 

Azokban az angol nyelvű forrásokban, ahol a megkülönböztető tagot is fordítják, a Lake 

utótag lesz.  

Összefoglalva tehát: a Lake szó, ha idegen nyelvű szóhoz kapcsolódik, akkor az idegen 

szó elé kerül (pl. Lake Bâlea, Lake Beliș), ha angol szóhoz, akkor utána következik (pl. 

Bear Lake). 
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III. A romániai földrajzi nevek és megjelölések angol nyelvű 

névváltozat-gyűjteményének elemzése 
 

 

Az összegyűjtött nevek között van néhány hagyományos, széles körben elterjedt angol 

exonima, amely szinte minden forrásban ugyanúgy szerepel: Romania (Baedekernél 

Roumania, Fermornál Rumania), Black Sea, Danube, Danube Delta, Bucharest, 

Transylvania, Wallachia, Moldavia, Carpathians. Ezeknek a neveknek az esetében csak 

akkor jelöltem meg a forrást, ha a jelenleg elfogadottnak számító névváltozattól eltérővel 

találkoztam.  

Angol exonimának számít még az Eastern Carpathians, a Southern Carpathians vagy 

másképpen Transylvanian Alps és az Iron Gate névváltozat is. A Western Carpathians is 

hagyományos angol exonima, ám használata következetlen. Külföldi kiadványokban 

legtöbbször az Északnyugati-Kárpátok angol névváltozataként jelenik meg (használatát 

tárgyalom még a következő oldalon, a 3. pontnál). 

A Romania nem olyan régi exonima (tulajdonképpen 1866-tól, azaz a két román 

fejedelemség egyesülése óta van érvényben), és vannak olyan angol értelmező szótárak, 

amelyek a Rumania szót a Romania egyik névváltozataként adják meg [Dictionary.com 

2018], de a román ajánlás az o betűt részesíti előnyben talán elkerülendő a rumânia szóval 

való asszociációt, ami jobbágyot jelent. 

Érdekességnek számít a Transylvanian Alps névváltozat, amely az általam kutatott 

forrásokban döntő többséggel külföldi kiadványokban szerepel. Több interneten fellelhető 

cikkben találkoztam ezzel a megfogalmazással, hogy  „Carpaţii Meridionali (sau Alpii 

Transilvaniei, cum le ziceau occidentalii)” (pl. [EXTRANEWS 2018]), ami magyarázza, 

hogy ezt az exonimát romániai angol nyelvű kiadványok nem részesítik előnyben. Román 

nyelvű online cikkekben egyébként az Alpii Transilvaniei névváltozatot olykor a Fogarasi-

havasok névváltozataként adják meg [VIBEFM 2018], és azt állítják, hogy az előbbi 

névadója Emmanuel de Martonne geográfus... 
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Angol kiadványok térképei egyébként nagyon jól szemléltetik a legelterjedtebb angol 

exonimák használatát, ezeken jól látható, hogy a Carpații Occidentali névváltozat hiányzik 

vagy románul marad (lásd a 1., 2. és 3. mellékleteket). 

 

Ugyanarra a tereptárgyra vonatkozó legtöbb földrajzi névnek és földrajzi megjelölésnek több 

angol névváltozata is van, és ez ugyanúgy igaz mind az eredetileg angol nyelvű, mind a 

magyar és román nyelvből angolra fordított forrásokra.  

Az angol névváltozatok sokfélesége az eltérő fordítói gyakorlat következménye, amelyet 

az alábbi műveletek jellemeznek (példák a Névváltozat-gyűjteményből – 8. melléklet): 

1. A köznévi utótagot (vagy jelzős előtagot) ugyanannak a földrajzi köznévnek a 

többféle szinonimájával adják meg (pl. a Bucsecs-hegység angol névváltozatai Bucegi 

Mountains, Bucegi massif, Bucegi range,  az Erdélyi-medence angol névváltozatai 

Transylvanian Basin, Transylvanian Plateau, Transylvanian Depression, vagy a 

kolozsvári Karolina-oszlop angol névváltozatai Carolina Obelisk, Carolina Column). 

2. Ugyanahhoz a műfajhoz tartozó egyes kiadványok (pl. útikönyvek) lefordítják a 

megkülönböztető tagot, mások nem, illetve olykor az is előfordul, hogy mindez egy 

kiadványon belüli gyakorlat (az Erdélyi-szigethegységnek a román változatot alapul vevő 

angol névváltozatai az Apuseni Mountains, a Sunset Mountains, a Jád völgye a Rough 

Guide térképén Valley of Hell, főszövegben Valea Iadului, a kolozsvári Fellegvár angolul 

Citadel Hill, Fortress Hill vagy egyszerűen Citadel). A legelképesztőbb, amikor rangos 

angol útikönyvek (Blue Guide, Lonely Planet) településneveket is lefordítanak, és nem a 

román, hanem a magyar nevet veszik alapul, közben az angolra fordított nevet a román 

településnév névváltozataként adják meg (pl. Nagybánya az egyik angol példában Baia 

Mare, Big Mine). 

3. Eltérő vagy ellentmondásos angol névváltozatok néha azért keletkeznek, mert eltérő 

szemléletmódokat tükröző forrásnyelveket vesznek alapul.  

Angol kiadványok [pl. McCANN  2008: 1141], de szlovák szerzőktől származó angol 

nyelvű tudományos publikációk is a Western Carpathians névváltozatot az Északnyugati-

Kárpátok megfelelőjeként használják, hiszen ez a hegység található a Kárpátok nyugati 

részén. Gond ott keletkezik, ha az Erdélyi-szigethegység és a Bánsági-hegyvidék 

együttesét jelölő Carpații Occidentali román névből indulnak ki (tudtommal kizárólag 
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romániai kötődésű szerzők, fordítók), amely névváltozat földfelszíni formák 

megnevezésekor országhatárok által korlátozott földrajzi szemlélelet tükröz.  

Az már az abszurditás határát súrolja, hogy az Encyclopedia Britannica online verziója 

[ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 2018] az Északnyugati-Kárpátok felosztását jelölő 

Western Carpathians szócikkhez csatolt térképen alternatív névváltozatként (Alternative 

Title) a Carpații Occidentali nevet adja meg (lásd a 5. melléklet).  

A fenti jelenségre példa még a Bánság-Körös vidéki alföld egyik angol névváltozata, a 

Western Plain and Hill, ami a The Times atlasz szerint [lásd az 3. mellékletet ] inkább 

Hungarian Plain, illetve az Encyclopedia Britannica szerint Great Alföld vagy Great 

Hungarian Plain, és átnyúlik Románia nyugati területére („extending into Western 

Romania” [ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 2018]). 

4. Az angol célnyelv az angol névváltozat megalkotásánál hol a román, hol a magyar, 

hol a német nevet veszi alapul (pl. a Vajdahunyadi vár angol névváltozatai a Hunedoara 

Castle, Hunyadi Castle, a Kelemen-havasnak Kelemenhavas mountains, Călimani 

Mountains). Ide sorolható az egyébként rengeteg változattal rendelkező Székelyföld 

Szeklerland névváltozata is, hiszen angol kiadványokban sokszor így jelenik meg, bár ez 

egy valószínűleg német nyelvből átvett szó, ugyanis a magyar székely szóra a német 

nyelv hagyományosan a Szekler kifejezést használja [SZTAKI  1995-2012] 

5. Előfordul, hogy angol kiadványokban nem az egységesített vagy hivatalos névváltozat, 

hanem a közösségi névváltozat kerül átvételre. (Az egységesített, a hivatalos és a 

közösségi névváltozat kifejezéseket az ENSZ legújabb előírásait figyelembe vevő Bartos-

Elekes Zsombor értelmezései szerint [BARTOS-ELEKES 2013: 24-29] használom. A 

kolozsvári Iuliu Maniu (volt Szentegyháza) utca angol névváltozatai között szerepel 

például a The Mirror Street is, ami a közösségi nevekhez sorolandó Tükör utca (románul 

Str. Oglinzilor) fordítása. 

6. Egyes szerzők, fordítók a természetes névadású3 magyar endonimákból indulnak ki, 

annak megkülönböztető tagját előbb románra fordítják, és így ültetik át az angol 

szövegbe, vagy problematikusnak tekinthető román forrásnevet használnak, azaz 

tulajdonképpen mindkét esetben kettős fordítást alkalmaznak (pl. a Farkas utcai 

                                                           
3 „Természetes név az a név, ahol a névadó személy nem azonosítható, a név egy nyelvi közösség alkotása, 

amelynek születése, akár bármely népköltészeti darabé, a ködbe veszett.” [BARTOS-ELEKES 2013: 13] 
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református templom egyik angol névváltozata a nevetségesen hangzó The Reformed 

Church on Lupului street, a Mátyás-szobor pedig statue of Matei Corvin). 

7. Bizonyos kiadványok a brit angol, mások az amerikai angol szóhasználatot 

alkalmazzák (a Kakasos templom angol névváltozatai között szerepel mind a Cock 

Church, mind a The Church with a Rooster). 

8. Meglepődve tapasztaltam, hogy romániai magyar szerzők az angol névváltozatok 

megkülönböztető tagjaként gyakran a román nevet veszik át, és itt nem feltétlenül a 

geológiai tárgyú tudományos publikációkra utalok, hanem az ismeretterjesztő, 

könnyedebb műfajú kiadványokra (pl. a Névváltozat-gyűjteményben a Furu és Fekete 

rövidítésekkel jelölt források angol névváltozatai: Câmpia Transilvaniei region, Merești 

cave, Vârghiș defile) holott még a külföldi kiadványok angol névváltozataiban is találunk 

magyar megkülönböztető tagokat (lásd a Névváltozat-gyűjteményben a Fermor, 

Baedeker, responsibletravel rövidítéssel megjelölt források névváltozatait: Csik Basin, 

Vargyas Gorge, castle of Vajdahunyad).  

A Maros név első használata alkalmával Patrick Leigh Fermor lábjegyzetben meg is 

magyarázza, hogy miért használja még a hivatalos névnek számító településnevek 

esetében is a magyar névváltozatot: „...az útnak ezen a részén csak magyarul, vagyis 

Maros-nak hallottam, és ezért furcsa volna, ha itt most másképpen írnám. Innen kezdve a 

földrajzi fogalmaknak két, sőt gyakran három nevük is van...” [FERMOR 2000: 145] 

Ha angol szerzők, kiadók nem őrizkednek a magyar helynevek részleges vagy teljes 

használatától, magyar szerzők, fordítók sem kellene visszariadjanak a helyneveknek 

legalább a megkülönböztető magyar tagjának az átvételétől. 

Úgy gondolom, hogy az a jó, ha egy kiadvány odafigyel egy adott helynév összes, azaz 

mind a többségi, mind a kisebbségi nyelvek egységesített névváltozataira, de 

kiváltképpen ahhoz a nyelvhez tartozó egységesített névváltozatra, amilyen nyelven az 

illető helyen beszélnek (a következő fejezetben, a 2. pontban ezt a kérdést részletesebben 

tárgyalom). 
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IV. Következtetések, összegzések 
 

Az olykor zavaróan sokféle angol névváltozatot eredményező írói, illetve fordítói 

gyakorlatnak több magyarázata is van.  

1. Románia Földrajzinév-bizottsága, amely tagja ugyan az ENSZ földrajzi nevekkel 

foglalkozó szakértői csoportjának (UNGEGN), nem készített el egy olyan összeállítást, 

amely tartalmazná a gyakori román földrajzi köznevek angol megfelelőit, másrészt 

kérdéses, hogy egy esetlegesen elkészülő összeállítás mennyire lenne ismert szakírók, 

fordítók körében. 

2. A romániai földrajzi nevek nem egységesek, a névegységesítési folyamatok nehézkesek, 

éppen ezért szakíróknak, fordítóknak olykor gondjaik támadnak, amikor dönteniük kell, 

hogy a sok néváltozat közül melyiket vegyék át az angol szövegbe (pl. csak az Erdélyi-

szigethegységnek több hagyományos, magyar névváltozata van: Nyugati-havasok, 

Biharerdő, Erdélyi-középhegység  [BARTOS-ELEKES 2013: 27]). 

Az  UNGEGN minden ország Földrajzinév-bizottságának ajánlja, hogy helyneveit 

egységesítse, azaz egy nyelven belül egy földrajzi részlethez egy egységesített nevet 

rendeljenek. Az egységesített név egy névtestületnek egy adott földrajzi részletre vonatkozó 

valamely névváltozat előnybe részesített, pontos, írott alakja. Bartos-Elekes Zsombor 

értelmezésében [BARTOS-ELEKES 2013: 26-52] az egységesített neveknek két csoportját 

különíthetjük el: egyikbe a hivatalos nevek tartoznak (a közigazgatás által számon tartott 

nevek: igazgatási területnevek, településnevek, közterületnevek), a másikba a tudomány 

által számon tartott nevek (domborzati nevek, víznevek, területnevek).   

A hivatalos nevek esetében hatóság dönt a névről, ezek jelennek meg hivatalos iratokon, 

pecséteken, táblákon, térképeken. A romániai kisebbségi helynevek közül is hivatalos 

neveknek számítanak 20% feletti kisebbségi lakosság esetében a településnevek, illetve 50%-

os kisebbségi lakosság esetén mind a településnevek, mind az utcanevek. 

A tudomány által számon tartott, egységesített nevek használata nem kötelező, csak ajánlott. 
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Romániában a névegységesítési folyamat lassú. A román akadémiai kiadó, az Editura 

Academiei és az Institutul de Geografie (Földrajzi Intézet) kiadásában megjelentetett ATLAS 

- Republica Socialista Romania címet viselő nemzeti atlasz 1974-es kiadású. Új kiadás azóta 

nem jelent meg. A Román Belügyminisztériumhoz tartozó Katonai Topográfiai Igazgatóság 

(Direcția Topografică Militară) rendelkezik egy romániai földrajzi neveket összegyűjtő 

adatbázissal, de ez szakírók, fordítók számára aligha ismert, ráadásul az adatbázis 

használatáért fizetni kell. [DIRECȚIA...] Úgy tűnik, egyelőre a hivatalos nevek 

szabályozásán van a hangsúly, de ez a földrajzi neveknek csupán egy részére vonatkozik. 

A magyarországi névegységesítési folyamat intenzíven zajlik, megjelenés előtt áll 

Magyarország nemzeti atlaszának új, magyar-angol kiadása az  MTA Földrajztudományi 

Intézet koordinálásával és az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék mint 

stratégiai partner közreműködésével [GERCSÁK – Kézirat: 25]. „Ez a folyamat azonban 

csak Magyarország területén folyik, nem terjed ki más országok területén lévő magyar 

földrajzi nevekre” – olvashatjuk Faragó Imre Földrajzi nevek című egyetemi jegyzetében 

[FARAGÓ 2014: 27].  

Az ENSZ névegységesítési konferenciáin 1967 óta napirenden van a nemzeti 

névegységesítés kérdése, ám a „nemzeti” szó alatt „állami” jelentést kell érteni, és mindez 

annak tulajdonítható, hogy „az egységesítésre legnagyobb hatást gyakorló amerikai 

gondolkodásmód nem tesz különbséget állam és nemzet között” [FARAGÓ 2014: uo.]. 

A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy a romániai román helynevekhez képest a romániai 

magyar helynevek még mostohább helyzetben vannak, nincs olyan szakértő névtestület, 

amely egységesítésükkel foglalkozna. 

A romániai egységesített helyneveknek angol kiadványokban vállalható angol 

névváltozataival tudomásom szerint sem román, sem magyar névtestületek, befolyással bíró 

szakemberek nem foglalkoznak. 

A turizmus töretlen fejlődése azt eredményezte, hogy egyre több angol nyelvű turisztikai 

kiadvány, honlap jelenik meg, ahol romániai helynevek angol szövegben szerepelnek.  

Székelyföld régió is igyekszik brandként megjelenni a turisztikai piacon, kérdés azonban, 

hogy mennyire tud a külföldiek számára ismertté lenni úgy, hogy közben a romániai földrajzi 

nevek közül a Székelyföld névnek van a legtöbb angol névváltozata (Szeklerland, 

Secklerland, Székely country, Székely region stb.)  
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Egy neves műemlékvédő, műépítész, külföldiek számára hivatalosan idegenvezetést vállalaló 

barátomat idézem (név nélkül): „Végülis nézőpont kérdése, hogy Csomolungma vagy Mount 

Everest, Apuseni vagy Érchegység... a lényeg, hogy a más nyelvű tudja, hogy melyik hegyről 

van szó.” Én ezzel az állítással nem értek egyet. A helynevek egy adott nyelv szerves részei, 

és ennek fényében Bartos-Elekes Zsomborhoz hasonlóan úgy gondolom „a helynév 

műemlékekhez hasonlóan, kulturális örökségünk része” [BARTOS-ELEKES 2013: 27]. 

Turizmusmarketing szempontból az a jó, ha a legtöbb angolul író szerző és fordító egy 

bizonyos vonzerőre ugyanazt az alakot használja. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy 

olyan személyek, bizottságok, szakkollégiumok, szervezetek, intézmények, akik helynevek 

tekintetében tanácsadói hatáskörrel és tudással rendelkeznek, együttműködjenek, vegyenek 

részt névegységesítési munkákban, illetve a romániai magyar helynevekről való 

gondoskodásnak az egyik jele lehetne például, ha bátorítanák a fordítókat, hogy a helynevek 

megkülönböztető tagjának átvételekor bátran használják az egységesített magyar nevet. A 

magyar földrajzi nevek használatára vonatkozóan csak a hivatalos nevek tekintetében kell 

körültekintőbben eljárni (azaz a településnevek, közterületnevek, igazgatási területnevek 

esetében), az idegenforgalmi kiadványokban azonban még ezeket is sokkal szabadabban 

lehet kezelni (pl. meg lehet adni mind a román, mind a magyar egységesített névváltozatot, 

még akkor is, ha ez utóbbi nem számít hivatalosnak egy adott területen. Nem követendő 

példa, mégis tanulságos a Responsible Travel brit turisztikai iroda térképe, ahol Sibiu mellett 

megjelenik Zalánpatak és Miklósvár is... (Lásd a 6. mellékletet.) 

Amennyiben egy bizonyos kiadványban az angol névváltozat (magyar megkülönböztető tag 

átvételével) ugyanúgy szerepel a főszövegben, a térképmellékleteken, névmutatókban, 

képaláírásokban, az olvasónak a vonzerők, desztinációk, tereptárgyak azonosítása semmi 

gondot nem fog jelenteni. 

 

Ezzel azonban elérkeztünk a sokféle angol névváltozatot magyarázó harmadik és egyben utolsó 

megállapításhoz. 

3. Ha egy műnek, tanulmánykötetnek, honlapnak több közreműködője, szerzője, fordítója 

van, könnyen előfordulhat, hogy idő hiányában a neveket nem szerkesztik egységessé, a 

névhasználat egyenetlensége viszont bizonyosan megnehezíti a tájékozódást. Előfordul, 

hogy szerzők, fordítók, akik a terepet csak közvetetten ismerik, önkényesen fordítják a 
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tereptárgyak közneveit, illetve az elfodatottabb néváltozat helyett egy kevésbé 

hagyományosat választanak. 

A névegységesítésen túlmenően érdemes lenne minimum az oktatási intézményekben szót 

ejteni, online felületen elérhetővé tenni azokat az irányelveket, amelyek mentén a földrajzi 

nevek és megjelölések fordítása zökkenőmentesen történhet, ráadásul, mint ahogy azt a 

dolgozat korábbi fejezetében jeleztem, az angol helynevekre vonatkozó irányelvek sokkal 

egyszerűbbek, megengedőbbek, mint a magyar névhasználat irányelvei. Ez segítséget 

nyújthatna abban is, hogy a földrajzi megjelölések neveit viselő intézmények, 

intézményszerű létesítmények megállapodjanak neveik angol névváltozatában, és ezt az 

online felületeiken is feltüntessék. Ezzel elkerülhető lenne az olyan szerencsétlen 

névváltozatok megjelenése mint a Farkas utcai református templom esetében a Reformed 

Church on Lupului street, hiszen az angol szerzők, fordítók egyszerűen átvennék a már 

megalkotott angol névváltozatot attól a névadótól, aki az illető földrajzi megjelölést hordozó 

intézményért felel.  

Ideális talán az lenne, ha egy tanácsadói befolyással rendelkező testület az ENSZ földrajzi 

nevekkel foglalkozó szakértői csoportjának (UNGEGN) honlapján elérhető amerikai vagy 

brit névatadbázisok mintájára létrehozna egy névadatbázist a legfontosabb romániai magyar 

földrajzi nevekkel és földrajzi megjelölésekkel, és megadná azok angol kiadványokban 

elfogadható, lehetséges angol névváltozatát. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy ugyan Romániában szakmai fórumokon a földrajzi nevek 

és földrajzi megjelölések angol névváltozatairól aligha esett szó, az országról angolul író szerzők 

és fordítók helynév-használata következetlen, mégsem késő ezen a területen is elkezdeni a 

munkát. Ebből mindenképpen profitálna a romániai turizmusipar, illetve amennyiben angol 

kiadványokban a romániai magyar helyneveket is sikerülne népszerűsíteni, ismertté és 

elfogadottá tenni (minimum úgy, hogy az angol névváltozatok alapján rekonstruálható lesz a 

magyar név), mindez talán a jövőben egyszer csak beinduló névegységesítési folyamatokra is 

hatással lesz: az egységesített magyar endonimák is szerves és elfogadott részei lesznek a 

romániai egységesített neveknek, valamint a nemzetközi egységesített neveknek is, az angol 

szerzők, fordítók pedig szabadon, könnyen és gyorsan dönthetnének, hogy melyiket vegyék 

alapul. Beletekintve az angol névváltozatok tükrébe, a romániaiak, ezen belül a kisebbségi 

magyarok is érzékelhetnék, hogy figyel rájuk „a világ”. 
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1. melléklet: Románia térkép [ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 2003: 1597] 
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2. melléklet: Románia térkép [ROUGH GUIDE 1996: VII]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. melléklet: Románia térkép. [THE TIMES 1991: XXXV] 
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4. melléklet: Geonames: Transylvania [BGN] 

 

Name (Type) 

Geopolitical 
Entity 
Name 
(Code) 

First-Order 
Administrative 
Division Name 

(Code) 

Latitude, Longitude DMS 
(DD) 

MGRS 
Feature 

Designation 
(Code) 

  Display 
Location 
Using   

       

Transylvanian Basin   (Conventional - C)  

 
Podişul Transilvaniei   (Approved - N) 

 
Podişul Târnavelor   (Variant - V) 

 
Basinul Transilvaniei   (Variant - V) 

 
Basin of Transylvania   (Variant - V) 

 
Transylvanian Plateau   (Variant - V) 

 
Transylvanian Upland Basin   (Variant - V) 

Romania 
(RO) 

Romania 
(general) 
(RO00) 

46° 30' 00" N, 024° 30' 00" E 
(46.5, 24.5) 

35TLM0817352640 
plateau 
(PLAT) 

 
Google 
Maps  

MapQuest 

Transilvania   (Approved - N)  

 
Ardeal   (Variant - V) 

 
Erdély   (Variant - V) 

 
Siebenbürgen   (Variant - V) 

 
Transilvanie   (Variant - V) 

 
Transilvaniei   (Variant - V) 

 
Transylvania   (Variant - V) 

Romania 
(RO) 

Romania 
(general) 
(RO00) 

46° 30' 00" N, 025° 00' 00" E 
(46.5, 25) 

35TLM4653851547 
region 
(RGN) 

 
Google 
Maps  

MapQuest 

Transylvanian Alps   (Conventional - C)  

 
Carpaţii Meridionali   (Approved - N) 

 
Southern Carpathians   (Variant - V) 

 
Transilvanische Alpen   (Variant - V) 

 
Transil’vanskie Al’py   (Variant - V) 

 
Transsylvanische Alpen   (Variant - V) 

 
Transylvanian Alps   (Variant - V) 

Romania 
(RO) 

Romania 
(general) 
(RO00) 

45° 30' 00" N, 024° 15' 00" E 
(45.5, 24.25) 

35TKL8515342175 
mountains 

(MTS) 

 
Google 
Maps  

MapQuest 
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5. melléklet: Western Carpathians szócikk térképe [ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 

2018] 
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6. melléklet: Responsible Travel Erdély térképe [RESPONSIBLE TRAVEL 2001-2018] 
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8. melléklet: Névváltozat-gyűjtemény 
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Magyar név Angol név 

Külföldi, 
angol 
kiadvány 

Hazai 
kiadvány, 
RO>>EN 

Hazai 
kiadvány, 
HU>>EN 

Szótá-
rak 

            

  
LEGELTERJEDTEBB 
EXONIMÁK   

Románia Romania         

Rumania 
Fermor (77), 
Ebritannica (1597)     

dictionary
.com 
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Fekete-tenger Black Sea         

Duna Danube         

Duna-delta Danube Delta         

Duna-csatorna Danube-Black Sea 
Canal 

Blue Guide (351), 
Ebritannica (1597), 

Rough Guide 
(325), LPlanet 

(300)       

Erdély Transylvania         

Havasalföld Wallachia Fermor (115), 
Blue Guide (155), 
LPlanet, BBC 4, 
Rough Guide (85)     szotar.net 

Walachia TimesA romaniatourism     

Moldva Moldavia         

Moldova       szotar.net 

Vaskapu 

Iron Gate,  Iron 
Gates 

Fermor (256), 
TimesA, Rough 
Guide (104), 
Baedeker (384)       

Iron Gate of 
Transylvania 

Rough Guide 
(112)       

Porțile de Fier (Iron 
Gates) LPlanet (110)       

TÁJNEVEK    
Bánság The Banat Blue Guide (333), 
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Banat of Temesvár Fermor (115),        
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Kalotaszeg Huedin Microregion 
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Mezőség 

Transylvanian Heath 
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Transylvanian Plain science (633) Journal of Food   dictionar 

Câmpia Transilvaniei 
region     Furu (15)   

Mócvidék Moți Land Blue Guide (404)       

Land of the Moți 
People   AC     

Motilor Land 
responsibletravel
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Motzenland Baedeker (408)       
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Saxon Land 

LPlanet (143), 
BBC 1,     AD (87)   

The Saxon Lands Blacker (t)       

Székelyföld Székely Land LPlanet (163), 
Rough Guide 
(161), NG 
Traveler (t- 118)   AD (82) 

hlo, 
hubabla 

Székely land, Székely 
lands 

LPlanet, Blue 
Guide (446)     szotar.net 

Székely country Blue Guide (433)       

Székely region 
LPlanet, Blue 
Guide (446)       

land of the Székely Blacker (194)       

Szeklerland Baedeker (409)   
Virtualisszekely-
fold   

Seklerland     
Virtualisszekely-
fold dictionar 

Seckler Land     Furu (13)   

Land of the Székelys     Fekete (217)   
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Szilágyság Silvania region Blue Guide (326)       

DOMBORZATI NEVEK   
Kárpátok Carpathian 

Mountains 
LPlanet, BBC 2, 
Vogue, 
responsibletravel
1, Rough Guide 
(111)     szotar.net 

Carpathians 
Fermor (101), 
Blue Guide (102)       

Keleti-Kárpátok Eastern Carpathians Rough Guide 
(161), geology 
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eastern Carpathians Blue Guide (103)       

East Carpathians 
sedimentology 
(945)       

Déli-Kárpátok Transylvanian Alps TimesA, 
Ebritannica 
(1597), 
CambridgeE 
(1035), Fermor 
(171), LPlanet 
(116), NG 
Traveler (118) LPvisitcj   szotar.net 

Southern 
Carpathians 

responsibletravel
1, LPlanet (183), 
geology (192) 

muntii-nostrii, 
science (628)     

southern 
Carpathians Blue Guide (103)       

Erdélyi-szigethegység Apuseni  Mountains, 
Apuseni Mts. 

LPlanet (176), 
Blacker (t), AC 
(12), geoscience, 
sedimentology 
(948), geology 
(192),  LPvisitcj Furu (6)   

Apuseni mountains 
Rough Guide 
(184)       

The Apuseni Blue Guide (401)       

Sunset Mountains 
responsibletravel
2       

Western 
Transylvanian 
(Apuseni) Mountains   muntii-nostrii     

Western Romanian 
Carpathians   science (630)     
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Apuseni massif 
Rough Guide 
(173)       

 Western 
Carpathians     Furu (2)   

      

Bucsecs-hegység Bucegi Mountains, 
Bucegi Mts. 

BBC 1, LPlanet 
(122) 
responsibletravel
4, NG Traveler 
(118)       

Bucegi massif 

Blue Guide(487), 
responsibletravel
1       

Bucegi range NG Traveler (117)       

Fogarasi-havasok Fogaras Mts. Baedeker (422)       

Făgăraș Mountains LPlanet (116)       

Hargita 
Hargita Mountains 
(Munţii Harghita)     egyesko.ro/en   

Istenszéke/Isten széke Scaunul Domnului 
Peak    muntii-nostrii     

Istenszéke Mountain     
virtualisszekely-
fold   

Kelemen-havas Kelemenhavas 
mountains Baedeker (409)       

Călimani Mountains     
virtualisszekely-
fold   

Meszes Meszes range     Bánffy II (42)   

Retyezát-hegység Retezat Mountains 

Blue Guide (400), 
LPlanet (176), 
Ogden (202) muntii-nostrii     

Vlegyásza lejtői slopes of Vlegyasza     Bánffy I (6)   

Vlegyásza-hegység Vlădeasa Mountains   muntii-nostrii     

Vlădeasa Massif 
Rough Guide 
(186)       

Vlădeasa range Blue Guide (401)       

            

Kárpát-kanyar Carpathian bend Blue Guide (55)       

Szubkárpáti-dombság 

Carpathian foothills 

BBC 3, 
responsibletravel
1       

Sub-Carpathian 
regions science (630)       

Tolvajos-tető saddle of Tolvajos Baedeker (411)       

Perkő-tető Perkő hill Blue Guide (454)       
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Csíki-medence Csík Basin 
responsibletravel
3       

Erdélyi-medence Transylvanian Basin Ebritannica 
(1597), geology 
(191)       

Transylvanian 
Plateau   

AC, science 
(630)     

Transylvanian 
Depression   Studia (27)     

Pádis-fennsík Padiș Plateau Rough Guide 
(185), Blue Guide 
(408), LPlanet 
(197)       

      

Bánság-Körös vidéki 
alföld 

Western Plain and 
Hills science (630)       

 
Great Hungarian 
Plain EBritannica    

Bărăgan-síkság Bărăgan Plain 
Rough Guide (86), 
Blue Guide (261)       

Román-alföld Wallachian plain Ogden (167)       

Wallachian Plain Ogden (Index)       

      

Eszkimó-jégbarlang Focu Viu cave Rough Guide 
(188)       

Medve-barlang Bear Cave LPlanet (227)       

Bears' Cave (Peștera 
Urșilor) 

Rough Guide 
(266)       

Peștera Urșilor, 
Bears'  Cemetery  Blue Guide (319)       

Orbán Balázs-barlang Orbán Balázs Cave 

    
virtualiszekely-
fold   

Merești cave     Fekete (132)   

Scărișoara-i jégbarlang Scărișoara Ice Cave 

LPlanet (227) Lpvisitcj, AC     

ice cavern of 
Skerisora Baedeker (408)       

Scarisoara Cave 
Rough Guide (112 
-t) romaniatourism     

Szelek barlangja 
Peștera Vintului 
(Cave of the Wind) 

Rough Guide 
(191)       

Torjai Büdös-barlang Smelly Cave of Turia     
virtualiszekely-
fold   
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Békás-szoros Cheile Bicazului 
(Bicaz Gorges) Blue Guide (221) Lpvisitcj     

Cheile Bicazului (the 
Keys of Bicaz) Blue Guide (447)       

Bicaz Gorges LPlanet romaniatourism     

Bicaz Gorge 
responsibletravel
4, Ogden (82)       

Békás Gorge     egyesko.ro/en   

Tordai-hasadék Turda  Gorges, Turda 
Gorge, Turda gorge 

Blue Guide (402), 
Rough Guide 
(183), LPlanet 
(195) LPvisitcj     

Tordai Hasadék, a 
defile Baedekker (408)       

Vöröstoronyi-szoros 

Red Tower Pass 
Fermor (173), 
Ogden (63) muntii-nostrii     

Rothenturm Pass Baedeker (422)       

Vargyas-szoros 
Vargyas Gorge 

responsibletravel
3       

Vargyas strait     
virtualisszekely 
fold   

Vârghiș defile     Fekete (211)   

      

Aranyos völgye Arieș Valley 
Blue Guide (402), 
LPlanet (196)       

Drăgan völgye Draganului Valley   muntii-nostrii     

Valea Drăganului 
(Devil's valley) 

Rough Guide 
(190)       

Hátszeg völgye Hátszeg valley Fermor (130)       

valley of the Hátszeg Baedeker (417)       

Jád völgye 
Valley of Hell 

Rough Guide 
(186-t)       

Valea Iadului (Hell 
valley) 

Rough Guide 
(190)       

Maros völgye Mures Valley   muntii-nostrii     

Maros valley     Bánffy I (5)   

valley of the Maros Baedeker (409)       

Szamos völgye Szamos Valley Baedekker (406)       

    

Borgói-hágó Bârgău Pass   LPvisitcj     

  Borgo Pass   Lpvisitcj (t)     
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Tömösi-hágó Tömös Pass Baedeker (424)       

            

Törcsvári-hágó Törzburg Pass Baedeker (414)       

VÍZNEVEK         
Duna Szentgyörgy ága Sfântu Gheorghe 

Arm 
Blue Guide (351 - 
T)       

The Sfântu Gheorghe 
Channel Blue Guide (362)       

Maros Mureș River Blue Guide (393), 
LPlanet (212), 
Ogden (28)       

Maros, the great 
river of Transylvania Fermor (113)       

Nagy-Küküllő Great Kokel Baedeker (411)       

Nagy-Vist pataka Vistea Mare brook Baedeker (423)       

Olt Olt River 
Blue Guide (174), 
Ogden (49)       

Szamos Szamos river     Bánffy II (22)   

    

Menyasszony fátyla-
vízesés 

Valul Miresei (The 
Bride’s Veil) 
Waterfall   muntii-nostrii     

Răchițele Falls LPlanet (197)       

Putna-i vízesés Putna Waterfalls Blue Guide (270)       

Lobogó-forrás (Borszék) 

Lobogó Springs 

Baedeker (409)       

    

Bâlea-tó Bullea Lake Baedeker (423)       

Lake Bâlea (de: Lacul 
Ciucaș!) LPlanet (155)       

Bélesi-tó Lake Fântenele Blue Guide (409)       

Lake Beliș LPlanet (197)       

Bucura-tó Bucura Lake   
Lpvisitcj, muntii-
nostrii     

Cuejdel-tó Lake Cuejdel telegraph.co.uk       

Gyilkos-tó Lacu Roșu (Red Lake) Blue Guide (221)       

Red Lake (Lacul 
Rosu)   romaniatourism     

lake Gyilkos (Roşu)     egyesko.ro/en   

Medve-tó Lacul Ursu (Bear 
Lake) 

Blue Guide (445), 
LPlanet (171)       
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Bear Lake/Lacul 
Ursu/Medve-tó     

virtualisszekely-
fold   

Podragu-tó Podragu Lake Baedeker (423)       

Razim-tó Lake Razim LPlanet (286)       

Szent Anna-tó 
St. Anna Lake Baedeker (415)   

virtualisszekely-
fold   

Saint Anne Lake   
touristinroma-
nia     

Sfanta Ana lake   
travelguideroma
nia     

lake Szent-
Anna (Sfânta Ana)     egyesko.ro/en   

IGAZGATÁSI-, TELEPÜLÉS-, ÉS 
KÖZTERÜLETNEVEK         

Erdélyi-szigethegység 
Természetvédelmi 
Terület 

The Natural Park of 
the Apuseni 
Mountains 

  LPvisitcj     

Nagybánya Baia Mare 
(Nagybánya, Big 
Mine) Blue Guide (293)       

Retyezát Nemzeti Park Retezat National 
Park 

Blue Guide (104), 
responsibletravel
1, LPlanet (183)       

Szentegyház utca Iuliu Maniu street, 
The Mirror Street   

TIC2, Casa Cărții 
(21)     

Transzfogarasi út Transfăgărășan 
Road LPlanet (154) BBC       

Transfăgărășan road LPlanet (t-119)       

Transfagarasan 
Highway 

responsibletravel
1       

Transfăgărășanu 
Highway 

responsibletravel
1       

          

Baia Mare (Big Mine) LPlanet (233)       

FÖLDRAJZI MEGJELÖLÉSEK    

Kolozsváron kívüli példák   

Bánffy-kastély (Bonchida) The Bánffy Castle 
from Bonțida   LPvisitcj     

Bánffy Castle LPlanet (199)   

AD (57), 
castleintransyl-
vania   

Bonțida Castel   LPvisitcj     
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Bánffy castle of 
Bonchida     Bánffy I (XVI)   

Kemény-kastély 
(Marosvécs) 

chateau of Baron 
Kemény Baedeker (409)       

Kemény Castle     
castleintransyl-
vania   

Tordai-sóbánya Turda Salt Mine   LP (visitcj)     

salt Mine from Turda   LP (visitcj)     

Vajdahunyadi vár Corvin Castle Rough Guide 
(155), LPlanet 
(181) romaniatourism     

Hunedoara Castle 
Blue Guide (393), 
Ogden (66)       

castle of 
Vajdahunyad, 
Hunyadi's castle Fermor (203)       

Hunyadi Castle 

Ogden (67 + 
Index), 
responsibletravel
1       

Castle of Hunyadi 
János Baedeker (417)       

Kolozsvári példák         

Alsóvárosi református 
templom (Kétágú-
templom) 

Reformed Church of 
the Lower Town (or 
Two Towers Church) 

    
Treasure Book 
(t)   

The Calvin-Reformed 
Church of the Lower 
Town   TIC3     

Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem 

Babeș-Bolyai 
University 

Blue Guide (429), 
Rough Guide 
(177-t), LPlanet 
(190)  Casa Cărții (3)     

Bánffy-palota Bánffy Palace Fermor (152), 
LPlanet (187) 

TIC1, TIC2, 
romaniatourism 

Treasure Book 
(31)   

Banffy Palace 
Museum Ogden (23)       

The Art Museum 
(Bánffy Palace)   Casa Cărții (39)     

Art Museum 
Rough Guide 
(175)       
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Bethlen-bástya (Szabók 
bástyája) 

Tailors' Bastion 
Blue Guide (425 -
t), Rough Guide 
(177-t), LPlanet 
(190) 

Casa Cărții (8), 
romaniatourism
welcometoroma
nia     

Tailors' Tower   
TIC1, Casa Cărții 
(72) 

Treasure Book 
(17)   

Farkas utcai református 
templom 

Central Reformed 
Church 

Blue Guide (430)   
Treasure Book 
(27)   

The Reformed 
Church on Lupului 
Street   TIC3     

Reformed Church 

Rough Guide 
(177-t), 
Baedekker (405) Casa Cărții (30)     

"Downtown 
Reformed Church"     AD (71)   

Calvinist Reformed 
Church   romaniatourism     

The Reformed 
Church, on Strada 
Lupului (the Wolf 
Street)   visitclujnapoca     

Fellegvár Citadel 

Blue Guide (430), 
Baedekker (405)   

Treasure Book 
(31), 
welcometoroma
nia   

Cetățuia Hill 
Rough Guide (177 
-t)       

The Fortress Hill   
ScArd (67), 
romaniatourism     

The Hill of Cetățuie   Casa Cărții (8)     

Cetățuia hill Ogden (19)       

Citadel Hill LPlanet (189)       

Cetatuii Hill   visitclujnapoca     

Cetatuia Park   visitclujnapoca     

Ferenc-rendi templom Franciscan Church 
and Monastery   TIC1     

Franciscan 
Monastery and 
Church   

TIC3, 
romaniatourism     

Franciscan 
Monastery     

Treasure Book 
(17)   

Franciscan church LPlanet (189)       
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Házsongárdi temető The Central 
Cemetery   Casa Cărții (42)     

Hajongard Cemetery     
Treasure Book 
(t)   

Hungarian cemetery 
(Házsongárdi 
temető) LPlanet (190)       

Kakasos templom 
Reformed Church, 
'Cock' Church 

Blue Guide (425 -
t), Blue Guide 
(431)       

The Reformed-
Calvinist Church with 
Rooster   TIC3     

Cock Church 
Rough Guide 
(180)       

The Church with a 
Rooster   ScArd (81)     

Karolina-oszlop Carolina Obelisk   TIC1     

Caroline Column     
Treasure Book 
(35)   

Mátyás király szülőháza medieval house 
where Matei Corvin 
was born Blue Guide (428)       

Birthplace of M. 
Corvinus 

Rough Guide (177 
-t)       

mansion where 
Hungary's greatest 
king was born 

Rough Guide 
(180)       

The "Matthias 
Corvinus" House   Casa Cărții (14)     

House where King 
Matthias was born     

Treasure Book 
(t)   

house, now a barrck 
where King Matthias 
Corvinus was born Baedekker (405)       

birthplace of 
Matthias Corvinus LPlanet (189)       

Matthias House   TIC1     

Mátyás-szobor Statue of Matthias 
Corvinus LPlanet (185) 

TIC1, Casa Cărții 
(5)     

statue of Matei 
Corvin Blue Guide (428)       

equestrian statue of 
the king 

Rough Guide 
(180)       
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Matthias statue     
Treasure Book 
(42)   

equestrian statue of 
the 15-th century 
ruler, Matei Corvin   romaniatourism     

Neológ zsinagóga The Neolog 
Synagogue   TIC3     

Memorial Temple of 
the Deported (The 
Neolog Synagogue)   ScArd (38)     

Synagogue of 
Deportees   LP (190)     

The New Synagogue   romaniatourism     

Piarista templom 
Piarist Church Blue Guide (429)   

Treasure Book 
(t)   

The Roman Catholic 
Church of the Piarists   TIC3     

The Church of the 
Piarists   Casa Cărții (5)     

Státus-házak "twin" buildings of 
the Roman Catholic 
Status   TIC1     

The Roman Catholic 
Palaces   TIC2     

Szent Mihály-templom St. Michaels Church, 
St. Michael's Church Blue Guide (425-t), 

Rough Guide (177-t), 
LPlanet (187) romaniatourism 

Treasure Book 
(22)   

St. Michael's Roman 
Catholic Church   TIC1 

Treasure Book 
(t)   

Roman catholic 
church of Sf Mihai 
(St Michael) Blue Guide (427)       

The Roman Catholic 
"Saint Michael" 
Church   TIC3     

"Saint Michael's" 
Catholic Church   Casa Cărții (7)     

St Michael's 
Cathedral Ogden (20)       

Cathedral of St. 
Michael Baedekker (405)       

 


