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Posibilităţile traducerii materialului 
toponimic din opera lui Anonymus

Gyopárka Bátori
ELTE, Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, Ungaria

Possibilities for the translation of toponyms in Anonymus’ work

Abstract: Gesta Hungarorum [Deeds of the Hungarians] by Anonymus, the notary 
of King Béla III, is an important source for the historiography of the nations in the 
Carpathian Basin. That is why this cronicle can be read in Hungarian, Romanian, 
English, German and French among other languages. In the gesta written in 
Latin, there appear several toponyms in the early Hungarian language. Thus, 
their adaptation to modern texts challenges translators, as they have to be aware 
not only of the general issues of translation, but also of geographical, historical 
and administrative changes. The aim of this paper is to highlight the diversity of 
problems emerging during the translation of the aforementioned toponyms.
Keywords: Gesta Hungarorum, translation, toponyms, early Hungarian language.

1. Introducere
Opera Gesta Hungarorum, în traducerile române Faptele ungurilor, este o lucrare care 

consemnează istoria timpurie a maghiarilor, scrisă de către autorul Magister P., denumit de 
obicei Anonymus. Autorul, Magister P. se declară notarul regelui Béla. Însă Ungaria a avut 
patru regi purtând numele de Béla. În momentul de faţă, după consensul istoricilor, regele 
Béla pomenit în gestă este Béla al III-lea (Rady şi Veszprémy 2010: XXI), care a domnit între 
anii 1148 şi 1196. Această operă a fost scrisă în sfârşitul secolului al XII-lea în limba latină. 
Originalul manuscrisului s-a pierdut, dar, din fericire, s-a păstrat o copie datată din mijlocul 
secolului al XIII-lea, aceasta aflându-se la Biblioteca Naţională Széchényi din Budapesta.

Gesta Hungarorum constituie o operă de referinţă în cercetarea istoriografică a 
popoarelor din Bazinul Carpatic. De aceea, cronica lui Anonymus cunoaşte o serie de 
traduceri în limba maghiară (Lethenyei 1790; Mándy 1799; Szabó 1860; Fejérpataky 
1900/2000; Pais 1926, 1977; Veszprémy 1999), română (Bésán 1899; Popa-Lisseanu 
1934; Tonciulescu 1996), germană (Silagi şi Veszprémy 1991), slovacă (Múcska 
2001), poloneză (Grzesik ed. 2006), catalană (Fernàndez şi Komlósi 2008), engleză 
(Rady 2009; Rady şi Veszprémy 2010) şi franceză (Potocki şi Szwajcer f. d.). Dintre 
cele sus-menţionate am studiat metodele de adaptare ale materialului toponimic în edi-
ţia maghiară din 1977 (aceasta fiind cea mai cunoscută dintre versiunile maghiare), în 
cele trei traduceri din limba română şi în variantele engleze1.

1 Pentru traducerile studiate voi folosi abrevierile: An. = transcrierea textului original scris 
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Traducerea textelor vechi latine constituie o provocare pentru traducători şi cer-
cetători de asemenea, iar problema toponimelor din gestă este şi mai complexă, ceea 
ce se explică în felul următor: în textul latin majoritatea toponimelor apar în limba 
maghiară veche, deci traducătorul ar trebui să posede cunoştinţe legate de istoria limbii 
maghiare; traducerea trebuie să ţină cont de schimbările geografice, istorice, respectiv 
sociale şi de particularităţi textuale.

Interesul către opera lui Anonymus este una multidisciplinară, se poate studia 
atât din punct de vedere istoric, cât şi literar. Această lucrare are o perspectivă lingvis-
tică, prezentând posibilităţile de traducere ale toponimelor din Gesta Hungarorum. Prin 
analiza toponimelor în traducerile moderne voi prezenta dificultăţile care apar legate 
de încadrarea toponimelor într-un text modern. Întrebarea centrală a lucrării este: Oare 
există vreun principiu cu ajutorul căruia putem încadra toponimele lui Anonymus 
într-o traducere modernă? Iar dacă există, oare care ar fi metoda cea mai potrivită?

2. Traducerile gestei: principii legate de traducerea toponimelor
Fiecare dintre traducerile studiate are o prefaţă, unde primim informaţii des-

pre istoria şi autorul manuscrisului – însă principiul legat de încadrarea toponimelor 
într-un text modern tradus este precizat doar în traducerea engleză din 2010 (Rady 
şi Veszprémy). Pentru facilitarea înţelegerii, autorii au adăugat şi un mic dicţionar de 
nume geografice (p. 263–266), însă aceasta nu rezolvă problema încadrării numelor în 
text, traducătorii sunt nevoiţi să aleagă una dintre variantele toponimelor. Din punctul 
de vedere al lui Rady şi Veszprémy (2010: XXXVII–XXXVIII) metoda cea mai prag-
matică este următoarea: toponimele folosite de Anonymus sunt schimbate cu varian-
tele internaţionale/engleze ale numelor, dacă nu există un astfel de nume, atunci cu 
numele de locuri oficiale contemporane. Conform acestui principiu, în loc de toponi-
mele folosite de Anonymus în textul englez vom găsi toponime în diferite limbi:

– engleză: Mount Tatry, Transylvania, Danubius, Small Hills etc.;
– maghiară: Balaton, Buduuar ~ Budavár, Hímesudvar etc.
– română: Căpuş, Zalău, Someş etc.;
– slovacă: Hlohovecz, Žitava, Zvolen etc.;
– sârbă: Palanka, Slankamen etc.;
– mixtă: Mezeş Gate.
În opinia lor, pe o hartă geografică contemporană vor fi mai uşor de identificat 

locurile menţionate. Localizarea toponimelor pe hartă pare a fi un principiu adecvat 
pentru cititorii străini care nu cunosc limbile teritoriului carpatic. Desigur, pentru loca-
lizarea actuală a toponimelor, variantele oficiale ajută şi cititorii străini, dar găsirea pe o 
hartă contemporană a toponimelor traduse în limba engleză este problematică.

Deşi în restul traducerilor nu este precizat niciun principiu legat de adaptarea 

de Anonymus ( Jakubovich şi Pais 1937); M. = traducerea maghiară a lui Pais (1977); E1. = 
traducerea engleză a lui Rady (2009); E2. = traducerea lui Rady şi Veszprémy (2010); R1 = 
traducerea română a lui Bésán (1899); R2. – traducerea română a lui Popa-Lisseanu (1934); R3. 
= traducerea română a lui Tonciulescu (1996).
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toponimelor în textul ţintă, putem constata că problema toponimelor este esenţială 
în fiecare text, acestea fiind documentate cu observaţii externe sau în note de subsol, 
unde putem găsi informaţii despre istoria numelui, istoria locului sau despre aşezarea 
geografică. 

Adaptarea toponimelor va fi cel mai uşor de realizat în traducerea maghiară, 
fiindcă majoritatea numelor de locuri din Bazinul Carpatic au (şi) variantă contempo-
rană maghiară. Iar în traducerile române găsim toponime în română, maghiară şi limba 
maghiară veche. 

3. Metode de traduceri ale toponimelor din Gesta
Traduttore traditore – spune proverbul italian. Traducătorul poate să aleagă din-

tre mai multe posibilităţi de traducere a numelui, iar alegerea necugetată a variantelor 
poate induce în eroare cititorul. Problema traducerii şi traductibilităţii numelor poate 
fi corelată cu mai multe discipline lingvistice, precum teoria traducerii, onomastica şi 
cultivarea limbii. Mulţi cercetători sunt preocupaţi cu traducerea toponimelor, această 
problemă este abordată de obicei de către onomasticieni, traducători sau teoreticieni 
– evident din perspective diferite: J. Soltész 1967, 1979; Elman 1986; Perényi 1988; 
Newmark 1988; Heltai şi Pinczés 1993; Klaudy 1994; Vermes 2005; Farkas 2007; 
Parianou 2007; Bölcskei 2010; Ungureanu 2017; Moscal 2018 etc. – în aceste lucrări şi 
articole găsim multe metode, din perspective diferite. Enumerarea şi analizarea meto-
delor de traducere din bibliografia referitoare la subiect nu constituie scopul lucrări 
mele; voi prelua metodele de traduceri însumate de Vermes (2005: 112–117). Acestea 
sunt următoarele – completate cu exemple din traducerile studiate ale gestei:

1. transfer (transference) – numele apar nemodificate în limba ţintă, de exemplu 
An. Zyloc ~ R3. Zyloc; An. Umusouer ~ R1. Umusouer ~ R2. Umusouer; ~

2. substituţie (substitution) – această metodă este relevantă doar în cazul 
numelor care au variantă în limbă ţintă, de exemplu: An. Erdeueleu ~ M. Erdély ~ E2. 
Transylvania ~ R2. Ardeal; naturalizarea sau transliterarea numelor este tot un fel de 
substituţie, acest proces este relevant atunci când lucrăm cu diferite alfabete, în corpu-
sul studiat această metodă are relevanţă doar la numele care, neavând forme contempo-
rane, trebuie reconstruite fonologic: An. Dentumoger ~ M. Dentümogyer. 

3. traducere (translate) – acesta este procesul de traducere propriu-zisă: An. cas-
tro ferreo ~ M. Vasvár ~ E1. Iron Castle ~ R1. fortăreaţa de fer ~ R2. Castrul de fier ~ R3. 
Fortăreaţa de Fier; An. aquas calidas superiores ~ M. felhévizek ~ R1. apele calde ~ R2. 
Apele Calde de Sus ~ R3. Apele Calde Superioare.

4. modificaţie (modification) – acest proces poate fi realizat în mai multe feluri: 
4.a. completarea numelui cu elemente de explicaţii în note sau în paranteză: An. Zyloc ~ 
R1. Zyloc [Zilah] 2 ~ R2. Zyloc *Ziloc3, ung. Zilah, Sălagiu; An. Umusouer ~ R2. Umusouer 
*Umusouer ung. Omsó-ér, un pârâu în Biharia; 4.b. substituirea numelui în limba ţintă cu 

2 [] = explicaţii în paranteză.
3 * = explicaţii în note de subsol.
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un nume care nu are nicio legătură logică sau enciclopedică cu cea din limba sursă (ex. 
Winnie the Pooh ~ m. Micimackó); această metodă, evident, nu se regăseşte în corpu-
sul studiat, fiind caracteristică a genului literar; 4.c. generalizarea numelui: An. campo 
Peytu ~ R1. câmp; 4.d. omiterea numelui: An. Saru: R1. ø – în opera lui Anonymus 
numele au un rol foarte important în text, din această cauză generalizarea sau omiterea 
numelui este o metodă foarte rar întâlnită.

Din exemplele de mai sus putem conclude că traducătorii gestei nu sunt con-
secvenţi în traducerea toponimelor, metodele diferă nu doar în cazul diferitelor texte 
traduse, ci şi în cazul unui singur text. Inconsecvenţa marcată se datorează faptului că 
pe parcurs traducătorii întâlnesc multe dificultăţi, precum: eterogenitatea lingvistică a 
toponimelor în operă, distanţa temporală şi particularităţile textuale. 

4. Încadrarea toponimelor în traducerile moderne – dificultăţi
4.1. Eterogenitatea lingvistică a toponimelor din operă
Traducătorul de obicei lucrează cu două limbi: cu limba sursă şi limba ţintă – în 

cazul Gestei, pe lângă cunoaştera limbii latine, pentru interpretarea corectă a toponi-
melor maghiare vechi este fundamentală şi posedarea cunoştinţelor de istoria limbii 
maghiare. Magister P. cunoştea foarte bine geografia Bazinului Carpatic (Benkő 1998: 
12), toponimele în comparaţie cu antroponime sunt stabile (Tóth 2015: 33), iar folosi-
rea numelor de locuri cunoscute în Bazinul Carpatic are un rol foarte important pentru 
a evidenţia veridicitatea evenimentelor descrise. Din această cauză Anonymus de multe 
ori inventează etimologii, uneori folosindu-se de substantive maghiare în textul latin: 

An. Arpad uero dux et suj nobiles egressi de castro Hung cum magno gaudio ultra montem 
turzol castra metati sunt in campo iuxta fluuium tucota, usque ad montem zerenche, et 
inspicientes suer montana illa qualitatem illius loci et nominauerunt locum illum amabilem 
quod interpretatur in lingua eorum zerelmes eo quod multum dilexerunt illum locum, et a die 
illo usque nunc a zerelmu locus ille uocatur zerenche. 
M. Árpád vezér és nemesei pedig nagy örömmel felkerekedtek Hung várából, s a Tarcal 
hegyén túl ütöttek tábort a Takta vize mellett elterülő mezőn, egészen a Szerencse hegyéig. 
Erről a hegyről látták, hogy milyen az a hely; mivel pedig nagyon megszerették, úgy nevezték 
el, hogy a nevének latinul amabilis, a saját nyelvükön pedig szerelmes az értelme; attól a 
naptól egészen mostanáig a szerelemről Szerencsének hívják a helyet. 

Prezentarea acestui fragment într-o altă limbă arată mai multe dificultăţi:

E1. Duke Árpád and his noblemen, setting out with great joy from Ung castle pitched camp 
beyond Mount Turzol on the plain beside the Tucota river as far as Mount Szerencs [ad 
montem Zerenche] and, seeing from the mountains the quality of the place, they called that 
place ’lovely’ which is said in their language zerelmes, because they loved that place greatly, 
and from that day until now the place is called Szerencse from zerelmu.

E2. Prince Árpád and his noblemen, marching out from the castle of Ung, encamped with 
great joy beyond Mount Tarcal on the plain beside the Takta River as far as Mount Szerencs* 
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and, seeing from the mountains the quality of the place, they called that place ʻlovely’ wich is 
said in their language szerelmes, because they loved that place greatly, and from day until 
now the place is called Szerencse from szerelem*.
E2. *Today Nagy-hegy (Great mountain), 21 m (!!) high.
E2. *The etymology is unconvincing. Szerelem, szerelmes (in modern hungarian, ʻlove’) 
meant also ʻdear’, amabilis, but Szerencs most probably derives from szerencse ʻluck’.

R1. Ducele Arpad însă şi nobilii sĕi, eşind din fortăreața Hung, şi-a aşed̹at oastea dincolo de 
muntele Turzol pe câmpul de lângă fluviul Tucota până la muntele Zerenche, şi examinând 
de pe acel munte calitatea acestui loc a numit acel loc „amabil” ce se tălmăcesce în limba lor 
zerelmes, fiindcă au prețuit mult acel loc, şi din d̹iua aceea până ad̹i acel loc se numeşce de 
la Zerelmu, Zerenche. 

R2. lar ducele Arpad şi nobilii săi, plecând din fortăreața Hung, s-au aşezat tabăra cu o 
mare bucurie dincolo de muntele Turzol, în câmpia de lingă fluviul Tucota*, până la muntele 
Zerenche*. Şi privind, peste acele regiuni muntoase, calitatea locului acela, au numit locul 
„plăcut”, ceea ce se tălmăceşte pe limba lor zerelmes, fiindcă le-au plăcut mult locul acela şi, 
din acea zi şi până astăzi, locul dela zerelmu, se numeşte Zerenche. 
R2. *Tucota, ung. Takta, o ramificație a fluviului Tisa.
R2. *Zerenche şi Zeremsu, ung. Szerencs, lângă Tucota. Cuvintul este pus în legătură cu 
szerelem, iubire şi szerencse, fericire.

R3. Dar ducele Arpad şi nobilii săi, ieşiţi din fortăreaţa Hung cu mare bucurie dincolo de 
Muntele Turzol, au instalat taberele în câmpul de lângă fluviul Tucota* până la Muntele 
Zerenche şi, cercetând de pe acele regiuni muntoase calitatea acelui loc, şi au numit acel loc 
„plăcut”, care se traduse în limba lor zerelmes, deoarece le-a plăcut mult acel loc şi, din acea 
zi şi până acum, de la zerelmu acel loc se numeşte Zerenche.
R3. *Un braţ al râului Tisa.

Anonymus explică etimologia toponimului Zerenche prin intermediul cuvintelor 
comune maghiare An. zerelmes şi An. zerelmu. Omiterea sau substituirea cu traducerea 
în limba ţintă a acestor cuvinte vechi ar fi o greşeală, astfel etimologia cuvântului n-ar fi 
de înţeles. Substituirea acestor cuvinte cu variantele contemporane maghiare szerelmes 
şi szerelem pare anacronică, metoda cea mai bună este folosirea formelor originale înso-
ţite cu explicaţii externe. 

4.2. Distanţa temporală
În cazul de faţă traducătorul are menirea să găsească corespondenţele lingvistice, 

dar să şi creeze o punte între secole. Gesta Hungarorum datează din secolul al 12-lea; 
în această perioadă de circa o mie de ani, în spaţiul Carpatic s-au petrecut foarte multe 
schimbări nu numai din punct de vedere lingvistic, ci şi din punct de vedere istoric şi 
administrativ. 

4.2.1. Schimbări fonetice
Pentru interpretarea toponimelor, traducătorul ar trebui să posede cunoştinţe 

legate de istoria limbii maghiare. De exemplu, reducerea ultimei vocale a radicalului 
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este o schimbare care începe prin secolul al X-lea şi se extinde în următorul secol: TA.4 
feheruaruu > fehérvár; hodu>had, utu>út. În text unele toponime sau cuvinte apar încă 
cu această formă: Borsu > Bors, Geuru > Győr, Pacuztu > Pákozd etc. 

Desigur, gama schimbărilor fonetice ar putea fi extinsă, dar acesta nu constituie 
scopul lucrării de faţă. Pentru mai multe informaţii despre schimbările fonetice, vezi 
Fazakas (2008: 29–30).

4.2.2. Construcţii parafrastice: substantiv comun sau nume propriu?
În Gesta apar multe nume traduse din maghiară în limba latină, de exemplu: 

An. Scithia igitur maxima terra est que dentumoger dicitur; uersus orientem finis cuius ab 
aquilonali parte extenditur usque ad nigrum pontum.

Putem observa, că nigrum pontum nu menţine ordinea substantiv + adjectiv – 
care este o caracteristică a limbiilor latine, ci apare invers adjectiv + substantiv, aceasta 
fiind caracteristică limbii maghiare. Deci putem spune că Anonymus foloseşte metoda 
de traducere propriu-zisă atunci când numele sunt transparente etimologic. Evident, 
traducerile lui Anonymus influenţează şi traducerile ulterioare, moderne. 

Numele, precum: An. vadum arenarum5, An. aquas calidas superiores, An. par-
vos montes – pare că sunt traduceri propriu-zise din limba maghiară. În cazul numelor 
respective apare încă o problemă: aceste nume sunt transparente etimologic şi sunt şi 
motivate (parvos montes – locul unde sunt nişte munţi; aquas calidas superiores – locul 
unde sunt apele termale; vadum arenarum – locul care este nisipos, etc.) – deci nu 
putem decide cu siguranţă poziţia acestor nume în epocă: aceste construcţii parafras-
tice pot fi atât nume proprii, cât şi substantive comune – adică s-ar putea să fie substan-
tive comune cu tendinţa de a deveni nume proprii.

În textele studiate aceste tipuri de nume apar ca rezultatul metodei de traducere 
propriu-zisă sau de substituţie:

Tabelul 1. Transpunerea numelor transparente etimologic şi motivate
Cap. An. M. E1. E2. R1. R2. R3.
28. parvos 

montes
apró 
halmok
*Astăzi 
Póhalom.

small 
moun-
tains 
[parvos 
montes]

Small Hills 
*Apróhalmok

munţii 
cei mici

un deal mic nişte 
munţi 
mici

4 TA. = Tihanyi Alapítólevél ʻScrisoarea de fondare din Tihany’ este datată din anul 1055. În 
acest document găsim numeroase toponime scrise în limba maghiară veche: monorau bukurea 
(astăzi: mogyoró bokorra ̒ pe tufa de alune’), feheruaruu rea meneh hodu utu rea (astăzi: Fehérvárra 
menő hadi útra ʻpe drumul de război care merge spre Fehérvárʻ) etc.

5 Numele latine, conform textul lui Anonymus, sunt în caz oblic.
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Cap. An. M. E1. E2. R1. R2. R3.
44. vadum 

arenarum
Fövény-
rév
*Astăzi 
localita-
tea Fény.

Ford of 
Sands

ford of Foeni
*Anonymus 
translated into 
Latin the Hun-
garian word for 
sand (fövény), 
hence the for-
mer place name, 
Fövény.

vadul 
năsipos

Vadul 
Nisipurilor 
*Vadum are-
narum, ung. 
Fövényrév. 
localitate în 
Banat.

Vadul 
Nisipu-
rilor 
*latineşte 
Vadum 
arenarum.

46. aquas 
calidas 
superiores

felhévizek Felhévíz 
[Aquas 
Calidas 
Superi-
ores]

Budafelhéviz apele 
calde

Apele Calde 
de Sus 
*Aque 
calidae 
superiores.

Apele 
Calde 
Superio-
are

Parvos montes: acest toponim corespunde localităţii Póhalom, în apropierea 
localităţii Szolnok. După cum vedem, traducătorii au ales metoda de traducere pro-
priu-zisă – considerând această construcţie parafrastică: adică adjectiv+substantiv 
comun. Numele contemporan al localităţii este precizat doar în traducerea maghiară. 
Traducătorii lui E2 au greşit, fiindcă sub numele Apróhalmok nu vom găsi nicio locali-
tate pe harta contemporană, acest nume pare că este preluat din M., ceea ce poate duce 
în eroare pe cititorul textului. Pentru etimologia numelui, vezi FNESz. Póhalom. 

Vadum arenarum: numele localităţii de astăzi provine din substantivul fövény 
ʻnisip’ (FNESz. Fény). Acest toponim corespunde localităţii Foeni de astăzi şi se 
găseşte în apropierea oraşului Timişoara. În M. şi R2. numele este tradus propriu-zis, 
însoţită de localizare contemporană. În E2., R1. şi R3. numele apare tradus fără locali-
zare contemporană. 

Aquas calidas superiores: acest toponim nu poate fi localizat precis; în opinia 
lui Pais (1977: 147), această localitate se află pe locul lui Római-fürdő de astăzi. În 
afara de traducătorul lui E2., toţi au ales traducere propriu-zisă, considerând această 
construcţie parafrastică comună – ceea ce pare adecvat, fiindcă numele nu are un echi-
valent contemporan. În E2. găsim numele Budafelhévíz – toponim pe care nu îl putem 
găsi pe harta contemporană. Aceasta pare a fi tot o construcţie parafrastică, dar cititorii 
textului îl pot percepe ca o localitate existentă din cauza majusculei.

4.2.3. Schimbări istoric-administrative
În gesta apar multe toponime care nu au denumiri oficiale în limba maghiară, de 

ex. An. Warod – astăzi se află în Slovacia, numele oficial a locului este Tekovsky Hrádok; 
An. Muncas – astăzi se află în Ucraina, numele oficial a locului este Мукачево; An. Byhor 
– astăzi se află în România, numele oficial al comunei la care se referă este Biharia. Prin 
exemplul Byhor-ului aş dori să prezint efectele schimbărilor administrative asupra înca-
drării toponimei în traducerile moderne:
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Tabelul 2. Traducerile toponimului An. Byhor

Cap. An. M. E1. E2. R1. R2. R3.

19. Dux 
Bycoriensy

bihari 
vezér

Duke of 
Bihar

prince of 
Biharia

ducele 
bihorean

ducele de 
Byhor

ducele 
bihorean

19. castrum 
Byhor

Bihar 
vára

Castle 
of Bihar 
[Byhor]

castle of 
Biharia

fortăreaţa 
Bihorului

fortăreaţa 
Byhor

fortăreaţa 
Byhor

20. castrum 
Byhor

Bihar 
vára

Castle of 
Bihar

castle of 
Biharia

fortăreaţa 
Bihorului

fortăreaţa 
Byhor

fortăreaţa 
Bihor

50. dux 
Byhoriensi

bihari 
vezér

Duke of 
Bihar

Prince of 
Bihar

ducele 
Bihorului

ducele din 
Byhor

ducele 
bihorean

51. castro 
Byhor

Bihar 
vára

Bihar 
castle

castle of 
Biharia

fortăreaţa 
Byhor

fortăreaţa 
Byhor

castrul 
Byhor;

52. castrum 
Byhor

Bihar 
vára

Bihar 
castle

Biharia 
castle

fortăreaţa 
Byhor

fortăreaţa 
Byhor

fortăreaţa 
Byhor

Putem observa că la Anonymus Byhor apare lângă două nume comume: dux 
Bycoriensy/Byhoriensi şi castro Byhor. În cazul numelui dux Byhoriensi, Anonymus se 
referă la Menumorut, voievodul regiunii Bihor. După descrierea lui Anonymus această 
regiune se află între râul Tisa, râul Someş şi pădurea Igfon:

An. Terram uero que est inter thisciam et siluam igfon, que iacet ad erdeuelu, a fluuio morus 
usque ad fluuium zomus, preoccupauisset sibi dux morout, cuius nepos dictus est ab hungaris 
menumorout, eo quod plures habebat amicas, et terram illam habitarent gentes cozar qui 
dicuntur.

Iar când menţionează castro Byhor, Anonymus se referă doar la fortăreaţa care era 
situată în locul comunei Biharia de astăzi.

Este important să ştim că administraţia română face diferenţa prin denumire 
între regiune şi localitate: regiunea se numeşte Bihor – localitatea este Biharia – nici 
Anonymus şi nici limba maghiară contemporană nu face această diferenţă: Byhor şi 
Bihar se referă atât la regiune, cât şi la localitate.

Dacă ne întoarcem la tabel, putem observa că în traducerile române nu apare 
diferenţierea Bihor-Biharia – dar putem observa că traducătorii oscilează între forma 
folosită de către Anonymus şi varianta română contemporană. E1. foloseşte în mod 
unitar numele maghiar: Bihar. Iar la E2. apare şi Biharia – aceasta fiind numele oficial 
de astăzi, iar Bihar este varianta maghiară. Este clar că traducătorii au făcut o greşeală: 
în locurile unde este vorba despre duke of Biharia, Biharia nu este varianta corectă, 
fiindcă aceasta denumire se referă doar la fortăreaţă şi nu la regiune, în E2. ar trebui să 
apară duke of Bihor şi castle of Biharia. În textul englez apare şi varianta maghiară Bihar; 
această opţiune contrazice principiului traducătorilor.

Cititorul care nu cunoaşte limbile şi geografia regiunii va fi indus în eroare: dacă 
începe să studieze harta probabil va găsi doar localitatea, iar regiunea doar cu dificultăţi. 
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În traducera E2. apar probleme şi în cazul numelor de râuri. În Gesta sunt men-
ţionate râuri care străbat mai multe ţări, aceste râuri au denumiri oficiale şi în limbile 
ţărilor respective. Se ridică problema: Oare care va fi varianta folosită în text? Izvorul 
râului Criş se află în România, dar râul trece şi prin Ungaria:

Tabelul 3. Traducerile toponimului An. Cris
Cap. An. M. E1. E2. R1. R2. R3.
11. Crisus Körös Körös 

[Crisius]
Körös/Criş Crisius 

[Criş]
Crişul Crisius

22. Cris Körös Körös Criş Criş Criş Criş
28. Crisium Körös Körös Criş; 

Körös/Criş 
Criş Cris; Criş Criş

32. Grisius/ 
Crisius

Körös Körös 
[Grisius]

Körös Grisius Cris Criş

În traducerea maghiară râul apare sub denumirea maghiară contemporană Körös; 
traducerile româneşti folosesc pe rând varianta originală şi varianta română; în E1. 
toponimul apare tot în limba maghiară, iar de două ori vedem în paranteză varianta 
originală. Traducătorii lui E2. au ales o rezolvare interesantă: folosesc atât varianta 
maghiară, cât şi varianta română a denumirii râului. Putem constata că au ales o cale 
justă, iar întrebarea rămâne deschisă: Acesta cum va fi înţeles de către un cititor străin?

4.3. Particularităţi textuale. Etimologizările lui Anonymus
A treia problemă este legată de etimologiile lui Anonymus. Bazându-se doar pe 

asemănări formale ale cuvintelor, creează etimologii ale toponimelor. Iată un fragment 
din textul original şi traducerea maghiară:

An. Et in loco illo, qui dicitur esculeu fidem cum iuramentu firmauerunt. Et a die illo locus ille 
nuncupatus est esculeu eo quod ibi iurauerunt.
M. A helyen, melyet Esküllőnek mondanak, esküvel erősítették meg hűségüket. S attól a nap-
tól kezdve hívták azt a helyet Esküllőnek azért, mert ott esküdtek.

În limba maghiară eskü înseamnă jurământ, iar toponimul An. esculeu, M. Esküllő, 
ar putea fi tradus în felul următor: ̒ jurământ’ + sufix lexical pentru crearea toponimelor. 

Traducătorul maghiar se află într-o situaţie favorabilă, fiindcă în textul maghiar 
este evidentă asemănarea dintre rădăcinile cuvintelor (de data aceasta nu luăm în con-
siderare că etimologia lui Anonymus este acceptabilă sau nu). Pentru a clarifica această 
asemănare cei care traduc textul au două posibilităţi.

Iată acest fragment în traducerea lui Besn:

R1. Şi în acel loc, care se numeşte Esculeu, au întărit credința prin jurământ. Şi din acea zi, 
acest loc este numit Esculeu pentru că acolo au jurat.
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Dacă traducătorul alege păstrarea variantei folosită de Anonymus, va fi nevoit să 
completeze textul tradus cu observaţii externe, care pot explica legătura dintre rădăci-
nile cuvintelor eskü „jurământ”, iar Esküllő este numele localităţii.

Pentru evitarea explicaţiilor, o posibilitate ar fi inventarea unei traduceri pe sens 
propriu, ceea ce ar presupune un toponim inexistent: 

Şi în acel loc, care se numeşte Jurământeni, au întărit credința prin jurământ. Şi din acea zi, 
acest loc este numit Jurământeni pentru că acolo au jurat.

În lumina etimologiei lui Magister P. am putea să spunem că toponimul Esküllő în 
limba maghiară este format din radicalul eskü + sufixul toponimic -lő – acesta ar putea 
fi tradus pe morfeme în limba română astfel: Jurământ + eni – unde eni este un sufix 
românesc folosit pentru toponime. În limba română acest –eni formează nume de grup, 
fixate apoi ca toponime (Bolocan 1976).

Să vedem, cum au procedat traducătorii textelor studiate:

Tabelul 4. Traducerile toponimului An. Esculeu
Cap. An. M. E1. E2. R1. R2. R3.
27. Esculeu Esküllő Esculeu 

*Esküllő
Esküllő 
*Aştileu

Esculeu 
[Esküllő]

Esculeu 
*Esküllő

Esculeu

Figura 1. An. Esculeu pe hartă contemporană

Din fericire, nimeni n-a inventat niciun nume fictiv cum ar fi Jurământeni, dar 
dacă analizăm tabelul, observăm alte probleme. E1. păstrează varianta folosită de 
Anonymus, iar nota de subsol specifică aşezarea geografică de astăzi: „Esculeu is pro-
bably today’s Esküllő, to the north-west of Koloszvár (sic!)” (Rady 2009: 705). După 
principiile lui E2. în text toponimul ar trebui să apară în limba română, însă traducătorii 
au optat pentru folosirea variantei maghiare, au ales această soluţie ca relaţia între eskü 
şi Esculeu să fie vizibilă: „Today’s Aştileu Eskü is the Hungarian for ʻoath’ which is why 
we have kept the Hungarian form” (Rady şi Veszprémy 2010: 64). După descrierea lui 
Magister P., putem constata că Esculeu se află în apropierea comunei Gilău de astăzi. 
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Acest Esculeu, începând din secolul al XIV-lea, este pomenit ca 1320 Esculeu maio-
ris (vezi FNESz. Nagyesküllő). Traducătorii lui E2. identifică pe Esculeu cu Aştileu de 
astăzi, dar acesta nu este identic cu toponimul lui Anonymus. Aştileu într-adevăr cores-
punde lui Esküllő, dar această localitate se află lângă Aleşd în judeţul Bihor. Traducătorii 
lui E2. nu au luat în considerare schimbările administrative, în loc de An. Esculeu → 
Esküllő → Aştileu ar fi trebuit să parcurgă paşii următori: An. Esculeu → Esculeu maioris → 
Nagyesküllő → Aşchileu Mare.

5. Concluzii. Posibilităţi
Exemplele prezentate dovedesc faptul că toponimele dintr-un text istoric atrag 

multe probleme neaşteptate. Însumând cele spuse mai înainte, să vedem care pot fi 
metodele dintre care poate să aleagă traducătorul:

1. transfer: păstrează variantele latine sau maghiare vechi folosite de Anonymus. 
Acceptând că traducerea lor va fi înţeleasă doar pentru cercetătorii din domeniu. 

2. substituţie: schimbă variantele folosite de Anonymus cu variantele oficiale de 
astăzi. Această metodă pare a fi cea mai potrivită pentru localizarea toponimelor vechi, 
dar eterogenitatea lingvistică a textului atrage cu sine numeroase alte probleme. O altă 
metodă de substituţie ar fi folosirea variantelor maghiare a toponimelor de astăzi, dar 
cu această metodă nu se rezolvă problema toponimelor inexistente (ex. castrum thosu).

3. traducere: traduce numele transparente etimologic în limba ţintă, prin această 
metodă etimologiile lui Anonymus vor fi înţelese de către toţi cititorii, dar această 
metodă va rezulta nume fictive. 

4. modificare: această metodă pare a fi cea mai adecvată; cititorul, prin comple-
tarea numelui cu elemente explicative în note sau în paranteză, primeşte numeroase 
informaţii despre numele respectiv, însă astfel înţelegerea textului va fi mai dificilă.

Este cert că dintre acestea nu putem adopta niciun principiu în totalitate. Părerea 
mea este că rezolvarea cea mai eficientă ar fi publicarea online a textelor traduse, unde 
toponimele apar nemodificate, cu numeroase observaţii legate de istoria, localizarea 
şi variantele folosite în alte limbi a numelui respectiv, accesibile prin hiperlegături. 
Această cercetare presupune colaborarea dintre mai mulţi specialişti provenind din 
domenii diferite.
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