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ELŐSZÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyv alcíme joggal utal az idegen nevekre, hiszen túlnyomórészt ezekhez kell az útba 

igazítás, ám van jó néhány olyan magyar név, amely régies helyesírása miatt a magyar 

anyanyelvűek közül is sokaknak feladja a leckét, mint: Dessewffy, Batthyány, Cházár, 

Jósika, Weöres, Thewrewk, Dsida, Keönch és hasonlók. Túlnyomórészt azonban, és ez 

természetes, idegen nevek és kifejezések helyes magyar kiejtésére kíván tanácsokat adni ez 

a szótár. 

Értelemszerűen csak olyan nyelvek névanyagát öleli fel, amelyek hivatalos latin betűs 

írást használnak, hiszen a magyar helyesírás szabályai szerint ha más írású nyelvekről 

(görög, cirill, arab, héber, kínai, grúz, amhara stb.) van szó, minden nevet eleve kiejtés 

szerinti alakban kötelező átírnunk. A kínai neveknél újabban terjed a hivatalos kínai átírás, 

a Pinjin használata, de leginkább a tudományos kiadványokban; a Magyar Nagylexikon 

ugyan szintén eszerint írja és sorolja be a neveket, de mindig megadja mellettük a 

hagyományos névformát, és ezeket utalószóként is tartalmazza, ezért szótáramban 

mellőzöm a kínai névanyagot. 

Két nyelv esetében, amelyek nem latin betűsek, mégis jobbnak láttam kivételt tenni. 

Az egyik a görög. Az ókori görög nevek többsége nálunk (és másutt is) latin átírásban lett 

ismertté (Oedipus, Pisistratus, Aeschylus stb.), és 1954 előtt minden írott szöveg a latinos 

formát használta, néhány pedig még ma is. A latin betűk hangértéke pedig nem mindig 

azonos a magyarokéval, itt tehát eligazítás szükséges. Az újgörög nevek gyakran egy latin 

betűs nemzetközi átírás szerinti formában jutnak hozzánk, főleg a sajtó révén, és emiatt 

szorulnak gyakran igazításra. 

A másik nem latin betűs nyelv, amellyel meg kell küzdenünk, a japán. Ennek is van egy 

nemzetközi átírása, amely az angol kiejtésre alapoz, és a sajtó és sok lexikon is ezt használ-

ja. Itt vannak továbbá a széltében ismert japán márkanevek, a Mitsubishi, Daihatsu, Sanyo, 

Chinon és hasonlók, ezek így szerepelnek az autókon és különféle műszaki cikkeken. 

Szükséges tehát itt is az eligazítás, hogy pl. ne ejtsen senki jó magyaros Sanyót a [szanjó] 

helyett. 

 

Talán mondanom sem kell, hogy a latin írású nyelvekből is csak olyan neveket, szavakat 

és kifejezéseket vettem fel, összesen több, mint harmincezret, amelyek részben vagy 

egészben kiejtési gondot okozhatnak az átlagos beszélőnek. Azokat tehát, amelyek 

nyugodtan ejthetők a betűk magyar hangértékének megfelelően, természetesen mellőztem 

(pl. Gerhart Hauptmann, Lamberto Gardelli, Londonderry, Don Rodrigo). Itt sem lehettem 

azonban egészen következetes. Vannak ugyanis idegen nevek, amelyekről a tudákos közvé-

lekedés egyszerűen nem akarja elhinni, hogy úgy kell ejtenünk, „ahogy írva vannak”. A 

német Stefan Georgét hallottam már angolosan [sztefán dzsordzs]nak vagy franciásan 
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[sztefán zsorzs]nak mondani; a rádióban szinte kizárólag hibás, németes módon hangzik el 

a jeles indiai karmester, Zubin Mehta neve: [méta] formában, sőt a [cubin méta] sem rit-

kaság. Az ilyen esetekre is fel kellett tehát hívnom a figyelmet. 

A szótár ábécérendjéről annyit, hogy a modern szótári gyakorlatnak megfelelően mindig 

az alapbetű a besorolás legfőbb szempontja. Ez azt jelenti, hogy a mellékjeleket 

(ékezeteket, pontokat s egyebeket) általában nem vesszük figyelembe, tehát a, á, ä, ą, â, à 

vagy å egyenértékű. Mindössze két magánhangzóval tettem kivételt: az ö és az ü, a régebbi 

szokásnak megfelelően, az o, illetve u után következik. Nem számít továbbá a szóköz, 

vessző, aposztrof, kötőjel sem, vagyis a címszó egyetlen betűsornak tekintendő az első 

betűjétől az utolsóig. A D’Onalgue, Don Alvaro, Do Nascimento, Donalbain és Donau-

Eschingen nevek tehát ilyen rendbe kerülnek: 

Donalbain 

D’Onalgue 

Don Alvaro 

Do Nascimento 

Donau-Eschingen 

A vastag betűs címszó tartalmazza az egy vagy több elemű nevet vagy szókapcsolatot. A 

kiejtési formát, a magyar ábécé betűivel, szögletes zárójel fogja közre; végül dőlt betűvel 

következik, hogy mely nyelvből való a címszó. 

Ha két vagy több elfogadható kiejtése is van a címszónak vagy a címszó egyik elemének, 

akkor az egyes formák között pontosvessző szerepel. Ilyen esetekben mindig az első 

változat a pontosabb, ajánlhatóbb, de a másik vagy esetleg a harmadik (általában az 

elterjedtebbek, közkeletűbbek) sem hibáztathatók. 

Ha a második vagy egy további forma elterjedt ugyan, de hibás, és ezért kerülendő, akkor 

erre felemelt csillag (*) hívja fel a figyelmet. (Az ilyen, többnyire tévesen ejtett szavakat és 

neveket a szótár végén külön kis listán is megtalálni: ÍGY NE EJTSÜK – ezt melegen 

ajánlom minden olvasóm figyelmébe.) 

Ha két kiejtési forma között v. (vagy) áll, az mindössze azt jelzi, hogy magában az adott 

nyelvben létezik több érvényes kiejtési változat. 

Ritkábban megesik az is, hogy az első forma az adott nyelvben érvényes, pontos kiejtést 

jelöli, de ez itt csupán az érdekesség kedvéért jelenik meg, kiejtésre a második helyen álló, 

nálunk közkeletű formát ajánlatos használni. Erre utal a káró jel () a szokatlan alak előtt. 

A kiejtés jelölésében csak a magyar köznyelv természetes beszédhangjait, illetve a 

nekik megfelelő egy- és többjegyű betűket alkalmaztam, azoknak az elveknek 

megfelelően, amelyeket az előszó második felében fejtek ki. 

Néhány látszólagos kivételt kell itt megemlítenem.  

Főleg német, holland, spanyol és lengyel szavak kiejtésénél használom a h jelölést. Ezzel 

azt az erőteljes, „kemény” h hangot jelzem, amely nem csupán idegen eredetű technika és 

pech szavainkban hangzik, hanem a színmagyar ihlet és doh szókban is ejtjük. Általános 

szokás ezt egyszerű h-val jelölni a kiejtési útmutatókban. Pedig nyilvánvaló, hogy pl. 

Aachen ejtése nem lesz igazán német, ha csupán egy gyenge h-t lehelünk a két 

magánhangzó közé, és ez áll nagyon sok más idegen szóra is. Szó elején, igaz, kissé 

nehezebb a [h]-t kimondani, mint pl. a spanyol Juan vagy José [huan, hoszé] esetében, és 

nem vétség ilyenkor a [huan, hoszé] ejtés sem, ám következetes használata mégis ajánlható, 

mert előnyösen hat az idegen szó hangzására. (Mássalhangzó előtt és szóvégen ezt a h 

jelölést nem alkalmazom, mert ilyenkor a kemény h ejtése természetes). 
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Ugyancsak nem egészen idegen nyelvünktől az e nyújtott ejtése a hitetlenkedést kifejező 

tee??? vagy a rimánkodó nee!! esetében. Ez a hang pedig szükséges bizonyos angol sza-

vakban és nevekben egy sajátos kettőshangzó visszaadására: a fair magánhangzóját bizony 

[feer]-ként ejtjük, nem úgy, mint a Feri első szótagjában lévőt. Lásd még Hair (a musical 

címe) vagy airbag és sok más. 

Végül létezik nyelvünkben az a hosszú változata is, igaz, hogy csak néhány 

nyelvjárásban, főleg a palócban: [naalunk, raatok] stb. A skandináv nyelvekben viszont 

többnyire ez a helyzet, tehát a svéd Dagens Nyheter [daagensz …] vagy a norvég Mo i 

Rana [… raana] formában kiejtve hiteles igazán. Ám ez csupán ajánlás, akinek 

kényelmesebb ilyen helyzetekben egyszerű át ejteni, úgy is ejtheti (a konkrét helyen ezt 

jelölöm is). 

A személyneveknél a besorolás alapja a családi (vezeték-) név, ezt követi vessző után az 

egy vagy több személynév (keresztnév), pl. Rousseau, Jean Jacques. Ám megesik, hogy a 

többelemű névnek nem az utolsó tagja a családnév, a köztudatban mégis úgy él, mint például 

García Lorca, Federico; García Márquez, Gabriel; Martin du Gard, Roger esetében – 

ezeket az írókat sokan Lorca, Márquez vagy Gard néven ismerik és emlegetik, míg Mark 

Twaint sokan olyan névnek hiszik, mint mondjuk Mark Spitzé, és ezért Twain, Mark alak-

ban keresik. Mivel szótáramnak nem az a feladata, hogy ilyen jellegű pontatlanságokat 

igazítson helyre, olvasóimat megkímélem az ide-oda lapozgatás fáradságától, és a kevésbé 

helyes formában is szerepeltetem az ilyen neveket, tehát mint Lorca, Federico García stb. 

További kivételt képeznek az irodalmi és zenei művek fiktív szereplői (lásd alább 2/d), ezek a 

teljes névalakjuk szerint is besorolódnak, mivel tudatunkban ez az alak él elevenebben, tehát 

Sancho Pansa az S, Julien Sorel a J és Gianni Schicchi a G betűmezőkben szintén megtalálható. 

Itt említem meg azt a többletet is, amellyel a jelen szótár dicsekedhet a hazai lexikonok és 

kiejtési szótárak gyakorlatával szemben. Ezek ugyanis kizárólag a vezetéknév kiejtését 

jelölik meg. A mindennapi beszédhelyzet viszont gyakran a teljes név kiejtését kívánja; erre 

nézve az olvasók egyedül ebben a szótárban találnak – egy füst alatt – eligazítást. 

Ami a nyelvi eredet megjelölését illeti, ez szigorúan arra a nyelvre utal, amelynek a sza-

bályai az illető név vagy szó, kifejezés kiejtését meghatározzák, de nem az államra, amely-

hez pl. a szóban forgó földrajzi hely vagy személy tartozik. Az angol tehát utalhat Nagy-

Britanniára, az Egyesült Államokra, Kanadára, Ausztráliára stb., a német vonatkozhat 

osztrákra vagy német svájcira, a francia svájcira vagy francia-belgára (vallonra) is, nem be-

szélve a spanyolról és portugálról, amelyek az Ibériai-félszigeten kívül egész Latin-Amerikát 

is lefedik. Ugyanezen okból szorította ki a holland megjelölés a flamandot. A flamand, noha 

hagyományosan használatos nyelvi megnevezés, nem más, mint a holland nyelv Belgiumban 

beszélt változata, és a kettő közötti különbség kiejtés vagy helyesírás dolgában sokkal 

csekélyebb, mint ami fennáll pl. a brit és amerikai angol között. Csak ritkán található olyan 

megjelölés, mint amerikai angol, brazíliai portugál, mégpedig olyankor, ha a kiejtés éppen ez 

okból tér el az alapnyelvi normától (tehát pl. a brit angolétól vagy az európai portugálétól). 

Egyes szavak, főleg élelmi és vegyi cikkek, gyógyszerek neve után mesterséges 

minősítést látni. Ez azt jelenti, hogy az adott szó egy vagy több természetes nyelv (latin, 

görög, angol stb.) elemeiből van összeszerkesztve. 

Ez a szótár nem közöl kiegészítő információkat, hogy tehát személynévről vagy földrajzi 

névről van szó (kivéve olyankor, ha a kiejtés eltérő a két esetben), földrajzi névnél azt, 

hogy mely országról van szó, vagy hogy mi az adott név ismertebb magyar formája és 

hasonlók. Az olvasó, aki a nevet kikeresi, mindezeket feltehetőleg tudja – ha nem, akkor 

meg lexikonhoz fordul –, itt csak arra vár útmutatást, hogyan kell kiejtenie. 
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Lássuk most a szótár anyagát, mi minden található meg benne. 

1) FÖLDRAJZI NEVEK 

a) Államok, tartományok, történelmi területek, tájegységek 

b) Városok, városrészek, nevezetes utcák és terek, középületek, műemlékek 

c) A történelmi Magyarország helységeinek mai román, szlovák, szerb, horvát, német 

megnevezése 

d) Hegységek, hegyek, tengerek, tavak, folyók, vízesések 

 

2) SZEMÉLYNEVEK 

a) A történelem nagyjai 

b) Az elmúlt évtizedek közéleti nevezetességei 

c) Írók, költők 

d) Irodalmi és zenei művek szereplői 

e) Zeneszerzők, énekesek és előadók, együttesek (klasszikus zene, jazz, rock, pop) 

f) Festők, szobrászok, építészek 

g) Filmrendezők, filmszínészek, televíziós szereplők 

h) Tudósok (filozófia, matematika, csillagászat, biológia, orvostudomány, közgazdaság, 

különös tekintettel a Nobel-díjasokra); feltalálók 

i) Kiemelkedő sportolók (különös tekintettel az olimpiai bajnokokra), sportegyletek 

j) Egyéb okokból nevezetes személyek 

 

3) MEGNEVEZÉSEK 

a) A művészetek és tudományok idegen nyelvű szakszókincse 

b) Az orvosi nyelv latin szakkifejezései 

c) Gyógyszerek nevei 

d) Növények és állatok tudományos latin neve 

e) Kertészeti virágok fantázianevei 

f) Kutyafajták 

g) Felhőfajták tudományos latin neve 

h) A francia forradalmi naptár hónapnevei 

i) Magyarországon bejegyzett cégek idegen neve 

j) Pénznemek 

k) Újságok, hetilapok, folyóiratok címei 

l) Ismertebb idegen regények, drámák, operák, zeneművek, filmek eredeti címe 

m) A számítástechnika szakszókincse 

n) Autók, műszaki és híradástechnikai cikkek márkanevei 

o) Híradástechnikai cikkek idegen nyelvű feliratai 

p) Élelmi, kozmetikai és háztartás-vegyipari cikkek márkanevei 

q) Idegen ételfajták 

r) Híres borok, italmárkák, cigaretták 

 

4) KIFEJEZÉSEK 

a) Általánosan használt idegen szólások, közmondások, irodalmi idézetek, kifejezések, 

maximák 

b) Idegen rövidítések feloldásából eredő kifejezések 

* 
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A szótár rendeltetésszerű használatához elegendő, amit a fentebbiekben elmondtam. 

Akit a kérdés elvi szempontjai is érdekelnek, aki tudni szeretné, hogy az általam adott 

kiejtési tanácsok miért különböznek, olykor szembetűnő módon, mindattól, ami a hazai 

gyakorlatban megszokottnak számít, annak szíves figyelmébe ajánlom az alábbiakat. 

Elsőként is azt a félreértést szükséges tisztáznunk, amely annak a bizonyos hazai 

gyakorlatnak a mélyén rejtezik. 

Ez a félreértés vagy téves vélekedés pedig így summázható: az adott idegen szó 

kiejtésekor a lehető legtökéletesebben utánoznunk kell az illető nyelvben szokásos hangzást. 

Féligazsággal van dolgunk. Ha angol (francia, norvég, litván) nyelvű társalgást 

folytatunk, valóban a lehető legangolosabban (legfranciásabban stb.) kell kiejtenünk az 

illető nevet. Ám ha magyar emberrel magyarul beszélünk, az idegen hangkészlettel és 

idegen hanghordozással kiejtett név csúnyán ki fog ütni a beszédünkből! 

De még ha csak csúnya lenne! Ennél is nagyobb a kommunikációs kockázat, magyarán, 

hogy aki hallja, nem fogja felismerni a nevet, amelyet írásban jól ismer! 

No persze nem eshetünk a primitív betűejtés csapdájába sem. Valóban törekednünk kell 

rá, hogy a hangoztatott idegen név hasonlítson az eredetihez, de csak olyan mértékben, 

ahogy az nyelvünk természetes beszédhangjaival megközelíthető! Eddig a határig viszont 

illendő elmennünk, ne elégedjünk meg pl. a megszokott slampos [sekszpir] ejtéssel, ha egy-

szer erőlködés nélkül ki tudjuk mondani az angolhoz sokkal közelebb álló [séjkszpír]t is! 

A „hűség” túlhajszolásának legköznapibb példája az az általános szokás, hogy a 

magyarban nem, de a más nyelvek többségében használatos rövid á-féle hang ejtését 

erőltetik. Így a Lamarck, Calatrava és Guadalajara nevek ejtésére többnyire ily tanácsokat 

olvasunk: [lámárk, kálátrává, gvádáláhárá]. Képzeljük csak el, hogy valaki szót fogad a 

bölcs tanácsoknak, és valóban ilyen nevetségesen kántálja végig a két, négy, sőt öt 

szótagot! A hangszínben adódó csekélyke nyereségért nagy árat fizet a szótagok képtelen 

túlnyújtásával. Ráadásul ez a nyereség is erősen vitatható. Még ha sikerül is az á hang rövid 

képzésére utasítást adni, pl. az á ékezete helyébe pontot téve, illetve a hangot röviden 

képezni, akkor is fölösleges volt az erőfeszítés. Nyelvünktől idegen hangot ugyanis kár 

erőltetnünk, az eredmény természetellenes lesz, árisztokrátikus áffektálásnak fog hatni 

csupán. 

Ugyanezen okból fölösleges ragaszkodni a szóvégi rövid o és ö ejtéséhez. Ezek a hangok 

magyar szavak és nevek végén nem léteznek, és még ha sikerül is Marco, Chartreux ilyen 

ejtése: [marko, sartrö], toldalékok előtt elkerülhetetlenül megnyúlnak: [markóval, sartrő-

ben]. Ezért tartom jobbnak eleve így jelölni a kiejtést: [markó, sartrő]. 

Közismert tény, hogy az angol nyelvnek igen kevés beszédhangja felel meg pontosan 

valamely magyar hangnak. Kétségtelenül itt a legnehezebb meglelni a hanghelyettesítést, 

amely megmarad azon a kívánatos középúton. Itt a legnagyobb a veszélye, hogy az 

eredetihez való hűség túlhajszolásával torzításhoz jutunk. Persze sok más nyelv is okoz 

jócskán gondot, de itt és most nem foglalkozom részletesen a kiejtési problémákkal és a 

velük kapcsolatos idült babonákkal, ezt megteszi a kötet végén található, nyelvenként 

részletezett KIEJTÉSI ÚTMUTATÓ; itt található magyarázat többek közt az angol 

kiejtésben használt th jelölésre is. A fentiekben csupán az elvi kérdéseket igyekeztem 

tisztázni. 

Van egyébként a kiejtés jelölésére ma már egy korszerűnek tetsző módszer is: a 

kétkötetes Akadémiai Kislexikon és a 18 kötetes Magyar Nagylexikon például a 

nemzetközi fonetikai ábécé jeleit használja. Valóban ez a világtendencia, csak éppen 
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arisztokratikus kissé ez a módszer is, hiszen a furcsa hieroglifákon bajosan igazodik el, 

akinek nincs magasabb fonetikai képzettsége. És itt is fennáll a veszély, hogy minél 

pontosabb a kiejtés az idegen nyelv szempontjából, annál vitathatóbb, valóban beleillik-e a 

magyar beszédkörnyezetbe. 

Ugyancsak elvszerűen mellőztem szótáramból azt, ami úgyszólván minden lexikonban és 

kiejtési útmutatóban megtalálható: a magyartól eltérő hangsúly jelölését. Pedig nagyon is 

jól tudom, mennyire fontos a helyes hangsúly – az adott idegen nyelvben! Ám ha egy 

idegen név a mi nyelvi környezetünkbe kerül, ahol a nyomaték mindig az első szótagon 

van, ehhez a szabályhoz kell alkalmazkodnia. És nem magyaros kivagyiság miatt, hanem 

egyszerűen azért, mert magyar nyelven a hallgató számára a hangsúly jelzi, hogy új szó 

kezdődik! Ha valaki orosz módra hangsúlyozza Puskin ismert hősének nevét, a hallgató azt 

hiheti, hogy Lenszkij a párbajban a Nyegin kezétől esett el; Monteverdi nevét olaszosan 

hangsúlyozva olyan félreértésre is adhatunk okot, hogy itt Giuseppe Verdi névrokonáról, 

Monte Verdiről van szó. 

Mindez csak a nevek, szavak vagy néhány szóból álló kifejezések hangsúlyára érvényes. 

Más a helyzet, ha egy idegen nyelvű mondatot, idézetet, szállóigét illesztünk beszédünkbe, 

vagy egy idegen rövidítés feloldását mondjuk ki. Ilyen esetekben átlépünk a másik nyelv 

felségterületére, és itt már jogos és helyénvaló – bár nem feltétlenül kötelező – az adott 

nyelv hangsúlyozását érvényesíteni. Az ilyen példáknál könyvemben dőlt betű jelzi a 

hangsúlyos szótag magánhangzóját – már ha a hangsúly nem az első szótagra esik, ahogy 

nyelvünkben szokásos. 

* 

Még két apróság. 

Szótáramba számos idegen betűszót (rövidítést) is felvettem. Ezek mindegyike két helyen 

szerepel: egyszer magának a rövidítésnek, egyszer pedig a rövidítés feloldásának a 

betűrendes helyén, pl. ABS, illetve Anti-Block Braking System. A betűszó (eredeti) 

kiejtését csak akkor adom meg, ha az nálunk elterjedtnek számít, mint pl. BBC – [bíbíszí] 

vagy CGT – [szézsété], egyébként a betűket magyar hangértékükben mondjuk ki, a fenti 

példában tehát mint [abées] vagy [ábées]. 

Az orvosi nyelv latin szakkifejezései is szép számban szerepelnek a szótárban, remélhető 

örömére az orvostanhallgatóknak és az egészségügy dolgozóinak. Mármost ezek a 

terminusok gyakran nyolc-tíz szótagos vagy még hosszabb összetételeket alkotnak, a szem 

elfárad, amíg végighalad rajtuk. Az olvasó könnyebbségére, az áttekinthetőség kedvéért a 

túl hosszú szavakat a kiejtési részben kötőjelekkel két-három darabra bontottam az 

összetételi tagok szerint, pl. enterocholecystostomia – [entero-koleciszto-sztómia]. 

 

Úgy éreztem, ennyit szükséges elmondanom, hogy olvasóimban bizalmat ébresszek talán 

szokatlannak tetsző módszereim iránt. 

 

Tótfalusi István 
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A 
 

 

Aabye – [óbü] dán 

Aach – [áh] német 

Aachen – [áhen] német 

Aadland, Eivind – [odlan ejvin] dán 

Aafjes, Bertus – [áfjesz bertüsz] holland 

Aage – [óge] dán 

Aagje – [áhje] holland 

Aakjær, Jeppe – [óker jepe] dán 

Aalbaek Jensen, Erik – [ólbek jenszen érik] norvég 

Aalberg, Ida – [álberg ida] finn 

Aalen – [álen] német 

Aalst – [álszt] holland 

Aalten – [álten] holland 

Aalto, Alvar – [áltó alvar] finn 

Aaltonen, Paavo – [áltonen pávó] finn 

Aaltonen, Väinö – [áltonen vejnő] finn 

Aanrud, Hans – [ónrü hansz] norvég 

Aarau – [árau] német 

Aare – [áre] német 

Aarestrup, Emil – [óresztrub émil] dán 

Aargau – [árgau] német 

Aarlen – [árlen] holland 

Aarne, Antti – [árne antti] finn 

Aaron – [eeron] angol 

Aaronson, Boris – [eronszon borisz] angol 

Aarschot – [árszhot] holland 

Aartsbisschoppelijk Paleis – [árcbiszhoppelök palejsz] holland 

Aase – [ósze]; [óze]; [*áze] norvég 

Aasen, Ivar – [ószen ívar] norvég 

aasmus – [aazmus(z)] latin 

Aas, Roald – [ósz ruall] norvég 

abactio – [abakció] latin 

Abadie, Paul – [abadi pol] francia 

ab aeterno – [ab éternó] latin 

ab aevo – [ab évó] latin 
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Abancourt – [abankur] francia 

abasia – [abázia] latin 

abat-jour – [abazsúr] francia 

abattant – [abatan] francia 

Abbadi, Antoine-Thompson – [abadi antoan tompszon] francia 

Abbado, Claudio – [abbádó klaudió] olasz 

Abba, Giuseppe Cesare – [abba dzsuzeppe csezáre] olasz 

Abbagnale, Agosto – [abbanyále agosztó] olasz 

Abbagnale, Giuseppe – [abbanyále dzsuzeppe] olasz 

Abbagnano, Nicola – [abbanyánó nikola] olasz 

Abbaye aux Dames – [abej o dám] francia 

Abbaye aux Hommes – [abej oz om] francia 

Abbaye de Chancelade – [abej dö sanszöad] francia 

Abbaye Toussaint – [abej tuszen] francia 

Abbazia della Misericordia – [abbácia della mizerikordia] olasz 

Abbekås – [abbekósz] svéd 

Abbeville – [abvil] francia 

Abbie Putnam – [ebi patnem] angol 

Abbietagrasso – [abbjetagrasszó] olasz 

Abbot, George – [ebot dzsordzs] angol 

Abbotsford – [ebotszford] angol 

Abdij van den Cesarsberg – [abdej fanden szészarszberh] holland 

Abéché – [abesé] francia 

Abélard, Pierre – [abelár pjer] francia 

Abeliophyllum distichum – [abéliofillum disztihum] latin 

Abel, John Jacob – [éjbl dzson dzséjkob] angol 

Abel, Niels Henrik – [ábel nílsz henrik] norvég 

Abel Sánchez – [abel szancsesz] spanyol 

Abel, Sir Frederick Augustus – [éjbel ször frederik ógasztusz] angol 

Abelson, Philip Hauge – [éjbelzon filip hóg] angol 

Abendroth, Wilhelm – [ábendrót vilhelm] német 

Åbenrå – [obenró] dán 

Abercrombie, Lascelles – [eberkrambi laszel] angol 

Aberdare – [eberder] angol; [aberdár] walesi 

Aberdeen – [eberdín] angol 

Aberdour – [eberdauer] angol 

Åberg, Nils – [óberj nilsz] svéd 

Abergavenny – [ebergeni] (személynév); [ebergeveni] (helynév) angol; [abergaveni] 

walesi 

Abernethy, John – [ebernethi dzson] an-gol 

Aberystwyth – [eberisztvith] angol; [aberesztvith] walesi 

abgesang – [abgezang] német 

Abich, Wilhelm – [ábih vilhelm] német 

Abies cephalonica – [abiesz cefalonika] latin 

Abigail Williams – [ebigéjl viljemz] angol 

Abilene – [ebilín] angol 

Abilgaard, Ove – [ábilgór óve] dán 
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Abilly-sur-Claise – [abili szür klez] francia 

ab imo pectore – [ab ímo pektore] latin 

ab initio – [ab iníció] latin 

ab instantia – [ab insztancia] latin 

ab intestato – [ab intesztátó] latin 

ab invisis – [ab invízisz] latin 

ABIOS lásd Advanced Basic… 

Abisko – [aabiszku]; [ábiszkó] svéd 

abklatsch – [abklacs] német 

ablativus – [ablatívusz] latin 

abluentia – [abluencia] latin 

Åbo – [óbú] svéd 

aborigines – [aboriginesz] latin; [eboridzsiníz] angol 

À bout de souffle – [a bu dö szufl] francia 

ab ovo – [ab óvó] latin 

ab posse ad esse – [ab possze ad essze] latin 

abrachiocephalia – [abrahiocefália] latin 

Abrahams, Peter – [éjbrehemz píter] angol 

Abrămuţ – [abrömuc]; [abramuc] román 

abrégé – [abrezsé] francia 

abreuvoir – [abrövoár] francia 

ABS lásd Anti-Block… 

Absalom and Ahithophel – [epszelom end ehithófel] angol 

Absalon, Julien – [apszalon zsüljen] francia 

abscessus – [apszcesszus(s)] latin 

abscessus hypostaticus – [apszcesszusz hiposztatikusz] latin 

abscessus iliopsoicus – [apszcesszusz iliopszoikusz] latin 

abscessus perirectalis – [apszcesszusz perirektálisz] latin 

absence – [apszansz] francia 

absentia epileptica – [apszencia epileptika] latin 

absentium ablegatus – [apszencium ablegátus(z)] latin 

absit – [apszit] latin 

Ab Snopes – [eb sznópsz] angol 

absteigquartier – [apstejgkvartír] német 

abstinentia – [apsztinencia] latin 

Ab uno disce omnes – [ab únó diszce omnesz] latin 

ab urbe condita – [ab urbe kondita] latin 

Abury – [éjböri] angol 

Abwehr – [abvér] német 

Acacallis – [akakallisz] görög 

Acacia pulchella – [akácia pulhella] latin 

Académie Française – [akademi franszez] francia 

Academus – [akadémusz] latin; [akadémosz] görög 

Académie des Beaux-arts – [akademi de boz ár] francia 

Académie Goncourt – [akademi gonkur] francia 

Academy of Executive Assistants – [ekedemi av igzekjutív eszisztentsz] angol 

Acaena caesiiglauca – [acéna céziiglauka] latin 
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acalcerosis – [akalcerózis(z)] latin 

acalcinosis – [akalcinózis(z)] latin 

acalculia – [akalkulia] latin 

Acalypha hispida – [akalifa hiszpida] latin 

Acanthis cannabina – [akantisz kannabina] latin 

Acanthis flavirostris – [akantisz flávirosztrisz] latin 

Acanthocalycium violaceum – [akantokalícium violáceum] latin 

Acanthocephala – [akantocefala] latin 

acanthocytosis – [akantocitózis(z)] latin 

Acantholimon venustum – [akantolimon venusztum] latin 

acanthoma – [akantóma] latin 

Acanthonicus aedilis – [akantonikusz édilisz] latin 

Acanthophis antarcticus – [akantofisz antarktikusz] latin 

acanthosis – [akantózis(z)] latin 

Acanthus dioscoridis – [akantusz dioszkoridisz] latin 

a capella – [a kapella] olasz 

a capite usque ad calcem – [a kapite uszkve ad kalcem] latin 

Acapulco de Juarez – [akapulko de huaresz] spanyol 

acardiacus – [akardiakusz] latin 

acariasis – [akariázis(z)] latin 

acaricid – [akaricid] latin 

Acaris folliculorum – [akarisz follikulórum] latin 

Acarnan – [akarnan] görög 

acarophobia – [akarofóbia] latin 

Acâş – [akis] román 

Acastus – [akasztosz] görög 

acatalasaemia – [akatalázémia] latin 

acatalasia – [akatalázia] latin 

acatamathesia – [akatamatézia] latin 

Acatlan de Osorio – [akatlan de oszorjó] spanyol 

Acayucán – [akajukán] spanyol 

ACC lásd Active Cruise Control… 

Accademia delle Belle Arti – [akkadémia delle belle arti] olasz 

Accaiuolo, Niccolò – [akkajuóló nikkoló] olasz 

Acca Larentia – [akka larencia] latin 

Accardo, Salvatore – [akkárdó szalvatóre] olasz 

accelerando – [accselerandó] olasz 

acceleratio – [akceleráció] latin 

accent aigu – [akszant egü] francia 

accent circonflexe – [akszan szirkonfleksz] francia 

accent grave – [akszan gráv] francia 

accentuatio – [akcentuáció] latin 

access – [ekszesz] angol 

accessibility – [ekszeszibiliti] angol 

accessory – [ekszeszori] angol 

Acciano – [accsánó] olasz 

Accinge sicut vir lumbos tuos – [akcinge szikut vir lumbosz tuosz] latin 
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Accipiter gentilis – [akcipiter gentilisz] latin 

Accipiter nisus – [akcipiter nizusz] latin 

accisa – [akcíza] latin 

Accius, Lucius – [akciusz lúciusz] latin 

accompagnato – [akkompanyátó] olasz 

Accord Group Kennedy – [ekord grup kenidi]; [… kenedi] angol 

accouchement – [akusman] francia 

accoudoire – [akudoár] francia 

account – [ekaunt] angol 

accretio cordis – [akkréció kordisz] latin 

accretio pericardii – [akkréció perikardii] latin 

Accupro – [akkupró] mesterséges 

accusativus – [akkuzatívusz] latin 

Acebes, Ángel – [aszevesz anhel] spanyol 

acephalobrachia – [acefalobrahia] latin 

acephalus – [acefalusz] latin 

Acer campestre – [acer kampesztre] latin 

Acer Computer – [éjszer kompjúter] angol 

Acer crataegifolium – [acer kratégifólium] latin 

Acerenza – [acserenca] olasz 

Acer monspessulanum – [acer monszpesz-szulánum] latin 

Acer saccharinum – [acer szaharínum] latin 

acestoma – [acesztóma] latin 

acetabulectomia – [acetabulektómia] latin 

acetylcholinum – [acetilkolinum] latin 

Acevedo Diaz – [aszevedó diasz] spanyol 

Achaemenides – [akhaimenidész] görög 

Achaeocyathus – [aheociátusz] latin 

achalasia cardiae – [ahalázia kardié]; [akalázia …] latin 

Achard, Franz Carl – [ahárd franc karl] német 

Achard, Marcel – [asár marszel] francia 

achát – [ahát] német 

Achates – [akhatész] görög 

Achdiat, Kartamihardja – [akhdiat kartamihardzsa] indonéz 

Achebe, Chinua – [acsebe csinvaa] angol 

acheilia – [akejlia]; [ahejlia] latin 

acheiropodia – [akejropódia]; [ahejropódia …] latin 

Achen, Hans von – [ahen hansz fon] német 

Achenkirch – [ahenkirh] német 

Acherontia atropos – [aheroncia atroposz] latin 

Acheson, Dean – [ecsiszon dín] angol 

Acheta domestica – [ahéta domesztika] latin 

acheuléen – [asöléen] francia 

Achillea clypeolata – [ahillea klipeoláta] latin 

Achillea collina – [ahillea kollína] latin 

Achilles – [ahillész] latin; [akhilleusz] görög 

achillodynia – [ahillodínia] latin 
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achillorrhaphia – [ahillorráfia] latin 

Áchim – [áhim]; [áhim] magyar 

Achimenes coccinea – [ahimenész kokcinea] latin 

Achleitner, Friedrich – [ahlejtner frídrih] német 

achloropsia – [akloropszia] latin 

Achnatherum calamagrostis – [ahnaterum kalamagrosztisz] latin 

acholia – [akolia] latin 

acholuria – [akolúria]; [aholúria] latin 

achondrogenesis – [akondrogenezis] latin 

achresticus – [akresztikus] latin 

Achrey – [ehréj] skót 

achromacyta – [akromacita] latin 

achromatismus – [akromatizmus(z)] latin 

achromatopsia – [akromatopszia] latin 

Achterberg, Gerrit – [ahterberh herrit] holland 

Achternbusch, Herbert – [ahternbus herbert] német 

achylia gastrica – [ahilia gasztrika] latin 

achylia pancreatica – [ahilia pankreatika] latin 

acidum hydrochloricum – [acidum hidroklorikum] latin 

Aci e Galatea – [ácsi e galatéa] olasz 

Acıgöl – [adzsigöl] török 

Acilius sulcatus – [aciliusz szulkátusz] latin 

Acipenser ruthenus – [acipenzer ruténusz] latin 

Acipenser sturio – [acipenzer sztúrió] latin 

Aciphen – [acifen] mesterséges 

Aciphylla squarrosa – [acifilla szkvarróza] latin 

Acireale – [acsireále] olasz 

Acis – [ácisz] latin; [akisz] görög 

Acîş – [akis] román 

Ackermann, Peter – [akkerman péter] német 

Ackermann, Rosemarie – [akkerman rózemari] német 

Ackroyd, Peter – [ekrojd píter] angol 

acleistocardia – [aklejsztokardia] latin 

A Clockwork Orange – [a klokvörk orindzs] angol 

acmaesthesia – [akmesztézia] latin 

acneiformis – [akneiformisz] latin 

acne rosacea – [akne rozácea] latin 

acognosia – [akognózia] latin 

Acometer molinos de viento – [akometer molinosz de vjento] spanyol 

a commodo – [a kommodó] olasz 

Aconcagua – [akonkagva] spanyol 

aconitum – [akonitum] latin 

Aconitum lycoctonum – [akonitum likoktonum] latin 

Acontius – [akontiosz] görög 

a conto – [a kontó] olasz 

aconuresis – [akonurézis(z)] latin 

acoprosis – [akoprózis(z)] latin 
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Acorus calamus – [akórusz kalamusz] latin 

A Countess from Hong Kong – [a kauntisz from honkong] angol 

acoustic coupler – [ekúsztik kapler] angol 

Acqua alle corde! – [akva alle korde] olasz 

Acqua dei Corsari – [akva deji korszári] olasz 

Acqua di Gio – [akva di dzsíó] olasz 

Acquasanta – [akvaszanta] olasz 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) – [ekvájrd imjún difisenszi szindrom] 

angol 

acquisitus – [akvizitusz] latin 

Acqui Terme – [akvi terme] olasz 

acraturia – [akratúria] latin 

acre – [éjkr] angol 

acroanaesthesia – [akroanesztézia] latin 

acrocephalia – [akrocefália] latin 

Acrocephalus scirpaceus – [akrocefalusz szcirpaceusz] latin 

acrocyanosis – [akrocianozis(z)] latin 

acrodermatitis chronica – [akrodermatitisz krónika] latin 

acrohyperhydrosis – [akrohiperhidrózis(z)] latin 

acrohystiolith – [akrohisztiolit] latin 

acromastitis – [akromasztitisz] latin 

acromioclavicularis – [akromio-klavikuláris(z)] latin 

acroparaesthesia – [akroparesztézia] latin 

acrosclerosis – [akroszklerózis(z)] latin 

Across the River into the Trees – [ekrosz dö river intu dö tríz] angol 

acrostealgia – [akrosztealgia] latin 

acrotrophoneurosis – [akrotrofoneurózis(z)] latin 

Acta Apostolicae Sedis – [akta aposztolicé szédisz] latin 

acta diurna – [akta diurna] latin 

Actaea pachypoda – [aktéa pahipoda] latin 

Actaeon – [aktajjón]; [akteon] görög 

Acta est fabula – [akta eszt fábula] latin 

ACTH lásd Adreno-Cortico… 

acting out – [ekting aut] angol 

actinia – [aktínia] latin 

Actinidia polygama – [aktinídia poligáma] latin 

Actinobacillus – [aktinobacillus(z)] latin 

Actinomycetaceae – [aktino-micetaceé] latin 

actinomycosis cervicofacialis – [aktinomikózisz cerviko-faciálisz] latin 

Actinosphaerium eichornii – [aktinoszférium ejhornii] latin 

Actio Catholica – [akció katolika] latin 

Action Française – [akszion franszez] francia 

action gratuite – [akszion gratüit] francia 

action painting – [eksn péjnting] angol 

Action Zone – [eksn zón] angol 

Active Cruise Control (ACC) – [ektiv krúz kontrol] angol 

Active Framework for Data Warehousing (AFDW) – [ektiv fréjmvörk for déjte 
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veerhauzing] angol 

Active Torque Transfer System (ATTS) – [ektiv tork trenszfer szisztem] angol 

activity ratio – [ektiviti réjsó] angol 

activum – [aktívum] latin 

act of settlement – [ekt av szetlment] angol 

actomyosin – [aktomiozin] latin 

Actor – [aktór] görög 

Actrapid – [aktrapid] mesterséges 

Açu – [aszu] portugál 

Açuâ – [aszua] portugál 

acumen – [akumen] latin 

Acuña, Hernando de – [akunya ernandó de] spanyol 

Açungui – [aszungi] portugál 

acusectio – [akuszekció] latin 

acyesis – [aciézis(z)] latin 

Acyrthosyphon pisum – [acirtoszifon pízum] latin 

ad absurdum – [ad apszurdum] latin 

adagietto – [adadzsettó] olasz 

adagio – [adádzsó] olasz 

Ådalen – [ódaalen]; [ódálen]; [*adalen] svéd 

Adalgisa – [adaldzsíza] olasz 

Adam Bede – [edem bíd] angol 

Adam Brant – [edem brent] angol 

Adams, Gerry – [edemz dzseri] angol 

Adams, Henry Brooks – [edemz henri bruksz] angol 

Adams, John Quincy – [edemz dzson kvinszi] angol 

Adams, Nick – [edemz nik] angol 

Adamstown – [edemsztaun] angol 

Adam, Theo – [ádám teó]; [*adam…] német 

Adamthwaite – [edemthvéjt] angol 

Adamuz – [adamusz] spanyol 

ad augusta per angusta – [ad auguszta per anguszta] latin 

ad calendas Graecas – [ad kalendasz grékasz] latin 

ad captandam benevolentiam – [ad kaptandam benevolenciam] latin 

ad circulandum – [ad cirkulandum] latin 

Adcock – [etkok] angol 

Addams, Jane – [edemz dzséjn] angol 

Adderley, Cannonball – [ederli kenonbol] angol 

ad dies vitae – [ad diész víté] latin 

add-in – [edin] angol 

Addington, Henry – [edinkton henri] angol 

Addiscombe – [ediszkom] angol 

Addison, Joseph – [ediszon dzsózef] angol 

Addlestone – [edlszton] angol 

add-on card – [edon kárd] angol 

Adeane – [edín] angol 

Adelaide – [edeléjd] angol 
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Adélaïde Fouque – [adelaid fuk] francia 

Adelchi – [adelki] olasz 

Adelcrantz, Göran – [ádelkranc jőran] svéd 

Adelung, Johann Christoph – [ádelung jóhan krisztof] német 

adenocarcinoma – [adenokarcinóma] latin 

Adenocarpus viscosus – [adenokarpusz viszkózusz] latin 

Adenocor – [adenokor] mesterséges 

adenomyosis – [adenomiózis(z)] latin 

Ader, Clément – [ader kleman] francia 

adessivus – [adesszívusz] latin 

ad extremum – [ad extrémum] latin 

Adget, Eugène – [adzse özsen] francia 

ad graecas Kalendas – [ad grékasz kalendasz] latin 

Adhémar, Alphonse – [ademar alfonz] francia 

ad hoc – [ad hok] latin 

ad honores – [ad honóresz] latin 

adiectivum – [adjektívum] latin 

Adige – [adidzse] olasz 

Adılcevaz – [adildzsevaz] török 

ad inferos – [ad inferosz] latin 

adipositis – [adipózitisz] latin 

Adirondac – [edirondek] angol 

Adıyaman – [adijaman] török 

Adjani, Isabelle – [adzsani izabel] francia 

Adler, Alfred – [ádler alfréd] német 

ad limina apostolorum – [ad limina aposztolórum] latin 

ad manus proprias – [ad manusz propriasz] latin 

Admiralty Arch – [edmirelti árcs] angol 

ad multos annos – [ad multosz annosz] latin 

ADN lásd Advanced Digital Network … 

adnexitis – [adnexitisz] latin 

ad oculos – [ad okulosz] latin 

Adonis – [adonisz] görög 

Adonis vernalis – [adonisz vernálisz] latin 

adossé – [adoszé] francia 

Adour – [adur] francia 

ad patres – [ad patrész] latin 

ad personam – [ad perszónam] latin 

ad rectificandum – [ad rektifikandum] latin 

Adreno-Cortico-Trope Hormone (ACTH) – [adríno-kortiko-tróp hormon] angol 

Adriana Lecouvreur – [adriána lökuvrőr] olasz-francia 

Adrian, Edgar Douglas – [éjdrien edgár daglesz] angol 

Adrian Leverkühn – [adrián léverkűn] német 

Adrienne Mesurat – [adrienn mözüra] francia 

Adson von Melk – [adzon fon melk] német 

ad speciem – [ad szpeciem] latin 

ad spectatores – [ad szpektatorész] latin 
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ad summam – [ad szummam] latin 

ad usum Delphini – [ad úzum delfini] latin 

ad usum externum – [ad úzum ekszternum] latin 

ad usum internum – [ad úzum internum] latin 

Adutiškis – [adutiskisz] litván 

Advanced Basic Input/Output System – [edvánszt béjszik input autput szisztem] angol 

Advanced Digital Network (ADN) – [edvánszt didzsitel netvörk] angol 

Advanced Freight (AF) – [edvánszt fréjt] angol 

Advanced Missile Surveillance Satellite (AMSS) – [edvánszt miszájl szörvéjlensz 

szetelájt] angol 

Advanced Research Projects Agency (ARPA) – [edvánszt riszörcs pródzsektsz 

éjdzsenszi] angol 

Advanced Technology Attachment (ATA) – [edvánszt teknolodzsi etecsment] angol 

Advance Power (AP) – [edvánsz pauer] angol 

Advance Purchase Excursion (APEX) – [edvánsz pörcsisz ikszkörsn] angol 

Adventures of Huckleberry Finn, The lásd The Adventures of Huckleberry Finn 

Adventures of Martin Chuzzlewit – [edvencsörz av mártin csazlvit] angol 

Adventures of Tom Sawyer, The lásd The Adventures of Tom Sawyer 

advitalitium – [advitalícium] latin 

ad vitam aetarnam – [ad vítam éternam] latin 

advocatus Dei – [advokátusz dei] latin 

advocatus diaboli – [advokátusz diáboli] latin 

advocatus ecclesiae – [advokátusz eklézié] latin 

ad vocem – [ad vócem] latin 

Adway, Dwayne – [edvéj dvéjn] angol 

Aeacus – [ajakosz] görög 

AEC lásd Atomic Energy Commission 

Aechmea fasciata – [éhmea faszciáta] latin 

Aedes aegyptii – [édesz égipcii] latin 

aedicula – [édikula] latin 

aedilis – [édilisz] latin 

Aeetes – [ajétész] görög 

Aegeon – [égeon] latin 

Aegeria apiformis – [égeria ápiformisz] latin 

Aegeus – [égeusz] latin; [ajgeusz] görög 

Aegialeus – [ajgialeusz] görög 

Aegidius – [egidiusz] latin 

Aegisthus – [égisztusz] latin; [ajgiszthosz] görög 

Aegithalos caudatus – [égitalosz kaudátusz] latin 

Aegolis funerus – [égolisz funerusz] latin 

Aegyphius monachus – [égifiusz monahusz] latin 

Aehrenthal, Alois – [eerentál aloisz] né-met 

Ælfric – [elfrik] angol 

Aelius Stilo Praeconicus, Lucius – [éliusz sztiló prékonikusz lúciusz] latin 

Aelst, Willem van – [alszt villem fan] holland 

Aemilius – [émiliusz] latin 

Aemilius Paullus, Lucius – [émiliusz paullusz lúciusz] latin 
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Aemstel, Gysbrecht van – [amsztel hejszbreht fan] holland 

Aeneas – [éneász] latin; [aineiasz] görög 

Aeneas Silvius – [éneász szilviusz] latin 

aeneolit – [eneolit] mesterséges 

Aeolus – [eolusz] latin; [ajolosz] görög 

Aeonium arboreum – [éonium arboreum] latin 

Aepyornis – [épiornisz] latin 

aerarius – [éráriusz] latin 

aero- – [aero]; [*éro] latin 

Ærø – [eerő] dán 

aerob – [aerób] mesterséges 

aerobic(s) – [aerobik(sz)]; [erobik(sz)] angol 

aerophagia – [aerofágia]; [*érofágia] latin 

aerosol – [aeroszol]; [*éroszol] mesterséges 

Aertsen, Pieter – [ártszen píter] holland 

Aesacus – [ajszakosz] görög 

Aeschbacher, Hans – [esbaher hansz] német 

Aeschynanthus speciosus – [észkinantusz szpeciózusz] latin 

Aesculapius – [észkulápiusz] latin 

Aesculus hippocastanum – [észkulusz hippokasztánum] latin 

Aeson – [ajszón] görög 

aestati hiems – [észtáti hiemsz] latin 

Aetate alia aliud factum convenit – [étáte alia aliud faktum konvenit] latin 

Aeterni Patris – [éterni patrisz] latin 

Æthelstan – [ethelsztán] angol 

Aethionema pulchellum – [étionéma pulkellum] latin 

Aethoxysklerol – [etoksziszklerol] mesterséges 

Aëtius, Flavius – [aéciusz fláviusz]; [*éciusz …] latin 

A Face in the Crowd – [e féjsz in dö kraud] angol 

affettuoso – [affettuózó] olasz 

affiche – [afis] francia 

affidavit – [efidéjvit] angol 

Afgesloten IJ – [afheszlóten ej] holland 

afibrinogenaemia – [afibrinogenémia] latin 

à fonds perdu – [a fom perdü] francia 

à forfait – [a forfe] francia 

AFP lásd Agence France Press 

African National Congress (ANC) – [efriken nesönel kongresz] angol 

afrikaans – [afrikánsz] holland 

afro-look – [efró luk] angol 

Afşar – [afsar] török 

aftershave – [áfterséjv]; [áftersév] angol 

Afzelius, Arvid – [afszéliüsz arvid] svéd 

AG lásd Aktiengesellschaft 

Ağaçlı – [ajacsli] török 

Agam Wispi – [agam viszpi] indonéz 

Agapanthus praecox – [agapantusz prékoksz] latin 
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Agapetes serpens – [agapétész szerpensz] latin 

Agârbiceanu – [agirbicsánu] román 

Agassi, André – [egeszi andré]; [agaszi …] angol 

Agassiz – [egeszí] angol 

Agassiz, Jean Louis Rodolphe – [agaszi zsan lui rodolf] francia 

Agathaea coelestis – [agatéa cőlesztisz] latin 

Agathosma pulchella – [agatozma pulkella] latin 

Ağbend – [ábend] azeri 

Agça, Ali – [agcsa ali] török 

Agen – [azsen] francia 

Agence France Press (AFP) – [azsansz fransz presz] francia 

Agency Plus Travel – [éjdzsenszi plasz trevel] angol 

agent provocateur – [azsan provokatőr] francia 

Agenzia Nazionale della Stampa Associata (ANSA) – [adzsencia nacionále della sztampa 

asszocsáta] olasz 

Age of Anxiety, The lásd The Age of Anxiety 

Age of Innocence, The lásd The Age of Innocence 

ageusia – [ageúzia] latin 

agevole – [adzsévole] olasz 

aggiornamento – [addzsornamentó] olasz 

Aghireşu – [agiresu] román 

Agia Galíni – [aja galini] újgörög 

Agia Sophia – [aja szofia] újgörög 

Agia Triada – [aja triada] újgörög 

Agighiol – [adzsigjol] román 

Agincourt, Jean-Baptiste – [azsenkur zsan batiszt] francia 

Agios Ioannis – [ajosz joannisz] újgörög 

Agios Nikolaos – [ajosz nikolaosz] újgörög 

AGIP lásd Azienda Generale Italiana dei Petroli 

Agîrbiceanu – [agirbicsánu] román 

agitato – [adzsitátó] olasz 

Aglais urticae – [agláisz urticé] latin 

Ağlasun – [álaszun] török 

Agliardi, Antonio – [aljardi antónjó] olasz 

Agnes Grey – [egnisz gréj] angol 

Agnesi – [anyézi] olasz 

Agnes Wickfield – [egnisz vikfíld] angol 

Agnew, Paul – [egnjú pól] angol 

Agnew, Spiro Theodore – [egnjú szpíró thiodór] angol 

Agniez, Louis – [anyié lui] francia 

Agnolo di Polo – [anyoló di poló] olasz 

Agnosco veteris vestigia flammae – [agnoszkó veterisz vesztigia flammé] 

Agonac – [agonak] francia 

Agosti, Guido – [agoszti gvídó] olasz 

Agostini, Giacomo – [agosztíni dzsakomó] olasz 

Agostini, Philippe – [agosztini filip] francia 

Agostini, Pier Simone – [agosztíni pjer szimóne] olasz 
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Agostino Veneziano – [agosztínó veneciánó] olasz 

Agoult, Marie d’ – [agu marid] francia 

Agout – [agu] francia 

Agraecum distichum – [agrékum disztikum] latin 

Agraecum sesquipedale – [agrékum szeszkvipedále] latin 

agraphia – [agráfia] latin 

Ağri – [ári] török 

Agrichant, Blaise – [agrisan blez] francia 

Agricola, Julius Gnaeus – [agrikola júliusz gnéusz] latin 

Ağri Daği – [ári dáji] török 

Agrigento – [agridzsentó] olasz 

agrimensor – [agrimenzor] latin 

Agrişu de Jos – [agrisu de zsosz] román 

Aguada de Cachinal – [agvada de kacsinal] spanyol 

Aguadulce – [agvadulsze] spanyol 

Agualeguas – [agvalegvasz] spanyol 

Agua nueva – [agva nueva] spanyol 

Agua Prieta – [agva prjeta] spanyol 

Aguascalientes – [agvaszkaljentesz] spanyol 

Aguas Vivas – [agvasz vivasz] spanyol 

Agua Vermelha – [agva vermelja] portugál 

Aguaviva – [agvaviva] spanyol 

Âgueda – [ageda] portugál 

Agüero – [agveró] spanyol 

Aguessac – [ageszak] francia 

Aguesseau, Henri – [ageszó anri] francia 

Aguiar da Beira – [agjar da bejra] portugál 

Agüide – [agvide] spanyol 

Aguilares – [agilaresz] spanyol 

Águilas – [agilasz] spanyol 

Aguilera, Cristina – [agilera krisztina] spanyol 

Aguinaga – [aginaga] spanyol 

Aguinaldo, Emilio – [aginaldó emilió] spanyol 

Aguirre Cerda, Pedro – [agirre szerda pedro] spanyol 

Aguirre, Julián – [agirre huljan] spanyol 

Aguja – [aguha] spanyol 

Agulhas Negras – [aguljasz negrasz] brazíliai portugál 

Agüero – [agveró] spanyol 

Agüeroy – [agveroj] spanyol 

Agüide – [agvide] spanyol 

Agüimes – [agvimesz] spanyol 

agyria – [agiria] latin 

A Handful of Dust – [e hendful av daszt] angol 

A Hard Day’s Night – [e hárd déjz nájt] angol 

Ahasverus död – [áhaszvérüsz dőd] svéd 

Ahearne, Timothy – [ehörn timoti] angol 

A heavy purse makes a light heart – [e hevi pörsz méjksz e lájt hárt] angol 
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Aherne, Bertie – [ehörn börti] angol 

Ahigal de Villarino – [ajigal de viljarinó] spanyol 

Ah je l’ai trop aimé pour ne le point haïr – [á zsöle trop emé pur nölö poen ajír] francia 

Ahlen – [álen] német 

Ahlin, Lars – [aalin lars]; [álin …] svéd 

Ahlqvist, August – [aalkviszt augüszt]; [álkviszt …] svéd 

Ahlström, Olof – [aalsztrőm úlof]; [álsztrőm …] svéd 

Åhman, Arne – [óman árne] svéd 

Ahogayegua – [aogajegva] spanyol 

A horse! a horse! my kingdom for a horse! – [e horsz e horsz máj kingdom for e horsz] a 

angol 

Ahrens, Joseph – [árensz józef] német 

Ahrensburg – [árenszburg] német 

Ahuachapán – [avacsapan] spanyol 

Ahvenanmaa – [ahvenanmá] finn 

Aicard, Jean – [ekár zsan] francia 

Aichel, Johann – [ajhel jóhan] német 

Aichi – [aicsi] japán 

Aichinger, Ilse – [ajhinger ilze] német 

Aichryson domesticum – [ajkrizon domesztikum] latin 

Aida – [ajída]; [*ajda] olasz 

aide-de-camp – [eddökam] francia 

aide-mémoire – [edmemoár] francia 

AIDS [éjdsz] lásd Acquired Immune … 

Aigle – [egl] francia 

Aiglemont, Julie d’ – [eglömon zsülid] francia 

Aiglun – [eglön] francia 

Aignay-le-Duc – [enye lö dük] francia 

aigrette – [egret] francia 

Aiguebelette-le-Lac – [egbölet lö lak] francia 

Aigueperse – [egpersz] francia 

Aigues-Mortes – [eg mort] francia 

Aigues-Vives – [eg viv] francia 

aiguière – [egier] francia 

Aigües Tortes – [ajgvesz tortesz] spanyol 

Aigües Tortes – [egü tort] francia 

Aiguillon – [egijon] francia 

Aigurande – [egürand] francia 

Aiken, Conrad – [éjkin konrad] angol 

Aikenhead, Mary – [éjkinhed meeri] angol 

Ailanthus altissima – [ajlantusz altisszima] latin 

Aileen – [éjlín] angol 

Ailey, Alvin – [éjli elvin] angol 

Aillant-sur-Tholon – [ajan szür tolon] francia 

Ailly-Gerson, Pierre – [aji zserszon pjer] francia 

Ailuropus melanoleucus – [ajluropusz melanoleukusz] latin 

Aimard, Pierre-Laurent – [emár pjer loran] francia 
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Aimée, Anouk – [emé anuk] francia 

Aimée Thanatogenos – [emé thenetodzsinosz] angol 

Aimeric de Péguilhan – [emerik dö pegiljan] francia 

Ainay-le-Vieil – [ene lö vjej] francia 

Ainaži – [ajnazsi] lett 

Ainsa – [ainsza] spanyol 

Ainsi comme la vertu le crime a ses degrés – [enszi kom la vertü le krim a sze dögré] 

francia 

Ainsley – [éjnzli] angol 

Ainslie, Ben – [éjnzli ben] angol 

Aiolocaria hexaspilota – [ajolokária hekszaszpilóta] latin 

Aio te Aeacidam Romanos vincere posse – [ajo te éacidam rómánosz vincere posz-sze] 

latin 

Aipysurus laevis – [ajpiszúrusz lévisz] latin 

airbag – [eerbeg] angol 

Airborne Warning And Control System (AWACS) – [eerborn vorning end kontrol 

szisztem] angol 

air-conditioning – [eerkondisoning] angol 

Airedale terrier – [eerdéjl terier] angol 

Aire-sur-l’Adour – [eer szür ladur] francia 

Air France – [eer fransz] francia 

Air Launched Cruise Missile (ALCM) – [eer loncst krúz miszájl] angol 

Air Luck Rent-a-Car – [eer lak rent e kár] angol 

air mail – [eer méjl] angol 

Airstrip – [eersztrip] angol 

Air Traffic Control (ATC) – [eer trefik kontrol] angol 

Airvault – [eervó] francia 

Air Wick – [eer vik] angol 

Aisch – [ajs] német 

Aisne – [een] francia 

Aïssey – [aisze] francia 

Aitken, Brett – [éjtkin bret] angol 

Aiud – [ajud] román 

Aius Locutius – [ajjusz lokúciusz] latin 

Aix-en-Provence – [eksz an provansz] francia 

Aixe-sur-Vienne – [eksz szür vjenn] francia 

Aix-la-Chapelle – [eksz la sapel] francia 

Aix-les-Baines – [eksz le ben] francia 

Aizenay – [ezne]; [ezöne] francia 

Ajaccio – [ajaccsó] olasz; [azsakszió] francia 

Ajdukiewicz, Kazimierz – [ajdukjevics kazsimjezs] lengyel 

Ajete, Omar – [ahete omar] spanyol 

Ajoret, Danièle – [azsore daniel] francia 

ajour – [azsur] francia 

Akashi Kakyo – [akasi kajkjó] japán 

Äkäsjoki – [ekeszjoki] finn 

Akdağmadeni – [akdámadeni] török 
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Akdoğan – [akdóan] török 

Aken, Piet van – [áken pít fan] holland 

Akenside – [éjkinszájd] angol 

Åkesson, Sonja – [ókesszon szonja] svéd 

Akşar – [aksar] török 

Aksaray – [akszaraj] török 

Aktiengesellschaft (AG) – [akciengezelsaft] német 

Alabama – [elebema] v. [elebáma]; [elebama] angol 

Alacahöyük – [aladzsahöjük] török 

Alaejos – [alaehosz] spanyol 

Alagna, Roberto – [alannya robertó] olasz 

Alagoinhas – [alagojnyasz] brazíliai portugál 

Alain de Lille – [alen dö lil] francia 

Alain-Fournier, Henri – [alen furnjé anri] francia 

Alain Guimiez – [alen gimié] francia 

Alain, Marie-Claire – [alen mari kler] francia 

Alajõe – [alajüe] észt 

Alajouanin, Théophile – [alazsuanen teofil] francia 

Alajuela – [alahuela] spanyol 

Åland – [óland] svéd 

Alarbus – [alarbusz] latin 

Alarcón, Pedro Antonio de – [alarkon pedró antonjó de] spanyol 

À la recherce du temps perdu – [ala rösers dü tam perdü] francia 

Alaşehir – [alasehir] török 

Alas! poor Yorick – [elasz púr jorik] angol 

Alassio – [alasszjó] olasz 

Alayor – [alajor] spanyol 

Albacete – [albaszete]; [alvaszete] spanyol 

Albacomp Computer – [elbekomp kompjúter] angol 

Alba Iulia – [alba julia] román 

Alban de Bricoule – [alban dö brikul] francia 

Albanese, Licia – [albanéze lícsija] olasz 

Albani, Francesco – [albáni francseszkó] olasz 

Albany – [ólbeni] amerikai angol; [elbeni] ausztráliai angol 

Albee, Edward – [ólbi edvárd] amerikai angol 

Albee, Kirby – [elbi körbi] brit angol 

Albéniz, Isaac – [albenisz iszak] spanyol 

Alberghetti, Giovanni – [albergetti dzsovanni] olasz 

Albero Bajo – [alberó bahó] spanyol 

Albers, Hans – [albersz hansz] német 

Albers, Joseph – [albersz józef] német 

Albertine Simonet – [albertin szimone] francia 

Albeşti – [albesty] román 

Albertus Magnus – [albertusz magnusz] latin 

Albizzo di Lorenzo – [albiccó di lorencó] olasz 

Alboreto, Michele – [alborétó mikele] olasz 

Ålborg – [olbor] dán 
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Alboussière – [albuszier] francia 

Albrechtsberger, Johann Georg – [albrehtszberger jóhan georg] német 

Albright, Madeleine – [olbrájt medléjn] v. [… medlin] angol 

Albuquerque – [albukerke] spanyol; [albukerk] portugál; [elbukörki] angol 

Alburnoides bipunctatus – [alburnoidész bipunktátusz] latin 

Alcácer do Sal – [alkaszer du szal] portugál 

Alcáçovas – [alkaszuvas] portugál 

Alcaeus – [alkaiosz] görög 

Alcalá de Chivert – [alkala de csivert] spanyol 

Alcalá de Guadaira – [alkala de gvadajra] spanyol 

Alcalá de Henárez – [alkala de enaresz] spanyol 

Alcalá del Júcar – [alkala del hukar] spanyol 

Alcalá Zamora, Niceto – [alkala szamora niszeto] spanyol 

alcalde – [alkalde] spanyol 

alcalosis – [alkalózis(z)] latin 

Alcañices – [alkanyiszesz] spanyol 

Alcañiz – [alkanyisz] spanyol 

Alcántara – [alkantara] spanyol 

Alcantarilla – [alkantarilja] spanyol 

Alcatel – [alkatel] mesterséges 

Alcatraz – [elkatresz] angol; [alkatrasz] spanyol 

Alcazaba – [alkaszava] spanyol 

alcázar – [alkaszár] spanyol 

Alcázar de San Juan – [alkaszar de szan huan] spanyol 

Alceste – [alszeszt] francia 

Alcester Road – [olszter ród] angol 

Alcestis – [alkésztisz] görög 

Alchemilla conjuncta – [alkemilla konjunkta] latin 

Alchemilla vulgaris – [alkemilla vulgárisz] latin 

Alcı – [aldzsi] török 

Alcibiades – [alkibiadész] görög 

Alcinous – [alkinoosz] görög 

ALCM lásd Air Launched Cruise … 

Alcmaeon – [alkmajón] görög 

Alcmene – [alkméné] görög 

Alcobaça – [alkubasza] portugál 

Alcochete – [alkuset] portugál 

Alcock – [ólkok] angol 

Alcock, John Walter – [elkok dzson vólter] angol 

Alcoforado, Mariana – [alkufurádu mariana] 

Al cor gentil ripara sempre amore – [al kor dzsentil ripára szempre amóre] olasz 

al corso – [al korzó] olasz 

Alcott, Louisa May – [olkot luíza méj] angol 

Alcoutim – [alkotin] portugál 

Alcover i Maspons, Joan – [alkover i maszponsz zsoan] katalán 

Alcoverro y Amoros, José – [alkoverró i amorosz hoszé] spanyol 

Alcubilla de Avellaneda – [alkuvilja de aveljaneda] spanyol 
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Alcuinus, Flaccus – [alkuinusz flakkusz] latin 

Alcyone – [alküoné] görög 

ALD lásd approximative lethal dose 

Aldborough – [oldboró] angol 

Aldeavieja – [aldeavjeha] spanyol 

Aldeburgh – [óldboró] angol 

Aldecoa, José Ignacio – [aldekoa hoszé ignaszjó] spanyol 

Alderidge Yellow – [ólderidzs jeló] angol 

Alderighi, Dante – [alderígi dante] olasz 

alderman – [óldermen] angol 

Aldersgate – [ólderzgéjt] angol 

Aldershot – [óldersot] angol 

Alderwasley – [eldervezlí] angol 

Aldeşti – [aldesty] román 

Aldgate High Street – [óldgéjt sztrít] v. [óldgit …] angol 

Aldington, Richard – [óldinkton ricsárd] angol 

Aldiss, Brian – [óldisz brájen] angol 

Aldrich, Bess – [óldrics besz] angol 

Aldridge, James – [óldridzs dzséjmz] angol 

Aldrin, Edwin Eugene – [óldrin edvin júdzsín] angol 

Aldwych Theatre – [óldvics thietr] angol 

Alea iacta est – [álea jakta eszt] latin 

Alec Leamas – [elek límesz] angol 

Alecsandri, Vasile – [alekszandri vaszile] román 

Alecto – [alektó] görög 

Alectoris graeca – [alektorisz gréka] la-tin 

Aleixandre, Vicente – [alejkszandre viszente] spanyol 

Aleja Świerczewskiego – [aleja svjercsefszkjegó] lengyel 

Alemán Valdes, Miguel – [aleman valdesz migel] spanyol 

Alembert, Jean Le Rond d’ – [alamber zsan lö rond] francia 

Alencar, José – [alenkár zsuzé] portugál 

Alençon – [alanszon] francia 

Alenquer – [alenker] portugál 

Alentejo – [alentezsu] portugál 

alentours – [alantur] francia 

Alès – [alesz] francia 

Aleşd – [alesd] román 

Alésia, Rue d’ – [alezia rüd]; [alézia …] francia 

Alesi, Jean – [alezi zsan] francia 

Aleš, Mikolaš – [ales mikolas] cseh 

Alessandri Rodriguez, Jorge – [alesz-szandri rodrigesz horhe] spanyol 

Alessandro Stradella – [alesszandró sztradella] olasz 

Alessi, Galeazzo – [alesszi galeaccó] olasz 

Ålesund – [óleszün]; [óleszund] norvég 

Aletschhorn – [alecshorn] német 

Alexandrescu, Grigore Mihai – [alekszandreszku grigore mihaj] román 

Alexandru Mircea – [alekszandru mircsa] román 
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Alfaiates – [alfajatis] portugál 

Alfonsín Foulkes, Raúl – [alfonszin folkesz raul] spanyol 

Alfonso Gutierre – [alfonszó gutjerre] spanyol 

al fresco – [al freszkó] olasz 

Alfvén, Hannes – [alven hannesz] svéd 

Alfvén, Hugo – [alven hügó] svéd 

Algeciras – [alheszirasz] spanyol 

Algemeen Handelsblad – [alhemén handelsblad] holland 

Algés – [alzses] portugál 

Alghero – [algeró] olasz 

Alghisi, Galasso – [algízi galasszó] olasz 

algodiaphoria – [algodiaforia] latin 

ALGOL lásd Algorithmic Language… 

Algorithmic Language (ALGOL) – [elgoridmik lengvidzs] angol 

Algren, Nelson – [ólgrin nelzon] angol 

Alhama de Murcia – [alama de murszia] spanyol 

alias – [aliasz] latin; [elájesz] angol 

aliasing – [elájeszing] angol 

Äli Bayrímlı – [eli bajramli] azeri 

Alibert, Gaston – [aliber gaszton] francia 

Alice – [alisz] francia; [elisz] angol 

Alice’s Adventures in Wonderland – [elisziz edvencsörz in wonderlend] angol 

Alice Springs – [elisz springz] angol 

Aliena capella gerit semper distentius uber – [aliéna kapella gerit szemper disztenciusz 

úber] latin 

alieni iuris – [aliéni júrisz] latin 

Alighieri, Dante – [aligjeri dante] olasz 

Alighieri, Iacopo – [aligjeri jakopó] olasz 

alignment – [elájnment] angol 

Alijó – [alizsu] portugál 

alimentatio artificialis – [alimentáció artificiálisz] latin 

Alios ego vidi ventos – [aliósz ego vídi ventósz] latin 

aliquant – [alikvant] latin 

aliquorrhoea – [alikvorröa]; [alikvorrea] latin 

aliquot – [alikvot] latin 

Alison Kirk – [elizon körk] angol 

A little help is worth a deal of pity – [e litl help iz vörth e díl av piti] angol 

A little learning is a dang’rous thing – [a litl lörning iz e déjndzsröz thing] angol 

A little more than kin, and less than kind – [e litl mór den kin end lesz den kájnd] angol 

A little water clears us of this deed – [e litl vóter klírz asz av disz díd] angol 

Aljezur – [alzsiszur] portugál 

Aljucén – [alhuszen] spanyol 

alla breve – [alla bréve] olasz 

Allacci, Leone – [allaccsi leóne] olasz 

Allaert, Claes – [allárt klász] holland 

alla marcia – [alla marcsa] olasz 

Allanche – [alans] francia 
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Allandale – [elendéjl] angol 

alla rinfusa – [alla rinfúza] olasz 

All art is quite useless – [ol árt iz kvájt júzlisz] angol 

alla turca – [alla turka] olasz 

alla zingara – [alla cingara] olasz 

Alldays – [óldéjz] angol 

Alle Dinge sind an sich selbst widersprechend – [alle dinge zind an zih zelbszt 

vidersprehend] német 

Allegheny – [eligeni] angol 

Allegrain, Christophe Gabriel – [alögren krisztof gabriel] francia 

Allégret, Yves – [alegre iv] francia 

allemande – [almand] francia 

Alleman, Jean – [alman zsan] francia 

Allen-a-Dale – [elinedéjl] angol 

Allen & Overy – [elin end óveri] angol 

Allenby, Edmund Hervey – [elinbi edmund hörvi] angol 

Allende, Salvador – [aljende szalvador] spanyol 

Allen, Woody – [elin vudi]; [elen …] an-gol 

Allerslev – [allerszleu] dán 

Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis – [allesz fergenglihe iszt núr ejn glejhnisz] német 

Allevyn Cavity – [elivin keviti] angol 

Alleyn, Edward – [elin edvárd] angol 

Allgemeine Zeitung – [algemejne cejtung] német 

alliage – [aliázs] francia 

Alliance Française – [aliansz franszez] francia 

Allier – [aljé] francia 

Allingham – [elingem] angol 

Allison, Mose – [eliszon móz] angol 

Allister, Claude – [eliszter klód] angol 

All men would be tyrants if they could – [ol men vud bi tájrentsz if déj kud] angol 

All my possessions for a moment of time – [ol máj pozesnz for e moment av tájm] angol 

allocation unit – [elokéjsn júnit] angol 

allocheiria – [allokejria] latin 

allochthon – [allohton] latin 

allonge – [alonzs] francia 

Allons, enfants de la patrie! – [alonz anfan dö la patri] francia 

All’s fair in love and war – [olz feer in lav end vór] angol 

All Souls College – [ól szólz kolidzs] angol 

all-style – [ólsztájl] angol 

All's Well That Ends Well – [ólz vel det endz vel] angol 

all'ungherese – [allungeréze] olasz 

Allworthy – [ólvördi] angol 

Allyson, June – [eliszon dzsún] angol 

Almaşu Mare – [almasu mare] román 

Almeida Garrett, João Baptista da Silva – [almejda garret zsuaun batiszta da szilva] 

portugál 

Almeirim – [almejrin] portugál 
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Almendros, Nestor – [almendrosz nesztor] spanyol 

Almesbury – [ámzböri] angol 

Almonacid de Zorita – [almonaszid de szorita] spanyol 

Almorchón – [almorcson] spanyol 

Almquist, Carl Jonas Love – [almkviszt karl júnasz lúve] svéd 

Älmsta – [elmszta] svéd 

Almuñécar – [almunyekár] spanyol 

Alnæs, Eyvind – [alnesz ejvin] norvég 

Alnmouth – [elnmauth] angol 

Alnwick – [enik] angol 

Alocasia macrorrhyza – [alokázia makrorríza] latin 

Aloë arborescens – [aloé arboreszcensz] latin 

Alogny – [alonyi] francia 

A Long Day’s Journey into Night – [e long déjz dzsörni intu nájt] angol 

Alonso, Dámaso – [alonszó damaszó] spanyol 

Alonso Quijano – [alonszó kihánó] spanyol 

alopecia circumscripta – [alopécia cirkumszkripta] latin 

Alopecurus pratensis – [alopekurusz prátenzisz] latin 

Aloysia triphylla – [alojzia trifilla] latin 

Alpes Maritimes – [alp maritim] francia 

Alpher, Ralph Asher – [elfer relf eser] angol 

Alpignano – [alpinyánó] olasz 

Alprose – [alpróze] német 

Alpujarras, Las – [alpuharrasz lasz] spanyol 

Alquézar – [alkeszár] spanyol 

Alsace-Lorraine – [alzasz loren] francia 

Alsager – [elszidzser] angol 

al secco – [al szekkó] olasz 

al segno – [al szennyó] olasz 

Alster – [alszter] német 

Alstroemeria aurantiaca – [alsztröméria aurantiáka] latin 

Alströmer, Jonas – [alsztrőmer júnasz] svéd 

Alte Liebe rostet nicht – [alte líbe rosztet niht] német 

alternate key – [oltörnit kí] angol 

Althorp, Viscount of – [óltrop viszkaunt av] angol 

Althusius, Johannes – [althusziusz johannesz] latin 

Althusser, Louis – [altüszer lui] francia 

Altichiero da Zevio – [altikjeró da cévió] olasz 

altiora – [alciora] latin 

Altissimo, Cristofano – [altisszimó krisztofanó] olasz 

Alto Adige – [altó adidzse] olasz 

altocumulus duplicatus – [altokumulusz duplikátusz] latin 

altocumulus lenticularis – [altokumulusz lentikulárisz] latin 

Alto de Quimari – [altu di kimari] portugál 

Altolaguirre, Manuel – [altolagirre manuel] spanyol 

Altoona – [eltúna] angol 

altostratus opacus undulatus – [altosztrátusz opakusz undulátusz] latin 
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altostratus translucidus – [altosztrátusz transzlucidusz] latin 

Altrincham – [óltringem] angol 

altvater – [altfáter] német 

Altwien, Alt-Wien – [altvín] német 

ALU lásd Arithmetic-Logic … 

alumbrados – [alumbrádosz] spanyol 

Alunāns, Juris – [alunánsz jurisz] lett 

Alupei, Angela – [alupej andzsela] román 

Alva, Luigi – [alva luidzsi] olasz 

Älvängen – [elvengen] svéd 

Alvares de Azevedo, Manuel – [alvarizs di azivedu manuel] portugál 

Álvarez de Cienfuegos, Nicasio – [alvaresz de szjenfuegosz nikaszió] spanyol 

Alvarez, José – [alvaresz hoszé] spanyol 

Alvarez Quintero, Joaquin – [alvaresz kintero hoakin] spanyol 

Alvaro, Corrado – [alvaró korrádó] olasz 

Alvas Supreme – [elvasz szúprím] angol 

Älvdalen – [elvdaalen]; [elvdálen] svéd 

Alvear, Marcelo Torcuato de – [alveár marszelo torkvátó de] spanyol 

Alvechurch – [ólvcsörcs] angol 

alveolectomia – [alveolektómia] latin 

Alves Redol, António – [alves ridol antonju] portugál 

Alvin, Marie-Claire – [alven mari kler] francia 

Alvise – [alvíze] olasz 

Älvsborg – [elvszborj] svéd 

Älvsbyn – [elvszbűn] svéd 

Always – [ólvéjz] angol 

Alwyn, Kenneth – [elvin keneth] angol 

Alwyn, William – [elvin viljem] angol 

Alyssoides utriculata – [alisszoidész utrikuláta] latin 

Alyssum saxatile – [alisszum szakszátile] latin 

Alytes obstetricans – [alitész obsztetrikansz] latin 

Alytus – [alitusz] litván 

Alzheimer, Alois – [alchejmer alojz] német 

Amadée ou comment s’en débarrasser – [amadé u koman szan debaraszé] francia 

Amadigi di Gaula – [amadízsi di gaula] olasz 

Amadina erythrocephala – [amadína eritrocefala] latin 

Amado, Jorge – [amádu zsorzsi] portugál 

Amalienborg – [amálienbor] dán 

Amalric de Bène – [amalrik dö ben] francia 

Amance – [amansz] francia 

a manco – [a mankó] olasz 

Amanda Wingfield – [emenda vingfíld] angol 

Amanita muscaria – [amanita muszkária] latin 

Amanita phalloides – [amanita falloidész] latin 

Aman-Jean, Edmond-François – [aman zsan edmon franszoa] francia 

A man’s house is his castle – [e mensz hauz iz hisz kászl] angol 

Amantes de forma iudicare non possunt – [amantesz dé forma judikáre non posz-szunt] 
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latin 

Amaranthus hypochondriacus – [amarantusz hipokondriákusz] latin 

Amareleja – [amarilizsa] portugál 

Amaryllidaceae – [amarillidaceé] latin 

amastia – [amasztia] latin 

Amasya – [amaszja] török 

Amaury – [emóri] angol; [amori] francia 

Amazonas – [amazonasz] portugál 

Ambazac – [ambazak] francia 

Ambérieu-en-Bugey – [amberjő an büzse] francia 

Amber Queen – [ember kvín] angol 

Ambervilliers – [amberviljer] francia 

Ambleside – [emblszájd] angol 

Ambleteuse – [amblötőz] francia 

Amblyrhynchus cristatus – [amblirinkusz krisztátusz] latin 

Amboise – [amboaz] francia 

Ambre Solair – [ambr szoler] francia 

Ambrières – [ambrier] francia 

Ambrogio da Milano – [ambrodzsó da milánó] olasz 

Ambrogiuolo – [ambrodzsuóló] olasz 

Ambrosian Singers – [embrózjen szingerz] angol 

Ambrosius, Aurelius – [ambrosziusz auréliusz]; [ambróziusz …] latin 

Ameche, Don – [amecse don] spanyol 

Amelia Sedley – [emílja szedli] angol 

Amen amen dico vobis – [ámen ámen dikó vóbisz] latin 

amenorrhoea – [amenorröa]; [amenorrea] latin 

amenorrhoea lactationis – [amenorröa laktációnisz]; [amenorrea …] latin 

a mensa et thoro – [a mensza et tóró] latin 

amentia – [amencia] latin 

American Appraisal – [emeriken epréjzel] angol 

American Characters – [emeriken kerikterz] angol 

American Express Hungary – [emeriken ikszpresz hangeri] angol 

American International School of Budapest – [emeriken internesönel szkúl av 

búdapeszt] angol 

American National Standard Institution – [emeriken nesönel sztenerd insztitjúson] angol 

American Service – [emeriken szörvisz] angol 

American Standard Association (ASA) – [emeriken sztenderd aszósiéjsn] angol 

American Standard Code for Information Interchange (ASCII) – [emeriken sztenderd 

kód for informéjsn intercséjndzs] angol 

American Trading – [emeriken tréjding] angol 

Amerighi, Michelangelo – [amerigi mikelandzseló] olasz 

Amersfoort – [ámerszfórt] holland 

Amersham – [emersem] angol 

Amery, Leopold Stennet – [éjmeri liopóld sztenit] angol 

Ames, Cathy – [éjmsz kethi] angol 

Ames, William – [éjmsz viljem] angol 

Ameyalco – [amejalkó] spanyol 
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Amezqueta – [ameszketa] spanyol 

Amfortas – [amfortász] német 

Amherst, William – [emörszt viljem] angol 

Amiche, Le lásd Le amiche 

Amicis, Edmondo de – [amícsisz edmondó de] olasz 

Amicum in secreto mone, palam lauda – [amíkum in szekréto mone, palam lauda] latin 

Amicus certus in re incerta cernitur – [amíkusz certusz in ré incerta cernitur] latin 

Amicus humani generis – [amíkusz humáni generisz] latin 

Amicus Plato, sed magis amica veritas – [amíkusz plato szed mágisz amíka véritász] latin 

A Midsummer-Night’s Dream – [e midszamer nájtsz drím] angol 

Amiel, Henri-Fréderic – [amjel anri frederik] francia 

Amiens – [amjen] francia 

amish – [ámis] angol 

Amis, Kingsley – [éjmisz kingzli] angol 

Amiurus nebulosus – [amiúrusz nebulózusz] latin 

Amlwch – [amluk] angol; [amluh] walesi 

Ammianus Marcellinus – [ammiánusz marcellinusz] latin 

Ammirati Puris Lintas – [ammiráti purisz lintasz] olasz 

Ammons, Gene – [emonsz dzsín] angol 

Amnesty International – [emneszti internesönel] angol 

amniocentesis – [amniocentézis(z)] latin 

Amonasro – [amonazró] olasz 

A Moon for the Misbegotten – [e mún for dö miszbegoten] angol 

Amor brujo, El lásd El amor brujo 

amoroso – [amorózó] olasz 

Amorpha canescens – [amorfa kaneszcensz] latin 

Amorphophallus rivieri – [amorfofallusz rivieri] latin 

Amory – [éjmori] angol 

Amour à vingt ans, L’ lásd L’amour à vingt ans 

Ampelopsis heterophylla – [ampelopszisz heterofilla] latin 

Ampère, André-Marie – [amper andré mari] francia 

ampersand – [emperszend] angol 

Ampezzo, Valle’d – [ampeccó valled] olasz 

amphiarthrosis – [amfiartrózis(z)] latin 

amphicrania – [amfikránia] latin 

Amphiprion bicinctus – [amfiprion bicinktusz] latin 

AMSS lásd Advanced Missile Surveillance … 

Amstel, Jan van – [amsztel jan fan] holland 

Amstelveen – [amsztelfén] holland 

Amunátegui y Soler, Domingo – [amunategi i szoler domingó] spanyol 

Amundsen, Roald – [aamünszen ruall]; [amundzen roald] norvég 

amusant – [amüzan] francia 

Amy Robsart – [éjmi robzárt] angol 

amyelia – [amielia] latin 

amygdalitis – [amigdalitisz] latin 

amylolysis – [amilolízis(z)] latin 

Amyot, Francis – [éjmjot fransziz] angol 
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Amyot, Jacques – [amjó zsak] francia 

Anacyclus depressus – [anaciklusz depresszusz] latin 

anaemia haemorrhagica – [anémia hemorrágika] latin 

anaemia perniciosa – [anémia pernicióza] latin 

anaesthesia facialis – [anesztézia faciálisz] latin 

anaesthesiologia – [anesztéziológia] latin 

anaesthetica localia – [anesztétika lokália] latin 

Anagni – [anannyi] olasz 

Anáhuac – [anavak] spanyol 

An American in Paris – [en emeriken in perisz] angol 

Anaphalis margaritacea – [anafalisz margaritácea] latin 

anaphrodisiacum – [anafrodiziákum] latin 

Anas clypeata – [anász klipeáta] latin 

Anas crecca – [anász krekka] latin 

Anas querquedula – [anász kverkvedula] latin 

Anastasie de Restaud – [anasztázi dö resztó] francia 

anastomosis – [anasztomózis(z)] latin 

Anatrichus erinaceus – [anatrihusz erinaceusz] latin 

Anavilhanas – [anaviljanasz] portugál 

ANC lásd African National Congress 

anceps – [ancepsz] latin 

Anch’io son pittore – [ankío szon pittóre] olasz 

Anchises – [ankhiszész] görög 

Anchorage – [enkoridzs] angol 

Anchuras – [ancsurasz] spanyol 

Anchusa officinalis – [ankúza officinálisz] latin 

Ancião – [anszjaun] portugál 

anciennitás – [ansziennitás] francia-latin 

ancien régime – [anszjen rezsim] francia 

ancillary equipment – [enszileri ikvipment] angol 

ancilla theologiae – [ancilla teológié] latin 

Ancistrocactus uncinatus – [ancisztrokaktusz uncinátusz] latin 

Ancona – [ankóna] olasz 

ancora – [ankóra] olasz 

ancoraggio – [ankoradzsó] olasz 

Ancus Marcius – [ankusz márciusz] latin 

Åndalsnes – [óndálsznesz] norvég 

Andenne – [andenn] francia 

Anderlues – [anderlü] francia 

Andersch, Alfred – [anders alfréd] német 

Andersen, Hans Christian – [annerszen hansz krisztian]; [anderszen …]; [anderzen] 

dán 

Andersen Nexø, Martin – [annerszen neksző martin]; [anderszen …] dán 

Anderson, Anthony – [enderszon entoni] angol 

Anderson, Laurie – [enderszon lóri] angol 

Anderson, Lindsay – [enderszon lindzi] angol 

Anderson, Sherwood – [enderszon sörvud] angol 
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Andersson, Harriet – [anderson harrjet] svéd 

Ander Städtchen, ander Mädchen – [ander stethen ander methen] német 

Anders, Władisław – [andersz vlagyiszláv] lengyel 

Andigny – [andinyi] francia 

Andøya – [annőja] norvég 

Andrade, Carlos Drummond – [andradi karlus drumond] portugál 

Andrade e Silva, José Bonifácio de – [andrad i szilva zsuze bunifaszju di] portugál 

Andrade, Janine – [andrad zsanin] francia 

Andrade, Mário de – [andrádi marju di] portugál 

Andreä, Johann – [andreé johan] német 

André Chénier – [andré senjé] francia 

Andreescu, Ion – [andrejeszku jon] román 

Andrei Şaguna – [andrej saguna] román 

André, Maurice – [andré morisz] francia 

Andreotti, Giulio – [andreotti dzsúljó] olasz 

Andrés y Morell, Juan – [andresz i morelj huan] spanyol 

Andrews, Joseph – [endrúz dzsózef] angol 

Andrews, Julia – [endrúz dzsúlia] angol 

Andrews, Pamela – [endrúz pemila] angol 

Andrews Sisters – [endrúz sziszterz] angol 

Andrić, Ivo – [andrics ivó]; [andrity …] szerb 

Andriessen, Hendrik – [andríszen hendrik] holland 

Andrieu, Bertran – [andriő bertran] francia 

Andrieu, Jean François d’ – [andriő zsan franszoad] francia 

Androcles and the Lion – [endroklísz end di lájon] angol 

Androcur – [androkúr] mesterséges 

Andromache – [andromakhé] görög 

Andromaque – [andromak] francia 

Andrunache-Damian, Georgeţa – [andrunake damjan dzsordzseca] román 

Andrychów – [andrihuf] lengyel 

Andrzejewski, Jerzy – [andzsejefszki jezsi] lengyel 

Andujar – [anduhar] spanyol 

aneurysma circumscriptum – [aneurizma cirkumszkriptum] latin 

Anfinsen, Christian – [enfinszen krisztjen] angol 

Ange d’or – [anzs dor] francia 

Angela Borgia – [andzsela bordzsa] olasz 

Angel Clare – [éjndzsel kler] angol 

Angel de la Guarda – [anhel de la gvarda] spanyol 

Angel exterminador, El lásd El angel exterminador 

Angeli, Angelo – [andzseli andzseló] olasz 

Angelica – [andzselika] olasz 

Angelico, Fra Giovanni Beato – [andzselikó fra dzsovanni beátó] olasz 

Angélique Arnauld – [anzselik arnó] francia 

Angélique de Sotenville – [anzselik dö szotanvil] francia 

Angelo – [andzseló] olasz 

Angelotti – [andzselotti] olasz 

angelus – [angelusz] latin 
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Angelus, Muriel – [endzselusz mjúriel] angol 

Angelus Silesius – [angelusz sziléziusz] latin 

Ångermanälven – [ongermanelven] svéd 

Angers – [anzsé] francia 

Ångesön – [ongeszőn] svéd 

Anghel, Dimitrie – [angel dimitrie] román 

angiitis – [angiitisz] latin 

angiocardiopathia – [angio-kardiopátia] latin 

Angioletti – [andzsoletti] olasz 

Angiolieri, Cecco – [andzsoljeri csekkó] olasz 

Angiolini, Domenico – [andzsolíni domenikó] olasz 

angiosclerosis – [angioszklerózis(z)] latin 

Angiospermae – [angioszpermé] latin 

Angiospermatophyta – [angio-szpermatofita] latin 

Angiovino – [andzsovínó] olasz 

Anglade, Jean-Hugues – [anglad zsan üg] francia 

anglaise – [anglez] francia 

Anglesey – [englszi] angol 

Anglesey, Henry William Paget – [englszi henri viljem pedzsit] angol 

Anglès, Higino – [anglesz ihinó] spanyol 

Angoche – [angos] portugál 

Angoulême – [angulem] francia 

Angra do Heroismo – [angra du iroizsmu] portugál 

Angra dos Reis – [angra dusz rejsz] brazíliai portugál 

Angraecum sesquipedale – [angrékum szeszkvipedále] latin 

Angstrom, Harry – [engsztrom heri] angol 

ångström – [angsztrőm] svéd 

Ångström, Anders Jonas – [ongsztrőm anders júnasz]; [angsztrőm …] svéd 

Angüés – [angvesz] spanyol 

Anguiano Sedans, Cristóbal – [angjanó szedansz krisztoval] spanyol 

Anguier, François – [angjé franszoa] francia 

Anguilliformes – [angvilliformész] latin 

Anguisciola, Sofonisba – [angvisola szofonizba] olasz 

Anguis fragilis – [angvisz fragilisz] latin 

Angusta porta et arcta via est quae ducit ad vitam – [anguszta porta et arkta via eszt kvé 

ducit ad vítam] latin 

Anha – [anya] portugál 

Anh Duc – [any zuk] vietnami 

An honest God’s the noblest work of man – [en oniszt godz dö nóbleszt vörk av men] 

angol 

An honest man’s the noblest work of God – [en oniszt menz dö nóbleszt vörk av god] 

angol 

An Ideal Husband – [en ájdiel hazbend] angol 

animato – [animátó] olasz 

Animopaegma chamberlaynii – [animopégma csemberlénii] latin 

animoso – [animózó] olasz 

Animum rege, qui nisi paret, imperat – [animum rege kvi nizi paret imperat] latin 
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animus nocendi – [animusz nocendi] latin 

anisette – [anizet] francia 

anisocytosis – [anizocitózis(z)] latin 

Aniston, Jennifer – [eniszton dzsenifer] angol 

Anizy-le-Château – [anizi lö sató] francia 

Anjou – [anzsu] francia 

Anjouan – [anzsuan] francia 

ankylocheilia – [ankilokejlia]; [ankilohejlia] latin 

annales – [annálesz] latin 

Annebault – [anöbó] francia 

Anne Bullen – [en bulen] angol 

Annecy – [anszi] francia 

Anne Dubreuilh – [ann dübröj] francia 

Année dernière a Marienbad, L’ lásd L’année dernière a Marienbad 

Anne Hathaway’s Cottage – [en hethevéjz kotidzs] angol 

Anne Page – [en péjdzs] angol 

An nescis longas regibus esse manus? – [an neszcisz longasz régibusz essze manusz] latin 

Annevoie – [anvoa] francia 

anni currentis – [anni kurrentisz] latin 

Annonce fait à Marie, L’ lásd L’annonce fait à Marie 

Annonciade, Musée de l’ – [anonsziád müzé döl] francia 

annoybot – [enojbot] angol 

Ann Sparkes – [en szpárksz] angol 

Annuntiatio Beatae Mariae Virgini – [annunciáció beáté marié virgini] latin 

Annunziata – [annunciáta] olasz 

annus ecclesiasticus – [annusz ekléziasztikusz] latin 

annus mirabilis – [annusz mirábilisz] latin 

Ann Whitefield – [en vájtfíld] angol 

A nod is as good as a wink to a blind horse – [e nod iz ez gud ez e vink tu e blájnd horsz] 

angol 

Anodorhynchus hyacinthinus – [anodorinkusz hiacintinusz] latin 

Anopheles – [anofelesz] latin 

Anopheles maculipennis – [anofelesz makulipennisz] latin 

anophthalmia – [anoftalmia] latin 

anosognosia – [anoszognózia] latin 

Anouilh, Catherine – [anuj katrin] fran-cia 

Anouilh, Jacques – [anuj zsak] francia 

Anould – [anu] francia 

An Outcast of the Island – [en autkászt av di ájlend] angol 

ANSA lásd Agenzia Nazionale della … 

Ansac-sur-Vienne – [anszak szür vjenn] francia 

Anschluss – [anslusz] német 

Anse d’Hainault – [ansz denó] francia 

Anseele – [anzéle] holland 

Anselmi, Michelangelo – [anzelmi mikelandzseló] olasz 

Anser fabalis – [anszer fabálisz] latin 

Ansermet, Ernest – [anszermé erneszt]; [*… örneszt] francia 
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ANSI lásd American National Standard … 

Ansonville – [anszonvil] francia 

Ansorge, Conrad – [anzorge konrád] német 

Anspach, Boulevard – [anszpak bulvár] francia 

Ansuino da Forli – [anszvínó da forli] olasz 

answer mode – [ánször mód] angol 

Antalya – [antalja] török 

Antemurale Christianitatis – [antemurále krisztianitátisz] latin 

Antennarius polyophthalmus – [antennáriusz polioftalmusz] latin 

Antequera – [antekera] spanyol 

Antes que te cases mira lo que haces – [antesz ke te kaszesz mira lo ke aszesz] spanyol 

antesystolia – [anteszisztólia] latin 

Antheil, George – [entájl dzsordzs] angol 

Anthelis cotula – [antelisz kotula] latin 

anthem – [enthem] angol 

Anthemis tinctoria – [antemisz tinktória] latin 

Anthericum ramosum – [anterikum ramózum] latin 

Anthime Armand-Dubois – [antim arman düboa] francia 

Anthocharis cardamines – [antoharisz kardaminesz] latin 

Anthonis de Rovere – [antonisz de rófere] holland 

Anthony Beavis – [entoni bívisz] angol 

Anthony, Dion – [entoni dájon] angol 

Anthony, Susan Brownell – [antoni szúzen braunel] angol 

anthracosis – [antrakózis(z)] latin 

Anthracotherium – [antrakotérium] latin 

Anthriscus silvestris – [antriszkusz szilvesztrisz] latin 

Anthurium crystallinum – [antúrium krisztallínum] latin 

Anthus pratensis – [antusz prátenzisz] latin 

Anthyllis vulneraria – [antillisz vulnerária] latin 

Antibes – [antib] francia 

Anti-Block Braking System (ABS) – [entiblok bréjking szisztem] angol 

antichambríroz – [antisambríroz] német 

Antietam – [entítam] angol 

Antigonus – [antigonusz] latin 

Antigua – [antigva] spanyol 

Antigüedad – [antigvedad] spanyol 

Antiguo Morelos – [antigvó morelosz] spanyol 

antimycotica – [antimikotika] latin 

Antiochus – [antiokhusz] latin; [antiokhosz] görög 

antiphlogisticum – [antiflogisztikum] latin 

Antique – [antike] spanyol 

Antirrhynum asarina – [antirrinum azarína] latin 

antiscabiosum – [antiszkabiózum] latin 

antiselena – [antiszelena] latin 

antistes – [antisztész] latin 

antithrombin – [antitrombin] latin 

Antofagasta de la Sierra – [antofagaszta de la szjerra] spanyol 



 

39 

Antoine Doinel – [antoan doanel] francia 

Antoine Macquart – [antoan makár] francia 

Antoine Roquentin – [antoan rokanten] francia 

Antoine Thibault – [antoan tibó] francia 

Antonescu, Ion – [antoneszku jon] román 

Antoniazzo Romano – [antonjaccó románó] olasz 

Antonio Veneziano – [antonjó veneciánó] olasz 

Antony and Cleopatra – [entoni end kliopátra] angol 

Antony Beavis – [entoni bívisz] angol 

Antrain – [antren] francia 

Antrim – [entrim] angol 

Anvers – [anver] francia 

Anzat-le-Luguet – [anza lö lüge] francia 

Anzengruber – [ancengrúber] német 

Anzio – [ancjó] olasz 

Anzoátegui – [anszoategi] spanyol 

Anzoletti, Marco – [ancoletti markó] olasz 

Anyós – [anjosz] katalán 

Anyutla de los Libres – [anjutla de losz livresz] spanyol 

aortectasia – [aortektázia] latin 

aortosclerosis – [aortoszklerózis(z)] latin 

AP [éjpí] lásd Associated Press 

Apache – [epecsi] angol 

Apalhão – [apaljaun] portugál 

Apeldoorn – [ápeldórn] holland 

Apemantus – [apemantusz] latin 

aperçu – [aperszü] francia 

APEX lásd advance purchase excursion 

aphagia – [afágia] latin 

Aphelandra squarrosa – [afelandra szkvarróza] latin 

Aphyllanthes monspeliensis – [afillantész monszpelienzisz] latin 

API lásd application programming interface 

a piacere – [a pjacsere] olasz 

apicectomia – [apicektómia] latin 

apicitis – [apicitisz] latin 

Apis mellifica – [ápisz mellifika] latin 

Apitz, Bruon – [ápic brúnó] német 

a poco a poco – [a pókó a pókó] olasz 

à point – [a poen] francia 

Apollinaire, Guillaume – [apoliner gijóm] francia 

apophysitis – [apofizitisz] latin 

apopsychia – [apopszichia] latin 

a posteriori – [a poszteriori] latin 

apostrophé – [aposztrofé] görög-latin 

Apothecary’s Rose – [epothekariz róz] angol 

Apotheker Scheller – [apotéker seller] német 

a potiori – [a pociori] latin 
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Appalachian – [epelécsjen] angol 

appassionato – [appasszionátó] olasz 

appeasement – [epízment] angol 

Äppelbo – [eppelbú] svéd 

Äppelviken – [eppelvíken] svéd 

append – [epend] angol 

appendectomia – [appendektómia] latin 

appendicitis – [appendicitisz] latin 

Appenzell – [appencell] német 

appetissant – [apetiszan] francia 

Appleblossom Rosebud – [eplbloszom rózbad] angol 

Apple Hungary IMC – [epl hangeri ájemszí] angol 

Appleton, Sir Edward Victor – [eplton ször edvárd viktor] angol 

application programming interface (API) – [eplikéjsn progreming interféjsz] angol 

Applications Technology Satellite (ATS) – [eplikéjsnz teknolodzsi szetelájt] angol 

appoggiatura – [appodzsatúra] olasz 

approche – [apros] francia 

approximative lethal dose (ALD) – [eprokszimetiv líthel dóz] angol 

appui – [apüi] francia 

après la lettre – [apre la letr] francia 

Après-midi d’un faune, L’ lásd L’après-midi d’un faune 

Après moi le déluge – [apre moá lö delüzs] francia 

Apricot Cascade – [éjprikot keszkéjd] angol 

a prima vista – [a príma viszta] olasz 

À propos de Nice – [a propó dö nisz] angol 

aprosexia nasalis – [aproszekszia nazálisz] latin 

Apsley House – [epszli hausz] angol 

APT
1
 lásd Automatically Programmed Tool 

APT
2
 lásd Automatic Picture Transmission 

Apteryx australis – [apteriksz ausztrálisz] latin 

Apuleius, Lucius – [apulejusz lúciusz] latin 

aqua destillata – [akva desztilláta] latin 

aquaeductus – [akveduktusz] latin 

Aquafresh – [akvafres] mesterséges 

Aquam a pumice postulas – [akvam a pumice posztulasz] latin 

Aqua Shine – [ekva sájn] angol 

Aqueduto da Carioca – [akedutu da karjoka] portugál 

Aquila chrysaëtos – [akvila krizaétosz] latin 

Aquila Design – [akvila dizájn] latin-angol 

Aquila non captat muscas – [akvila non kaptat muszkasz] latin 

Aquilegia chrysantha – [akvilégia krizanta] latin 

Aquileia – [akvileja] olasz 

Aquilidae – [akvilidé] latin 

Aquilio, Benedetto – [akvilió benedettó] olasz 

Aquincum – [akvinkum] latin 

Aquincum Corinthia – [akvinkum korintia] latin 

Aquino – [akvinó] olasz 
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Aquino, Corazón – [akinó koraszon] spanyol 

Aracaju – [arakazsu] portugál 

Arachne – [arakhné] görög 

arachnodactylia – [arahnodaktilia] latin 

Araci – [aracs] román 

Aragall, Giacomo – [aragalj dzsakomó] spanyol-olasz 

Aragon, Louis – [aragon lui] francia 

Araguacerna – [aragvaszerna] portugál 

Araguaína – [aragvajina] portugál 

Araiza, Francisco – [arajsza fransziszkó] spanyol 

Aramis – [aramisz] francia 

Aranjuez – [aranhuesz] spanyol 

Araracuara – [ararakvara] spanyol 

Araucaria heterophylla – [araukária heterofilla] latin 

Arbace – [arbácse] olasz 

Arbayun – [arvajun] spanyol 

arbiter elegantiae – [arbiter elegancié] latin 

arbitration – [árbitréjsn] angol 

Arbley – [árbléj] angol 

Arbroath – [árbróth] angol 

Arbucias – [arvuszjasz] spanyol 

Arbuckle, Roscoe – [árbakl roszkó] angol 

Arbuthnot, John – [árbathnot dzson] angol 

Arcachon – [arkason] francia 

Arcadelt, Jakob – [arkádelt jákob] holland 

Arcadia – [árkéjdja] angol 

Arca, Niccolò dall’ – [arka nikkoló dall] olasz 

Arcas – [arkász] görög 

arc-butant – [arkbütan] francia 

Arc de Triomphe – [ark dö triomf] francia 

Arc-en-Barrois – [ark an baroa] francia 

Arcevia – [arcsevia] olasz 

Archaeopteryx lithographica – [arheopteriksz litografika] latin 

Archdale – [árcsdéjl] angol 

Archer, Frederic Scott – [árcser frederik szkot] angol 

Archer, Isabel – [árcser izebel] angol 

Archer, Newland – [árcser nyúlend] angol 

Archiac, Étienne – [arsiak etjenn] francia 

Archibald, John Feltham – [árcsibóld dzson feltem] angol 

archidioecesis – [arhidiöcézis] latin 

Archie Graham – [árcsi gréjem] angol 

archiepiscopus – [arhiepiszkopusz] latin 

Archie Rice – [árcsi rájsz] angol 

Archiginnasio – [arkidzsinnázió] olasz 

Archigny – [arsinyi] francia 

Archimycetes – [arhimicetész] latin 

Archipel Lenoir, L’ lásd L’archipel Lenoir 
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Archipoeta – [arhipoéta] latin 

Archiş – [arkis] román 

archorrhagia – [arhorrágia] latin 

Arcimboldo, Giuseppe – [arcsimboldó dzsuzeppe] olasz 

Arcipreste de Hita – [arszipreszte de ita] spanyol 

Arclès-Gray – [arkle gré] francia 

Arcos de la Frontera – [arkosz de la frontera] spanyol 

arcosolium – [arkoszólium] latin 

Arc-sur-Tille – [ark szür tij] francia 

Arctostaphylos diversifolia – [arktosztafilosz diverzifólia] latin 

Arctotis stoechadifolia – [arktótisz sztöhadifólia] latin 

Ardant du Picq, Charles – [ardan dü pik sarl] francia 

Ardant, Fanny – [ardan fani] francia 

Ardêche – [ardes] francia 

Arden, Enoch – [árden ínok] angol 

Ardennes – [ardenn] francia 

Arden of Feversham – [árden av feversem] francia 

Ardentes – [ardant] francia 

Ardleigh – [árdli] angol 

Ardrishaig – [árdrisig] angol 

Arecibo – [areszibó] spanyol; [areszibu] portugál 

Arendt, Erich – [árent érih] német 

Arenhold, Sieglind – [árenhold zíglind] német 

Arenzano – [arendzánó] olasz 

Arequipo – [arekipó] spanyol 

Arestegui, Narciso – [aresztegi narsziszo] spanyol 

Arezzo – [areccó] olasz 

Arfeuilles – [arföj] francia 

Arfvedson, Johann August – [arvédszon juhan augüszt] svéd 

Argand, Émile – [argan emil] francia 

Argelès-sur-Mer – [arzsele szür mer] francia 

Argensola, Lupercio Leonardo de – [arhenszola luperszjó leonardó de] spanyol 

Argenson, Marc Pierre – [arzsanszon mark pjer] francia 

Argenteuil – [arzsantöj] francia 

Argentière – [arzsantjer] francia 

Argenton-sur-Creuse – [arzsanton szür krőz] francia 

Argerich, Marta – [arherics márta] spanyol 

Argeş – [ardzses] román 

Arghezi, Tudor – [argez tudor]; [argézi …] román 

Argiope bruennichi – [argiopé brünnihi] latin 

Arguedas, José María – [argedasz hoszé maria] spanyol 

Arguijo, Juan de – [argihó huan de] spanyol 

Arguis – [argisz] spanyol 

argumentatio a contrario – [argumentáció a kontrárió] latin 

argumentum ad oculos – [argumentum ad okulosz] latin 

argumentatio a silentio – [argumentáció a szilenció] latin 

argumentum baculinum – [argumentum bakulínum] latin 
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Argüelles, Augustin de – [argveljesz augusztin de] spanyol 

Argüello – [argveljó] spanyol 

Argyle, Argyll – [árgájl] angol 

Argyllshire – [árgájlsír] v. [árgájlsör] angol 

Argyroderma brevipes – [argiroderma brévipesz] latin 

Argyroneta aquatica – [argironéta akvatika] latin 

argyrosis – [argirózis(z)] latin 

Århus – [orhusz] dán 

Ariane et Barbe-Bleu – [arian e barb blő] francia 

Arias Navarro, Carlos – [arjasz navarro karlosz] spanyol 

Arias Sanchez, Oscar – [arjasz szancsesz oszkár] spanyol 

Ariccia – [ariccsa] olasz 

Ariège – [arjezs] francia 

Arieşul – [arjesul] román 

ariette – [ariet] francia 

Ariocarpus fissuratus – [ariokarpusz fisszurátusz] latin 

arioso – [ariózó] olasz 

Ariosto, Lodovico – [arjosztó lodovíkó] olasz 

Ariovistus – [ariovisztusz] latin 

Arisaema triphyllum – [ariszéma trifillum] latin 

Arisarium proboscidum – [arizárium proboszcidum] latin 

Aristea thyrsiflora – [arisztea tirziflóra] latin 

Aristide, Jean-Bertrand – [arisztid zsan bertran] francia 

Aristides, Publius Aelius – [arisztidész publiusz éliusz] latin 

Aristolochia clematitis – [arisztolohia klematitisz] latin 

Arithmetic-Logic Unit (ALU) – [erithmetik lodzsik júnit] angol 

Arius – [áriusz] latin 

Arjäng – [arjeng] svéd 

Arjeplog – [arjeplug] svéd 

Arkansas – [árkenzó]; [árkenzesz] angol 

Arkwright, Richard – [árkrájt ricsárd] angol 

Arland, Marcel – [arlan marszel] francia 

Arlecchino – [arlekkínó] olasz 

Arles – [arl] francia 

Arlesiana, L’ lásd L’Arlesiana 

Arlésienne, L’ lásd L’Arlésienne 

Arliss, George – [árlisz dzsordzs] angol 

Armagh – [ármá] angol 

Armagnac – [armanyak] francia 

armalcollit – [armalkollit] mesterséges 

Armançon – [armanszon] francia 

Armand-Dubois, Anthime – [arman düboa antim] francia 

Armand Duval – [arman düval] francia 

Armantières – [armantjer] francia 

Arma virumque cano – [arma virumkve kanó] latin 

Armijn Pané – [armidzsn pané] indonéz 

armistitium – [armisztícium] latin 
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Armitage, Alison – [ármitidzs elizon] angol 

Armitage, Kenneth – [ármitidzs keneth] angol 

Armstrong, Duncan – [ármsztrong danken] angol 

Armstrong, Lance – [ármsztrong lensz]; [… lánsz] angol 

Armstrong, Louis – [ármsztrong luiz] angol 

Armstrong, Neil – [ármsztrong níl] angol 

Armuña de Tejuña – [armunya de tehunya] spanyol 

Arnaud, George – [arnó zsorzs] francia 

Arnauld, Angélique – [arnó anzselik] francia 

Arnauld, Antoine – [arnó antoan] francia 

Arnaut, Daniel – [arnó daniel] francia 

Arnéguy – [arnegi] francia 

Arneøy – [arneöj] norvég 

Arnhem – [árnem] holland 

Arnim, Achim von – [árnim áhim fon] német 

Árni Magnusson – [aurdni magnúszon] izlandi 

Arnoldo da Brescia – [arnoldó da bressa] olasz 

Arnoul, Françoise – [arnu franszoaz] francia 

Arnoult, Sophie – [arnu szofi] francia 

Arnoux – [arnu] francia 

A rolling stone gathers no moss – [e róling sztón gederz nó mosz] angol 

Aronson, Elliot – [eronszon eliot] angol 

Arouet, Jean-Marie-François [arue zsan mari franszoa] francia 

ARPA lásd Advanced Research Projects … 

Arpajon-sur-Cère – [arpazson szür szer] francia 

Arpalhão – [arpaljaun] portugál 

Arpaşu de Jos – [arpasu de zsosz] román 

arpeggiatura – [arpeddzsatúra] olasz 

arpeggio – [arpeddzsó] olasz 

arpeggione – [arpeddzsóne] olasz 

arquebuse – [arköbüz] francia 

Arquette, David – [arket david] francia 

Arquette, Patricia – [árket petrisa] angol 

Arquillos – [arkiljosz] spanyol 

arrangement – [eréjndzsment] angol; [aranzsman] francia 

Arras – [arasz]; [arrasz] francia 

array processor – [eréj proszeszor] angol 

Arrecife – [arreszife] spanyol 

Arrhenius, Svante August – [arréniüsz szvante augüszt] svéd 

arrhythmia – [aritmia] latin 

Arrière-Pays Niçois – [arjer peji niszoa] francia 

Arromanches-les-Bains – [aromans le ben] francia 

Arronches – [arronsis] portugál 

Arrow, Kenneth Joseph – [eró keneth dzsózef] angol 

Arrowrock – [erórok] angol 

arrowroot – [erórút] angol 

Arrowsmith, Martin – [erószmith mártin] angol 
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Arroyo de Meaques – [arrojó de meakesz] spanyol 

Arruns – [arrunsz] latin 

ars antiqua – [arsz antikva] latin 

Arsène Lupin – [arszen lüpen] francia 

Ars longa, vita brevis – [arsz longa, víta brevisz] latin 

Ars Medica – [arsz medika] latin 

ars moriendi – [arsz moriendi] latin 

ars nova – [arsz nova] latin 

ars poetica – [arsz poétika] latin 

Ars prima regni est posse invidiam pati – [arsz príma regni eszt possze invidiam pati] 

latin 

Ars Rediviva – [arsz redivíva] latin 

Ars Renata – [arsz renáta] latin 

arsenicalismus – [arzenikalizmus(z)] latin 

Ars-en-Ré – [arszanré] francia 

Årsta – [órsta] svéd 

Årsunda – [órsünda] svéd 

Artannes-sur-Thouet – [artann szür tue] francia 

Artaserse – [artaszersze] olasz 

Artaud, Antoine – [artó antoan] francia 

art déco – [ár dekó] francia 

Artemisia absinthium – [artemízia apszintium] latin 

Artenay – [artöne] francia 

arteriorrhaphia – [arteriorráfia] latin 

arteriosclerosis – [arterioszklerózis(z)] latin 

artes liberales – [artész liberálész] latin 

Artevelde, Philip van – [artefelde filip fan] holland 

Arthez-de-Béarn – [artez dö bearn] francia 

Arthois, Jacques d’ – [artoa zsakd] francia 

arthritis deformans – [artritisz deformansz] latin 

arthrochondritis – [artrokondritisz] latin 

Arthropodium cirrhatum – [artropódium cirrátum] latin 

Arthur Savile – [árthur szevil]; [artur …] angol 

articulatio cotylica – [artikuláció kotilika] latin 

Artjärvi – [artjervi] finn 

Art never expresses anything but itself – [árt never ikszpresziz enithing bat itszelf] angol 

art nouveau – [ár nuvó] francia 

Artois – [artoa] francia 

Artonges – [artonzs] francia 

Artus – [ártusz] angol 

Arucas – [arukasz] spanyol 

Arum dioscoridum – [árum dioszkoridum] latin 

Arum maculatum – [árum makulátum] latin 

Aruncus dioicus – [arunkusz diojkusz] latin 

Arundel(l) – [erandel] angol 

Årvik – [órvík] norvég 

Arviragus – [arvirágusz] latin 
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Arzacq-Arraziguet – [arzak arazige] francia 

Arzignano – [arcinyánó] olasz 

Arzúa – [arszua] spanyol 

ASA lásd American Standard Association … 

asa foetida – [asza főtida] latin 

A sagittis Hungarorum libera nos, Domine! – [a szagittisz hungarórum libera nósz 

domine] latin 

Åsarna – [ószarna] svéd 

Asbjørnsen, Peter Christen – [aszbjörnszen péter kriszten] norvég 

Ascanius – [aszkániusz] latin 

ascariasis – [aszkariázis(z)] latin 

ascender – [eszender] angol 

Ascension – [eszenson] angol 

Aschaffenburg – [asaffenburg] német 

Ascham, Roger – [eszkem rodzser] an-gol 

Aschcroft, Dame Peggy – [eskroft déjm pegi] angol 

Aschenbach, Gustav – [asenbah gusztáf] német 

Aschersleben – [aserszlében] német 

Aşchileu Mare – [askileu mare] román 

Asciano – [assánó] olasz 

ASCII lásd American Standard Code … 

Asclepias physocarpa – [aszklepiász fizokarpa] latin 

Ascoli – [aszkoli] olasz 

Ascolichenes – [aszkolihenész] latin 

Ascoli Piceno – [aszkoli picsénó] olasz 

Ascomycetes – [aszkomicetész] latin 

Ascona – [aszkóna] olasz 

Ascot – [eszkot] angol 

ASEAN lásd Association of South-East 

Åsen – [ószen] svéd 

A Sentimental Journey – [e szentimentl dzsörni] angol 

Åsgårdstrand – [ószgorstrand] svéd 

Ásgeirsson, Ásgeir – [auszgejrszon auszgejr] izlandi 

Ashbee, Charles Robert – [esbí csárlz robert] angol 

Ashburnham, Edward – [esbörnem edvárd] angol 

Ashburton – [esbörton] angol 

Ashby-de-la-Zouch – [esbi döla zús] angol 

Ashby, Linda – [esbi linda] angol 

Ashdown – [esdaun] angol 

Ashenfelter, Horace – [esnfelter horisz] angol 

Asheville – [esvil] angol 

Ashford, Evelyn – [esford evlin] v. [… ívlin] angol 

Ashland – [eslend] angol 

Ashley Brett – [esli bret] angol 

Ashley, Ray – [esli réj] angol 

Ashmole – [esmól] angol 

Ashmolean Museum – [esmóljen mjúziom] angol 
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Ashmore – [esmór] angol 

Ashton – [eston] angol 

As I Lay Dying – [ez áj léj dájing] angol 

Asimov, Isaac – [ezimov ájszek] angol 

Asinius Pollio, Caius – [aziniusz pollió kájusz] latin 

Asinus asinum fricat – [azinusz azinum frikat] latin 

Asinus Aureus – [azinusz aureusz] latin 

Askeby – [aszkebű] svéd 

Aškenazy, Ludvík – [askenázi ludvík] cseh 

Askew – [eszkjú] angol 

Askøy – [aszköj] norvég 

Åsmark – [ószmark] norvég 

Asnières-sur-Seine – [anjer szür szen] francia 

Asnières-sur-Vègre – [anjer szür vegr] francia 

Asolo – [azoló] olasz 

Aspariegos – [aszparjegosz] spanyol 

Aspen – [eszpen] v. [ászpen] angol 

Aspenström, Werner – [aszpensztrőm verner] svéd 

Asperge me hyssopo, et mundabor – [aszpergeme hisszopo et mundábor] latin 

asperges – [aszpergesz] latin 

Aspertini, Amico – [aszpertíni amikó] olasz 

Aspet – [aszpe] francia 

Aspetti, Tiziano – [aszpetti ticiánó] olasz 

Asphodelus aestivus – [aszfodélusz észtívusz] latin 

asphyxia – [aszfikszia] latin 

Aspidistra elatior – [aszpidisztra elácior] latin 

Aspin, Les – [eszpin lez] angol 

asplenia – [aszplénia] latin 

Asplenium nidus – [aszplénium nidusz] latin 

Asplenum trichomanes – [aszplénum trihomanész] latin 

Asplund, Karl – [aszplünd kall] svéd 

Aspromonte – [aszpromonte] olasz 

Aspro streber – [aszpró sztréber] latin 

A square peg in a round hole – [e szkver peg in e raund hól] angol 

Asquith, Anthony – [eszkvith entoni] angol 

Asrul Sani – [aszrul szani] indonéz 

assai – [asszáji]; [*asszáj] olasz 

Assche – [es] angol 

Asselyn, Jan – [asszelejn jan] holland 

assemblage – [aszamblázs] francia 

Assemblé Nationale – [aszamblé naszjonal] francia 

assembler – [eszembler] angol 

assembly – [eszembli] angol 

asservanda – [asszervanda] latin 

Assiniboine – [eszinibojn] angol 

Assis Esperança, António – [aszis isp(i)ransza antonju] portugál 

Assisi – [assziszi] olasz 
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Assmann, Richard – [aszman rihárd] német 

Assner, Franz – [aszner franc] német 

Associated Press (AP) – [eszósiéjtid presz] angol 

Association of South-East Asian Nations (ASEAN) – [aszosziéjsn av szaudíszt éjsjen 

néjsonz] angol 

Assommoir, L’ lásd L’assommoir 

Assume a virtue, if you have it not – [eszjúm e vörtjú if ju hev it not] angol 

Assumption – [eszampsn] angol 

assunta, assunzione – [asszunta, asszuncióne] olasz 

Astacus – [asztakusz] latin 

Astaire, Fred – [eszter fred]; [aszter …] angol 

Astbury, William Thomas – [esztböri viljem tomasz] angol 

Aster albescens – [aszter albeszcensz] latin 

Asteranthera ovata – [aszterantera ováta] latin 

astérisque – [aszteriszk] francia 

asthenopia muscularis – [asztenópia muszkulárisz] latin 

asthma thymicum – [asztma timikum] latin 

Asti – [aszti] olasz 

Astilbe simplicifolia – [asztilbe szimplicifólia] latin 

Astillero – [asztiljeró] spanyol 

Astin, Sean – [esztin són] angol 

A stitch in time saves nine – [e sztics in tájm széjvz nájn] angol 

Astley, Philip – [esztli filip] angol 

Aston, Francis William – [eszton fransziz viljem] angol 

Astonin – [asztonin] mesterséges 

Astoria Fitness Center – [esztória fitnisz szenter]; [asztória …] angol 

Astor, John – [esztór dzson] angol 

A storm in a teacup – [e sztorm ine tíkap] angol 

Åstorp – [ósztorp] svéd 

Astral Signs – [esztrel szájnz] angol 

Astramoeba radiosa – [asztramőba radióza] latin 

A Streetcar Named Desire – [e sztrítkár néjmd dizájr] angol 

astrocytoma – [asztrocitóma] latin 

Astronomical Unit (AU) – [esztronomikel júnit] angol 

Astrophytum asterias – [asztrofitum aszteriasz] latin 

Astrophytum myriostigma – [asztrofitum miriosztigma] latin 

Astruc, Alexandre – [asztrük alekszandr] francia 

Asturias, Miguel Ángel – [aszturiasz migel anhel] spanyol 

Asuaju de Sus – [aszuazsu de szusz] román 

Asunción – [aszunszion] spanyol 

Åsunden – [ószünden] svéd 

Asynchronous Transfer Mode (ATM) – [eszinkronoz tránszfer mód] angol 

As You Like It – [ez jú lájk it] angol 

ATA lásd Advanced Technology Attachment … 

Atacama – [atakama] spanyol 

Atahualpa – [atavalpa] spanyol-inka 

A Tale of the Two Cities – [e tél avdö tú szitiz] angol 
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A Taste of Honey – [e tészt av hani] angol 

ATC
1
 lásd automatic time corrector 

ATC
2
 lásd Air Traffic Control 

Atcheen – [ecsín] angol 

Ateaş – [atjas] román 

atelier – [atöljé]; [ateljé] francia 

Aterradinho – [aterradinyu] portugál 

Atget, Jean Eugène Auguste – [atzse zsan özsen ogüszt] francia 

Athabasca – [ethebeszka] angol 

Athalie – [atali] francia 

Athawes – [ethóz] angol 

Athelney – [ethelni] angol 

Athelstane – [ethelsztéjn] angol 

Athena noctua – [aténa noktua] latin 

Athenstaedt – [atenstett] mesterséges 

Atheris squamiger – [aterisz szkvamiger] latin 

atherosclerosis – [ateroszklerózis(z)] latin 

Atherosperma moschatum – [ateroszperma moszkátum] latin 

A thing of beaty is a joy for ever – [e thing av bjúti iz e dzsoj for ever] angol 

Athis-Mons – [atisz monsz] francia 

Athlete’s Foot – [ethlítsz fut] angol 

Athlumneí – [ethlamni] angol 

Athrotaxis selaginoides – [atrotakszisz szelaginoidész] latin 

athyreosis – [atireózis(z)] latin 

Aţintiş – [acintis] román 

Atkinson, Sydney – [etkinszon szidni] angol 

Atlantic City – [etlentik sziti] angol 

Atlantic Public Relations – [etlentik pablik riléjsnz] angol 

ATM lásd Asynchronous Transfer Mode 

Atocha – [atocsa] spanyol 

Atomic Energy Commission (AEC) – [etomik enerdzsi komisn] angol 

Atouguia de Baleia – [atogia di baleja] portugál 

A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère! – [a tu le kőr bjen né kö la patri e ser] 

francia 

Atoyaco Verde – [atojakó verde] spanyol 

atrichosis – [atrihózis(z)] latin 

Atrium Hyatt – [átriom hájet] v. [éjtriom …] angol 

atrophia musculorum – [atrófia muszkulórum] latin 

ATS lásd Applications Technology Satellite 

attacca – [attakka] olasz 

Attenborough, Sir David Frederick – [etnboró ször déjvid frederik] angol 

Attenborough, Sir Richard – [etnboró ször ricsárd] angol 

Attentite a falsis prophetis – [attentíte a falszisz profétisz] latin 

Atterbom, Per Daniel Amadeus – [atterbúm per dániel amadeüsz] svéd 

Attersee – [atterzé] német 

Attfield – [etfíld] angol 

Attius Tullius – [attiusz tulliusz] latin 
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Attleborough – [etlboró] angol 

Attlee, Clement Richard – [etli klement ricsárd] angol 

Attolico, Francesco – [attolikó francseszkó] olasz 

ATTS lásd Active Torque Transfer … 

Attus Curiatius – [attusz kuriáciusz] latin 

Attwood, Thomas – [etvud tomasz] angol 

Åtvidaberg – [ótvídaberj] svéd 

Atwood, Wallace – [etvud volisz] angol 

AU lásd Astronomical Unit 

aubade – [obád] francia 

Aubagne – [obany] francia 

Aube – [ób] francia 

Aubeaux, Pierre d’ – [obó pjerd] francia 

Aubenas – [oböna] francia 

Auber, Daniel François – [ober daniel franszoa] francia 

Auberge Rouge, L’ lásd L’auberge Rouge 

aubergine – [oberzsin] francia 

Auberjonois, René – [oberzsonoa röné] francia 

Aubert, Marcel – [ober marszel] francia 

Aubervilliers – [oberviljé] francia 

Aubignac, François – [obinyak franszoa] francia 

Aubigné, Théodore Agrippa d’ – [obinyé teodor agripad] francia 

Aubigny-en-Artois – [obinyi an artoa] francia 

Aubry, Octave – [obri oktav] francia 

au burin – [o büren] francia 

Auburn – [óbörn] angol 

Auburtin, Jean François – [obürten zsan franszoa] francia 

Aubusson, Pierre, d’ – [obüszon pjerd] francia 

Aucassin e Nicolette – [okaszen e nikolet] francia 

Auch – [os] francia 

Auchan – [osan]; [*ósn] francia 

Auchincloss – [ókinklosz] angol 

Auchindachie – [ókindeki] angol; [ohindahi] skót 

Auchtermuchty – [óktermakti] angol; [ohtermahti] skót 

Auckland – [óklend] angol 

Auclair, Michel – [okler misel] francia 

au courant – [o kuran] francia 

Audaces fortuna iuvat – [audácesz fortúna juvat] latin 

Audendo virtus crescit, tardando timor – [audendó virtusz kreszcit tardandó timor] latin 

Audenge – [odanzs] francia 

Auden, Wystan Hugh – [ódn viszten hjú] angol 

Auderville – [odervil] francia 

Audiatur et altera pars – [audiátur et altera parsz] latin 

Audiberti, Jacques Séraphin – [odiberti zsak szerafen] francia 

Audignon – [odinyon] francia 

Audincourt – [odenkur] francia 

audio card – [odió kárd] angol 
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audit trail – [ódit tréjl] angol 

Audoux, Marguerite – [odu margörit] francia 

Audran, Claude – [odran klod] francia 

Audran, Stéphane – [odran sztefan] francia 

Audry, Colette – [odri kolet] francia 

Audry, Jacqueline – [odri zsaklin] francia 

Audubon, Jean Jacques – [odübon zsan zsak] francia 

Audun-le-Roman – [odön lö roman] francia 

Audunssøn, Olav – [audünszön úlav] norvég 

Auer von Welsbach, Carl – [auer fon velzbah karl] német 

au fait – [o fe]; [o fé] francia 

au fond – [o fon] francia 

Auger, Pierre Victor – [ozsé pjer viktor] francia 

Augerau, Pierre – [ozsöró pjer] francia 

Aughrim – [ógrim] angol 

Augie March – [ógi márcs] angol 

Augier, Guillame – [ozsjé gijom] francia 

au gratin – [o graten] francia 

August Beauty – [ógaszt bjúti] angol 

Auguste Dupin – [ogüszt düpen] francia 

Auguste Lantier – [ogüszt lantjé] francia 

Auguste Reymond – [ogüszt remon] francia 

Auguste Saint-Clair – [ogüszt szenkler] francia 

Augustinus Aurelianus – [augusztinusz auréliánusz] latin 

Augustus – [augusztusz] latin 

Aukrust, Olav – [aukrüszt úlav] norvég 

Aulnay – [olne] francia 

Aulnoy, Marie Catherine – [olnoa mari katörin] francia 

Aulus-les-Bains – [olüsz le ben] francia 

Aumale – [omal] francia 

Aumerle – [ómörl] angol 

Aumont-Aubrac – [omont obrak] francia 

au naturel – [o natürel] francia 

Auneuil – [onöj] francia 

Aungier – [éjndzser] angol 

au pair – [o per] francia 

au pair girl – [oper görl] francia-angol 

au porteur – [o portőr] francia 

aurea mediocritas – [aurea mediokritász] latin 

aurea sectio – [aurea szekció] latin 

Aurelianus, Lucius Domitius – [auréliánusz lúciusz domiciusz] latin 

Aurenche – [orans] francia 

Auric, Georges – [orik zsorzs] francia 

Aurignac – [orinyak] francia 

Aurillac – [orijak] francia 

Auriol, Jean-George – [oriol zsan zsorzs] francia 

Auriol, Vincent – [orjol venszan(t)] francia 
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auri sacra fames – [auri szakra famesz] latin 

aurora borealis – [auróra boreálisz] latin 

Aurora Leigh – [oróra lí] angol 

aurora polaris – [auróra polárisz] latin 

Auschwitz – [ausvic] német 

auscultatio – [auszkultáció] latin 

Ausejo – [auszeho] spanyol 

Auseklis – [auszeklisz] lett 

ausgetippelt – [auszgetippelt] német 

Ausländer, Rose – [auszlender róze] német 

Ausonius, Decimus Magnus – [auszoniusz decimusz magnusz] latin 

Austen, Jane – [ószten dzséjn] angol 

auster – [auszter] latin 

Austerlitz – [auszterlic] német 

Austerlitz, Quai d’ – [oszterlisz ked] francia 

Austin, John – [ósztin dzson] angol 

Australian Centre for Education – [ósztréljen szenter for edjukéjsn] angol 

Australopithecus – [ausztralopitekusz] latin 

Austriae Est Imperare Orbi Universo – [ausztrié eszt imperáre orbi univerzó] latin 

Austrocylindropuntia verschsaffeltii – [ausztrocilindropuncia fersaffeltii] latin 

Austropa Verkehrsbüro – [ausztrópa verkérzbüró] német 

Austrotherm – [ausztroterm] német 

Aut agitur res in scaenis, aut acta refertur – [aut agitur rész in szcénisz aut akta refertur] 

latin 

Aut amat, aut odit mulier, nil est tertium – [aut amat aut ódit mulier, nil eszt tercium] 

latin 

Autant-Lara, Claude – [otan lara klod] francia 

Auteri-Manzocchi, Salvatore – [auteri mancokki szalvatóre] olasz 

Auterive – [otriv] francia 

Auteuil, Daniel – [otöj daniel] francia 

Autheuil – [otöj] francia 

Authon-de-Perche – [oton dö pers] francia 

autobahn – [autóbán] német 

autocross – [ótokrosz]; [autokrosz] angol 

autocue – [ótokjú] angol 

autogiro – [otozsiró]; [autozsiró] francia 

autoload – [ótolód] angol 

Automatically Programmed Tool (APT) – [ótometikeli prógremd túl] angol 

Automatic Picture Transmission (APT) – [ótometik pikcsör trenzmisn] angol 

Automatic Time Corrector (ATC) – [ótometik tájm korektor] angol 

autopolling – [ótopóling] angol 

autosave – [ótoszéjv] angol 

auto tape selector – [óto téjp szilektor] angol 

auto tracking – [óto treking] angol 

auto voltage – [óto voltidzs] angol 

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae – [aut prodessze volunt aut délektáre poété] 

latin 
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Autry, Gene – [otri dzsín] angol 

Autry-le-Châtel – [otri lö satel] francia 

Autumn Days – [ótomn déjz] angol 

Autun – [otön] francia 

Auverge – [overzs] francia 

Auvergne – [overny] francia 

Auvers-sur-Oise – [over szür oaz] francia 

Auxerre – [oszer] francia 

auxiliary storage – [ógziljeri sztoridzs] angol 

Auxonne – [oszon] francia 

Auxtabours, Jean – [otabur zsan] francia 

Auzances – [ozansz] francia 

Auzat – [oza] francia 

availability – [evéjlöbiliti] angol 

Avalon – [evelon] angol 

Ávalos – [avalosz] spanyol 

avance, avances – [avansz] francia 

avanturier – [avantürié] francia 

Avanzo, Jacopo – [avancó jakopó] olasz 

Avare, L’ lásd L’avare 

Avarus animus nullo satiatur lucro – [avárusz animusz nulló szaciátur lukró] latin 

avascularisatio – [avaszkularizáció] latin 

Ave atque vale – [áve atkve vále] latin 

Avebury – [éjvböri] angol 

Ave Caesar, morituri te salutant – [ave cézár moritúri té szalutant] latin 

Aveiro – [avejru] portugál 

Avellaneda, Nicolas – [aveljaneda nikolasz] spanyol 

Ave Maria, gratia plena – [ave maria grácia pléna] latin 

Ave Maris Stella – [ave marisz sztella] latin 

Avenches – [avans] francia 

Avendaño, Lorenzo de – [avendanyó lorenszó de] spanyol 

Aventinus, Johannes – [aventinusz johannesz] német 

avenue – [avnü]; [avönü] francia 

Avenyn – [ávenűn] svéd 

a verbis ad verbera – [a verbisz ad verbera] latin 

Avercamp, Hendrick van – [áferkamp hendrik fan] holland 

avers – [aver] francia 

Aversa – [averza] olasz 

Avery Oswald Theodore – [éjveri ozvald thiodor] angol 

Avesnes-les-Aubert – [aven lez ober] francia 

Avesta-Sheffield – [eveszta sefíld] angol 

Aveyron – [averon] francia 

Avezzano – [aveddzánó] olasz 

Aviemore – [evimór] angol 

A View from the Bridge – [e vjú from dö bridzs] angol 

Avigliano – [aviljánó] olasz 

Avignon – [avinyon] francia 
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Ávila Camacho, Manuel – [avila kamacsó manuel] spanyol 

Avilés – [avilesz] spanyol 

Avillers-les-Forges – [aviler le forzs] francia 

avis – [avi] francia 

a vista – [a viszta] olasz 

Avoine – [avoan] francia 

avoirdupois – [evordopoiz] ang 

Avon – [éjvon] v. [evon] angol 

Avonlee – [éjvonlí] angol 

Avonmore – [evonmór]; [avonmór] angol 

Avons-les-Roches – [avon le ros] francia 

Avoudrey – [avudré] francia 

Avrămeşti – [avrömesty]; [avramesty] román 

Avranches – [avrans] francia 

AWACS [eveksz] lásd Airborne Warning And … 

A watched pot never boils – [e vocst pot never bojlz] angol 

A Woman of No Importance – [e vumen av nó importensz] angol 

Axarbaxar – [aharbahar] azeri 

Ax-les-Thermes – [aksz le term] francia 

Axminster – [ekszminszter] angol 

Ayacucho – [ajakucsó] spanyol 

Ayamonn Breydon – [éjemon bréjdon] angol 

Ayaş – [ajas] török 

Ayckbourn, Alan – [éjkborn elen] angol 

Aycock, Alice – [éjkok elisz] angol 

Aydın – [ajdin] török 

Ayerbe – [ajerve] spanyol 

Ayers, Randy – [ejersz rendi] angol 

Ay, every inch a king – [éj evri incs e king] angol 

Ayguesparse, Albert – [egszparsz alber] francia 

Ayler, Albert – [éjler elbert] angol 

Aylesbury – [éjlzböri] angol 

Ayllón – [ajljon] spanyol 

Aylmer – [éjlmer] angol 

Aylsham – [éjlsem] angol 

Aylwin – [éjlvin] angol 

Aylwin Azocar, Patricio – [ajlvin aszokar patriszjó] spanyol 

Aymé, Marcel – [emé marszel] francia 

Aymeri de Narbonne – [emri dö narbon] francia 

 

 

 

Aymon – [emon] francia 

Ayr – [eer] angol 

Ayres, Lew – [eerz lú] angol 

ayrshire – [eersír] v. [eersör] angol 

Ayscough – [eszkó] v. [éjszkaf] angol; [eszke] ír 
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Ayscue – [éjszkjú] angol 

Aythya ferina – [ajtia ferína] latin 

Ayton, Sarah – [éjton szára] angol 

Ayvaz, Kazim – [ajvaz kazim] török 

Azaña y Diaz, Manuel – [aszanya i diasz manuel] spanyol 

Azay-le-Rideau – [aze lö ridó] francia 

Azay-sur-Cher – [aze szür ser] francia 

Azcoitia – [aszkojtia] spanyol 

Azcona, José – [aszkona hoszé] spanyol 

Azcuénaga, Miguel – [aszkvenaga migel] spanyol 

Azeglio, Massimo – [adzeljó masszimó] olasz 

Azevedo, Fernando – [azivedu fernandu] portugál 

Azevedo, Guilherme – [azivedu giljerm] portugál 

Azienda Generale Italiana dei Petroli (AGIP) – [acienda dzsenerále italiána dei petróli] 

olasz 

Azincourt – [azenkur] francia 

azione teatrale – [acióne teatrále] olasz 

Aznar, José Maria – [asznar hoszé maria] spanyol 

Aznavour, Charles – [aznavur sarl] francia 

Azua de Compostela – [aszva de komposztela] spanyol 

Azuaga – [aszvaga] spanyol 

Azucena – [acucsena]; [azucséna] olasz; [aszuszena] spanyol 

Azuela, Mariana – [aszvela mariana] spanyol 

Azuero – [aszuero] spanyol 

azulejos – [aszulehosz] spanyol 

Azuni, Alberto – [adzúni albertó] olasz 

azygos – [azigosz] görög-latin 
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B 
 

 

BA lásd British Airways 

Baader, Andreas – [báder andreasz] német 

Baastrup – [bósztrob] dán 

Babbage, Charles – [bebidzs csárlz] angol 

Babbit, Irving – [bebit örving] angol 

Babbitt, Benjamin Talbot – [bebit bendzsemin tólbot] angol 

Babcock, Stephen Moulton – [bebkok sztívn mólton] angol 

Babelon, Ernest – [bablon erneszt]; [babölon …] francia 

Băbeni – [böbeny]; [babeny] román 

babesiosis – [babesiózis] latin 

Babeş, Vincenţiu – [babes vincsenciu] román 

Babeuf, François Noël – [baböf franszoa noel] francia 

babeufizmus – [baböfizmus] francia 

Babia Góra – [babja gura] lengyel 

Babilée, Jean – [babilé zsan] francia 

Babinet, Jacques – [babine zsak] francia 

Babington, Anthony – [bebinkton entoni] angol 

Babiuc, Victor – [babjuk viktor] román 

Babocci, Antonio – [baboccsi antónió] olasz 

baby-doll – [béjbi dol]; [bébidoll] angol 

Baby Love – [béjbi lav] angol 

baby-sitter – [béjbi sziter]; [bébiszitter] angol 

Bacalar – [bakalar] spanyol 

Bacall, Lauren – [bekel loren] angol 

Bacardi – [bakárdi] spanyol 

Bacău – [baköu]; [bakau] román 

baccalaureatus – [bakkalaureátus(z)] latin 

baccalaureus – [bakkalaureus] latin 

baccara(t) – [bakara]; [bakkara] francia 

Baccelli, Guido – [baccselli gvídó] olasz 

bacchanália – [bahanália] latin 

Baccharis halimifolia – [bakkarisz halimifólia] latin 

Bacchelli, Riccardo – [bakkelli rikkárdó] olasz 

bacchius – [bahiusz] latin 

Bacchus – [bakkhusz]; [bahusz] latin 
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Bacciarelli, Marcello – [baccsarelli marcsello] olasz 

Baccio d’Agnolo – [baccsó dannyoló] olasz 

Baccusi, Ippolito – [bakkúzi ippolitó] olasz 

Băceşti – [böcsesty]; [bacsesty] román 

Bacewicz, Grażina – [bacevics grazsina] lengyel 

Bach, Carl Philipp Emanuel – [bah karl filip emánuel] német 

Bachelard, Gaston – [baslár gaszton] francia 

Bachelier, Jean Jacques – [baslié zsan zsak] francia 

bachelor – [becselor] angol 

Bächer – [beher] magyar 

Bachiacca – [bakjakka] olasz 

Bach, Johann Sebastian – [bah jóhan zebasztian]; [… johann szebasztián] német 

Bachofen, Johann – [bahófen jóhan] német 

Baciccio – [bacsiccsó] olasz 

Bacille Calmet-Guérin (BCG) – [baszil kalme geren] francia 

Bačka Topola – [bacska topola] szerb 

backbord – [bekbord] angol 

Bäckefors – [bekkefurs] svéd 

background – [beggraund] angol 

backhand – [bekhend] angol 

Backhaus, Wilhelm – [bakhausz vilhelm] német 

Backhuysen, Ludolf – [bakhöjszen lúdolf] holland 

Bački Sokolac – [bacski szokolac] szerb 

Backlund, Johan Oscar – [baklünd juhan oszkár] svéd 

Backofen, Hans – [bakófen hansz] német 

Bačko Gradište – [bacskó gradiste] szerb 

Backström, Sven – [baksztrőm szven] svéd 

backup – [bekap] angol 

Baclofen – [baklofen] mesterséges 

bacon and eggs – [béjkn end egz] angol 

Bacon, Francis – [béjkn fransziz] angol 

Bacon, Lloyd – [béjkn lojd] angol 

Bacon, Roger – [béjkn rodzser] angol 

Baconsky, Anatol Eftimie – [bakonszki anatol jeftimije] román 

Bacovia, George – [bakovia dzsordzse] román 

Bacqué, André – [baké andré] francia 

Bacquepuis – [bakpüi] francia 

Bacqueville-en-Caux – [bakvil an kó] fran-cia 

Bacquier, Michel – [bakjé misel] francia 

bacteriolysis – [bakteriolízis(z)] latin 

bacteriostaticum – [bakteriosztatikum] latin 

Bactigras – [baktigrasz] mesterséges 

Bačvice – [bacsvice] horvát 

Baczyński, Krzysztof Kamil – [bacsinyszki ksistof kamil] lengyel 

Badajoz – [badahosz] spanyol 

Bad Aussee – [bád ausz-zé] német 

Baddeley – [bedli] angol 
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Baddesley – [bedzli] angol 

Bademcı – [bademdzsi] török 

Baden-Powell, Sir Robert – [béjdn pauel ször robert] angol 

Bădeşti – [bödesty]; [badesty] román 

Badham – [bedem] angol 

Badie, Laurence – [badi loransz] francia 

badinage – [badinázs] francia 

badinerie – [badinri]; [badineri] francia 

Badings, Henk – [bádinksz henk] holland 

Bad Ischl – [bád isl] német 

Bad Kreuznach – [bád krajcnah] német 

badland – [bedlend] angol 

badminton – [bedminton] angol 

Bad Neuenahr-Ahrweiler – [bád najenár árvejler] német 

Badoglio, Pietro – [badoljó pjetró] olasz 

Badonviller – [badonvilé] francia 

Bad Reichenhall – [bád rejhenhal] német 

Bad Salzungen – [bád zalcungen] német 

Bad Schandau – [bád sandau] német 

Bad Schwalbach – [bád svalbah] német 

Bad Wörishofen – [bád vőriszhófen] német 

Bad Zwischenhain – [bád cvisenhajn] német 

Baeda Venerabilis – [béda venerábilisz] latin 

Baedeker (útikönyv) [bédekker] német 

Baedeker, Karl – [bédeker karl] német 

Baehr, Georg – [beer georg] német 

Baekeland, Leo – [bákelant, leó] holland; [béjklend líó] angol 

Baekelmans, Lode – [bákelmansz lóde] holland 

Baeumer, Georg – [bajmer georg] német 

Baeyer, Adolf von – [bejjer ádolf fon] német 

Baez, Joan – [baéjz dzsón] angol 

Bagatelles – [bagatel] francia 

Bağdaşan – [bádasan] török 

Baggesen, Jens – [bageszen jensz] dán 

Baggio, Roberto – [baddzsó robertó]; [*baddzsijó …] olasz 

Baggs – [begz] angol 

Bagheria – [bageria] olasz 

Bagley – [begli] angol 

Baglione, Giovanni – [baljóne dzsovanni] olasz 

Baglione, Silvestro – [baljóne szilvesztró] olasz 

Baglioni, Bartolomeo – [baljóni bartolomeó] olasz 

Bağlum – [bálum] török 

Bagnacavallo, Bartolomeo – [bannyakavalló bartolomeó] olasz 

Bagnasco – [bannyaszkó] olasz 

Bagnères-de-Bigorre – [banyer dö bigor] francia 

Bagnères-de-Luchon – [banyer dö lüson] francia 

Bagni di Lucca – [bannyi di lukka] olasz 
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Bagno, Ceasare da – [bannyó csezáre da] olasz 

Bagnoles de l’Orne – [banyol dö lorn] francia 

Bagnolet – [banyole] francia 

Bagnolo Mella – [bannyoló mella] olasz 

Bagnols-en-Floret – [banyolz an flore] francia 

Bagnols-sur-Cèze – [banyol szür szez] francia 

Bahabón de Esqueva – [baabon de eszkeva] spanyol 

Bahía Blanca – [baija blanka] spanyol 

Bahia da Traição – [baja da trajszaun] portugál 

Bahía Honda – [baija onda] spanyol 

Bahnea – [bahnya] román 

Bahr, Egon – [bár égon] német 

Bahrein – [bahrejn]; [*bárein] arab 

Bahrenfeld – [bárenfeld] német 

Bähr, Georg – [beer georg] német 

Baia de Arieş – [baja de arjes] román 

Baia de Criş – [baja de kris] román 

Baia Mare – [baja mare] román 

Baïf, Jean-Antoine de – [baif zsan antoan dö] francia 

Baignes-Sainte-Radegonde – [beny szent radögond] francia 

Baigneux-les-Juifs – [benyő le zsüif] francia 

Baile Átha Cliath – [bla-a klie] ír 

Băile Herculane – [böjle herkulane]; [bajle …] román 

Băileşti – [böjlesty]; [bajlesty] román 

Băile Tuşnad – [böjle tusnad]; [bajle tusnad] román 

Bailey, Pearl – [béjli pörl] angol 

bailiff – [béjlif] angol 

Baillargé, Jean – [bajarzsé zsan] francia 

Bailleau-le-Pin – [bajó lö pen] francia 

Baillet-Latour, Henri de – [baje latur anri dö] francia 

Bailleul – [bajöl] francia 

Baillie, Isobel – [béjli izobel] angol 

Baillon, André – [bajon andré] francia 

Baillot, Pierre François de Sales – [bajó pjer franszoa dö szal] francia 

Bailly, Jean Sylvain – [baji zsan szilven] francia 

Bain, Alexander – [béjn eligzánder] angol 

Bainbridge, Francis Arthur – [béjnbridzs fransziz árthur] angol 

Bain-de-Bretagne – [ben dö brötany] francia 

Baines, Constance – [béjnz konsztansz] angol 

Bainville, Jacques – [benvil zsak] francia 

baiocco – [bajokkó] olasz 

Baird, John Logie – [beerd dzson lodzsi] angol 

Baire, René Louis – [ber röné lui] francia 

Baisch, Hermann – [bajs herman] német 

Baiser au lepreux, Le lásd Le baiser au lepreux 

Baisers volés – [bezé volé] francia 

Băişoara – [böjsvara]; [bajsvara] román 
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baissier – [beszié] francia 

Băiţa de sub Codru – [böjca de szub kodru]; [bajca …] román 

Băiuţ – [böjuc]; [bajuc] román 

Baja California – [baha kalifornja] spanyol 

Bajamar – [bahamar] spanyol 

bajazzo – [bajaddzó] német 

Bajé – [bazse] portugál 

Bajo Nuevo – [baho nuevo] spanyol 

Baker & McKenzie – [béjker end mekenzi] angol 

Baker, Janet – [béjker dzsenit] angol 

Baker, Josephine – [béjker dzsózefin] angol 

Bakerloo Line – [béjkerlú lájn] angol 

Bakersfield – [béjkerszfíld] angol 

Baker Street – [béjker sztrít] angol 

Bakewell, Robert – [béjkvel robert] angol 

Bakı – [baki] azeri 

Bălăciţa – [bölöcsica]; [balacsica] román 

Balaguer, Asunción – [balager aszunszjon] spanyol 

Balaguer, Joaquin – [balager hoakin] spanyol 

Balanchine, George – [belencsín dzsordzs] angol 

Balard, Antoine Jérome – [balár antoan zserom] francia 

Balaş, Iolanda – [balás jolanda] román 

Bălăuşeri – [bölöuserj]; [balauserj] román 

Balbienškis – [balbjenskisz] litván 

Bălcaciu – [bölkacsu]; [balkacsu] román 

Bălcescu, Nicolae – [bölcseszku nikoláj]; [balcseszku …] román 

Bălceşti – [bölcsesty]; [balcsesty] román 

Balcılar – [baldzsilar] török 

Balcon, Michael – [bolkon májkl] angol 

Baldassare Estense – [baldasszáre esztenze] olasz 

Baldinucci, Filippo – [baldinuccsi filippó] olasz 

Balducci, Antonio – [balduccsi antonjó] olasz 

Baldwin, Alec – [bóldvin elek] angol 

Baldwin, James – [bóldvin dzséjmz] angol 

Bâle – [bál] francia 

baleine – [balen] francia 

Bale, John – [béjl dzson] angol 

Balenciaga, Cristobal – [balenszjaga krisztoval] spanyol 

Băleni – [böleny]; [baleny] román 

Balestrand – [bálesztran] norvég 

Balestrieri, Lionello – [balesztrieri lionelló] olasz 

Balfour, Arthur James – [belfór árthur dzséjmz] angol 

Balfour, David – [belfór déjvid] angol 

Balin, Mireille – [balen mirej] francia 

Baliqçilar – [baligcsilar] azeri 

ballabile – [ballábile] olasz 

Balladur, Édouard – [baladür eduár] francia 
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Ballanger, Felicia – [belendzser felisa] angol 

Ballangrud, Ivar – [ballangrű ívar] norvég 

Ballantine’s – [belentájnz] angol 

Ballarat – [beleret] angol 

Ballard, Lucien – [balar lüszjen] francia 

Ballesteros, Francisco – [baljeszterosz fransziszkó] spanyol 

Ballhausplatz – [balhauszplacc] német 

Ballin-Claude, Albert – [balen klod alber] francia 

Balliol College – [béjliol kolidzs] angol 

ballon d'essai – [balon deszé] francia 

ballotage – [balotázs] francia 

Bally – [beli] angol 

Ballycastle – [belikászl] angol 

Ballygawley – [beligóli] angol 

Ballymena – [belimína] angol 

Ballymoney – [belimani] angol 

Ballyshannon – [belisenon] angol 

Balmaceda, José Manuel – [balmaszeda hoszé manuel] spanyol 

Balmain, Pierre Alexandre – [balmen pjer alekszandr] francia 

Balmoral Castle – [belmorel kászl] angol 

Balsamo, Giuseppe – [balzámó dzsuzeppe] olasz 

Balsemão, Francisco Pinto – [balszemaun franszisku pintu] portugál 

Balsièges – [balszjezs] francia 

Balthazar – [belthezár] angol 

Baltrušaitis, Jurgas – [baltrusajtisz jurgasz] litván 

Baltsa, Agnes – [balca ágnesz] görög 

Baltušis, Juozas – [baltusisz juozasz] litván 

Balzac, Honoré de – [balzak onoré dö] francia 

Balzar – [balszár] spanyol 

bamboche – [bambos] francia 

Bamburgh – [bemboró] angol 

Bamert, Matthias – [bámert mattiasz] német 

Bamfyld – [bemfíld] angol 

Banach, Stefan – [banah sztefan] lengyel 

Bañados – [banyadosz] spanyol 

Bañalbufar – [banyalbufár] spanyol 

Baňa Lucia – [banya lucja] szlovák 

Banbury – [bemböri] angol 

Banchi di Sopra – [banki di szopra] olasz 

Banchi di Sotto – [banki di szottó] olasz 

Bancroft, Anne – [benkroft en] angol 

Bancroft, George – [benkroft dzsordzs] angol 

Ban de Benoic – [ban dö bönoák] francia 

Bandeira, Manuel – [bandejra manuel] portugál 

Banderas, Antonio – [banderasz antonjó] spanyol 

banderilla – [banderilja] spanyol 

banderillero – [banderiljeró] spanyol 
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banderole – [bandörol] francia 

Băneasa – [bönjasza]; [banjasza] román 

Bañez, Domingo – [banyesz domingó] spanyol 

Banffshire – [benfsájer] angol 

Bănişor – [bönisor]; [banisor] román 

Bank, Jasper – [benk dzseszper] angol 

Banksia coccinea – [bankszia kokcínea] latin 

Banks, Joseph – [benksz dzsózef] angol 

Banks, Leslie – [benksz lezli] angol 

Bank Systems & Services – [benk szisztemz end szörvisziz] angol 

Bannockburn – [benokbörn] angol 

Banquo – [benkvó]; [*bankó] angol 

Bañolas – [banyolasz] spanyol 

Baños de Cerrato – [banyosz de szerrató] spanyol 

Banque de France – [bank dö fransz] francia 

Banská-Bystrica – [banszká bisztrica] szlovák 

Banská-Štiavnica – [banszká styavnyica] szlovák 

Bănulescu, Ştefan – [bönuleszku stefan]; [banuleszku …] román 

Banuş, Maria – [banus maria] román 

Banville, Théodore de – [banvil teodor dö] francia 

Banyuls-sur-Mer – [banjül szür mer] francia 

Bao Đai – [bau daj] vietnami 

Bao Dinh Giang – [bau ziny zsang] vietnami 

baptisandus – [baptizandusz] latin 

Bărăgan – [börögan]; [baragan] román 

Baraglioul, Jules – [baralju zsül] francia 

Baraguay-D’Hilliers, Louis – [barage dilijé lui] francia 

Barajas – [barahasz] spanyol 

Barańczak, Stanisław – [baranycsak sztanyiszláv] lengyel 

Baranjsko Petrovo Selo – [baranyszkó petrovó szeló] horvát 

Barão de Grajaú – [baraun di grazsau] portugál 

Bărăteaz – [börötyaz]; [baratyaz] román 

Barbados – [barbadosz] spanyol 

Barba non facit philosophum – [barba non facit filoszofum] latin 

Barbara Jackman – [bárbra dzsekmen] angol 

Barbara Undershaft – [bárbra andersáft] angol 

Barbarossa – [barbarossza] latin 

barbecue party – [barbikjú párti] angol 

Barbedienne, Ferdinand – [barbödjenn ferdinan] francia 

Bārbele – [bárbele] lett 

Barbès, Armand – [barbesz arman] francia 

Barbey d’Aurevilly, Jules – [barbe dorvili zsül] francia 

Barbey, Michel – [barbe misel] francia 

Barbezieux – [barbözjő] francia 

Barbiano di Belgioioso, Giovanni Giacomo – [barbjánó di beldzsojozó dzsovanni 

dzsakomó] olasz 

Barbican – [bárbiken] angol 
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Barbier de Séville ou la précaution inutile, Le lásd Le barbier de Séville ou la précaution 

inutile 

Barbier, Philippe – [barbjé filip] francia 

Barbi, Michele – [barbi mikele] olasz 

Barbirolli, Sir John – [barbiroli ször dzson] angol 

Barbusse, Henri – [barbüsz anri] francia 

barcarola – [barkaróla] olasz 

Bârcea Mare – [bircsa mare] román 

Barceanu, Gheorghe – [barcsánu george] román 

Barcelona – [barszelona] spanyol 

Barcelos – [barszelusz] brazíliai portugál 

Barchet, Siegfried – [barhet zígfríd] német 

Barciany – [barcsani] lengyel 

Barcillonette – [barszijonet] francia 

bar code – [bár kód] angol 

Barco Vargas, Virgilio – [barko vargasz virhiljó] spanyol 

Barcus – [barküsz] francia 

Bărcut – [börkut]; [barkut] román 

Bardamu, Ferdinand – [bardamü ferdinan] francia 

Bardeen, John – [bárdín dzson] angol 

Bardejov – [bargyejov] szlovák 

Bardolph – [bardolf] angol 

Bardonecchia – [bardonekkja] olasz 

Bardot, Brigitte – [bardó brizsit] francia 

Bardswell – [bárdzvel] angol 

barège – [barezs] francia 

Bärenreiter Verlag – [beerenrejter ferlág] német 

Barentsz., Willem – [bárentsz-zón villem] holland 

Barère de Vieusac, Bertrand – [barer dö vjőszak bertran] francia 

Barezzi – [barecci] olasz 

Barfleur – [barflőr] francia 

Bargello, Chiasso del – [bardzselló kjasszó del] olasz 

Bargeton – [barzsöton] francia 

Bârghiş – [birgis] román 

Bargrave – [bárgréjv] angol 

Barham – [bárem] v. [berem] angol 

Barjac – [barzsak] francia 

Barjols – [barzsol] francia 

Barker, Harley Granville – [bárker hárli grenvil] angol 

Barkley, Catherine – [bárkli kethrin] angol 

Barkston – [bárkszton] angol 

Barlach, Ernst – [barlah ernszt] német 

Bărlad – [börlad]; [barlad] román 

Bar-le-Duc – [barlödük] francia 

Barles – [barl] francia 

Barlow, Joel – [bárló dzsóel] angol 

Barnabooth, Olson – [bárnebúth olzon] angol 
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Barnaby Rudge – [bárnebi radzs] angol 

Barnack, Sebastian – [bárnek szebesztjen] angol 

Barnard, Christian Neethlin – [barnard krisztjen níthlin] angol 

Barnard, Edward Emerson – [barnard edvárd emerszon] angol 

Barnave, Antoine Pierre – [barnav antoan pjer] francia 

Barnes, Peter – [bárnz píter] angol 

Barnet, Charley – [bárnit csarli] angol 

Barneville-Carteret – [barnvil kartre] francia 

Barnham – [bárnem] angol 

Barnsley – [bárnzli] angol 

Barocci, Federico – [baroccsi federikó] olasz 

Baroja y Nessi, Pío – [baroha i nesszi pió] spanyol 

Baroncelli, Jacques de – [baronszeli zsak dö] francia 

Baroncelli, Niccolò di Giovanni – [baroncselli nikkoló di dzsovanni] olasz 

Baronzio, Giovanni – [baronció dzsovanni] olasz 

Baroque – [barok] francia 

Barquero, El – [barkeró el] spanyol 

Barquisineto – [barkiszinetó] spanyol 

Barrachina – [barracsina] spanyol 

Barraclough – [bereklaf] angol 

Barranca – [barranka] spanyol 

Barranco do Velho – [barranku du velju] portugál 

Barranquilla – [barrankilja] spanyol 

Barras, Jean Paul François – [bara zsan pól franszoa] francia 

Barraud, François – [baró franszoa] francia 

Barraud, Henry – [baró anri] francia 

Barrault, Jean-Louis – [baró zsan lui] francia 

Barrault, Marie-Christine – [baró mari krisztin] francia 

Barreirinhas – [barrejrinyasz] brazíliai portugál 

Barre, Jean Auguste – [bar zsan ogüszt] francia 

barrel – [berel, berl] angol 

Barrême – [barem] francia 

Barrès, Maurice – [baresz morisz] francia 

Barrias, Louis Ernest – [bariasz lui erneszt] francia 

Barrichello, Rubens – [barrikello rubensz] olasz 

Barrie, Sir James Matthew – [beri ször dzséjmz methjú] angol 

Barrio de Santa Cruz – [barrjó de szanta krusz] spanyol 

Barrios, Angel – [barriosz anhel] spanyol 

Barrios Chamorro – [barriosz csamorró] spanyol 

Barrios, Enrique – [barriosz enrike] spanyol 

Barros, João de – [barrus zsuaun di] portugál 

Barrot, Camille Hyacinthe – [baro kamij iaszent] francia 

Barro Vermelho – [barru vermelju] portugál 

Barrow-in-Furness – [beró in förnesz] angol 

Barrow, Isaac – [beró ájszek] angol 

Barrowman, Mike – [berómen májk] angol 

Barrs, Jay – [bársz dzséj] angol 
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Barry, James – [beri dzséjmz] angol 

Barrymore, Drew – [berimór drú] angol 

Barrymore, Lionel – [berimór lájonel] angol 

Barsac – [barszak] francia 

Barsacq, André – [barszak andré] francia 

Bârsău – [birszau] román 

Bârsău de Sus – [birszau de szusz] román 

Bârsescu, Agatha – [birszeszku agáta] román 

Barstow – [bársztó] angol 

Bartfleur – [bartflőr] francia 

Barthel, Melchior – [bartel melhior] német 

Barthélemy, Abbé Jean Jacques – [bartelmi abbé zsan zsak] francia 

Barthélemy, François – [bartelmi franszoa] francia 

Bartholdi, Frédéric Auguste – [bartoldi frederik ogüszt] francia 

Bartholomé, Albert – [bartolomé alber] francia 

Barthou, Louis – [bartu lui] francia 

Bartoli, Cecilia – [bartoli csecsília] olasz 

Bartolozzi, Francesco – [bartolocci francseszkó] olasz 

Bartolucci, Domenico – [bartoluccsi domenikó] olasz 

Bartolucci, Vittorina – [bartoluccsi vittorína] olasz 

Bartoszice – [bartosice] lengyel 

Bartow – [bártó] angol 

Bartsch, Adam – [barcs ádám] német 

Baruffe chiozzote, Le lásd Le baruffe chiozzote 

Barwick – [berik] angol 

Barye, Antoine-Louis – [bari antoan lui] francia 

BAS lásd Break Assist 

Başarakaraği – [basarakaraji] török 

baseball – [béjzból]; [bézból] angol 

Baseden – [béjzden] angol 

Basedow – [bazedóv] (betegség) német 

Basedow, Karl Adolph von – [bázedó karl ádolf fon] német 

Basel – [bázel] német 

Basescu, Traian – [baszeszku trajan] román 

Băseşti – [böszesty]; [baszesty] román 

Basford – [béjszford] v. [beszford] angol 

Bashford – [besford] angol 

BASIC [béjzik] lásd Beginner’s All-… 

Basic English – [béjzik inglis] angol 

basicranialis – [bázikraniális(z)] latin 

Basidiomycetes – [bazídiomicetész] latin 

Basie, Count – [béjzi kaunt] angol 

Basier, Antoine – [bazjé antoan] francia 

Basie, William Count – [béjzi viljem kaunt] angol 

Basile, Giambattista – [bazile dzsambattiszta] olasz 

Basil Hallward – [béjzil hólvárd] angol 

basilica maior – [bazilika major] latin 
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basilica minor – [bazilika minor] latin 

Basilicata – [bazilikáta] olasz 

basilicum – [bazilikum] latin 

Basilides – [bazilidesz] magyar 

Basilique de la Visitation – [bazilik dö la vizitaszjon] francia 

Basilique St-Andoche – [bazilik szent andos] francia 

Basilique St-Julien – [bazilik szen zsüljen] francia 

Basilique St-Urbain – [bazilik szent ürben] francia 

Basilius Valentinus – [baziliusz valentinusz] latin 

Basil Seal – [béjzil szíl] angol 

Basin de Guermantes – [bazen dö germant] francia 

Basinger, Kim – [béjzindzser kim] angol 

Basingstoke – [béjzingsztók] angol 

Basire, Claude – [bazir klód] francia 

Baskerville, John – [beszkervil dzson] angol 

Basler Nachrichten – [bázler nahrihten] német 

basophilia – [bazofília] latin 

bas-relief – [baröljef] francia 

Bas-Rhin – [ba ren] francia 

Bassani, Giorgio – [basszáni dzsordzsó] olasz 

Bassani, Giovanni Battista – [basszáni dzsovanni battiszta] olasz 

Bassanio – [basszánió] olasz 

Bassano – [basszánó] olasz 

basse danse – [basz dansz] francia 

basse-lisse – [basz lisz] francia 

Bassenthwaite – [beszenthvéjt] angol 

Basses-Pyrénées – [basz pirené] francia 

Basse-Terre – [baszter] francia 

basset hound – [beszit haund] angol 

Bassi, Luigi – [basszi luídzsi] olasz 

Bassingbourne Beauty – [beszingbörn bjúti] angol 

basso continuo – [basszó kontinuó] olasz 

basso rilievo – [basszo riljevó] olasz 

basta – [baszta] olasz 

Bastable – [besztebl] angol 

Båstad – [bósztaad]; [bósztád] svéd 

Bastia – [basztia] olasz 

Bastianelli, Giannotto – [basztjanelli dzsannottó] olasz 

Bastide, Paul – [basztid pol] francia 

Bastien und Bastienne – [basztien und basztienn] francia-német 

Bastien-Lepage, Jules – [basztjen löpázs zsül] francia 

Bastien-Thiry, Alain – [basztjen tiri alen] francia 

Bastille – [basztij] francia 

Bastille, Place de – [basztij plasz dö] francia 

Bastin, Jules – [baszten zsül] francia 

Bastogne – [basztony] francia 

bastonade – [basztonád] francia 
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Baston, Josquin – [baszton zsoszken] francia 

Baszanowski, Waldemar – [basanofszki valdemár] lengyel 

Baszta Sandomierska – [basta szandomjerszka] lengyel 

Bataille du rail, La lásd La bataille du rail 

Bataille, Gabriel – [bataj gabriel] francia 

Bataille, Henri – [bataj anri] francia 

bataillon – [batajon] francia 

Batalha – [batalja] portugál 

Băţanii Mici – [böcanyi mics]; [bacanyi …] román 

Bătarci – [bötarcs]; [batarcs] román 

batch – [becs] angol 

Batchelar – [béjcsilár] angol 

Bates, Alan – [béjtsz elen] angol 

Bates, Herbert Ernest – [béjtsz hörbert örniszt] angol 

Bateson, Thomas – [béjtszon tomasz] angol 

Bates Saatchi & Saatchi – [béjtsz szácsi end szácsi] angol 

Batesville – [béjtszvil] angol 

bathophobia – [batofóbia] latin 

Bathurst – [bethörszt] angol 

Bathurst, Robert – [bethörszt robert] angol 

Batignolles – [batinyol] francia 

Batignolles, Boulevard de – [batinyol bulvár dö] francia 

Batista y Zaldívar, Fulgencio – [batiszta i szaldivár fulhenszjó] spanyol 

Batrachium aquatile – [batrahium akvatile] latin 

Batrachium trichophyllum – [batrahium trihofillum] latin 

Batrachophrynus microphthalmas – [batrahofrinusz mikroftalmasz] latin 

Båtsfjord – [bótszfjúr]; [bótszfjord] norvég 

Battaggio, Giovanni – [battaddzsó dzsovanni] olasz 

battaglia – [battalja] olasz 

Battaglia di Legnano, La lásd La battaglia di Legnano 

Battaglini, Giuseppe – [battaljíni dzsuzeppe] olasz 

Battaille, Charles-Aimable – [bataj sarlz emabl] francia 

Battaille, Nicolas – [bataj nikola] francia 

Battersby – [beterzbi] angol 

Battersea – [beterszí] angol 

Batthyány – [battyáni] v. [battyányi] magyar 

Battishill – [betisil] angol 

battisterio – [battisztérió] olasz 

Battle Mountain – [betl mauntin] angol 

Battlesbridge – [betlzbridzs] angol 

Bauchant, André – [bosan andré] francia 

Baucis – [baukisz] görög; [baucisz] latin 

Baudelaire, Charles – [bodler sarl] francia 

Baudette – [bodet] francia 

Bau de Vèze – [bo dö vez] francia 

Baudo, Serge – [bodó szerzs] francia 

Baudot, Jean Maurice – [bodó zsan morisz] francia 
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Baudouin de Courtenay, Jan – [boduen dö kurtöne jan] francia-lengyel 

Baudouin, Pierre Antoine – [boduen pjer antoan] francia 

Baudricourt, Robert – [bodrikur rober] francia 

Baudry, Paul Jacques – [bodri pol zsak] francia 

Baugé – [bozsé] francia 

Baughan – [bón] angol 

Baughurst – [bóghörszt] angol 

Baugniet, Pierre – [bonyie pjer] francia 

Baulmes – [bom] francia 

Baumanis, Janis – [baumanisz janisz] lett 

Baumé – [bomé] francia 

Baume-les-Dames – [bom le dam] francia 

Baume-les-Messieurs – [bom le meszjő] francia 

Baunsgaard, Hilmar – [baunszgor hilmar] dán 

Bauska – [bauszka] lett 

Bautzen – [baucen] német 

Bawdsey – [bódzi] angol 

Baxandall – [bekszendol] angol 

Baxter, Alexander Duncan – [bekszter eligzander danken] angol 

Baxter, Irving – [bekszter örving] angol 

Bayar, Celal – [bajar dzselal] török 

Bayard, Pierre du Terrail – [bajár pjer dü teraj] francia 

Bayer Leverkusen – [bajjer léverkúzen] német 

Bayeu y Subias, Francisco – [bajeu i szuviasz fransziszkó] spanyol 

Bäyimli – [bejimli] azeri 

Bayındır – [bajindir] török 

Bayle, Gaspar-Laurent – [bel gaszpar loran] francia 

Bayle, Pierre – [bel pjer] francia 

Baylebridge, William – [béjlbridzs viljem] angol 

Bayley, Ryan – [béjli rájen] angol 

Bayliss, William Maddock – [béjlisz viljem medok] angol 

Baynton, Barbara – [béjnton bárbara] angol 

Bayona – [bajona] spanyol 

Bayonne – [bajonn] francia 

Bayramıç – [bajramics] török 

Bayramoğlu, Şerban – [bajramólu serban] török 

Bayreuth – [bájrojt]; [bajrajt] német 

Bayrischzell – [bajriscel] német 

Bayswater Road – [béjzvóter ród] angol 

Baytown – [béjtaun] angol 

Bazaine, Jean – [bazen zsan] francia 

Bazancourt – [bazankur] francia 

Baziège – [bazjezs] francia 

Bazille, Jean Frédéric – [bazij zsan frederik] francia 

Bazin, Hervé – [bazen ervé] francia 

Bazin, René – [bazen röné] francia 

bazooka – [bazúka] angol 
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Bazouges-la-Pérouse – [bazuzs la peruz] francia 

Bazzani, Giuseppe – [baddzáni dzsuzeppe] olasz 

BBC [bíbíszí] lásd Britisch Broadcasting Corporation 

BCG lásd Bacille Calmet-… 

Beacall – [bíkól] angol 

Beach Boys – [bícs bojz] angol 

Beachport – [bícsport] angol 

Beaconsfield – [bíknzfíld] (személynév); [beknzfíld] (földrajzi név) angol 

Beadnall – [bídnol] angol 

Beefeater – [bífíter] angol 

Beagle Bay – [bígl béj] angol 

Beals, Jennifer – [bílsz dzsenifer] angol 

beam – [bím] angol 

Beaminster – [beminszter] angol 

Beamon, Robert – [bímon robert] angol 

Bean, Sean – [bín són] angol 

Beard, Charles Austin – [bírd csárlz ósztin] angol 

Beardmore – [bírdmór] angol 

Beardsley, Aubrey – [bírdszli óbri] angol 

Béarn – [bearn] francia 

Bearsden – [berzden] angol 

Bearskin Lake – [berszkin léjk] angol 

Béart, Emmanuelle – [beár emanüel] francia 

beat – [bít] angol 

Beati pauperes in spiritu – [beáti pauperesz in szpíritu] latin 

beati possidentes – [beáti posszidentesz] latin 

Beatius est magis dare quam accipere – [beáciusz eszt mágisz dáre kvam akcipere] latin 

Beatles – [bítlz] angol 

Beaton, David – [bítn déjvid] angol 

Beatrice – [beatricse] olasz; [beatrisz] francia; [bietrisz] angol 

Beatrice Cenci – [beatricse csencsi] olasz 

Beatrice di Tenda – [beatricse di tenda] olasz 

Béatrice et Bénédicte – [beatrisz e benedikt] francia 

Beattie, Ann – [bíti en] angol 

Beatty, Warren – [bíti voren] angol 

Beatus ille qui procul negotiis – [beátusz ille kvi prokul negóciisz] latin 

Beatus vir qui timet Dominum – [beátusz vir kvi timet dominum] latin 

Beaubourg – [bobur] francia 

Beaucaire – [boker] francia 

Beaucarnea recurvata – [bókarnea rekurváta] latin 

Beauce – [bósz] francia 

Beauchamp – [bícsem] angol 

Beauchamp, Alphonse de – [bosam alfonz dö] francia 

Beauchampiella eudactylota – [bósampiella eudaktilóta] latin 

Beauchamp, Louis – [bosam lui] francia 

Beauchamp, Lucas – [bícsem lúkasz] angol 

Beauchêne – [bosen] francia 
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Beau de Rochas, Alphonse – [bó dö rosa alfonsz] francia 

beau Dieu – [bó djő] francia 

Beaudin, André – [boden andré] francia 

Beauduin, Lambert – [bodüen lamber] francia 

Beaufort, Henry – [bófort henri] angol 

Beaufrand, Roger – [bofran rozsé] francia 

Beaugency – [bozsanszi] francia 

Beauharnais, Eugène de – [boarne özsen dö] francia 

Beauharnais, Joséphine de – [boarne zsozefin dö] francia 

Beaujoieux, Balthasar de – [bozsoajő baltazar dö] francia 

Beaujolais – [bozsole] francia 

Beaulieu, Benjamin – [boljő benzsamen] francia 

Beaulieu-les-Loches – [boljő le los] francia 

Beaulieu-sur-Mer – [boliő szür mer] francia 

Beauly – [bjúli] angol 

Beaumarchais, Pierre-Augustin de – [bomarse pjer ogüszten dö] francia 

Beaumaris – [bómerisz] v. [bjúmerisz] angol; [biumarisz] walesi 

Beaumetz-lès-Loges – [bomesz le lozs] francia 

Beaumont-en-Véron – [bomont an veron] francia 

Beaumont, Francis – [bómont fransziz] angol 

Beaumontia grandiflora – [bómoncia grandiflóra] latin 

Beaune – [bón] francia 

Beaune-la-Rolande – [bón la roland] francia 

Beauneveu, André – [bonövő andré] francia 

Beauraing – [boren] francia 

Beaurainville – [borenvil] francia 

Beaurepaire – [boröper] francia 

Beauséjour – [boszezsur] francia 

Beausoleil – [boszolej] francia 

Beauty is truth, truth is beauty – [bjúti iz trúth trúth iz bjúti] angol 

Beauty of Worcester – [bjúti av vuszter] angol 

Beauvais – [bove] francia 

Beauval – [boval] francia 

Beauvoir, Simone de – [bovoár szimon dö] francia 

Beauvoir-sur-Mer – [bovoár szür mer] francia 

beaux-arts – [bozár] francia 

Beaverbrook – [bíverbruk] angol 

Beaverlodge Lake Field – [bíverlodzs léjk fíld] angol 

Beavis, Anthony – [bívisz entoni] angol 

Beaworthy – [bívördi] angol 

Beazley, Sir John Davidson – [bízli ször dzson déjvidzon] angol 

Bebel, August – [bébel auguszt] német 

bebop – [bíbop] angol 

Becatti, Giovanni – [bekatti dzsovanni] olasz 

Bécaud, Gilbert – [bekó zsilber] francia 

Beccafumi, Domenico – [bekkafúmi domenikó] olasz 

Beccali, Luigi – [bekkáli luidzsi] olasz 
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Beccaria, Cesare de – [bekkária csezáre de] olasz 

Bečej – [becsej] szerb 

Becerra, Francisco – [beszerra fransziszkó] spanyol 

Becerra, Gaspar – [beszerra gaszpar] spanyol 

Béchamp, Pierre Jacques Antoine – [besam pjer zsak antoan] francia 

bêche-de-mer – [bes dö mer] francia 

Becheni – [bekeny] román 

Becher, Johannes – [beher johannesz] német 

Bechet, Sidney – [becsit szidni] angol 

Bechetu – [beketu] román 

Becicherecu Mic – [becskereku mik] román 

Beckenbauer, Franz – [beknbauer franc]; [bekkenbauer …] német 

Beckenham – [beknem] angol 

Beckerath, Moritz von – [bekkerát móric fon] német 

Becker, Boris – [bekker borisz] német 

Becker, Jacques – [beker zsak] francia 

Becket ou l’honneur de Dieu – [beket u lonőr dö djő] francia 

Becket, Thomas – [bekit tomasz]; [beket …] angol 

Beckett, Samuel Barcley – [bekit szemjuel bárkli]; [beket …] angol 

Beckham, David – [bekem déjvid] angol 

Beckmesser – [bekmesszer] német 

Becky Sharp – [beki sárp] angol 

Beclean – [beklejan] román 

Bécon-les-Granits – [bekon le granit] francia 

Becquerel, Antoine Henri – [bekrel antoan anri]; [bekerel …] francia 

Bécquer, Gustavo Adolfo – [bekker gusztávó adolfó] spanyol 

Bédarieux – [bedarjő] francia 

Bedaux, Charles – [bödó sarl] francia 

Beda Venerabilis – [béda venerábilisz] latin 

Beddgelert – [bedgelert] walesi 

Beddoes – [bedóz] angol 

Bédier, Joseph – [bedjé zsozef] francia 

Bednář, Kamil – [bednárzs kamil] cseh 

Bednarski, Andrew – [bednárszki endrú] angol 

Bedos de Celles, François – [bödó dö szel franszoa] francia 

Bee’s Lemon – [bíz lemon] angol 

Beecham, Thomas – [bícsem tomasz] angol 

Beecher Stowe, Harriet – [bícser sztó heriet] angol 

Beech Grove – [bícs gróv] angol 

Beechwood Crimson – [bícsvud krimzon] angol 

Beefeater – [bífíter] angol 

Bee Gees – [bí dzsíz] angol 

Beekman, Vladimir – [békman vladimir] észt 

Beernem – [bérnem] holland 

Beerbaum, Ludger – [bérbaum ludger] német 

Beery, Wallace – [bíri volisz] angol 

Bees Jubilee – [bíz dzsúbilí] angol 
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Beeson, Joel – [bízon dzsóel] angol 

Beethoven, Ludwig van – [béthofen ludvig fan]; [bétóven ludvig van] német 

Beetsterzwaag – [bécterzváh] holland 

Beetzendorf – [bécendorf] német 

Beffroy de Reigny, Louis Abel – [befroa dö renyi lui abel] francia 

Beggar’s Opera, The lásd The Beggar’s Opera 

Béghin-Say – [begen szé] francia 

Begijnhof – [behejnhofg holland 

Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC) – [biginerz ol pörpösz 

szimbolik insztraksn kód] angol 

Begnécourt – [bönyekur] francia 

Béguinage, Place du – [beginázs plasz dü] francia 

Béguine, Michel-Léonard – [begin misel leonár] francia 

Beguin, Jean – [bögen zsan] francia 

Behaghel, Otto – [behágel ottó] német 

Béhague – [beag] francia 

Behaim, Hans – [béhajm hansz] német 

Behaim, Martin – [béhajm martin] német 

Beheim, Michael – [béhejm mihael] német 

Behrend, Robert – [bérend róbert] német 

Behrens, Emil Adolph von – [bérensz emil ádolf fon] német 

Behrmann, Walter – [bérman valter] német 

Beica de Jos – [bejka de zsosz] román 

Beiderbecke, Bix – [béjderbek biksz] angol 

Beinum, Eduard van – [bejnüm edüard fan] holland 

Beira Baixa – [bejra bajsa] portugál 

Beiuş – [bejus] román 

Beja – [bezsa] portugál 

Béjart, Madeleine – [bezsár madlen] francia 

Bekentnisse des Hochstaplers Felix Krull – [bekentnissze desz hohstaplers féliksz krull] 

német 

Belafonte, Harry – [belafonte heri] angol 

Belalcázar – [belalkaszár] spanyol 

Belasco, David – [beleszkó déjvid] angol 

Belaugh – [bíló] angol 

Belcaire – [belker] francia 

bel canto – [belkantó] olasz 

Belcher – [belser] v. [belcser] angol 

Belcore – [belkóre] olasz 

Belém – [belen] portugál 

bel esprit – [bel eszpri] francia 

Belfast – [belfászt] angol 

Belfort – [belfor] francia 

belfried – [belfríd] angol 

Belgiojoso, Baldassare – [beldzsojózó baldasszáre] olasz 

Belgrand, Eugène – [belgran özsen] francia 

Belgrave Square – [belgréjv szkver] angol 
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Belisario – [belizárió] olasz 

Belize – [belisze] spanyol; [belíz] angol 

Bellagio – [belládzsó] olasz 

Bellaige, Camille – [beleg kamij] francia 

Bell, Alexander Graham – [bel eligzánder gréem] angol 

Bella matribus detestata – [bella mátribusz detesztáta] latin 

Bellamy, Edward – [belemi edvárd] angol 

Bellangé, Hippolyte – [belanzsé ipolit] francia 

Bellange, Jacques – [belanzs zsak] francia 

Bellay, Joachim du – [belé zsoaken dü] francia 

Bellcaire de Urgel – [belkajre de urzsel] katalán 

Belleau, Rémy – [beló remi] francia 

Belle et la bête, La lásd La belle et la bête 

Bellefontaine – [belfontéjn] angol 

Bellegambe, Jean – [belgamb zsan] francia 

Bellegarde – [belgard] francia 

Belleherbe – [belerb] francia 

Belle Isle – [bel ájl] angol 

Belle-Isle-en-Terre – [bel il an ter] francia 

Bellême – [belem] francia 

Belle Plaine – [bel pléjn] angol 

Bellevaux – [belvó] francia 

Belleville – [belvil] angol 

Bellevue – [belvü] francia 

Bellincioni, Geamma – [bellincsóni dzsamma] olasz 

Bellingham, Norman – [belingem normen] v. [belindzsem …] angol 

Bellingshausen, Fabian – [bellingszhauzen fábián] német 

Bellini, Vincenzo – [bellíni vincsencó] olasz 

Bellinzani, Paolo – [bellincáni paoló] olasz 

Bellinzona – [bellincóna] olasz 

Bellis perennis – [bellisz perennisz] latin 

Bell, Lawrence Dale – [bel lórensz déjl] angol 

Bellocchio, Marco – [bellokkjó markó] olasz 

Belloc, Hilaire – [belok hiler] angol 

Bellocq, Ernest James – [belok örniszt dzséjmz] angol 

Bellow, Saul – [beló szól] angol 

Belloy, Pierre-Louis de – [beloa pjer lui dö] francia 

Bells of Holland – [belz av holend] angol 

Bellucci, Giovanni Battista – [belluccsi dzsovanni battiszta] olasz 

Belmondo, Jean-Paul – [belmondó zsan pól] francia 

Belmonte y García, Juan – [belmonte i garszia huan] spanyol 

Belmont-sur-Rance – [belmon szür ransz] francia 

Belo Horizonte – [belorizonti] brazíliai portugál 

Belsham – [belsem] angol 

Beltrán Masses, Federico – [beltran masz-szesz federikó] katalán 

Belushi, James – [belusi dzséjmz] angol 

Belvaux, Lucas – [belvó lüka] francia 
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Belvès – [belvesz] francia 

Belvezet – [belvözé] francia 

Belvoir – [bíver] angol 

Bembridge – [bembridzs] angol 

Bem, Józef – [bem juzef] lengyel 

Benalcázar – [benalkaszar] angol 

Benasque – [benaszke] spanyol 

Benavides, Oscar – [benavidesz oszkár] spanyol 

Benbow, Horace – [bembó horisz] angol 

Benbow, Narcissa – [bembó nárszisza] angol 

Benchley, Robert – [bencsli robert] angol 

benchmark – [bencsmárk] angol 

Bencecu de Jos – [bencseku de zsosz] román 

Benedetto da Rovezzano – [benedettó da rovedzánó] olasz 

bénédictine – [benediktin] francia 

Benediktbeuren – [benediktbajren] német 

benefactor – [benefaktor] latin 

Beneš, Eduard – [benes eduárd] cseh 

Benešov – [benesov] cseh 

Beneuvre – [benővr] francia 

Bénévent-l’Abbaye – [benevan labe] francia 

Benevolo Lectori Salutem – [benevolo lektóri szalútem] latin 

Benfica – [benfika] portugál 

Bengtsfors – [benkcfurs] svéd 

Benguela – [bengela] spanyol 

Beniuc, Mihai – [benyuk miháj] román 

Benjamin Rathery – [benzsamen rateri] francia 

ben marcato – [ben markátó] olasz 

Bennet, Elisabeth – [benit elizebeth] angol 

Bennetsville – [benitszvil] angol 

Bennett, Brooke – [benit bruk] angol 

Ben Nevis – [ben nevisz] angol 

Bénodet – [benodé] francia 

Benoit – [bönoa] francia 

Benoit-Lévy, Jean – [bönoa levi zsan] francia 

Be not the slave of words – [bi nat dö szléjv av vördz] angol 

Benozzo Gozzoli – [benoccó goccoli] olasz 

Bensham – [bensem] angol 

Bensheim – [benszhejm] német 

Bentham, Jeremy – [bentem dzseremi] angol 

Bentincourt – [bantenkur] francia 

Bentivoglio, Fabrizio – [bentivoljó fabríció] olasz 

Bentley, Richard – [bentli ricsárd] angol 

Benveniste, Émile – [benveniszt emil] francia 

Benzi, Roberto – [benci robertó] olasz 

Benz, Karl Friedrich – [benc karl frídrih] német 

Benzoni, Giovanni – [bendzóni dzsovanni] olasz 
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Beöthy – [bőti] magyar 

Bequimão – [bekimaun] portugál 

Bérain, Jean-Louis – [beren zsan lui] francia 

Béranger, Pierre Jean de – [beranzsé pjer zsan dö] francia 

Berberis verruculosa – [berberisz verrukulóza] latin 

Berberis vulgaris – [berberisz vulgárisz] latin 

Berbie, Palais de la – [berbi pale dö la] francia 

Berceni – [bercseny] román 

Berceo, Gonzalo de – [berszeo gonszaló de] spanyol 

Berceto – [bercsetó] olasz 

berceuse – [berszőz] francia 

Berchem, Claes Pietersz. – [berhem klász pítersz-zón] holland 

Berchemia racemosa – [berhemia racemóza] latin 

Berchet, Giovanni – [berse dzsovanni] francia-olasz 

Berchtesgaden – [berhteszgáden] német 

Berckheyde, Job Andriesz. – [berkhejde job andrísz-zón] holland 

Bercu – [berku] román 

Berecci, Bartolomeo – [bereccsi bartolómeó] olasz 

Berechiu – [berekju] román 

Bérégovoy, Pierre – [beregovoa pjer] francia 

Berenguer – [berenger] spanyol 

Berenson, Bernard – [bernszon börnárd] angol 

Beresford – [beriszford] angol 

bergamasca – [bergamaszka] olasz 

Bergamasco, Guglielmo – [bergamaszkó guljelmó] olasz 

Berganza, Teresa – [bergansza teresza] spanyol 

Bergerac, Cyrano de – [berzserak sziranó dö] francia 

bergère – [berzser] francia 

Bergères-lès-Vertus – [berzser le vertü] francia 

Bergeret, Pierre Nolasque – [berzsre pjer nolaszk]; [berzsöre …] francia 

Berges, Rafael – [berhesz rafael] spanyol 

Berghe, Frits van den – [berhe fric fanden] holland 

Berghia Moreşti – [bergja moresty] román 

Berghin – [bergin] román 

Berghout, Johann – [berhaut jóhan] holland 

Berglund, Joel – [berlünd júel] svéd 

Bergonzi, Carlo – [bergonci karló] olasz 

Bergotte – [bergot] francia 

Bergson, Henri – [berkszon anri] francia 

Bergström, Sune Karl – [bersztrőm szűne kall] svéd 

Berigan, Bunny – [berigen bani] angol 

Berio, Luciano – [bérió lucsánó] olasz 

Bériot, Charles Auguste de – [berjó sarl ogüszt dö] francia 

Berisha, Sali – [berisa szali] albán 

Berkeley – [bárkli] brit; [börkli] amerikai angol 

Berkhamsted – [barkemszted] v. [bőrkemsztid] angol 

Berkhouwer, Cornelius – [berkhauver kornéliüsz] holland 
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Berkshire – [bárksír] v. [bárksör] angol 

Berlage, Hendrik Petrus – [berláhe hendrik petrüsz] holland 

Berlichingen, Götz von – [berlihingen göcc fon] német 

Berlinghieri, Barone – [berlingjeri baróne] olasz 

Berlinguer, Enrico – [berlingver enríkó]; [*berlinger …] olasz 

Berlioz, Hector – [berlioz ektor]; [*berlió …] francia 

Berlusconi, Silvio – [berluszkóni szilvió] olasz 

Bermejo – [bermehó] spanyol 

Bernacchi, Antonio – [bernakki antónió] olasz 

Bernanos, Georges – [bernanosz zsorzs] francia 

Bernard, Claude – [bernár klód] francia 

Bernard de Clairvaux – [bernár dö klervó] francia 

Bernard de Soissons – [bernár de szoaszon] francia 

Bernard de Ventadour – [bernár dö vantadur] francia 

Bernardes, Diego – [bernardis djegu] portugál 

Bernardim Ribeiro – [bernardin ribejru] portugál 

Bernardin de Saint-Pierre, Jacques Henri – [bernarden dö szempjer zsak anri] francia 

Bernard Mergy – [bernár merzsi] francia 

Bernard, Paul – [bernár pol] francia 

Bernard Profitendieu – [bernár profitandjő] francia 

Bernard Quesnay – [bernár kené] francia 

Bernard, Tristan – [bernár trisztan] francia 

Bernasconi, Andrea – [bernaszkóni andrea] olasz 

Bernay-en-Ponthieu – [berne an pontjő] francia 

Berne, Eric – [börn erik] angol 

Bernheim – [bernem] francia 

Bernoulli, Nikolas – [bernulli nikolasz] német 

Bernstein, Leonard – [börnsztájn lenard]; [bernstejn leonárd] angol 

Berrejo, Felipe – [berrehó felipe] spanyol 

Berre l’Étang – [ber letan] francia 

Berretto a sonagli, Il lásd Il berretto a sonagli 

Berruer, Pierre-François – [berüé pjer franszoa] francia 

Berruguete, Alonso de – [berrugete alonszó de] spanyol 

Berry, Chuck – [beri csak] angol 

Berry, Jules – [beri zsül] francia 

Berryman, John – [berimen dzson] angol 

Berry, Walter – [berri valter]; [*böri voltör] német 

Berryville – [berivil] angol 

bersagliere – [berszaljere] olasz 

Bersaglieri, Via dei – [berszaljeri, via deji] olasz 

Bertagnolli, Leonardo – [bertanyolli leonardó] olasz 

Bertheaume, Isidore – [bertom izidor] francia 

Berthelot, Pierre Eugène Marcelin – [bertölo pjer özsen marszlen] francia 

Berthier, Pierre – [bertjé pjer] francia 

Berthod, Madeleine – [bertó madlen] francia 

Berthollet, Claude Louis – [bertole klod lui] francia 

Bertin de la Doué, Thomas – [berten döla dué toma] francia 
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Bertoldo di Giovanni – [bertoldó di dzsovanni] olasz 

Bertolucci, Bernardo – [bertoluccsi bernárdó] olasz 

Bertrand de Born – [bertran dö born] francia 

Bervoix – [bervoa] francia 

Berwick – [berik] angol 

Berwick-upon-Tweed – [berik apon tvíd] angol 

Berzelius, Jöns Jakob – [berszeliüsz jőnsz jákob] svéd 

Besançon – [bözanszon] francia 

Besant, Sir Walter – [bizent ször valter] angol 

Beschey, Balthasar – [beszhej baltazár] holland 

Beschi, Constantino Giuseppe – [beszki konsztantínó dzsuzeppe] olasz 

Besiktaş – [besziktas] török 

Beşiri – [besiri] török 

Besley – [bezli] angol 

Besme, Isidore – [bem izidor] francia 

Besnard, Paul Albert – [benár pol alber] francia 

Besnier, Raymond – [benjé remon] francia 

Besozzi, Alessandro – [bezocci alesszandró] francia 

Bessais-le-Fromental – [besze lö fromantal] francia 

Bessborough – [bezbró] angol 

Besse-en-Chandesse – [besz an sandesz] francia 

Bessèges – [beszezs] francia 

Bessemer, Henry – [beszemer henri] angol 

besserwisser – [besszervisszer] német 

Bessie Burgess – [beszi bördzsisz] angol 

Besson, Colette – [beszon kolet] francia 

Besson, Luc – [beszon lük] francia 

Best, George – [beszt dzsordzs] angol 

bestseller – [besztszeler]; [*bezzeller] angol 

Betancourt, Rómulo – [betankur romuló] francia-spanyol 

Betanzos – [betanszosz] spanyol 

Bête humaine, La lásd La bête humaine 

Bethe, Hans – [béte hansz] német 

bethesda – [betezda] latin 

Bethlehem Star – [bethliem sztár] angol 

Bethune – [bítn] angol 

Béthune – [betün] francia 

Bethune Street – [bethjún sztrít] angol 

bêtise – [betiz] francia 

Betjeman, John – [becsemen dzson] angol 

Betrieger – [betríger] német-magyar 

Betsey Trotwood – [betszi trotvud] angol 

Betsy Bay – [betszi béj] angol 

Betsy Ross House – [betszi rosz hauz] angol 

Bette, Jean-Christoph – [bet zsan krisztof] francia 

Bettignies – [betinyi] francia 

Bettws-y-Coed – [betusze koid] walesi 
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Betty Sheffield Supreme – [beti sefíld szúprím] angol 

Between the Acts – [bitwín di ektsz] angol 

Beuckelaer, Joachim – [bőkelár jóahim] holland 

Beuckels, Jan – [bőkelsz jan] holland 

Beudant, François Sulpice – [bödan franszoa szülpisz] francia 

Beudant, Henri – [bödan anri] francia 

Beukelsdijk – [bőkelszdejk] holland 

Beure – [bőr] francia 

Beurle – [börl] angol 

Beurnonville, Pierre – [börnonvil pjer] francia 

Beuron – [bajron] német 

Beust, Friedrich Ferdinand – [bajszt frídrih ferdinand] német 

Beuve-Méry – [böv meri] francia 

Beuvron-en-Auge – [bövron an ozs] francia 

Beuys, Joseph – [bajsz józef] német 

Beuzeville – [bözvil] francia 

Beverly Hills – [beverli hilz] angol 

Beverly Sills – [beverli szilz] angol 

Beverwijk – [béfervejk] holland 

Bevin, Ernest – [bevin örniszt] angol 

Bevis – [bívisz] angol 

Bewick, Thomas – [bjúik tomasz] angol 

Beyaert, José – [beár zsozé] francia 

Beycesultan – [bejdzseszultán] török 

Beyeren, Abraham Hendriksz. van – [béjeren ábraham hendriksz-zón fan] holland 

Beyle, Henri – [bel anri] francia 

Beynac-et-Cazenac – [benak e kazönak] francia 

Beyschlag, Willibald – [bejslág vilibald] német 

Beyşehir – [bejsehir] török 

Bèze, Théodore de – [bez teodor dö] francia 

Bezerédj – [bezerédi] magyar 

Béziers – [bezjé] francia 

bezirk – [becirk] német 

Bézout, Étienne – [bezu etjenn] francia 

Bezruč, Petr – [bezrucs petr] cseh 

BFD lásd Brake Force Display … 

Biagio – [bjádzsó] olasz 

Białobrzegi – [bjalobzsegi] lengyel 

Białoszewski, Miron – [bjalosefszki miron] lengyel 

Białowieża – [bjalovjezsa] lengyel 

Białystok – [bjalisztok] lengyel 

Bianca – [bjanka] olasz 

Bianchi Bandinelli, Ranuccio – [bjanki bandinelli ranuccsó] olasz 

Bianchi-Ferrari, Francesco de – [bjanki ferrári francseszkó de] olasz 

Bianchi, Giovanni – [bjanki dzsovanni] olasz 

Bianchi, Luigi – [bjanki luídzsi] olasz 

Bianciardi, Francesco – [bjancsárdi francseszkó] olasz 
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Biard, François-Auguste – [bjar franszoa ogüszt] francia 

Biard, Pierre – [bjar pjer] francia 

Biarritz – [bjaric]; [biarric] francia 

bias – [bájesz] angol 

Biblioteca Ambrosiana – [bibliotéka ambroziána] olasz 

Bibliothèque Nationale – [bibliotek naszjonal] francia 

Bicaci – [bikacs] román 

Bicazu Ardelean – [bikazu ardeljan] román 

Bicci, Lorenzo – [biccsi lorencó] olasz 

Bicester – [biszter] angol 

Bicêtre – [biszetr] francia 

Bichon frise – [bison friz] francia 

Bickerton – [bikerton] angol 

Bickleigh – [bikli] angol 

Bicsad – [bikszad] román 

Bidache – [bidas] francia 

Bidauld, Jean-Joseph-Xavier – [bidó zsan zsozef kszavjé] francia 

Bidault, Georges – [bidó zsorzs] francia 

Biddenham Sunset – [bidenem szanszet] angol 

Biddulph – [bidalf] angol 

Bideau, Jean-Luc – [bidó zsan lük] francia 

Bideford – [bidiford] angol 

Biden – [bájdn] angol 

Bidlake, John – [bidléjk dzson] angol 

Bidstrup – [bisztrob]; [bisztrup] dán 

bieberit – [bíberit] mesterséges 

Bièfve, Édouard de – [bjev eduár dö] francia 

Biegler – [bígler] német 

Biehle, Johannes – [bíle jóhannesz] német 

Bielatowicz, Jan Bolesław – [bjelatovics jan boleszláv] lengyel 

Bielecki, Jan Krzysztof – [bjelecki jan ksistof] lengyel 

Bielefeld – [bílefeld] német 

Bielsko-Biała – [bjelszko bjala] lengyel 

Bielz – [bilc] magyar 

Bierce, Ambrose Gwinett – [bírsz embróz gvinit] angol 

Bierdmore – [bírdmór] angol 

Biertan – [bjertan] román 

Bierut, Bolesław – [bjerut boleszláv]; [*bierut…] lengyel 

Bieszczady – [bjescsadi] lengyel 

Big Ben Language Studies – [big ben lengvidzs sztadiz] angol 

Bigelow – [bigiló] v. [bigeló] angol 

Biggeorge’s International – [bigdzsordzsiz internes(ö)nel] angol 

Biggleswade – [biglzvéjd] angol 

Bigham – [bigem] angol 

Bigiaretti, Libero – [bidzsaretti liberó] olasz 

Bignasco – [binyaszkó] olasz 

Bignonia radicans – [binyónia radikansz] latin 
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Bignon, Louis Pierre Édouard – [binyon lui pjer eduár] francia 

Bigongiari, Piero – [bigondzsári pjeró] olasz 

Bigot de Morogues, Marie – [bigo dö morog mari] francia 

Big Trout Lake – [big traut léjk] angol 

Biguglia – [bigulja] olasz 

Bilac, Olavo – [bilak olavu] portugál 

bilanz – [bilanc] német 

Bilborough – [bilboró] angol 

Bilbrough – [bilbró] angol 

Bilderdijk, Willem – [bilderdejk vilem] holland 

Bildt, Carl – [bilt kall] svéd 

Bilenchi, Romano – [bilenki románó] olasz 

Billancourt – [bijankur] francia 

Billaud-Varenne, Jean Nicolas – [bijó varenn zsan nikola] francia 

Billère – [bijer] francia 

billet doux – [bije du] francia 

Billingsgate – [bilingzgit] v. [bilingzgéjt] angol 

Billotte, Pierre Gaston – [bijot pjer gaszton] francia 

Billroth, Theodor – [bilrót téodor] német 

Billund – [billun] dán 

Billy Budd – [bili bad] angol 

Billy-sur-Oisy – [bili szür oazi] francia 

Bilson, Malcolm – [bilzon melkom] angol 

Bilstone – [bilszton] angol 

Bilzingsleben – [bilcingzlében] német 

bimensualis – [bimenzuálisz] latin 

binary digit – [bájneri didzsit] angol 

Binche – [bens] francia 

Binchois, Gilles – [bensoa zsil] francia 

Binet, Jean – [bine zsan] francia 

Bingham – [bingem] angol 

Binh Duong – [biny zuong] vietnami 

Binh Thuan – [biny tuan] vietnami 

Binstead – [binszted] angol 

Binyon, Lawrence – [binjon lórensz] angol 

biofeedback – [bájofídbek] angol 

Biondi, Matthew – [bájondi methjú] angol 

Biotène – [bioten] francia 

Biot, Jean Baptiste – [bio zsan batiszt] francia 

bipennis – [bipennisz] latin 

Biraud, Maurice – [biró morisz] francia 

Bîrcea Mare – [bircsa mare] román 

Birchenough – [börcsinaf] angol 

Birch Hybrid – [börcs hájbrid] angol 

Birdseye – [bördzáj] angol 

Birds of a feather flock together – [bördz av e feder flok tugeder] angol 

Birdsville – [bördzvil] angol 
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Birdwood – [bördvud] angol 

Birger Jarlsgatan – [birjer jalsgaatan] svéd 

Birger Jarlsplan – [birjer jalsplaan] svéd 

Biringuccio, Vannuccio – [biringuccsó vannuccsó] olasz 

Birkeland, Olaf Kristian – [birkelann úlaf krisztian] norvég 

Birkenhead – [börknhed] angol 

Birkin, Rupert – [börkin rúpert] angol 

Birmingham – [börmingem] angol 

Birotteau, César – [birotó szezár] francia 

birth control – [börth kontrol] angol 

Bîrsău – [birszau] román 

Bîrsău de Sus – [birszau de szusz] román 

Bîrsescu, Agatha – [birszeszku agáta] román 

Birtwistle – [börtviszl] angol 

Biržai – [birzsaj] litván 

Birżegguba – [birzegguba] máltai 

Biržiška, Mykolas – [birzsiska mikolasz] litván 

Birznieks-Upītis, Ernst – [birznyeksz upítisz ernszt] lett 

Bisanti, Gianpaolo – [biszanti dzsanpaoló] olasz 

Biscarrosse – [biszkarosz] francia 

Bischoff, Lotte – [bisof lotte] német 

Biscoitos – [biskojtus] portugál 

Bis dat qui cito dat – [bisz dat kvi citó dat] latin 

bise – [biz] francia 

Bisericani – [biszerikany] román 

bisextilis – [biszextilis(z)] latin 

Bishop’s Castle – [bisopsz kászl] angol 

Bishopsgate – [bisopszgéjt] angol 

Bishop, Stephen – [bisop sztívn] angol 

Bismarck, Otto von – [biszmark ottó fon] német 

Bison bonasus – [bizon bonazusz] latin 

Bispham, David – [biszfem déjvid] v. [biszpem …] angol 

Bisschop, Christoffel – [biszhop krisztoffel] holland 

Bisseker – [bisziker] angol 

bissextilis – [bisszextilis(z)] latin 

Bissière, Roger – [biszjer rozsé] francia 

Bissolo, Piero Francesco – [bisszoló pjeró francseszkó] olasz 

Bisticci, Vespasiano – [biszticcsi veszpazjánó] olasz 

Bistolfi, Leonardo – [bisztolfi leonardó] olasz 

bistouri – [biszturi] francia 

Bistriţa – [bisztrica] román 

Bistriţa Năsăud – [bisztrica nöszöud]; [… naszaud] román 

bit rate – [bit réjt] angol 

Bits Per Second (BPS) – [bitsz pör szekond] angol 

bit string – [bit sztring] angol 

Biville-sur-Mer – [bivil szür mer] francia 

bivouac – [bivuak] francia 
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Bizet, Georges – [bize zsorzs]; [bizé …] francia 

Bjästa – [bjeszta] svéd 

Bjerregård – [berregor] dán 

Bjørme – [björme] norvég 

Bjørneboe, Jens Ingvald – [bjönnebúe jensz ingvall] norvég 

Bjørnøya – [bjönnőja] norvég 

Bjørnson, Bjørnstjerne – [bjönnszon bjönnserne] norvég 

Björkfjället – [björkfjellet] svéd 

Björknäs – [björknesz] svéd 

Björling, Jussi – [björling jüsszi] svéd 

Björneborg – [björneborj] svéd 

Blaas, Karl – [blász karl] német 

Blacher, Boris – [blaher borisz] német 

Blachford – [blesford] angol 

black box – [blek box] angol 

Blacker, Valentine – [bleker velentájn] angol 

Blackett, Patrick – [blekit petrik] angol 

Blackfoot – [blekfut] angol 

Blackfriars Bridge – [blekfrájerz bridzs] angol 

Blackfriars Station – [blekfrájerz sztéjsn] angol 

Blackheath – [blekhíth] angol 

blackjack – [blekdzsek] angol 

Black, Joseph – [blek dzsózef] angol 

Blackley – [bléjkli] angol 

blackout – [blekaut] angol 

Blackpool – [blekpúl] angol 

black power – [blek pauer] angol 

Black Sabbath – [blek szebeth] angol 

Blackton, James Stuart – [blekton dzséjmz sztjúárt] angol 

Black Velvet – [blek velvet] angol 

Blackwall – [blekvól] angol 

Blackwater – [blekvóter] angol 

Blackwell, George – [blekvel dzsordzs] angol 

Blaesospira echinus – [blézoszpira ehinusz] latin 

Blaeu, Willem Janszoon – [blau villem jansz-zón] holland 

Blåfjellshatten – [blófjelszhatten] norvég 

Blagrave – [blegréjv] angol 

Blagrove – [bléjgróv] angol 

blagueur – [blagőr] francia 

Blaikie – [bléjki] angol 

Blaikley – [bléjkli] angol 

Blaine, Vivian – [bléjn vivjen] angol 

Blainville-Crevon – [blenvil krövon] francia 

Blainville-sur-l’Eau – [blenvil szür ló] francia 

Blair, Betsy – [bleer betszi] angol 

Blair, Cherie – [bleer cseri] angol 

Blair, Les – [bleer lez] angol 
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Blair, Tony – [bleer tóni] angol 

Blaise Agrichant – [blez agrisan] francia 

Blaise Coûture – [blez kutűr] francia 

Blaise, Elodie – [blez elodi] francia 

Blaise, Jean – [blez zsan] francia 

Blaj – [blázs] román 

Blakeney – [bléjkni] angol 

Blake, William – [bléjk viljem] angol 

Blaksjaer, Henrik – [blagser henrik] dán 

Blâmont – [blamon] francia 

Blamont, François Colin de – [blamon franszoa kolen dö] francia 

Blanc des blancs – [blan de blan] francia 

Blanc de Chine – [blan dö sin] francia 

Blanc, Gustave Louis – [blan güsztav lui] francia 

Blanchard, Jacques – [blansár zsak] francia 

Blanchard, Lucile – [blansár lüszil] francia 

Blanchar, Pierre – [blansár pjer] francia 

Blanche de la Force – [blans dela forsz] francia 

Blanchedi, Diana – [blankédi diána] olasz 

Blanche DuBois – [blans düboa] francia 

Blanchefleur – [blansflőr]; [blansöflőr] francia 

Blanchet, Thomas – [blanse toma] francia 

Blanchonnet, Armand – [blansone arman] francia 

Blanchot, Maurice – [blansó morisz] francia 

Blanco, Antonio Guzman – [blankó antonjó guszman] spanyol 

Blandford – [blendford] angol 

Bland, John David – [blend dzson déjvid] angol 

Blangy-sur-Bresle – [blanzsi szür brel] francia 

Blankers-Koen, Fanny – [blankersz kún fanni] holland 

Blankley – [blenkli] angol 

Blantyre – [blentájer] angol 

Blanzac – [blanzak] francia 

Blaps mortisaga – [blapsz mortiszága] latin 

Blarney – [blárni] angol 

Blasco Ibañez, Vicente – [blaszkó ivanyesz viszente] spanyol 

Blasetti, Alessandro – [blazetti alesszandró] olasz 

Blashfield – [blesfíld] angol 

Blasius – [bláziusz] német 

Blatchford – [blecsford] angol 

Blaumanis – [blaumanisz] lett 

Blawith – [bláith] angol 

Blaydes – [bléjdz] angol 

Blaye-les-Mines – [ble le min] francia 

Blayney – [bléjni] angol 

Blazey – [bléjzi] angol 

Bleak House – [blík hausz] angol 

Blechnum brasiliense – [bleknum brazilienze]; [blehnum…] latin 
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Bledisloe – [blediszló] angol 

Blé en herbe, Le lásd Le blé en herbe 

Bleicherode – [blejheróde] német 

Blencowe – [blenkó] angol 

Bléneau – [blenó] francia 

Blenheim Palace – [blenim pelisz]; [blenem pelesz] angol 

blenorrhoea – [blenorröa]; [blenorrea] latin 

blepharitis – [blefaritisz] latin 

blepharophimosis – [blefarofimózis(z)] latin 

blepharoplastica – [blefaroplasztika] latin 

Blérancourt – [blerankur] francia 

Blériot, Louis – [blerjó lui]; [blérió …] francia 

Bleuler, Eugen – [blajler ajgen] német 

bleu royal – [blő roajál] francia 

Blewett – [blúit] angol 

Bleynie, Claude – [bleni klod] francia 

Blicher, Steen Steensen – [bliger sztén szténszen] dán 

Blier, Bernard – [blié bernár] francia 

Blighty – [blájti] angol 

Bligh, William – [bláj viljem] angol 

Bligny-sur-Ouche – [blinyi szür us] francia 

Blin, Roger – [blen rozsé] francia 

Blind River – [blájnd river] angol 

Blinisht – [blinist] albán 

Bliss, Henry Evelyn – [blisz henri evlin] angol 

Blisson, Jacques – [bliszon zsak] francia 

blitzkrieg – [blickríg] német 

Bloch, Ernst – [bloh ernszt] német 

Bloch, Felix – [blok feliksz] angol 

Bloch, Jean-Richard – [blok zsan risár] francia 

blockflöte – [blokflőte] német 

Bloemaert, Cornelius – [blúmárt kornéliüsz] holland 

Bloemen, Jan Frans van – [blúmen jan fransz fan] holland 

Bloemenmarkt – [blúmenmarkt] holland 

Bloemfontein – [blumfontejn] holland 

Blois – [bloa] francia 

Blomdahl, Karl-Birger – [blúmdaal kall birjer]; [blúmdál …] svéd 

Blomefield – [blúmfíld] angol 

Blomstedt, Herbert Thorson – [blumsztet herbert túrson] svéd 

Blomstrand, Christian – [blúmsztrand krisztian] svéd 

Blondeau, Pierre Louis – [blondó pjer lui] francia 

Blondel de Nesle – [blondel dö nel] francia 

Blondet, Émile – [blonde emil] francia 

Blondin, Antoine – [blonden antoan] francia 

Bloodhound – [bladhaund] angol 

Bloody Mary – [bladi meeri] angol 

Bloomfield, Leonard – [blúmfíld lenárd] angol 
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Bloomington – [blúminkton] angol 

Bloom, Leopold – [blúm liopóld] angol 

Bloom, Molly – [blúm moli] angol 

Bloom, Orlando – [blúm órlendó] angol 

Bloomsberry – [blúmzböri] angol 

Bloomsburg – [blúmzböró] angol 

Bloomsbury Groop – [blúmzböri grúp] angol 

Bloomsbury Street – [blúmzböri sztrít] angol 

Blooteling, Abraham – [blóteling ábraham] holland 

Blountstown – [blauntsztaun] angol 

Blow-up – [blóap] angol 

Bloy, Léon Henri Marie – [bloa leon anri mari] francia 

Blože, Vytautas – [blozse vitautasz] litván 

Blue Bees – [blú bíz] angol 

Blue Butterfly – [blú baterfláj] angol 

Blue Cascade – [blú keszkéjd] angol 

Blue Dawn – [blú dón] angol 

Bluefields – [blúfíldz] angol 

blue jeans – [blú dzsínsz] angol 

Blue Nile – [blú nájl] angol 

Bluenose – [blúnóz] angol 

Blue Parrot – [blú perot] angol 

Blue Pearl – [blú pörl] angol 

Blue Ridge Mountains – [blú ridzs mauntinz] angol 

blues – [blúz] angol 

bluette – [blüet] francia 

Bluhm, Kay – [blúm kaj] német 

Blum, Léon – [blüm leon] francia 

Bluteau, Lothaire – [blütó loter] francia 

Blüthenzweig – [blűtencvejg] német 

Bly, Robert Elwood – [bláj robert elvud] angol 

Blyth – [blájd] angol 

Blythe, John – [blájd dzson] angol 

BND lásd Bundesnachrichtendienst 

BOAC lásd British Overseas Airways … 

boa constrictor – [boa konsztriktor] latin 

Boa Esperança – [boa iszpransza] brazíliai portugál 

board – [bórd] angol 

boarding house – [bórding hausz] angol 

Boardman, Christopher – [bórdmen krisztofer] angol 

Boatwright, McHenry – [bótrájt mekhenri] angol 

Boa Viagem – [boa vjázsen] portugál 

Boa Vista – [boa viszta] brazíliai portugál 

bobby – [bobi] angol 

Boberg, Ferdinand – [búberj ferdinand] svéd 

Bobigny – [bobinyi] francia 

Bobriškes – [bobriskesz] litván 
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Bobritzsch – [bóbrics] német 

Bobrzyński, Michal – [bobzsinyszki mihal] lengyel 

bobsleigh – [bobszléj] angol 

bobtail – [bobtéjl] angol 

Bôca de Acre – [boka de akr] portugál 

Bocage, Manuel – [bukázs manuel] portugál 

Boccaccino, Boccaccio – [bokkaccsínó bokkaccsó] olasz 

Boccaccio, Giovanni – [bokkaccsó dzsovanni] olasz 

boccale – [bokkále] olasz 

Boccardi, Giovanni di Giuliano – [bokkárdi dzsovanni di dzsuljánó] olasz 

Boccardino Vecchio – [bokkardínó vekkjó] olasz 

Boccasini, Niccolò – [bokkaszíni nikkoló] olasz 

Boccati, Giovanni da Camerino – [bokkáti dzsovanni da kamerínó] olasz 

Boccea – [boccsea] olasz 

Boccherini, Luigi – [bokkeríni luídzsi] olasz 

Boccia – [boccsa] olasz 

Boccioni, Umberto – [boccsóni umbertó] olasz 

boche – [bos] francia 

Bochum – [bohum] német 

Bocşa – [boksa] román 

Bodeghem, Louis van – [bódehem lui fan] holland 

Bodey – [bódi] angol 

Bodiam – [bódjem] angol 

Bodin, Jean – [boden zsan] francia 

Bødker, Cecil – [bőger szeszil] dán 

Bodkyrka – [budcsürka] svéd 

Bodleian Library – [bodlien lájbreri] angol 

Bodley, Sir Thomas – [bodli ször tomasz] angol 

Bodø – [búdő] norvég 

body art – [bodi árt] angol 

body-building – [bodi bilding] angol 

bodyguard – [bodigárd] angol 

Boeckhorst, Jan – [bukhorszt jan] holland 

Boë, François de la – [boe franszoa döla] francia 

Boehle, Fritz – [bőle fric] német 

Boehm, Rudolph – [bőm rudolf] német 

Boehme, Kurt – [bőme kurt] német 

Boehmeria nivea – [bőmeria nívea] latin 

Boeing – [bóing] angol 

Bøe, Johannes – [bőe juhannesz] norvég 

Boekel – [búkel] holland 

Boën – [boen] francia 

Boerhaave, Herman – [búrháfe herman] holland 

Boer, Jan Hendrik de – [búr jan hendrik dö] holland 

Boerresen, Håkon – [börreszen hókon] dán 

Boësset, Jean-Baptiste – [boesze zsan batiszt] francia 

Boëthius, Anicius Manlius – [boétiusz aniciusz manliusz]; [*boéciusz …, *bőtiusz…; 
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*bőciusz …] latin 

Boeynants, Paul van den – [bujnantsz paul fanden] holland 

Boffrand, Germain – [bofran zsermen] francia 

Bofill, Ricardo – [bofilj ricardó] spanyol 

Bogaert, Lucienne – [bogár lüszienn] francia 

Bogarde, Dirk – [bógárd dörk] angol 

Bogart, Humphrey – [bógárt hamfri] angol 

Boğazici – [boazidzsi] török 

Boggs, Philip – [bogz filip] angol 

Bogøy – [bugöj] norvég 

Bogusławski, Wojciech – [boguszlafszki vojcseh] lengyel 

Bohème, La lásd La bohème 

Bohlmann, Sabine – [bólman szabíne] német 

Bohr, Niels – [bór nelsz]; [… nilsz] dán 

Bohus – [búhűsz] svéd 

Bohuslän – [búhűszlen] svéd 

Boieldieu, Francois Adrien – [boaldjő franszoa adrien] francia 

Boileau-Despréaux, Nicolas – [boaló depreó nikola] francia 

Boileau, Gilles – [boaló zsil] francia 

Boisbaudran, Paul Lecoq de – [boabodran pól lökok dö] francia 

Bois de Boulogne – [boa dö bulony] francia 

Boisdeffre, René de – [boadefr röné dö] francia 

Bois de Vincennes – [boa dö venszenn] francia 

Bois-du-Four – [boa dü fur] francia 

Boise – [bojsz] angol 

boiserie – [boazöri] francia 

Bois-Guilbert, Brian de – [boagilber brian dö] francia; [bojz gilbert …] angol 

Boisguillebert, Pierre le Pesant Sueur – [boagijber pjer lö pözan szüőr] francia 

Boismortier, Joseph – [boamortjé zsozef] francia 

Boisrobert, François – [boarober franszoa] francia 

Boisrond, Michel – [boaron misel] francia 

Boisseau, Sébastien – [boaszó szebasztjen] francia 

Boisse, Eric – [boasz erik] francia 

Boisset, Yves – [boasze iv] francia 

Boissevain – [boaszöven] francia 

Boissieu, Jean-Jacques de – [boaszjő zsan zsak dö] francia 

Boisson, Christine – [boaszon krisztin] francia 

Boissy-Saint-Léger – [boaszi szen lezsé] francia 

Boitel, Jeanne – [boatel zsann] francia 

Boiteux, Jean – [boatő zsan] angol 

Boito, Arrigo – [bojító arrígó]; [*bojtó …] olasz 

Boixols – [bojsolsz] katalán 

Bojnice – [bojnyice] szlovák 

Bokassa, Jean-Bedel – [bokasza zsan bedel] francia 

bokmål – [bukmól] norvég 

Boland, John Pius – [bólend dzson pájasz] angol 

Bolaños de Calatrava – [bolanyosz de kalatrava] spanyol 



 

88 

Boldeşti-Scăeni – [boldesty szköeny]; [… szkaeny] román 

Boles, John – [bólz dzson] angol 

Boliden – [búlíden] svéd 

Bolingbroke – [bulingbruk]; [bolingbrók] angol 

Bolinger – [bólindzser] angol 

Bollnäs – [bolnesz] svéd 

Bollstädt, Albert von – [bolstett albert fon] német 

Bologna – [bolónya] olasz 

Bolognesi, Aureliano – [bolonyézi auréljánó] olasz 

Bolsover – [bólzóver] angol 

Bolsover Street – [bolszóver sztrít] angol 

Bolstad, Øivind – [bulszta öjvinn] norvég 

Boltaña – [boltanya] spanyol 

bolus adstringens – [bolusz adsztringensz] latin 

bolux laxans – [bolusz lakszansz] latin 

Bolvaşniţa – [bolvasnica] román 

Bolzano – [bolcánó] olasz 

Bombois, Camille – [bomboa kamij] francia 

bombus – [bombusz] latin 

Bom Conselho – [bon konszelju] portugál 

Bom Despacho – [bon diszpasu] brazíliai portugál 

bona acquisita – [bona akvizita] latin 

Bonacieux, Madame – [bonaszjő madam] francia 

Bonacolsi, Pier Giacomo – [bonakolzi pjer dzsakomó] olasz 

bona ecclesiastica – [bona ekléziasztika] latin 

Bonaiuto, Andrea di – [bonajútó andrea di] olasz 

Bonascia, Bartolomeo – [bonassa bartolómeó] olasz 

bona vacantia – [bona vakancia] latin 

bonbonnière – [bonbonjer] francia 

Bonchamp, Charles – [bonsam sarl] francia 

Bonchurch – [boncsörcs] angol 

Boncompagni, Baldassaro – [bonkompannyi baldasszáró] olasz 

Boncompagni, Elio – [bonkompannyi élió] olasz 

Bondevik – [bonnevík] norvég 

Bonfigli, Benedetto – [bonfilji benedettó] olasz 

Bonfire Brilliance – [bonfájr briljensz] angol 

bonheur du jour – [bonőr dü zsúr] francia 

Bonhoeffer, Dietrich – [bonhöfer dítrih] német 

Bonhomme, Pasquier – [bonom paszkjé] francia 

Bonifacio – [bonifácsó] olasz; [bonifaszjó] francia; [bunifaszju] portugál 

Bonifacio, Andrés – [bonifaszjo andresz] spanyol 

Bonifazio Veneziano – [bonifácjó veneciánó] olasz 

Bonifazio Veronese – [bonifácjó veronéze] olasz 

Bonilla, Ignacio – [bonilja ignaszjó] spanyol 

Boninsegna, Celestina – [boninszennya cselesztína] olasz 

Bonisolli, Franco – [boniszolli frankó] olasz 

Bonjour Tristesse – [bonzsúr trisztesz] francia 
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Bonlieu, François – [bonliő franszoa] francia 

Bon marché – [bommarsé] francia 

bon mot – [bommó] francia 

Bonnac, Jean Louis Dusson – [bonak zsan lui düszon] francia 

Bonnaffe, Jacques – [bonaf zsak] francia 

Bonnaire, Sandrine – [boner szandrin] francia 

Bonnard, Pierre – [bonár pjer] francia 

Bonnard, Sylvestre – [bonár szilvesztr] francia 

Bonnåsjøen – [bonnosően] norvég 

Bonnat, Léon – [bona leon] francia 

bonne – [bonn] francia 

Bonnebosq – [bonboszk] francia 

Bonnechere – [bonser] francia 

Bonnefoy, Yves – [bonfoa iv] francia 

Bønnelycke, Emil – [bönelük emil] dán 

Bonnemort – [bonmor] francia 

Bonne-Nouvelle, Boulevard de – [bon nuvel bulvár dö] francia 

Bonnes, Les lásd Les bonnes 

Bonnétable – [bonetabl] francia 

Bonnet, Anne – [bone ann] francia 

Bonnet Charles – [bone sarl] francia 

Bonnet Plume – [bonit plúm] angol 

Bonneuil-Matours – [bonöj matur] francia 

Bonneval, Claude Alexandre – [bonval klod alekszandr] francia 

Bonneville – [bonvil] francia 

Bonnie and Clyde – [boni end klájd] angol 

Bonnières-sur-Seine – [bonjer szür szen] francia 

Bonnie Rock – [boni rok] angol 

Bonnieux – [bonjő] francia 

Bonnivard – [bonivár] francia 

Bonnivard, François de – [bonivár franszoa dö] francia 

Bonnyville – [bonivil] angol 

Bononcini, Giovanni Battista – [bononcsíni dzsovanni battiszta] olasz 

bonorum director – [bonórum direktor] latin 

Bonosky, Philipp – [bonoszki filip] angol 

Bons-en-Chablais – [bonz an sable] francia 

bon sens – [bon szansz] francia 

Bonsignori, Francesco – [bonszinyóri francseszkó] olasz 

bons offices – [bonz ofisz] francia 

Bontemps, Arna Wendell – [bontemz arna vendl] angol 

Bontemps, Pierre – [bontam pjer] francia 

Bonţida – [boncida] román 

Bonvicino, Alessandro – [bonvicsínó alesz-szandró] olasz 

Bonynge, Richard – [bóning ricsárd] angol 

Bonython – [bonájthon] angol 

Bonzagni, Gian Federigo – [boncannyi dzsan federígó] olasz 

Boogert, Kristie – [bóhert kriszti] holland 
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boogie-woogie – [búgivúgi] angol 

Bookham Perfume – [bukem pörfjúm] angol 

boom – [búm] angol 

Boone, Daniel – [bún denjel] angol 

Booneville – [búnvil] angol 

Boorman, John – [búrmen dzson] angol 

Boosey and Hawkes – [búzi end hóksz] angol 

booster – [búszter] angol 

Booth, John Wilkes – [búd dzson vilksz] angol 

Booth, William – [búd viljemz] angol 

bootlegger – [bútleger] angol 

bootstrap – [bútsztrep] angol 

Boquerón – [bokeron] spanyol 

Boquete – [bokete] spanyol 

Boquillas de Carmen – [bokiljasz de karmen] spanyol 

Boracchio – [borakjó] olasz 

Borås – [burósz] svéd 

Borcea – [borcsa] román 

Borchard – [borcsárd] angol 

Borchardt, Rudolf – [borhárt rudolf] német 

Borchert, Wolfgang – [borhert volfgang] német 

Borch, Gerard ter – [borh herard ter] holland 

Bordeau-le-Pecq – [bordó lö pek] francia 

Bordeaux – [bordó] francia 

Bordes, François – [bord franszoa] francia 

Bordet, Jules Jean Baptiste – [borde zsül zsan batiszt] francia 

Bordeu, Théophile de – [bordő teofil dö] francia 

Bordighera – [bordigera] olasz 

Bordin – [borden] francia 

Borduas, Paul-Émile – [bordüa pol emil] francia 

boreas – [boreász] latin 

Boreham – [bórem] angol 

Borès, Francisco – [boresz fransziszkó] katalán 

Borg, Arne – [borj arne] svéd 

Borg, Björn – [borj björn]; [borg …] svéd 

Børgefjell – [börjefjel] norvég 

Borgerhout – [borherhaut] holland 

Borges, Jorge Luis – [borhesz horhe luisz] spanyol 

Borghese – [borgéze] olasz 

Borghi, Luigi – [borgi luídzsi] olasz 

Borgholm – [borjholm] svéd 

Borgia, Angela – [bordzsa andzsela] olasz 

Borgia, Cesare – [bordzsa csezáre]; [*bordzsia…] olasz 

Borgia, Lucrezia – [bordzsa lukrécia]; [*bordzsia…] olasz 

Borgioli, Dino – [bordzsóli dínó] olasz 

Borgnine, Ernest – [borgnájn örniszt] angol 

Borgognone, Ambrogio – [borgonyóne ambrodzsó] olasz 
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Borgo Maggiore – [borgó maddzsóre] olasz 

Bór Komorowski – [bur komorofszki] lengyel 

Borlänge – [burlenge] svéd 

Borleşti – [borlesty] román 

Borowczyk, Walerian – [borofcsik valerián] lengyel 

Borrachero, Alicia – [borracseró aliszja] spanyol 

Borralha – [borralja] portugál 

Borrassà, Luis – [borrassza luisz] katalán 

Borrby – [borbű] svéd 

Borregård – [borregór] norvég 

Borries, Bodo von – [borrísz bódó fon] német 

Borrowdale – [boródéjl] angol 

Borrow, George Henry – [boró dzsordzs henri] angol 

Borş – [bors] román 

Borsec – [borszek] román 

Børselv – [börselv] norvég 

Bortkiewicz – [bortkjevics] lengyel 

Bort-les-Orgues – [bor lez org] francia 

Borussia Mönchengladbach – [borusszia mönhengládbah] német 

Borwick – [borik] angol 

Boryna, Maciej – [borina macsej] lengyel 

Borzeşti – [borzesty] román 

Boscán Almogáver, Juan – [boszkan almogaver huan] spanyol 

Boscastle – [boszkászl] angol 

Boscawen – [boszkóin] angol 

Bosch, Carl – [bos karl] német 

Bosch, Hieronymus – [bosz hieronimüsz]; [boss…] holland 

Boschi, Giuseppe – [boszki dzsuzeppe] olasz 

Boschini, Marco – [boszkíni markó] olasz 

Bosch Telecom – [bos telekom] német-angol 

Bosco Chiesanova – [boszkó kjézanóva] olasz 

Boscoreale – [boszkoreále] olasz 

Boscotrecase – [boszkotrekáze] olasz 

Bosham – [bosem] v. [bozem] angol 

Bosher – [bózser] angol 

Bosinney – [boszini] angol 

Bosio, François Joseph de – [boszjó franszoa zsozef dö] francia 

Boskovsky, Willi – [boszkofszki vili] német 

Bosque Bonito – [boszke bonitó] spanyol 

bosquette – [boszket] francia 

Bosque, Vicente del – [boszke viszente del] spanyol 

boss – [bosz] angol 

bossage – [boszázs] francia 

bossa nova – [bosza nova] portugál 

Bosse, Abraham – [bosz abraam] francia 

Bosselet, Charcles François – [boszle sarl franszoa] francia 

Bossi, Marco Enrico – [bosszi markó enrikó] olasz 
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Bossiney – [boszini] angol 

Bossolasco – [bosszolaszkó] olasz 

Bossuet, Jacques Bénigne – [boszüe zsak beniny] francia 

Boston – [boszton] angol 

Boston Baroque – [boszton berok] angol 

Boston, Ralph – [boszton réjf] v. [… relf] angol 

Bostridge, Ian – [bosztridzs íen] angol 

Boström, Liisa – [búsztrőm líza] svéd-finn 

Bosvoorde – [boszfórde] holland 

Boswell, James – [bozvel dzséjmz] angol 

Bosworth – [bozvörth] angol 

Botafogo – [botafogu] brazíliai portugál 

Botany Bay – [boteni béj] angol 

Boteå – [búteó] svéd 

Botham – [bodem] angol 

Botha, Pieter Willem – [bóta píter vilem] afrikaans 

Botho von Rienäcker – [bótó fon rínekker] német 

Bothwell, James Hepburn – [bothvel dzséjmz hepbörn] v. [bodvel …] angol 

Botoşani – [botosány] román 

Botswana – [botszvána] v. [becsvána] angol 

Bottée, Louis-Alexandre – [boté lui alekszandr] francia 

Botteghe Oscure, Via delle – [bottege oszkúre via delle] olasz 

Bottesini, Giovanni – [bottezíni dzsovanni] olasz 

Botticelli, Sandro – [botticselli szandró] olasz 

Botticini, Francesco – [botticsíni francseszkó] olasz 

Bottle Greek – [botl grík] angol 

Bottomore, Thomas Burton – [botomór tomasz börtn] angol 

Bottoms, Timothy – [botomz timothi] angol 

Boubouroche – [buburos] francia 

Boucau – [bukó] francia 

Bouchabelle – [busabel] francia 

Bouchain – [busen] francia 

Bouchardat, Gustave – [busarda güsztav] francia 

Bouchardon, Edme – [busardon edm] francia 

bouchée – [busé] francia 

Boucher de Perthes, Jacques – [busé dö pert zsak] francia 

Boucher, François – [busé franszoa] francia 

Boucher, Le lásd Le boucher 

Bouches-du-Loup – [bus dü lu] francia 

Bouches-du-Rhône – [bus dü ron] francia 

Boucicaut, Jean – [buszikó zsan] francia 

Bouckaert, Jan – [baukárt jan] holland 

Boudeuse – [budőz] francia 

Boudin, Eugène – [buden özsen] francia 

boudoir – [budoár] francia 

Boudouard, Octave – [buduár oktav] francia 

Boudreville – [budrövil] francia 
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Boudu sauvé des eaux – [budü szové dez ó] francia 

Boué, Ami – [bué ami] francia 

Bouessay – [buesze] francia 

Bougainvillea spectabilis – [bugenvillea szpektábilisz] latin 

Bougeat – [buzsa] francia 

Boughey – [bói] angol 

Boughton – [bóton] v. [bauton] angol 

Bougival – [buzsival] francia 

Bouguereau, Adolphe – [bugöró adolf] francia 

bouillabesse – [bujabesz] francia 

bouillon – [bujon] francia 

Bouillon, Gottfried – [bujon gotfríd] francia-német 

Bouise, Jean – [buiz zsan] francia 

Boulanger, Daniel – [bulanzsé danjel] francia 

Boulanger, Nadia – [bulanzsé nadja] francia 

Boulanger, Rodolphe – [bulanzsé rodolf] francia 

Boulay de la Meurthe, Antoine – [bule döla mört antoan] francia 

Boulder Peak – [bólder pík] angol 

Boule, André Charles – [bul andré sarl] francia 

Boule-d’Amont – [bul damon] francia 

Boule de Neige – [bul dö nezs] francia 

Boule de Suif – [bul dö szüif] francia 

Boulevard des Capucines – [bulvár de kapüszin] francia 

Boulevard Périferique – [bulvár periferik] francia 

Boulevard Saint-Michel – [bulvár szen misel] francia 

Boulez, Pierre – [bulez pjer] francia 

Boulle, André Charles – [bul andré sarl] francia 

Boullée, Étienne-Louis – [bulé etjenn lui] francia 

Boulle, Pierre – [bul pjer] francia 

Boulliau, Ismael – [bulió izmael] francia 

Boul’-Mich’ – [bul mis] francia 

Boulnois, Joseph – [bulnoa zsozef] francia 

Boulogne-Billancourt – [bulony bijankur] francia 

Boulogne-sur-Mer – [bulony szür mer] francia 

Boulonnais – [bulone] francia 

Boult-aux-Bois – [but o boa] francia 

Boulton, Matthew – [bólton methjú] angol 

Boult, Sir Adrien – [bólt ször éjdrien] angol 

Boumois – [bumoa] francia 

Bounderby, Josiah – [baunderbi dzsószája] angol 

Bouquet, Carole – [buké karol] francia 

Bouquet, Michel – [buké misel] francia 

bouquiniste – [bukiniszt] francia 

Bourbon – [burbon] francia 

Bourbonnais – [burbone] francia 

Bourbriac – [burbriak] francia 

Bourchier – [baucser] angol 
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Bourdaloue, Louis – [burdalu lui] francia 

Bourdeaux – [burdó] francia 

Bourdeilles – [burdej] francia 

Bourdelle, Émile – [burdel emil] francia 

Bourdet, Edouard – [burde eduár] francia 

Bourdichon, Jean – [burdison zsan] francia 

Bourdin, Roger – [burden rozsé] francia 

Bourdon, Sébastien – [burdon szebasztjen] francia 

Bouresse – [buresz] francia 

Bourganeuf – [burganöf] francia 

Bourgelat, Claude – [burzsöla klod] francia 

Bourg-en-Bresse – [burg an bresz] francia 

Bourgeois gentilhomme, Le lásd Le bourgeois gentilhomme 

Bourges – [burzs] francia 

Bourget, Paul – [burzse pól] francia 

Bourg-la-Reine – [bur la ren] francia 

Bourg-Madame – [bur madam] francia 

Bourgneuf-en-Mauges – [burnöf an mog] francia 

Bourgoin-Jallieu – [burgoen zsaljő] francia 

Bourgueil – [burgöj] francia 

Bourguignon – [burginyon] francia 

Bouriello, François – [burjeló franszoa] francia 

Bourke – [börk] angol 

Bourmont – [burmon] francia 

Bournemouth – [bórnmöth] angol 

Bourneville – [burnvil] francia 

Bournville – [bornvil] angol 

Bourquelot, Émile – [burkölo emil] francia 

bourrée – [buré] francia 

Boursse, Esaias – [baursze ézaiasz] holland 

Bourvil, André – [burvil andré] francia 

Bourville – [burvil] francia 

Bousfield – [bauszfíld] angol 

Bousoño, Carlos – [bouszonyó karlosz] spanyol 

Bousquet, Georges – [buszke zsorzs] francia 

Boussac – [buszak] francia 

Bousset, Jean-Baptiste – [busze zsan batiszt] francia 

Boussières – [buszjer] francia 

Boussinesq, Valentin Joseph – [buszineszk valanten zsozef] francia 

Boussingault, Jean Baptiste – [buszengó zsan batiszt] francia 

Boussy-St. Antoine – [buszi szent antoan] francia 

boutade – [butád] francia 

bout de pied – [bu dö pje] francia 

Bouteloua oligostachya – [butelua oligosztahia] latin 

Boutens, Pieter Cornelis – [bautensz píter kornélisz] holland 

Boutet de Monvel, Maurice – [bute dö monvel morisz] francia 

Boutibonne, Édouard – [butibonn eduár] francia 
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Boutron, Pierre – [butron pjer] francia 

Boutroux, Émile – [butru emil] francia 

Bouts, Aelbrecht – [bautsz álbreht] holland 

Bouts, Dierick – [bautsz dírik] holland 

Boutsen, Thierry – [butszen tjeri] francia 

bouts-rimés – [bu rimé] francia 

Bouttats, Gerard – [bauttatsz herard] holland 

Bouvard et Pécuchet – [buvár e peküsé] francia 

Bouvardia triphylla – [buvárdia trifilla] latin 

Bouveault-Blanc – [buvó blan] francia 

Bouvet, Charles – [buve sarl] francia 

Bouvine – [buvin] francia 

Bouzonville – [buzonvil] francia 

Bovary, Charles – [bovari sarl] francia 

Bovery Belle – [bóveri bel] angol 

Bovet, Pierre – [bove pjer] francia 

Bovey – [bavi] (helynév); [búvi] (személynév) angol 

Bovill – [bóvil] angol 

Bovingdon – [bavingdon] angol 

Bowden, Frank Philip – [bóden frenk filip]; [*bovden …] angol 

Bowden, Herbert – [bauden hörbert] angol 

Bowditch, Henry Pickering – [baudics henri pikering] angol 

Bowdler – [baudler] angol 

Bowdoin – [bódon] angol 

Bowels, Paul – [baulz pól] angol 

Bowen, John Templeton – [bóin dzson templton] angol 

Bowering, Georges – [bauering dzsordzs] angol 

Bowie – [baui] angol 

Bowles White – [bólz vájt] angol 

Bowles, Paul Frederic – [bólz pól frederik] angol 

bowling – [bóling] angol 

Bowling Green – [bóling grín] angol 

Bowlker – [bóker] angol 

Bowl of Beauty – [ból av bjúti] angol 

Bowman, Deborah – [bómen debora] angol 

Bowman Hungary – [bómen hangeri] angol 

Bowman, Isaiah – [bómen ájzája] angol 

Bowmer – [bómer] angol 

Bowness – [bónesz] angol 

Bowra, Cecil – [baura szeszil] angol 

Bowring, Sir John – [bauring ször dzson] angol 

Bowron – [bauron] angol 

Bowtell – [bótel] angol 

Bowyer – [bójer] angol 

boy – [boj] angol 

Boyce, William – [bojsz viljem] angol 

Boyd, Billy – [bojd bili] angol 
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Boye, Karin – [búje karin]; [bóje …] svéd 

Boyer, Charles – [boájé sarl] francia 

Boyet, Luc-Antoine – [boaje lük antoan] francia 

Boykinia aconitofolia – [bojkinia akonitofólia] latin 

Boyle-Mariotte – [bojl mariot] angol-francia 

Boyle, Robert – [bojl robert] angol 

Boynton Beach – [bojnton bícs] angol 

Boysen – [bojzen] angol 

Boysen Jensen, Peter – [bojszen jenszen péter] dán 

Boys’ Town – [bojz taun] angol 

Boyton – [bojton] angol 

Boyvin, Jacques – [boaven zsak] francia 

Boy-Żeleński, Tadeusz – [boj zselenyszki tadeus] lengyel 

Bozdoğan – [bozdoan] török 

Bozen – [bócen] német 

Bozonnet, Marcel – [bozone marszel] francia 

Bozouls – [bozul] francia 

bozzetto – [boccettó] olasz 

Böckh – [bök] magyar 

Böcklin, Arnold – [böklin arnold] német 

Böhm, Karl – [bőm karl] német 

BPS lásd Bits Per Second … 

Braak, Menno ter – [brák mennó ter] holland 

Braaten, Oskar – [bróten oszkár] norvég 

Brabançonne – [brabanszonn] francia 

Brabantio – [brebentió]; [brabanció] angol 

Brabham, Jack – [brebem dzsek] angol 

Brabourne – [bréjbörn] angol 

Bracciano – [braccsánó] olasz 

Bracco, Roberto – [brakkó robertó] olasz 

Bracebridge – [bréjszbridzs] angol 

Bracher – [bréjcser] angol 

Brachetta d’Acqui – [braketta dakvi] olasz 

brachialgia – [brahialgia] latin 

brachiális – [brahiális] latin 

brachialiter – [brahialiter] latin 

brachiatio – [brahiáció] latin 

Brachiosaurus – [brahioszaurusz] latin 

brachium – [brahium] latin 

brachycephalia – [brahicefália] latin 

Brachychylum horsfieldii – [brahihilum horszfíldii] latin 

Brachycome iberidifolia – [brahikómé iberidi-fólia] latin 

brachydactylia – [brahidaktilia] latin 

Brachyglottis repanda – [brahiglottisz repanda] latin 

Bracieux – [braszjő] francia 

Brackenridge, Hugh Henry – [brekenridzs hjú henri] angol 

Braconnot, Henri – [brakonó anri] francia 
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Bracquemond, Félix – [brakmon feliksz] francia 

Bradbury, Malcolm – [bredböri melkom] angol 

Bradbury, Ray Douglas – [bredböri réj daglesz] angol 

Braden – [bréjdn] angol 

Bradfield – [bredfíld] angol 

Bradford, William – [bredford viljem] angol 

Bradgate – [bredgit] v. [bredgéjt] angol 

Brading – [bréjding] angol 

Bradlaugh – [bredló] angol 

Bradshaw, Benjamin – [bredsó bendzsemin] angol 

Bradstreet, Anne – [bredsztrít en] angol 

Bradūnas, Kazys – [bradúnasz kazisz] litván 

Bradwardine, Thomas – [bredvördín tomasz] angol 

bradyphrenia – [bradifrénia] latin 

Bradypus tridactylus – [bradipusz tridaktilusz] latin 

Braekeleer, Henri de – [brákelér anri dö] holland-francia 

Brække – [brege] dán 

Braemar – [bréjmár] angol 

Bragaglia, Anton Giulio – [bragalja anton dzsúlió] olasz 

Bragança – [bragansza] portugál 

Bragg, Henry William – [breg henri viljem] angol 

Braggioni – [braddzsóni] olasz 

Braglia, Alberto – [bralja albertó] olasz 

Braham, Randolph – [breem rendolf] angol 

Brăhăşeşti – [bröhösesty]; [brahasesty] román 

Brahe, Tycho – [bráe tíge]; [… tihó] dán 

Brahms, Johannes – [brámsz jóhannesz] német 

Brăila – [bröjla]; [brajla] román 

Braille, Louis – [braj lui] francia 

Brăiloiu, Constantin – [bröjloju konsztantin]; [brajloju …] román 

Braïlowsky, Alexandre – [brajlofszki alekszandr] francia 

Brailsford – [bréjlszford] angol 

brain drain – [bréjn dréjn] angol 

Braine, John – [bréjn dzson] angol 

Braine-le-Comte – [bren lö komt] francia 

Brainin, Norbert – [bréjnin norbert] angol 

brainstorming – [bréjnsztorming] angol 

Braintree – [bréjntrí] angol 

Braisne – [bren] francia 

Braithwaite, Nicholas – [bréjthvéjt nikolasz] angol 

Brake Force Display (BFD) – [bréjk forsz diszpléj] angol 

Brakenburgh, Richard – [brákenbörh rihard] holland 

Brakenbury – [breknböri] angol 

Bralsford – [brelszford] angol 

Bramwell – [bremvel] angol 

Branagh, Kenneth – [brená keneth] angol 

Brancaccio, Lelio – [brankaccsó lélió] olasz 
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Brancaleone Marina – [brankaleóne marína] olasz 

Brancardier – [brankardjé] francia 

Brancati, Vitalino – [brankáti vitalínó] olasz 

Brânceni – [brincseny] román 

branch – [bráncs] angol 

branchiosaurus – [branhioszaurusz] latin 

branchiostyl – [branhiosztil] latin 

Branchipus stagnalis – [branhipusz sztagnálisz] latin 

Brâncoveanu, Constantin – [brinkovjánu konsztantin] román 

Brâncuşi, Constantin – [brinkus konsztantin]; [brankuzi …] román 

Brandes, Georg – [brannesz georg]; [brandesz …] dán 

Brandon – [brendon] angol 

Brandsø – [bransző] dán 

Brandts-Buys, Jan – [branc böjsz jan] holland 

brandy – [brendi] angol 

Brandys, Kazimierz – [brandisz kazsimjezs] lengyel 

Brangwyn, Sir Frank – [brengvin ször frenk] angol 

Brănişca – [bröniska]; [braniska] román 

Branksome – [brenkszam] angol 

Branston – [brenszton] angol 

Brant, Adam – [brent edem] angol 

Brantoîme – [brantoam] francia 

Brantôme, Pierre de Bourdeille – [brantom pjer dö burdej] francia 

Brañuelas – [branyuelasz] spanyol 

Braque, Georges – [brak zsorzs] francia 

Bras-d’Asse – [bra dasz] francia 

brasero – [braszeró] spanyol 

Brasilicatus graessnerii – [brazilikátusz gresznerii] latin 

Braškovac – [braskovac] horvát 

Braşov – [brasov] román 

Brassac-les-Mines – [braszak le min] francia 

Brassavola nodosa – [brasszavola nodóza] latin 

Brassbound – [brászbaund] angol 

Brasschaat – [brasszhát] holland 

Brassens, Georges – [braszen zsorzs] francia 

Brasseur, Claude – [braszőr klod] francia 

Brasseur, Pierre – [braszőr pjer] francia 

Brassey – [breszi] angol 

Brassia verrucosa – [brasszia verrukóza] latin 

Brassica cretica var. botrytis – [brasszika krétika variegáta botritisz] latin 

Brassica rupestris var. gongyloides – [brasszika rupesztrisz variegáta gongilojdész] latin 

Brassocattleya – [brasszokatléja] latin 

Brasted – [bréjsztid] v. [bresztid] angol 

Brătescu-Voineşti, Ion Alexandru – [bröteszku vojnesty jon alekszandru] román 

Brătianu, Ion – [brötjánu jon]; [bratjánu …] román 

Brauchitsch, Walter von – [brauhics valter fon] német 

Braughing – [brefing] angol 
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Braunschweig – [braunsvejg] német 

Bräutigam, Ronald – [brajtigam rónald] német 

Bravais, Auguste – [brave ogüszt] francia 

Brave New World – [bréjv njú vörld] angol 

Bravex Trading – [bréjveksz tréjding] angol 

Bråviken – [bróvíken] svéd 

Bravington – [brevinkton] angol 

bravissimo – [bravisszimó] olasz 

Brawne – [brón] angol 

Brayley – [bréjli] angol 

Bray, Yvonne de – [bre ivonn dö] francia 

Brazdžionis, Bernardas – [brazdzsionisz bernardasz] litván 

Brăzeşti – [brözesty]; [brazesty] román 

Brazey-en-Plaine – [braze an plen] francia 

Brazier – [bréjzser] angol 

Brazos – [braszosz] spanyol 

Brazzaville – [brazavil] francia 

BRD lásd Bundesrepublik Deutschland 

Breadalbane – [bredelben]; [bredolben] angol 

Breadalbane, Earl of – [bredolben örl av] angol 

Break Assist (BAS) – [bréjk esziszt] angol 

breakdance – [bréjkdánsz] angol 

Breakfast at Tiffany’s – [brekfeszt et tifeniz] angol 

break key – [bréjk kí] angol 

breakpoint – [bréjkpojnt] angol 

Breaksea Sound – [bréjkszí szaund] angol 

Breakspeare, Nicolas – [bréjkszpír nikolasz] angol 

Breamore – [bremor] angol 

Brébeuf, George – [breböf zsorzs] francia 

Brébeuf, Jean de – [breböf zsan dö] francia 

Brechin – [bríkin] angol; [bríhin] skót 

Brechites penis – [brehitész penisz] latin 

Breckenridge – [breknridzs] angol 

Brecker, Michael – [breker májkl] angol 

Brecker, Randy – [breker rendi] angol 

Breckinridge, John Cabell – [brekinridzs dzson kebel] angol 

Brecknock – [breknok] angol 

Brecon – [brekon] angol 

Brécy – [breszi] francia 

Breda – [bréda] holland 

Bredaryd – [brédarűd] svéd 

Bredero, Gerbrand Adriaensz. – [bréeró herbrand adriánsz-zón]; [bréderó …] holland 

Brediceanu, Tiberiu – [bredicsánu tiberju] román 

Bredon – [brídon] angol 

Bredsjö – [brédső] svéd 

Bree, Mathije van – [bré mateje fan] holland 

Bregenz – [brégenc] német 
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Bregno, Andrea – [brennyó andrea] olasz 

Bréguet, Abraham-Louis – [brege abraam lui] francia 

Bréhat – [brea] francia 

Brehm, Alfred Edmund – [brém alfréd edmund] német 

Breingan – [bringen] angol 

Breisach am Rhein – [brejzah am rejn] német 

Breisgau – [brejszgau] német 

Breitengüssbach – [brejtengüszbah] német 

breitschwanz – [brejtsvanc] német 

Brejinho de Nazaré – [brezsinyu di nazare] portugál 

Brejo Velho – [brezsu velju] portugál 

Brelet, Gisèle – [bröle zsizel] francia 

breloque – [brölok] francia 

Bremerhaven – [brémerháfen] német 

Brenden, Hallgeir – [brennen haljejr] norvég 

Brennan, Christopher John – [brenen krisztofer dzson] angol 

Brentwood – [brentvud] angol 

Brenzone – [brencóne] olasz 

Brereton – [brírton] angol 

Brescia – [bressa] olasz 

Breslaşu – [breszlasu] román 

Breslau – [breszlau] német 

Bressanone – [bresszanóne] olasz 

Bressingham White – [breszingem vájt] angol 

Bresson, Robert – [breszon rober] francia 

Bressuire – [breszüír] francia 

Bretagne – [brötany] francia 

Bretea Streiului – [bretya sztrejuluji] román 

Breteuil, Louis August – [brötöj lui ogüszt] francia 

Brétigny – [bretinyi] francia 

Breton, André – [bröton andré] francia 

Bretón de los Herreros, Manuel – [breton de losz errerosz manuel] spanyol 

Bretonneau, Pierre-Fidèle – [brötonó pjer fidel] francia 

Bretscher, Willy – [breccser villi] német 

Brettagh – [breta] angol 

Brett, Ashley – [bret esli] angol 

Bretteville-l’Orgueilleuse – [bretvil lorgöjőz] francia 

Breu, Jörg – [braj jörg] német 

Breuchlein – [brajhlein] német 

Breuer – [brajjer] magyar 

Breughel, Jan – [brőhel jan] holland 

Breugnon, Cola – [brönyon kola] francia 

Breuil, Henri – [bröj anri] francia 

Breukelen – [brőkele] holland 

Breuningen, Albrecht – [brajningen albreht] német 

brevet – [bröve] francia 

breviloquentia – [brevilokvencia] latin 
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brevis – [brevisz] latin 

Brevis esse laboro, obscurus fio – [brevisz essze labóró obszkúrusz fio] latin 

brevitatis causa – [brevitátisz kauza] latin 

Brevity is the soul of wit – [breviti iz dö szól av vit] angol 

Brew, Derrick – [brú derik] angol 

Brewer, Christine – [brúer krisztin] angol 

Brewerville – [brúervil] angol 

Brewster, Sir David – [brúszter ször déjvid] angol 

Breydon, Ayamonn – [bréjdon éjemon] angol 

Brialy, Jean-Claude – [briali zsan klod] francia 

Briançon – [brianszon] francia 

Briand, Aristide – [brian arisztid] francia 

Brian de Bois-Guilbert – [brian dö bojz gilbert] angol 

Brian Newcomes – [brájen nyúkamz] angol 

Brianza – [brianca] olasz 

briard – [briár] francia 

Briare – [briár] francia 

Bricanyl – [brikanil] mesterséges 

Briceni – [bricseny] román 

Bricherasio – [brikerázió] olasz 

Bricoule, Alban de – [brikul alban dö] francia 

Bricquebec – [briköbek] francia 

Bridal Crown – [brájdel kraun] angol 

Bridehead, Sue – [brájdhed szú] angol 

Brideshead Revisited – [brájdszhed rivizitid] angol 

Bridewell – [brájdvel] angol 

Bridge, Frank – [bridzs frenk] angol 

Bridgeport – [bridzsport] angol 

Bridges, Jeff – [bridzsiz dzsef] angol 

Bridges, Robert – [bridzsiz robert] angol 

Bridgestone – [bridzs-sztón] angol 

Bridget – [bridzsit] angol 

Bridgetown – [bridzstaun] angol 

Bridgewater, Francis Egerton – [bridzsvóter fransziz edzserton] angol 

Bridie – [brájdi] angol 

Bridoye – [bridoa] francia 

brie – [bri] francia 

Brie-Comte-Robert – [bri komt rober] francia 

Brief Encounter – [bríf inkaunter] angol 

Brienne-le-Château – [brienn lö sató] francia 

Brienne-sur-Aisne – [brienn szür en] francia 

Brienon-sur-Armançon – [briönon szür armanszon] francia 

Brienza – [brienca] olasz 

Briest, Effi – [bríszt effi] német 

Brigadeiro – [brigadejru] portugál 

Brigetio – [brigeció] latin 

Brigham – [brigem] angol 
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Brighella – [brigella] olasz 

Brightlingsea – [brájtlingszí] angol 

Brighton – [brájton] angol 

Bright, Richard – [brájt ricsárd] angol 

Brigitte Pian – [brizsit pian] francia 

Brigitte Pierson – [brizsit pjerszon] francia 

Brignais – [brinye] francia 

Brignogan-Plage – [brinyogan plázs] francia 

Brignoles – [brinyol] francia 

Brignone, Lilla – [brinyóne lilla] olasz 

Briguet, Michel – [brige misel] francia 

Brihuega – [brivega] spanyol 

Brillance – [brijansz] francia 

brillant – [brijan] francia 

Brillat-Savarin, Anthelme – [brija szavaren antelm] francia 

Brillouin, Léon – [brijuen leon] francia 

Brînceni – [brincseny] román 

Brîncoveanu, Constantin – [brinkovjánu konsztantin] román 

brindisi – [brindizi] olasz 

Brindisi – [brindizi] olasz 

Brinkley – [brinkli] angol 

Brinsmead – [brinzmíd] angol 

Brinon-sur-Beuvron – [brinon szür bővron] francia 

brioche – [brios] francia 

Briosco, Benedetto – [brioszkó benedettó] olasz 

Briot, François – [brio franszoa] francia 

Brioude – [briud] francia 

Brioux-sur-Boutonne – [briu szür butonn] francia 

Briouze – [briuz] francia 

Briquet, Charles Moïse – [brike sarl moiz] francia 

Brisach – [brizak] francia 

Brisbane – [brizben] v. [brizbéjn] angol 

Brise – [briz] francia 

Brisighella – [brizigella] olasz 

Brissac-Quincé – [briszak kenszé] francia 

Brissago – [brisszágó] olasz 

Brissaud, Pierre – [briszó pjer] francia 

Brissoneau – [briszonó] francia 

Brisson, Eugène-Henri – [briszon özsen anri] francia 

Brissot, Jean Pirre – [briszo zsan pjer] francia 

Bristol – [brisztol] angol 

Bristowe – [brisztó] angol 

Britannica International School – [britenika internes(ö)nel szkúl] angol 

Brites – [britis] portugál 

British Airways (BA) – [britis eervéjz] angol 

British Broadcasting Corporation (BBC) – [britis bródkászting korporéjsn] angol 

British Columbia – [britis kolambia] angol 
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British Museum – [britis mjúziom] angol 

British Overseas Airways Corporation (BOAC) – [britis óverszíz eervéjz korporéjsn] 

angol 

Brito – [britu] portugál 

Brive-la-Gaillarde – [briv la gajard] francia 

Briviesca – [brivjeszka] spanyol 

Brizeux, Auguste – [briző ogüszt] francia 

Broadbent, Jim – [bródbent dzsim] angol 

Broadhurst – [bródhörszt] angol 

Broadmoor – [bródmúr] angol 

Broadview – [bródvjú] angol 

Broadway – [bródvéj] angol 

Broadwood – [bródvud] angol 

Broca, Philippe de – [broka filip dö] francia 

brocatello – [brokatelló] olasz 

Brōcēni – [brócéni] lett 

Brochet, Anne – [brose ann] francia 

Brockenhurst – [broknhörszt] angol 

Brockhaus Verlag – [brokhausz ferlág] német 

Brockley – [brokli] angol 

Brocks Creek – [broksz krík] angol 

Brockville – [brokvil] angol 

Brockwell – [brokvel] angol 

Broderick – [brodrik] angol 

Brodie – [bródi] angol 

Brodziński, Kazimierz – [brodzsinyszki kazsimjezs] lengyel 

Broeckaert, Karel – [brukárt karel] holland 

Broederbond – [brúderbond] afrikaans 

Broederlam, Melchior – [brúderlam melhior] holland 

Broekhuizen, Joan van – [brukhöjzen jóan fan] holland 

Broek, Jan – [bruk jan] holland 

Broek, Johan Hendrik van den – [bruk jóhan hendrik fan den] holland 

Broglie – [brogli] (helynév) francia 

Broglie, Jacques Victor de – [broji zsak viktor dö] v. [broje …] francia 

Brogni – [bronyi] olasz 

Brogniart, Adolphe Théodore – [bronyár adolf teodor] francia 

Broke – [bruk] angol 

Broken Blossoms – [brókn bloszomz] angol 

broken home – [brókn hóm] angol 

Bromley – [bromli] angol 

Bromocriptin-Richter – [bromokriptin rihter] mesterséges 

Bromsgrove – [bromzgróv] angol 

Bromwich – [bromidzs] v. [bramics] angol 

bronchiectasia – [bronhiektázia] latin 

bronchorrhoea – [bronhorröa]; [bronhorrea] latin 

bronchotomia – [bronhotómia] latin 

bronchus – [bronhusz] latin 
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Brøndbyøster – [brönbűöszter] dán 

Brønderslev – [brönnerszleu] dán 

Broniewski, Władysław – [bronjefszki vladiszláf] lengyel 

Bronson, Charles – [bronszon csárlz] angol 

Brønsted, Johannes – [brönszde johannesz] dán 

Brontë, Charlotte – [bronti sárlot]; [bronte …] angol 

Brontë, Emily – [bronti emili]; [bronte …] angol 

Bronze Faire – [bronz feer] angol 

Bronze Hedgerow – [bronz hedzsró] angol 

Bronzetti, Narciso – [brondzetti narcsízó] olasz 

Bronzino, Angelo di Cosimo – [brondzínó andzseló di koszimó] olasz 

Brooke, Dorothea – [bruk dorothie] angol 

Brookeland – [bruklend] angol 

Brooke, Rupert – [bruk rúpert] angol 

Brookfield – [brukfíld] angol 

Brookhaven – [brukhéjvn] angol 

Brooklyn – [bruklin] angol 

Brooks, James – [bruksz dzséjmz] angol 

Broomfield – [brúmfíld] angol 

Broqville, Charles – [brokvil sarl] francia 

Broschi, Carlo – [broszki karló] olasz 

Brosnahan – [broznehen] angol 

Brosnan, Pierce – [broznen pírsz] angol 

Brossac – [broszak] francia 

Brosse, Salomon de – [brosz szalomon dö] francia 

Brosses, Charles de – [brosz sarl dö] francia 

Brosset, Marie Félicité – [brosze mari feliszité] francia 

Broström, Gunnell – [brúsztrőm günnel] svéd 

Brotteaux des Ilettes – [brotó dez ilet] francia 

Brougham – [brúm] angol 

Brougham, Henry Peter – [brúm henri píter] v. [brúem …] angol 

Brough, Louis – [braf luiz] angol 

Broughton – [brótn] angol 

brouillíroz – [brujíroz] francia-német 

Broussais, François Joseph – [brusze franszoa zsozef] francia 

Brouvelieurs – [bruvöljőr] francia 

Brouwenstijn, Gré – [brauvensztejn hré] holland 

Brouwer, Adriaen – [brauver adrián] holland 

Brouwer, Joost – [brauver jószt] holland 

Brouwershaven – [brauverszháfn] holland 

Browaldh, Tore – [brúvald túre] svéd 

Brown, Alice – [braun elisz] angol 

Brown, Clifford – [braun kliford] angol 

Browne Range – [braun réjndzs] angol 

Browne, Sir Thomas – [braun ször tomasz] angol 

Brown, Gordie – [braun gordi] angol 

Browning, Elizabeth Barret – [brauning ilizebeth beret] angol 
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Browning, Robert – [brauning robert] angol 

Brownjohn, John – [braundzson dzson] angol 

Brownlee, John – [braunlí dzson] angol 

Brownlow, Kevin – [braunló kevin] angol 

Brownrigg – [braunrig] angol 

Brown-Séquard, Charles-Édouard – [brón szekuár sarl eduár] francia 

Brownsville – [braunzvil] angol 

Browse – [brauz] angol 

Brua, Claire – [brüa kler] francia 

Bruant, Aristide – [brüan arisztid] francia 

Brubeck, Dave – [brúbek déjv] angol 

Bruce Bay – [brúsz béj] angol 

Bruce, Christopher – [brúsz krisztofer] angol 

Bruchollerie, Monique de la – [brusolri monik döla] francia 

Bruch, Walter – [bruh valter] német 

Bruck an der Leitha – [bruk ander lejta] német 

Bruckenthalia spiculifolia – [brukkentália szpikulifólia] latin 

Bruckner, Anton – [brukner anton] német 

Bruegel v. Brueghel, Pieter – [bröhel píter]; [*brajgel …] holland 

Bruel, Patrick – [brüel patrik] francia 

Bruère-Allichamps – [brüer alisam] francia 

Bruges – [brüzs] francia 

Brugge – [bröhe] holland 

Bruijn, Inge de – [bröjn inge dö] holland 

Bruijninx, Daniel – [bröjninksz dániel] holland 

Brulard, Henry – [brülár anri] francia 

Brulé, Julien Louis – [brülé zsüljen lui] francia 

Brull – [brulj] katalán 

Bruly-de-Pesches – [brüli dö pesz] francia 

brumaire – [brümer] francia 

Brummagem – [bramedzsem] angol 

Brummell, George Bryan – [bramel dzsordzs brájen] angol 

Brundage, Avery – [brandidzs everi] angol 

Brundidge – [brandidzs] angol 

Bruneau, Louis – [brünó lui] francia 

Brune, Guillaume – [brün gijjóm] francia 

Brunel, Marc Isambard – [brünel mark izambar] francia 

Brunelleschi di Montalcino – [brunelleszki di montalcsínó] olasz 

Brunelleschi, Filippo – [brunelleszki filippó]; [*brunellessi …] olasz 

Brunetière, Ferdinand – [brunötjer ferdinan] francia 

Brunet, Pierre – [brüne pjer] francia 

Brunette Downs – [brúnet daunz] angol 

Bruni Tedeschi, Valeria – [brúni tedeszki valéria] olasz 

Brunius, Jacques – [brüniüsz zsak] francia 

Bruno, Giordano – [brúnó dzsordánó] olasz 

Brunois – [brünoa] francia 

Brunois, Blanchette – [brünoa blanset] francia 
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Brunot, André – [brünó andré] francia 

Brunot, Ferdinand – [brünó ferdinan] francia 

Brunschvick, Léon – [brönszvik leon] francia 

Brunschwijk – [brönszhvejk] holland 

Brunschwyck, Hieronymus – [brunsvik hieronimusz] német 

Brunssum – [brünszüm] holland 

Brunswick – [brunszvik] magyar 

Bruntland, Gro Harlem – [brüntlann grú hárlem] norvég 

Brunton – [branton] angol 

Bruntsfield Place – [brantszfíld pléjsz] angol 

Brusasorci, Felice – [bruzaszorcsi felícse] olasz 

Bruson, Renato – [bruszon renátó] olasz 

Brussels Lace – [braszelz léjsz] angol 

Brustad, Bjarne – [brüszta bjarne] norvég 

Brusveen, Haakon – [brüszvén hókon] norvég 

brut – [brüt] francia 

Brutelles – [brütel] francia 

Brutnell – [bratnel] angol 

Brutus, Marcus Junius – [brútusz markusz júniusz] latin 

Bruxelles – [brüszel] francia 

Bruyères – [brüjer] francia 

Bruyn, Bartolomeus – [bröjn bartolómeüsz] holland 

Brüggen, Frans – [bröhen fransz]; [brüggen …] holland 

Bryant Park – [brájent párk] angol 

Bryant, William Cullen – [brájent viljem kalin] angol 

Brycanil – [brikanil] mesterséges 

Bryce, James – [brájsz dzséjmz] angol 

Brympton Red – [brimpton red] angol 

Bryne – [brűne] norvég 

Brynielsson, Henry – [brűnielszon henri] svéd 

Bryn Mawr – [brin mór] (amerikai) angol 

Brynmawr – [brinmor] walesi 

Brynner, Yul – [briner júl] angol 

Bryn Vaile, Philip – [brin véjl filip] angol 

Bryson – [brájszon] angol 

Brzeg – [bzseg] lengyel 

Brzesko – [bzseszkó] lengyel 

Brzezinski, Zbigniew – [bzsezsinyszki zbignyef]; [bzsezinszki …] lengyel 

Brzozów – [bzsozuf] lengyel 

Brzozowski, Stanisław Leopold – [bzsozofszki sztanyiszláf leopold] lengyel 

bubble memory – [babl memori] angol 

buccalis – [bukkális(z)] latin 

bucchero – [bukkeró] olasz 

Buceava-Şoimuş – [bucsava sojmus] román 

Bucegi – [bucsedzs] román 

Bucephala clangula – [bucefála klangula] latin 

Buchanan, George – [bjúkenen dzsordzs] angol 
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Buchardo, Carlo López – [bucsardó karló lopesz] spanyol 

Buchez, Élodie – [büsé elodi] francia 

Buchholz, Horst – [buholc horszt] német 

Buchin – [bukin] román 

Buchloe – [buhlóe] német 

Buchon, Jean – [büson zsan] francia 

Bucintoro – [bucsintóró] olasz 

Bucium – [bucsum] román 

Buciumi – [bucsumi] román 

Buck, Craig – [bak kréjg] angol 

Buckingham Palace – [bakingem pelisz]; [… pelesz] angol 

Buckland – [baklend] angol 

Bucknall – [baknel] angol 

Bucknill – [baknil] angol 

Buck, Pearl – [bak pörl] angol 

Bucoşniţa – [bukosnica] román 

Buczkowski, Leonard – [bucskofszki leonárd] lengyel 

Buczkowski, Leopold – [bucskofszki leopold] lengyel 

Buda Training & Sports Center – [buda tréjning end szportsz szenter] angol 

Budd, Billy – [bad bili] angol 

Buddenbrook – [budenbrók] német 

Budé, Guillaume – [büdé gijom] francia 

Budeşti – [budesty] román 

Budget Rent-a-Car – [badzsit rent e kár] angol 

Budleigh – [badli] angol 

Buechner, Carl Frederick – [bühner karl fréderik] német 

Buenache de Alarcón – [buenacse de alarkon] spanyol 

Buena Esperanza – [buena eszperansza] spanyol 

Buena Vista – [buena viszta] spanyol 

Buendia, José Arcadio – [buendía hoszé arkádió] spanyol 

Buendía, Ursula – [buendía urszula] spanyol 

Buenos Aires – [buenosz ajresz] spanyol 

Buerlecithin – [bürlecitin] német 

Buero Vallejo, Antonio – [bueró valjehó antonió] spanyol 

Buesst – [bjúszt] angol 

Buffalo Bill – [bafeló bil] angol 

Buffardin, Pierre – [büfarden pjer] francia 

Buffet, Bernard – [büfe bernár] francia 

Buffet, Louis Joseph – [büfe lui zsozef] francia 

Buffon, Georges Louis Leclerc – [büfon zsorzs lui lökler] francia 

Buftea – [buftya] román 

bug – [bag] angol 

Bugeat – [büzsa] francia 

Buggiano – [buddzsánó] olasz 

Buggiardini, Giuliano – [buddzsardíni dzsúljánó] olasz 

Bugiardo, Il lásd Il bugiardo 

Buglione, Benedetto – [buljóne benedettó] olasz 
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Buhot, Félix-Hilaire – [büó feliksz iler] francia 

Buick, David Dunbar – [bjúik déjvid danbar] angol 

Bui Duc Ai – [buj zuk aj] vietnami 

Bui Hui Phon – [buj huj fon] vietnami 

Building Controll – [bilding kontról] angol 

Buis-les-Baronnies – [büi le baroni] francia 

Buiten Kruisvest – [böjten kröjszfeszt] holland 

Buitenpost – [böjtenposzt] holland 

Buitenzorg – [böjtenzorh] holland 

Bujalance – [buhalansze] spanyol 

Bujaraloz – [buharalosz] spanyol 

Bulat-Pestivien – [büla pesztivjen] francia 

Bulbophyllum careyanum – [bulbofillum karéjánum] latin 

Bullaugh – [buló] angol 

Bullée, Étienne-Louis – [bülé etjenn lui] francia 

Bulleid – [bulíd] angol 

Bullen, Ann – [bulen en] angol 

bulletin – [bülten] francia 

Bullett, Victoria – [bulit viktória] angol 

bullmastiff – [bulmásztif] angol 

Bullock, Sandra – [bulok szandra] angol 

Bulloo – [bulú] angol 

Bullough – [buló] angol 

Bulstrode – [bulsztród] angol 

Bulwer-Lytton, Edward – [bulver liton edvárd] angol 

bump – [bamp] angol 

Bumppo, Natty – [bampó neti] angol 

Bundesnachrichtendienst (BND) – [bundesznahrihtendínszt] német 

Bundesrepublik Deutschland (BRD) – [bundeszrepublik dajcsland] német 

bundle – [bandl] angol 

Bungay, Bunge – [bangi] angol 

Bunnett, Joseph Frederick – [banit dzsózef frederik] angol 

Bunsen, Robert Wilhelm – [bunzen róbert vilhelm] német 

Buñuel, Luis – [bunyuel luisz] spanyol 

Bunyan – [bunjan] török 

Bunyan, John – [banjen dzson] angol 

Buonaparte, Carlo Maria de – [buonaparte karló maria de] olasz 

Buonarroti, Filippo Michele – [buonarróti filippo mikele] olasz 

Buonarroti, Michelangelo – [buonarróti mikelandzseló] olasz 

Buonconsiglio, Giovanni – [buonkonsziljó dzsovanni] olasz 

Buonconvento – [buonkonventó] olasz 

Buoninsegna, Duccio di – [buoninszennya duccsó di] olasz 

Buononcini, Giovanni – [buononcsíni dzsiovanni] olasz 

Buoso – [buószó]; [buózó] olasz 

Buphthalmum salicifolium – [buftalmum szálicifólium] latin 

Bupivacain – [bupivakain] mesterséges 

Buprestis rustica – [bupresztisz rusztika] latin 
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Burbage, Richard – [börbidzs ricsard] angol 

Burbank, Luther – [börbenk luther] angol 

Burberry – [börberi] angol 

Burbidge, Geoffrey – [börbidzs dzsefri] angol 

Burchiello – [burkjelló] olasz 

Burcica, Constanţa – [burcsika konsztanca] román 

Burckhardt, Jacob – [burkhard jákob] német 

Bureau Veritas – [büró veritasz] francia 

Burford – [börford] angol 

Burgclere – [börkler] angol 

Burgess, Anthony – [bördzsisz entoni] angol 

Burgess, Bessie – [bördzsisz beszi] angol 

Burgess, Gregory – [bördzsisz gregori] angol 

Burghersh – [börgers] angol 

Burghley, David – [börli déjvid] angol 

Burghley, William Cecil – [börli viljem szeszil] angol 

Burgos – [burgosz] spanyol 

Burgoyne, John – [börgojn dzson] angol 

Burgoyne, Sir Francis Fox – [börgojn ször fransziz foksz] angol 

Burgui – [burgi] spanyol 

Burguillo – [burgiljó] spanyol 

Burgullos del Cerro – [burguljosz del szerró] spanyol 

Buridan, Jean – [büridan zsan] francia 

Burjuc – [burzsuk] román 

Burke, Billie – [börk bili] angol 

Burke, Thomas – [börk tomasz] angol 

Burkesville – [börkszvil] angol 

Burlap, Denis – [börlep denisz] angol 

Burleigh, Henry Thacker – [börli henri theker] angol 

Burley – [börli] angol 

Burlingame – [börlingéjm] angol 

Burlington – [börlington] angol 

Burnaby – [börnebi] angol 

Burnacini, Lodovico – [burnacsíni lodovíkó] olasz 

Burnes, Sir Alexander – [börnz ször eligzánder] angol 

Burnet – [börnit] angol 

Burnett, Frances Eliza Hodgson – [börnet franszisz eliza hodzs-szon] angol 

Burney, Fanny – [börni feni] angol 

Burnham – [börnem] angol 

Burnside, Ambrosius Everett – [börnszájd embróziasz everit] angol 

Burns, Robert – [börnz robert]; [börnsz …] angol 

Burntisland – [börntájlend] angol 

Burnt Oaks – [börnt óksz] angol 

Burntwood – [börntvud] angol 

Burrell, Leroy – [barel löroj] angol 

Burroughs, William Seward – [baróz viljem szjúárd] angol 

Burrows – [baróz] angol 
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Burry, John – [bari dzson] angol 

Burschenschaft – [bursensaft] német 

bursitis – [burszitisz] latin 

burster – [börszter] angol 

Burston-Marsteller – [börszton márszteler] angol 

Burton, Richard – [börtn ricsárd] angol 

Burträsk – [bürtreszk] svéd 

Burt, Sir Cyril – [bört ször sziril] angol 

Bury, John Bagnell, – [beri dzson begnel] v. [bjúri …] angol 

Bury, Pol – [büri pol] francia 

Bury St. Edmunds – [beri szint edmondz] angol 

Burzio, Eugenia – [burció eudzsénia] olasz 

Buscaglia, Leo – [buszkalja leó] olasz 

Busch, Wilhelm – [bus vilhelm] német 

Bush, George Herbert Walker – [bus dzsordzs hörbert volker] angol 

bushel – [busel] angol 

Bushire – [bjúsájer] angol 

Bushmills – [busmilz] angol 

Bushnell – [busnel] angol 

Busigny – [büszinyi] francia 

Business Umbrella – [biznisz ambrela] angol 

Buskerud – [büszkerű] norvég 

Busoni, Ferruccio – [buzóni ferruccsó] olasz 

Bussang – [büszan] francia 

Busschaert, Jan – [büszhárt jan] holland 

Busseto – [busszetó] olasz 

Bussières, Raymond – [büszjer remon] francia 

Bussolengo – [busszolengó] olasz 

Bussum – [büszöm] holland 

Bussy, Roger de Rabutin – [büszi rozsé dö rabüten] francia 

Busta, Christine – [buszta krisztíne] német 

Bustamante, José Luis – [busztamante hoszé luisz] spanyol 

Bustamante y Sirvén, Antonio Sánchez de – [busztamante i szirven antonjo szancsesz de] 

spanyol 

Buşteni – [busteny] román 

Bustillos, José Vicente – [busztiljosz hoszé viszente] spanyol 

Busto Arsizio – [busztó arzíció] olasz 

Busvine – [bazvájn] angol 

Butch Cassidy and the Sundance Kid – [bucs kaszidi end dö szandánsz kid] angol 

Buteasa – [butyasza] román 

Butler, Rhett – [batler ret] angol 

Butler, Samuel – [batler szémjuel] angol 

Butor, Michel – [bütor misel] francia 

Butterfly Wings – [baterfláj vingz] angol 

Butterick – [baterik] angol 

Butterleigh – [baterli] angol 

Butterwick – [baterik] angol 
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Buttes-Chaumont, Parc des – [büt somon park de] francia 

Butyrospermum parkii – [butiroszpermum parkii] latin 

Buu Tien – [bú tjen] vietnami 

Buysse, Cyriel – [böjsze szejríl] holland 

Buzançais – [büzansze] francia 

Buzancy – [büzanszi] francia 

Buzău – [buzöu]; [buzau] román 

Buzenval – [büzanval] francia 

Buzescu, Radu – [buzeszku radu] román 

Buziaş – [buzjás] román 

Buzzati, Dino – [buddzáti, dínó] olasz 

Bülow, Hans Guido von – [bűló hansz gvídó fon]; [büló …] német 

Bützow – [büccó] német 

Büyükçöpler – [büjükcsöpler] török 

Byard – [bájárd] angol 

Bydgoszcz – [bidgoscs] lengyel 

Byends – [bájendz] angol 

Bygdinø – [bügdinő] norvég 

Bygdøynes – [bügdöjnesz] norvég 

Bygland – [bűglan] norvég 

Bygmester Solness – [bűgmeszter szulnesz] norvég 

Byków – [bikuf] lengyel 

Bylsma, Anner – [bejlszma anner]; [*bilzma …] holland 

Bynkershoek, Cornelis van – [bejnkerszhuk kornélisz fan] holland 

Bynoe – [bájnó] angol 

by-pass – [bájpasz] angol 

Byrd, Richard – [börd ricsárd] angol 

Byrd, William – [börd viljem] angol 

Byrknesøy – [bürkneszöj] norvég 

Byrnes, James Francis – [börnz dzséjmz fransziz] angol 

Byron, Cashel – [bájron kesl] angol 

Byron, George Gordon – [bájron dzsordzs gordon] angol 

byssinosis – [bisszinózis(z)] latin 

Byström, Olof – [bűsztrőm úlof] svéd 

byte – [bájt] angol 

Bythesea – [bájdöszí] angol 

Bytom – [bitom] lengyel 

Byxelkrok – [bükszelkruk] svéd 
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C 
 

 

Caacupé – [kaakupe] spanyol 

Caaguazú – [kaagvaszu] spanyol 

Caatinga – [kaatinga] portugál 

Caazapá – [kaaszapa] spanyol 

cab – [keb] angol 

Caba, Gutierrez – [kava gutjerresz] spanyol 

cabaletta – [kabaletta] olasz 

Caballé, Montserrat – [kabalje montszerrat] katalán 

caballero – [kavaljeró]; [kabaljeró] spanyol 

Caballococha – [kavaljokocsa]; [kabaljokocsa] spanyol 

Cabañaquinta – [kavanyakinta]; [kabanyakinta] spanyol 

Cabanel, Alexandre – [kabanel alekszandr] francia 

Cabanillas Enriquez, Ramón – [kavaniljasz enrikesz ramon]; [kabaniljasz …] spanyol 

Cabanilles, Juan José – [kavaniljesz huan hoszé]; [kabaniljesz …] spanyol 

Cabanis, Pierre Jean George – [kabanisz pjer zsan zsorzs] francia 

Cabarrús, Francisco – [kavarrusz fransziszkó] spanyol 

Cabat, Louis – [kaba lui] francia 

Cabernet – [kaberne] francia 

Căbeşti – [köbesty]; [kabesty] román 

Cabeza del Buey – [kavesza del buej]; [kabesza …] spanyol 

Cabezamesada – [kaveszameszáda]; [kabeszameszáda] spanyol 

Cabezas, José – [kaveszasz hoszé]; [kabeszasz …] spanyol 

Cabezón de Liébana – [kaveszon de ljevana]; [kabeszon de ljebana] spanyol 

Cabezuela del Valle – [kaveszuela del valje]; [kabeszuela …] spanyol 

Cabinet des antiques, Le lásd Le cabinet des antique 

cabinet noir – [kabine noár] francia 

cable code – [kéjbl kód] angol 

cable matcher – [kéjbl mecser] angol 

Cable News Network (CNN) – [kéjbl njúz netvörk] angol 

cabochon – [kaboson] francia 

caboclo – [kaboklu] portugál 

Cabot, Ephraim – [kebot ífréjm] angol 

cabotage – [kabotázs] francia 

Cabotine – [kabotin] francia 

Cabourg – [kabur] francia 
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Cabral, Amilcar – [kabral amilkar] portugál 

Cabral, Pedro Alvarez – [kavral pedró alvaresz] spanyol 

Cabranes – [kavranesz] spanyol 

Cabrera y Griño, Ramón – [kavrera i grinyó ramon] spanyol 

Cabrilho, João Rodrigues – [kabrilju zsuaun rodriges] portugál 

Cabrol, Fernand – [kabrol fernan] francia 

Caçador – [kaszador] portugál 

Čačak – [csacsak] szerb 

Caccavallo, Annibale – [kakkavalló annibále] olasz 

caccia – [kaccsa] olasz 

Caccialupi, Giovanni Battista – [kaccsalúpi dzsovanni battiszta] olasz 

cacciatore – [kaccsatóre] olasz 

Caccia tragica – [kaccsa tradzsika] olasz 

Caccini, Giovanni Battista – [kaccsíni, dzsovanni battiszta] olasz 

Caccini, Giulio – [kaccsíni dzsúljó] olasz 

Cacella, Estevão – [kaszela istevaun] portugál 

Cáceres – [kaszeresz] spanyol 

cache – [kes] angol 

Cache Creek – [kes krík] angol 

Cachexia thyreopriva – [kahekszia tireopríva] latin 

Cachí – [kacsi] spanyol 

Cachimbo – [kasimbu] portugál 

Cachin, Marcel – [kasen marszel] francia 

Cachoeira do Sul – [kasuejra du szul] portugál 

Cacho, Fermin – [kacsó fermin] spanyol 

Cachopo – [kasopu] portugál 

cachucha – [kacsucsa] spanyol 

Çaçi, Aleks – [csacsi aleksz] albán 

cacogeusia – [kakogeúzia] latin 

cacotrophia – [kakotrófia] latin 

Cacoyannis – [kakojannisz] görög 

Caçu – [kaszu] portugál 

Cacus – [kákusz] latin 

CAD lásd Computer Aided Design … 

Cadalso y Vásquez, José de – [kadalszó i vaszkesz hoszé de] spanyol 

Cadamosto, Alvise – [kadamosztó alvize] olasz 

Cadaques – [kadakesz] katalán 

Cadbury – [kedböri] angol 

Caddell – [kedel] angol 

Cadéac, Pierre – [kadeak pjer] francia 

Cade, Jack – [kéjd dzsek] angol 

Cadell – [kedel] angol 

cadenas – [kadöna] francia 

Cadenet – [kadöne] francia 

cadenza – [kadenca] olasz 

Cadereytá de Montes – [kaderejta de montesz] spanyol 

Cadet de Gassicourt, Louis Claude – [kade dö gaszikur lui klod] francia 
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Cadignan – [kadinyan] francia 

Cadillac – [kedilek] angol 

Cadillac, Antoine Laumet – [kadijak antoan lome] francia 

Cádiz – [kadisz] spanyol 

Cadmus – [kadmosz] görög 

Cadogan, Alexander George Montagu – [kedagen eligzánder dzsordzs montegjú] angol 

Ca’ d’Oro – [kadóró] olasz 

Cadoudal, Georges – [kadudal zsorzs] francia 

Cadours – [kadur] francia 

caduceum – [kaduceum] latin 

caducitas – [kaducitás] latin 

Cadwal – [kedvol] angol 

Cady, George Hamilton – [kéjdi dzsordzs hemilton] angol 

Caecilia Metella – [cécilia metella] latin 

Caecilius Balbus – [céciliusz balbusz] latin 

caecitas – [cécitás] latin 

caecostomia – [cékosztómia] latin 

Caeculus – [cékulusz] latin 

caecum – [cékum] latin 

Caecus caeco dux – [cékusz cékó duksz] latin 

Caedmon – [kedmon] angol 

Caelius Rufus, Marcus – [céliusz rúfusz markusz] latin 

Caemmerer, Ernst von – [kemmerer ernszt fon] német 

Caen – [kan] francia 

Caenotherium – [cenotérium] latin 

Caerleon – [kárlíon] angol 

Caernarvon – [kenárvon] angol; [karnarven] walesi 

Caerphilly – [kárfili] angol; [kairfili] walesi 

Caesalpinia pulcherrima – [cezalpínia pulkerrima] latin 

Caesar, Caius Julius – [cézár kájusz júliusz] latin 

Caesarea – [cézárea]; [cezárea] latin 

Caesarius – [cézáriusz] latin 

Caesar non supra grammaticam – [cézár non szupra grammatikam] latin 

Caetano, Marcelo José das Neves Alves – [kajtánu marszelu zsuze das neves alves] 

portugál 

café chantant – [kafé santan] francia 

Café de la Paix – [kafé dö la pe] francia 

Café dés Deux Magots – [kafé de dö mago] francia 

Cafer – [dzsafer] török 

Caffaggiolo – [kaffaddzsoló] olasz 

Caffieri, Philippe – [kafjeri filip] francia 

Caffi, Ippolito – [kaffi ippolitó] olasz 

Cage, John – [kéjdzs dzson] angol 

Çağlayangil – [csálajangil] török 

Cagliari – [kaljári] olasz 

Cagliostro, Alessandro – [kaljosztró alesz-szandró] olasz 

Cagliotti, Luciano – [kaljotti lucsánó] olasz 
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Çagliyan – [csaglijan] török 

Cagnacci, Guido – [kanyaccsi gvídó] olasz 

Cagnana, Giovanni Battista – [kanyána dzsovanni battiszta] olasz 

Cagney, James – [kegni dzséjmz] angol 

Cagniard de la Tour, Charles – [kanyár döla tur sarl] francia 

Cagni, Umberto – [kannyi umbertó] olasz 

Cagnola, Luigi – [kanyóla luidzsi] olasz 

Cagnoni, Antonia – [kanyóni antónió] olasz 

cagoulard – [kagulár] francia 

Cahiers du cinéma – [kaijé dü szinema] francia 

Cahill – [káhil] v. [kéjhil] angol 

Cahors – [kaor] francia 

Cahours, Auguste André Thomas – [kaur ogüszt andré toma] francia 

Căianu – [köjanu]; [kajanu] román 

Caiazzo – [kajaccó] olasz 

Caibarién – [kajvarjen]; [kajbarjen] spanyol 

Caignet, Denis – [kenye döni] francia 

Caillaux, Joseph – [kajó zsozef] francia 

Caillebotte, Gustave – [kajbot güsztav] francia 

Cailletet, Louis Paul – [kajöte lui pol] francia 

Cailliaud, Frédéric – [kajó frederik] francia 

Caillié, René-Auguste – [kajé röné ogüszt] francia 

Caimo, Giuseppe – [kajmó dzsuzeppe] olasz 

Cain – [kéjn] angol 

Caine, Michael – [kéjn májkl] angol 

Cain, James Mallahan – [kéjn dzséjmz melen] angol 

Cainsville – [kéjnzvil] angol 

Ça ira – [sza ira] francia 

Caird, Maureen – [kerd morín] angol 

Cairina moschata – [kajrina moszkáta] latin 

cairn – [keern] angol 

Cairnes, John Elliot – [keernz dzson eliot] angol 

Cairngorm – [kerngorm] angol 

Cairn terrier – [kern terier] angol 

Cairoli, Benedetto – [kajróli benedettó] olasz 

Caithness – [kéjthnesz] angol 

Caius College – [kíz kolidzs] angol 

Caius – [kéjasz]; [kájusz] angol 

Caius Lucius – [kájusz lúciusz] latin 

Caix d’Hervelois, Louis – [kesz dervöloa loui] francia 

Cajamarca – [kahamarka] spanyol 

Cajander, Aimo Kaarlo – [kajander ajmo kárlo] finn 

Cajarc – [kazsark] francia 

Cajigal, Juan – [kahigal huan] spanyol 

Čajniče – [csajnicse] horvát 

Çajupi, Andon – [csajupi andon] albán 

Cakes and Ale – [kéjksz end éjl] angol 
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cakewalk – [kéjkvolk] angol 

Çakmak, Fevzi – [csakmak fevzi] török 

Čaks, Aleksandrs – [csaksz alekszandrsz] lett 

Čakste, Jānis – [csakszte jánisz] lett 

Calabrese, Franco – [kalabréze frankó] olasz 

Călacea – [kölacsa]; [kalacsa] román 

Calafat – [kalafat] román 

Calafat, Jordi – [kalafat zsordi] katalán 

Calahorra – [kalaorra] spanyol 

Calais – [kalaisz] latin-görög 

Calais – [kale]; [kalé] francia 

Calamantia – [kalamancia] latin 

Calamatta, Luigi – [kalamatta luidzsi] olasz 

Calañas – [kalanyasz] spanyol 

calando – [kalandó] olasz 

Calandra, Giovanni Battista – [kalandra dzsovanni battiszta] olasz 

Calandra, Giuliana – [kalandra, dzsuljána] olasz 

Calanthe vestita – [kalante vesztíta] latin 

Călăraşi – [kölöras]; [kalaras] román 

calator – [kalátor] latin 

Calatrava, José Maria – [kalatrava hoszé maria] spanyol 

Calcagnini, Celio – [kalkanyíni csélió] olasz 

calcaneodynia – [kalkaneodínia] latin 

Calcar, Jan Joest van – [kalkar jan juszt fan] holland 

Calceolaria arachnoidea – [kalceolária arahnoidea] latin 

calceus – [kalceusz] latin 

Calchas – [kalkhász] görög 

Calcimusc – [kalcimuszk] mesterséges 

calcinosis – [kalcinózis(s)] latin 

calcinosis disseminata – [kalcinózisz disszemináta] latin 

calcio – [kalcsó] olasz 

calciuria – [kalciúria] latin 

Calco – [kalkó] mesterséges 

Calcot – [kelkot] angol 

Calcott – [kólkot] angol 

calculosis – [kalkulózis(z)] latin 

calculus – [kalkulusz] latin 

calculus intestinalis – [kalkulusz intesztinálisz] latin 

Caldani, Leopoldo – [kaldáni leopoldó] olasz 

Caldara, Antonio – [kaldára antónió] olasz 

caldarium – [kaldárium] latin 

Caldas da Rainha – [kaldazs da rajnya] portugál 

Caldcleugh – [káldklaf] angol 

Caldecott, Randolph – [koldikot rendolf] angol 

Caldeirão – [kaldejraun] portugál 

Calder, Alexander – [kolder eligzander] angol 

Caldera Rodriguez, Rafael – [kaldera rodrigesz rafael] spanyol 
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Calderón de la Barca, Pedro – [kalderon de la barka pedró] spanyol 

Caldwell, Erskine Preston – [koldvel örszkin preszton] angol 

Calea Victoriei – [kalja viktoriej] román 

Caleb Williams – [kéjleb viljemz] angol 

calèche – [kales] francia 

calefactorium – [kalefaktórium] latin 

Calella de la Costa – [kalelja de la koszta] spanyol 

calembour(g) – [kalambur] francia 

Calepinus, Ambrosius – [kalepinusz ambrósziusz] latin 

Calera y Chozas – [kalera i csoszasz] spanyol 

Caletti-Bruni, Pier Francesco – [kaletti brúni pjer francseszkó] olasz 

Čalfa, Marian – [csalfa marian] szlovák 

Calgary – [kelgeri] angol 

Calgonit – [kalgonit] mesterséges 

Calhern, Louis – [kelhörn luiz] angol 

Calhoun – [kelhón] angol 

Calhoun, Lee – [kelhón lí] v. [kelhún …] angol 

Caliban – [keliben]; [kalibán] angol 

Calice al Cornoviglio – [kalícse al kornoviljó] olasz 

calicectomia – [kalicektómia] latin 

caliche – [kalicse] spanyol 

California – [kelifornia]; [kalifornia] angol; [kalifornja] spanyol 

caliga – [kaliga] latin 

caligo – [kaligó] latin 

Caligula – [kaligula] latin 

Çalikdağ – [csalikdá] török 

Cälilabad – [dzselilabad] azeri 

Călimăneşti – [kölimönesty]; [kalimanesty] román 

Călinescu, George – [kölineszku dzsordzse]; [kalineszku …] román 

Călineşti-Oraş – [kölinesty oras]; [kalinesty …] román 

Calitri – [kalitri] olasz 

Calixtus – [kaliksztusz] latin 

Callaghan, Duke – [kelehen djúk] v. [kelegen …] angol 

Callahan, Harry – [kelehen heri] angol 

callanetics – [kelenetiksz] angol 

Callao – [kaljaó] spanyol 

Calla palustris – [kalla palusztrisz] latin 

Callas, Maria – [kallasz maria] görög 

Callcott, John Wall – [kólkot dzson vól] angol 

Calleja de las Flores – [kaljeha delasz floresz] spanyol 

Calleja, Sergi – [kaljeha szerhi] spanyol 

Calles, Plutarco Elias – [kaljesz plutarko eliasz] spanyol 

call-girl – [kolgörl] angol 

Callianthemum coriandrifolium – [kalliantémum koriandri-fólium] latin 

calling sequence – [koling szíkvensz] angol 

Calliope – [kalliopé] görög 

Calliphora vicina – [kallifora vicína] latin 
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Callipteris – [kallipterisz] latin 

Callisia navicularis – [kallízia navikulárusz] latin 

Callisthenes – [kalliszthenész] görög 

Call of the Wild, The lásd The Call of the Wild 

Callosa de Ensarriá – [kaljosza de enszarrja] spanyol 

Callot, Jacques – [kalo zsak] francia 

Calloway, Cab – [kelovéj, keb] angol 

Callow, John – [keló dzson] angol 

callus – [kallusz] latin 

Callus, Ashley – [kelasz esli] angol 

Calmar – [kalmar] francia 

calmato – [kalmátó] olasz 

Calmette, Albert – [kalmet alber] francia 

Calogero Sedara – [kalodzseró szedára] olasz 

Calonne, Charles Alexandre – [kalonn sarl alekszandr] francia 

Calopteryx splendens – [kalopteriksz szplendensz] latin 

Calosoma inquisitor – [kaloszóma inkvizitor] latin 

Calosoma sycophanta – [kaloszóma szikofanta] latin 

Calpurnia – [kalpurnia] latin 

Calpurnius Piso, Lucius – [kalpurniusz piszó lúciusz]; [… pizó …] latin 

Calsynar – [kalszinár] mesterséges 

Caltagirone – [kaltadzsiróne] olasz 

Caltanisseta – [kaltanisszeta] olasz 

Caltha palustris – [kalta palusztrisz] latin 

Calthorpe – [kelthorp] angol 

calumnia – [kalumnia] latin 

Calvados – [kalvadosz] francia 

Calvaert, Denys – [kalfárt denejsz] holland 

Calvé, Jacques – [kalvé zsak] francia 

Calverley – [káverli] angol 

Calvet, Joseph – [kalve zsozef] francia 

Calvin, Jean – [kalven zsan]; [kálvin …] francia 

Calvin, Melvin – [kelvin melvin] angol 

Calvino, Italo – [kalvínó italó] olasz 

calvities – [kalviciesz] latin 

Calvo Sotelo, Joaquin – [kalvo szoteló hoakin] spanyol 

Calzabigi, Ranieri Simone – [kalcabídzsi ranjeri szimóne] olasz 

Calzada de Valdunciel – [kalszáda de valdunszjel] spanyol 

Calycanthus occidentalis – [kalikantusz okcidentálisz] latin 

Calypso – [kalüpszó] görög; [kalipszó] latin 

Calyptomena viridis – [kaliptomena viridisz] latin 

Cam – [kem] angol 

Camagüey – [kamagvej] spanyol 

camaïeu – [kamajő] francia 

Camaino, Tino di – [kamajnó tinó di] olasz 

Camaldoli – [kamaldoli] olasz 

Camaquã – [kamakvan] portugál 



 

119 

Cámara, Fernando – [kamara fernandó] spanyol 

Cămăraşu – [kömörasu]; [kamarasu] román 

Camarès – [kamaresz] francia 

Camaret-sur-Mer – [kamare szür mer] francia 

Camargue – [kamarg] francia 

camarlingo [kamarlingó] olasz 

Cambacérès, Jean Jacques – [kambaszeresz zsan zsak] francia 

Cambados – [kambadosz] spanyol 

Cambert, Robert – [kamber rober] francia 

Cambiaso, Luca – [kambjázó lúka] olasz 

Cambon, Jules – [kambon zsül] francia 

Camborne – [kemborn] angol 

Cambrai – [kambre] francia 

cambrésine – [kambrezin] francia 

Cambrésis – [kambrezi] francia 

Cambridge – [kéjmbridzs]; [kembridzs] angol 

Cambridge University Press – [kéjmbridzs junivörsziti presz] angol 

Cambronne, Pierre – [kambronn pjer] francia 

Cambuquira – [kambukira] portugál 

camcorder – [kemkorder] angol 

Camden Town – [kemden taun] angol 

Camelford – [kemelford] angol 

camembert – [kamamber] francia 

Camena – [kaména] latin 

Camensa – [kamensza] spanyol 

camera obscura – [kamera obszkúra] latin 

camerlengo – [kamerlengó] olasz 

Camerloher, Placidus von – [kámerlóer plaszidusz fon] német 

Cameron McKenna – [kemeron mekena] angol 

Cameron, Verney Lovett – [kemeron vörni lovet] angol 

Camichel, Charles – [kamisel sarl] francia 

Camicia, Chimenti – [kamícsa kimenti] olasz 

Camilliani, Camillo – [kamiljáni kamilló] olasz 

Camillo de Lellis – [kamilló de lellisz] olasz 

Camillus, Marcus Furius – [kamillusz markusz fúriusz] latin 

Caminha – [kaminya] portugál 

camisard – [kamizár] francia 

Camlachie – [kemleki] angol; [kemlehi] skót 

Camlık – [dzsamlik] török 

Cammarano, Salvatore – [kammaránó szalvatóre] olasz 

Camões, Luis – [kamojns luis] portugál 

camorra – [kamorra] olasz 

Campagna, Alessio – [kampannya alesz-szió] olasz 

Campagna, Girolamo – [kampannya dzsirolámó] olasz 

Campagnola, Giulio – [kampanyóla dzsúljó] olasz 

Campanadas a medianoche – [kampanadasz a medjanocse] spanyol 

Campanella, Tommaso – [kampanella tommázó] olasz 
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campanelli – [kampanelli] olasz 

campanile – [kampanile] olasz 

Campanquiz – [kampankisz] spanyol 

Campanula persicifolia – [kampanula perzicifólia] latin 

Campari – [kampari] olasz 

Campbell-Bannerman, Sir Henry – [kembel benermen ször henri] angol 

Campbell, Roy – [kembel roj] angol 

Camp David – [kemp déjvid] angol 

Campeche – [kampecse] spanyol 

Campechuela – [kampecsuela] spanyol 

Campella – [kampelja] spanyol 

Campendonck, Heinrich – [kampendonk hejnrih] német 

Câmpeni – [kimpeny] román 

Camper, Pieter – [kamper píter] holland 

Campert, Remco – [kampert remkó] holland 

Camphuysen, Rafael Govertsz. – [kamphöjzen ráfael hóvertsz-zón] holland 

Câmpia Somešului – [kimpja szomesuluji] román 

Câmpia Turzii – [kimpja turzi] román 

Campi Bisenzio – [kampi biszenció] olasz 

Campidoglio – [kampidoljó] olasz 

Câmpie Turzii – [kimpje turzi] román 

Campigli, Massimo – [kampilji masszimó] olasz 

campignien – [kampinyien] francia 

Campilhas – [kampiljas] portugál 

Campillos – [kampiljosz] spanyol 

Câmpina – [kimpina] román 

Campion, Jane – [kempjon dzséjn] angol 

Campisteguí, Juan – [kampisztegi huan] spanyol 

Campoamor, Ramón de – [kampoamor ramon de] spanyol 

Campobasso – [kampobasszó] olasz 

Campo de’ Fiori, Piazza – [kampo de fjóri pjacca] olasz 

Campodolcino – [kampodolcsínó] olasz 

Campoformio – [kampoformjó] olasz 

Campomanes, Florencio – [kampomanesz florenszjó] spanyol 

Campomanes, Pedro Rodriguez – [kampomanesz pedró rodrigesz] spanyol 

Campo Marzio – [kampo marció] olasz 

Campo Mourão – [kampo moraun] portugál 

Campo San Bartolommeo – [kampó szan barolommeó] olasz 

Camposanto – [kamposzantó] olasz 

Campos, Geir – [kampusz zsejr] brazíliai portugál 

Campos Salles, Manoel Ferraz – [kamposz szaljesz manoel ferrasz] spanyol 

Campos, Siqueira – [kamposz szikejra] spanyol 

Campo y Zabaleta, Conrado del – [kampó i szavaleta konrádó del] spanyol 

Campsis radicans – [kampszisz radikansz] latin 

Campsomaris ephippium – [kampszomarisz efippium] latin 

camptodactylia – [kamptodaktilia] latin 

Camptorhynchus labradorius – [kamptorinhusz labradóriusz] latin 
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Câmpu Cetăţii – [kimpu csetöci]; [… csetaci] román 

Câmpulung la Tisa – [kimpulung la tisza] román 

Câmpuri – [kimpur] román 

campus – [kampusz] latin; [kempusz] angol 

Campus Martius – [kampusz marciusz] latin 

Camrose – [kemróz] angol 

Camsell Portage – [kemzel portidzs] angol 

Camuñas – [kamunyasz] spanyol 

Camus, Albert – [kamü alber] francia 

Camus, Marcel – [kamü marszel] francia 

Camusot de Marville – [kamüzó dö marvil] francia 

Cañada de Gómez – [kanyáda de gomesz] spanyol 

Canadian Club – [kenedien klab] angol 

Cañadon León – [kanyadon leon] spanyol 

canaille – [kanaj] francia 

Çanakkale – [csanakkale] török 

Canal du Midi – [kanal dü midi] francia 

Canalejas y Mendez, José – [kanalehasz i mendesz hoszé] spanyol 

Canaletto – [kanalettó] olasz 

canalicula lacrimalis – [kanalikula lakrimálisz] latin 

Canalis caroticus – [kanálisz karotikusz] latin 

Canal Zone – [kenel zón] angol 

Cañameras – [kanyamerasz] spanyol 

canarie – [kanari] francia 

Canavalia ensiformis – [kanavália ensziformisz] latin 

Cañaveral – [kanyaveral] spanyol 

Canavese – [kanavéze] olasz 

Canavieiras – [kanavjejrasz] brazíliai portugál 

Cañazo – [kanyaszo] spanyol 

Canberra – [kembera] angol 

Canby – [kembi] angol 

cancel – [kenszel] angol 

cancellum – [kancellum] latin 

cancerophobia – [kancerofóbia] latin 

cancerosus – [kancerózus(z)] latin 

Cancik – [dzsandzsik] török 

cancionero – [kanszjoneró] spanyol 

Çandarlı – [csandarli] török 

Candeille, Pierre-Joseph – [kandej pjer zsozef] francia 

Canderel – [kandrel] francia 

Cândeşti – [kindesty] román 

Candide – [kandid] francia 

Candide ou l’optimisme – [kandid u loptimizm] francia 

Candolle, Augustin Pyrame de – [kandol ogüszten piram dö] francia 

Candy Keene – [kendi kín] angol 

Canebière – [kanöbjer] francia 

Canens – [kanensz] latin 
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Canephora unicolor – [kanefora unikolor] latin 

Canesten – [kaneszten] mesterséges 

Cañete – [kanyete] spanyol 

Canet, Guillaume – [kane gijom] francia 

Canet-Plage – [kane plázs] francia 

Canetti, Elias – [kanetti éliász] német 

Canevale, Isidor – [kanöval izidor] francia 

Canevari, Demetrio – [kanevári demetrió] olasz 

Canford – [kenford] angol 

Canfranc – [kanfrank] spanyol 

Canfranc-Estación – [kanfrank esztaszjon] spanyol 

Čangalović, Jovan – [csangalovics jovan]; [csangalovity …] szerb 

Cangrande, Scaliger – [kangrande szkalidzser] olasz 

Canha – [kanya] portugál 

Çanhiri – [csanhiri] török 

Canicatti – [kanikatti] olasz 

Canidius – [kanidiusz] latin 

Caniglia, Maria – [kanilja maria] olasz 

Canik – [dzsanik] török 

Canillo – [kaniljó] spanyol 

Canio – [kánió] olasz 

Canis a non canendo – [kánisz a non kanendo] latin 

Canis lupus – [kánisz lupusz] latin 

canities – [kaníciesz] latin 

Cañizal – [kanyiszal] spanyol 

Cañizares, José de – [kanyiszaresz hoszé de] spanyol 

Çankırı – [csankiri] török 

Canlassi, Guido – [kanlasszi gvídó] olasz 

Cannae [kanné] latin 

Canned Heat – [kend hít] angol 

cannelloni – [kannellóni] olasz 

Cannes – [kann] francia 

Canneto sull’Oglio – [kannetó szul oljó] olasz 

Canning, George – [kening dzsordzs] angol 

Cannizzaro, Stanislao – [kanniddzáró sztaniszlaó] olasz 

Cano, Alonso – [kanó alonszó] spanyol 

Cano, José Luis – [kanó hoszé luisz] spanyol 

Canon – [kenon] angol 

Cañón de Rio Blanco – [kanyon de rió blankó] spanyol 

Canon-East Canon – [kenon íszt kenon] angol 

Canongate Church – [kenongéjt csörcs] angol 

canonica portio – [kanonika porció] latin 

Canosa di Puglia – [kanóza di pulja] olasz 

Canossa – [kanossza] olasz 

Canova, Antonio – [kanova antónjó] olasz 

Cánovas del Castillo, Antonio – [kanovasz del kasztiljó antonjó] spanyol 

Çanşa – [csansa] török 
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Cansever, Edip – [dzsanszever edip] török 

cantabile – [kantábile] olasz 

Cantabit vacuus coram latrone viator – [kantábit vakuusz koram latróne viátor] latin 

Cantacuzino, Şerban – [kantakuzino serban] román 

Cantalejo – [kantaleho] spanyol 

Cantanhede – [kantanyid] portugál 

Cantar de gesta – [kantar de heszta] spanyol 

Cantar de Mio Cid – [kantár de mio szid] spanyol 

Cantarini, Simone – [kantaríni szimóne] olasz 

cantastorie – [kantasztórie] olasz 

Cantata Profana – [kantáta profána] latin 

Cantatrice chauve, La lásd La cantatrice chauve 

cante jondo – [kante hondó] spanyol 

Cantelli, Guido – [kantelli gvídó] olasz 

Canteloube, Joseph – [kantölub zsozef] francia 

Cantemir, Dimitrie – [kantemir dimitrije] román 

Canterbury – [kenterböri] angol 

Canterville Ghost, The lásd The Canterville Ghost 

Cantharellus cibarius – [kantarellusz cibáriusz] latin 

Canth, Minna – [kant minna] svéd 

Can Tho – [kan thó] vietnami 

canthoplastica – [kantoplasztika] latin 

canthorrhaphia – [kantorráfia] latin 

canthus – [kantusz] latin 

canti carnascialeschi – [kanti karnassaleszki] olasz 

canticum – [kantikum] latin 

cantilena – [kantiléna] latin 

Cantillo y Muñoz, José Maria – [kantiljo i munyosz hoszé maria] spanyol 

cantimbanca – [kantimbanka] olasz 

Cantire – [kentájr] angol 

Cantling – [kentling] angol 

cantonale – [kantonále] olasz 

Cantone, Luigi – [kantóne luidzsi] olasz 

Cantoni, Simone – [kantóni szimóne] olasz 

Cantor – [kantor] német 

Cantor, Eddie – [kentor edi] angol 

cantoria – [kantória] olasz 

cantus firmus – [kántusz firmusz] latin 

Canudos – [kanudusz] brazíliai portugál 

Canuti, Domenico – [kanúti domenikó] olasz 

Canvey – [kenvi] angol 

canzona – [kancóna] olasz 

canzone – [kancóne] olasz 

canzonetta – [kanconetta] olasz 

Canyon Ferry – [kenjon feri] angol 

Canyonlands – [kenjonlendz] angol 

Cao Dai – [kau zaj] vietnami 
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Cão, Diogo – [kaun diogu] portugál 

Capablanca, José – [kapablanka hoszé] spanyol 

Capaccio – [kapaccsó] olasz 

Çapa, Celalettin – [csapa dzselalettin] török 

capacitor – [kepeszitor] angol 

Căpălnaş – [köpölnas]; [kapalnas] román 

Capbreton – [kabröton] francia 

Cap d’Antibes – [kap dantib] francia 

Cap de la Hague – [kap döla ag] francia 

Capdenac-Gare – [kadönak gár] francia 

Capdevielle, Pierre – [kadövjel pjer] francia 

Cape Canaveral – [kéjp keneverel] angol 

Cape Coral – [kéjp koral] angol 

Cape Girardeau – [kéjp zsirardó] angol 

Čapek, Karel – [csapek karel] cseh 

Capela de São Roque – [kapela di szaun rok] portugál 

Capel Curig – [kapel kirig] walesi 

capellanus – [kapellánusz] latin 

Capellari, Bartolomeo – [kapellári bartolómeó] olasz 

Capestang – [kapesztan] francia 

Capet, Lucien – [kape lüszjen] francia 

Cape Town – [kéjp taun] angol 

Capibara – [kapivara] spanyol 

Capilla del Obispo – [kapilja del obiszpó] spanyol 

Capilla Pérez, Joaquin – [kapilja peresz hoakin] 

capillaroscopia – [kapillaro-szkópia] latin 

Căpîlna – [köpilna]; [kapilna] román 

Capistrano, Giovanni da – [kapisztránó dzsovanni da] olasz 

Capitaine Fracasse, Le lásd Le capitaine Fracasse 

capitale crimen – [kapitále krimen] latin 

capitano – [kapitánó] olasz 

capitatio – [kapitáció] latin 

capitis deminutio – [kapitisz deminúció] latin 

capitulum – [kapitulum] latin 

Căpleni – [köpleny]; [kapleny] román 

Caplet, André – [kaple andré] francia 

Capodimonte – [kapodimonte] olasz 

Capodistria, Joannis – [kapodisztria joannisz] görög 

Capogrossi, Guarna Giuseppe – [kapogrosszi gvarna dzsuzeppe] olasz 

Capone, Al – [kapóne al] olasz; [kepóne el] angol 

caporale – [kaporál] francia 

Caporale – [kaporále] olasz 

Capo Spartivento – [kapo szpartiventó] olasz 

Capote, Truman – [kepóti trúmen] angol 

Cappella Sistina – [kappella szisztina] olasz 

Cappelle Medicee – [kappelle medicsée] olasz 

Cappuccilli, Piero – [kappuccsilli pjeró] olasz 
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cappuccino – [kappuccsínó]; [kapucsinó] olasz 

Capra, Frank – [kepra frenk]; [kapra …] angol 

Capreus – [kapreusz] görög 

Capri – [kapri] olasz 

Capriati, Jennifer – [kápriáti dzsenifer] v. [kepriáti …] angol 

capriccio – [kapriccsó] olasz 

Caprices de Marianne, Les lásd Les caprices de Marianne 

Caprichos – [kapricsosz] spanyol 

Caprifoliaceae – [kaprifóliaceé] latin 

Caprimulgiformes – [kaprimulgiformész] latin 

Caprino Veronese – [kaprínó veronéze] olasz 

capriole – [kapriole] olasz 

Caproni, Giorgio – [kapróni dzsordzsó] olasz 

caps lock – [kepsz lok] angol 

capsarius – [kapszáriusz] latin 

Capsella bursa pastoris – [kapszella bursza pasztorisz] latin 

Capshaw, Kate – [kepsó kéjt] angol 

Capsoderma – [kapszoderma] mesterséges 

capsula hepatis – [kapszula hepatisz] latin 

capsulectomia – [kapszulektómia] latin 

Captain Brassbound’s Conversion – [keptin brászbaundz konvörzson] angol 

Captain Rawes – [keptin róz] angol 

Captains Courageous – [keptinz karidzsoz] angol 

captatio benevolentiae – [kaptáció benevolencié] latin 

Captieu, Captieux – [kapsziő] francia 

capture – [kepcsör] angol 

Capua – [kápua] olasz 

Capuana, Luigi – [kapuána luidzsi] olasz 

Capucines, Boulevard des – [kapüszin bulvár de] francia 

Capulet – [kepjulet]; [kapulet] angol 

Capuletti – [kapuletti] olasz 

Capuletti i Montecchi – [kapuletti i montekki] olasz 

Căpuşu Mare – [köpusu mare]; [kapusu …] román 

caput – [kaput] latin 

caput femoris – [kaput femorisz] latin 

Capuzzi, Giuseppe Antonio – [kapucci dzsuzeppe antónió] olasz 

Capuzzi, Pasquale – [kapucci paszkvále] olasz 

caquetoire – [kakötoár] francia 

Caquot, Albert – [kakó alber] francia 

carabinieri – [karabinjeri] olasz 

Carabus coriaceus – [karabusz koriáceusz] latin 

Caracalla – [karakalla] latin 

Caracas – [karakasz] spanyol 

Caracol – [karakol] spanyol 

Caragiale, Costache – [karadzsále kosztake] román 

Caragiale, Ion Luca – [karadzsále jon luka] román 

Caragiu, Toma – [karadzsu toma] román 
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Caraglio, Gian Jacopo – [karaljó dzsan jakopó] olasz 

Carahue – [karaue] spanyol 

Caraion, Ion – [karajon jon] román 

Carajas – [karahasz] spanyol 

caramba – [karamba] spanyol 

Caramia, Giacinto – [karamja dzsacsintó] olasz 

Caran d’Ache – [karan das] francia 

Caransebeş – [karanszebes] román 

Caraş-Severin – [karas szeverin] román 

Carastelec – [karasztelek] román 

Carausius, Marcus Aurelius – [karauziusz markusz auréliusz] latin 

Caravaggio – [karavaddzsó] olasz 

Caravelas – [karavelasz] spanyol 

Caravelle – [karavel] francia 

Carbajal, Francisco – [karvahal fransziszkó] spanyol 

Carballeda – [karvaljeda] spanyol 

Carballino – [karvaljinó] spanyol 

Carbo activatus – [karbó aktivátusz] latin 

Carbo medicinalis – [karbó medicinálisz] latin 

carbonari – [karbonári] olasz 

Carbondale – [kárbondéjl] angol 

Carbone, Lodovico – [karbóne lodovíkó] olasz 

Carboneras – [karvonerasz]; [karbonerasz] spanyol 

Carbónero, José Moreno – [karvoneró hoszé morenó]; [karboneró …] spanyol 

Carbonne – [karbonn] francia 

Carbonnier, Jean – [karbonjé zsan] francia 

Carcajou – [karkazsu] francia 

Çarçani, Adil – [csarcsani adil] albán 

Carcare – [karkare] olasz 

Carcassonne – [karkaszonn] francia 

Carcinides maenas – [karcinidész ménász] latin 

carcinoma cervicis uteri – [karcinóma cervicisz uteri] latin 

carcinoma scirrhosum – [karcinóma szcirrózum] latin 

carcinomatosis – [karcinomatózis(z)] latin 

Carco, Francis – [karko franszisz] francia 

Carcross – [kárkrosz] angol 

Carda, Pedro Aguire – [karda pedro agire] spanyol 

Cardamine enneaphyllum – [kardamine enneafillum] latin 

Cardano, Girolamo – [kardánó dzsirolámó] olasz 

Cardarelli, Vincenzo – [kardarelli vincsencó] olasz 

Cardeña – [kardenya] spanyol 

Cardenal, Ernesto – [kardenál erneszto] spanyol 

Cárdenas, Lázaro – [kardenasz laszaró] spanyol 

Cardew – [kárdjú] angol 

cardiaca – [kardiaka] latin 

cardiectasia – [kardiektázia] latin 

Cardiff – [kárdif] angol 
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Cardigan, James Thomas Brudenell – [kárdigen dzséjmz tomasz brudnel] angol 

Cardiganshire – [kárdigensör] angol 

Cardillac – [kardijak] francia 

Cardinale, Claudia – [kardinále klaudia] olasz 

Cardiocrinum giganteum – [kardiokrínum giganteum] latin 

cardiomyopathia – [kardio-miopátia] latin 

cardiorespiratoricus – [kardio-reszpiratórikus(z)] latin 

cardo – [kardó] latin 

Cardone, Nathalie – [kardon natali] francia 

Cardon, Pascale – [kardon paszkal] francia 

Cardoso Pires, José – [kardoszu piris zsuzé] portugál 

Carducci, Giosuè – [karduccsi dzsozue] olasz 

Carducho, Vicente – [karducsó viszente] spanyol 

Carduelis chloris – [karduelisz klorisz] latin 

Carduelis cucullata – [karduelisz kukulláta] latin 

Carduelis spinus – [karduelisz szpinusz] latin 

Carduus nutans – [karduusz nutansz] latin 

Cardwell – [kárdvel] angol 

Carefree – [keerfrí] angol 

Careggi – [kareddzsi] olasz 

Carei – [karej] román 

Care killed a cat – [keer kild e ket] angol 

Carelli, Gabriele – [karelli gabriele] olasz 

Carestini, Giovanni – [karesztíni dzsovanni] olasz 

Carette, Julien – [karet zsüljen] francia 

Carew, Thomas – [kerú tomesz] angol 

Carey, Henry Charles – [keeri henri csárlz] angol 

Carey, Joyce – [keeri dzsojsz] angol 

carezzando – [kareccandó] olasz 

Carfax – [kárfeksz] angol 

Carhais-Plouguer – [kare plugé] francia 

Cariacica – [karjaszika] portugál 

Carías Andino, Tiburcio – [kariasz andinó tiburszió] spanyol 

Cariati – [karjáti] olasz 

Caribou – [keribú] angol 

Carides, Gia – [keridisz dzsia] angol 

Caridis, Miltiadis – [karidisz miltiadisz] újgörög 

caries – [kariesz] latin 

caries dentis – [kariesz dentisz] latin 

Carignan – [karinyan] francia 

Carignano – [karinyánó] olasz 

Carillo, Alfonso – [kariljo alfonszó] spanyol 

carillon – [karijon] francia 

Cariñena – [karinyena] spanyol 

Cariou, Jean – [kariu zsan] francia 

Carisbrooke – [kerizbruk] angol 

carissime – [karisszime] olasz 
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Carissimi, Giacomo – [karisszimi dzsakomó] olasz 

caritas – [karitász] latin 

Carjat, Étienne – [karzsa etjenn] francia 

Carlès, Jean-Antione – [karlesz zsan antoan] francia 

Carleton Place – [kárlton pléjsz] angol 

Carlevaris, Luca – [karlevarisz lúka] olasz 

Carlheim-Gyllenskjöld, Sigrid – [kallhejm jüllensöld szígrid] svéd 

Carlier, François – [karlié franszoa] francia 

Carli, Gian Rinaldo – [karli dzsan rinaldó] olasz 

Carlina acaulis – [karlina akaulisz] latin 

Carlisle – [karlájl] angol 

Carlone, Giovanni Battista – [karlóne dzsovanni battiszta] olasz 

Carlos Chagas – [karlusz sagasz] brazíliai portugál 

Carlson Wagonlit Travel – [kárlszon vagonli trevel] angol 

Carlsson, Ingvar Gösta – [kallson ingvár jöszta] svéd 

Carlyle, Thomas – [karlájl tomasz] angol 

Carl Zeiss Opton – [karl cejsz opton] német 

Carmagnole – [karmanyol] francia 

Carman, William Bliss – [kármen viljem blisz] angol 

Carmarthen – [kemárden] angol 

Carmaux – [karmó] francia 

Carmel – [kármel] angol 

Carmela – [kármela] spanyol 

carmen – [karmen] latin 

Carmen – [karmen] spanyol 

Carmencita – [karmenszita] spanyol 

Carmentis – [karmentisz] latin 

Carmichael, Hoagy – [kármájkel hógi] angol 

Carmina Burana – [kármina burána] latin 

Carmona, Antonio de Fragoso – [karmona antonju di fragoszu] portugál 

Carmontelle, Louis – [karmontel lui] francia 

Carnac – [karnak] francia 

carnarium – [karnárium] latin 

Carnarvon – [kenárvon] angol 

carnation – [karnaszjon] francia; [karnéjsn] angol 

Carnavalet, Musée – [karnavale müzé] francia 

Carnegie Hall – [kárnegi hól] angol 

Carné, Marcel – [karné marszel] francia 

Cârneşti – [kirnesty] román 

carnet – [karné] francia 

Carnet-Plage – [karne plázs] francia 

Carney, Harry – [kárni heri] angol 

Carnivora – [karnivora] latin 

Carnochan – [kárnoken] angol; [kárnohan] skót 

Čárnogursky, Ján – [csarnogurszki jan] szlovák 

Carnot, Lazare – [karnó lazar] francia 

Carnot, Nicolas Léonard Sadi – [karnó nikola leonár szadi] francia 
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Carnuntum – [karnuntum] latin 

caro luxurians – [káró lukszuriansz] latin 

Caroit, Philippe – [karoa filip] francia 

Carol d’Esgrignon – [karol dezgrinyon] francia 

Carolina – [kerolájna]; [karolina] angol 

Carol Milford Kennicott – [kerol milford kenikot] angol 

Caron, Leslie – [keron lezli] angol 

Carossa, Hans – [karossza hansz] német 

Carothers, Hume Wallace – [keraderz hjúm volisz] angol 

Carothers McCaslin – [keraderz mekkászlin] angol 

carotis – [karotisz] latin 

carotis sinus – [karotisz szinusz] latin 

Carouge – [karuzs] francia 

Carpaccio, Vittore – [karpaccsó vittóre] olasz 

Carpaţi – [karpac] román 

Carpeaux, Jean-Baptiste – [karpó zsan batiszt] francia 

Carpe diem – [karpe diem] latin 

Carpelan, Bo – [karpelan bú] svéd 

Carpenato Piacentino – [karpenátó pjacsentínó] olasz 

Carpentaria – [karpenteeria] angol 

Carpenter, Constance – [karpenter konsztensz] angol 

Carpenter, Kenneth – [kárpenter keneth] angol 

Carpentier, Alejo – [karpentjer alehó] spanyol 

Carpentras – [karpantra] francia 

Carpiagne – [karpiany] francia 

Cărpinenii – [körpinenyi]; [karpinenyi] román 

Carpinus betulus – [karpínusz betulusz] latin 

Carpioni, Giulio – [karpióni dzsúlió] olasz 

Carpmael – [kárpméjl] angol 

Carrà, Carlo – [karra karló] olasz 

Carracci, Annibale – [karraccsi annibále] olasz 

Carracciolo, Giovanni Battista – [karracs-csoló dzsovanni battiszta] olasz 

Carradine, John – [keredin dzson] angol 

Carranza, Venustiano – [karransza venusztjánó] spanyol 

Carrasco, Sanson – [karraszkó szanszon] spanyol 

Carrasqueiro – [karraskejru] portugál 

Carrasqueta – [karraszketa] spanyol 

Carrasquilla, Tomás – [karraszkilja tomasz] spanyol 

Carré des Arts – [karé dez ár] francia 

Carré, Ferdinand – [karé ferdinan] francia 

Carreño de Miranda, Juan – [karrenyó de miranda huan] spanyol 

Carreño, Teresa – [karrenyó teresza] spanyol 

Carreras, José – [karrerasz hoszé] spanyol 

Carrera y Andrade, Jorge – [karrera i andrade horhe] spanyol 

Carrero Blanco, Luis – [karreró blankó luisz] spanyol 

Carrhae – [keri] angol 

Carrickfergus – [kerikförgasz] angol 
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Carrick on Shannon – [kerik on senon] angol 

Carriera, Rosalba Giovanna – [karrjera rozalba dzsovanna] olasz 

Carrier-Belleuse, Albert – [karjé belőz alber] francia 

Carrière, Eugène – [karjer özsen] francia 

Carrière, Jean-Claude – [karjer zsan klod] francia 

Carrières – [karjer] francia 

Carrier, Jean Baptiste – [karjé zsan batiszt] francia 

Carriès, Jean – [karjesz zsan] francia 

Carrigan, Sarah – [kerigen szára] angol 

Carrillo, Santiago – [karriljó szantjágó] spanyol 

Carrillo Trujillo, Julián Antonio – [karriljó truhiljó huljan antonjó] spanyol 

Carrington, Lord Peter – [kerinkton lord píter] angol 

Carrington, Richard Christopher – [kerinkton ricsárd krisztofer] angol 

Carrio de la Vandera, Alonso – [karrjó de la vandera alonszó] spanyol 

Carrion de Calatrava – [karrjon de kalatrava] spanyol 

carroccio – [karroccsó] olasz 

Carroll, Lewis – [kerol lúiz] angol 

Carrollton – [kerolton] angol 

Carro, Sanchez – [karró szancsesz] spanyol 

Carrucci, Jacopo da – [karruccsi, jakopó da] olasz 

Carruthers – [keraderz] angol 

Carruth, Michael – [kerad májkl] angol 

Carry-le-Rouet – [kari lö rue] francia 

Çarşamba – [csarsamba] török 

Carshalton – [kársolton] v. [kesolton] angol 

Carson City – [kárszon sziti] angol 

Carstairs, John Paddy – [karszterz dzson pedi] angol 

Carsten Curator – [karszten kurátor] német 

Carstens, Asmus Jakob – [karsztensz azmusz jákob] német 

Carstensen, Margit – [karsztenzen margit] német 

Carstone, Richard – [kársztón ricsárd] angol 

Cârţa – [kirca] román 

Cartagena – [kartahéna]; [kartagéna] spanyol 

Cartailhac, Émile – [kartelak emil] francia 

Cartan, Élie Joseph – [kartan eli zsozef] francia 

Cartaphilus – [kartafilusz] latin 

Cărtărescu, Mircea – [körtöreszku mircsa]; [kartareszku …] román 

Cartaya – [kartaja] spanyol 

carte blanche – [kart blans] francia 

carte maximum – [kart makszimom] francia 

Carter, Bridie – [kárter brájdi] angol 

Carteret, Philip – [kartöre filip] francia 

Carter, Hamish – [kárter hemis] angol 

Carter, Howard – [kárter hauard] angol 

Carter, Jimmy – [kárter dzsimi] angol 

Cartesius – [kartéziusz] latin 

Carthamus tinctorius – [kartamusz tinktóriusz] latin 
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Cartier-Bresson, Henri – [kartjé breszon anri] francia 

Cartier, Jacques – [kartjé zsak] francia 

cartilagineus – [kartilagineusz] latin 

cartilago – [kartilágó] latin 

cartilago fibrosa – [kartilágó fibróza] latin 

Cartlidge, Katrin – [kártlidzs ketrin] angol 

cartonnier – [kartonjé] francia 

Carton, Pauline – [karton polin] francia 

Carton, Sidney – [kárton szidni] angol 

cartouche – [kartus] francia 

cartridge disk – [kártridzs diszk] angol 

Cartuja – [kartuha] spanyol 

Cartwright, John – [kártrájt dzson] angol 

Carucci, Jacopo – [karuccsi jakopó] olasz 

caruncula – [karunkula] latin 

caruncula sublingualis – [karunkula szublingválisz] latin 

Carus, Marcus Aurelius – [kárusz markusz auréliusz] latin 

Caruso, Enrico – [karúzó enrikó] olasz 

Carvajal, Esther – [karvahal eszter] spanyol 

Carvajal, Juan – [karvahal huan] spanyol 

Carvalho, Janelson – [karvalju zsanelszon] brazíliai portugál 

Carvalho, José de – [karvalju zsuzé di] portugál 

Carvallo, Manuel – [karvaljo manuel] spanyol 

Carver, Raymond – [kárver réjmond] angol 

Carvoeiro – [karvuejru] portugál 

Carya cordiformis – [karia kordiformisz] latin 

Cary, Joyce – [keeri dzsojsz] angol 

Caryll – [keril] angol 

caryolysis – [kariolízis(z)] latin 

Caryophillales – [kariofillálesz] latin 

caryopicnosis – [kariopiknózis(z)] latin 

Caryota mitis – [karióta mitisz] latin 

Carysfort – [keriszfort] angol 

Carzou, Jean – [karzu zsan] francia 

Casablanca – [kaszablanka] spanyol 

Casa Branca – [kasza branka] portugál 

Casa de Bernarda Alba, La lásd La casa de Bernarda Alba 

Casa de Campo – [kasza de kampó] spanyol 

Casa de Cisneros – [kasza de szisznerosz] spanyol 

Casa de la Hermandad – [kasza de la ermandad] spanyol 

Casa de las Americas – [kasza de lasz amerikasz] spanyol 

Casadesus, Robert – [kaszadszü rober] francia 

Casagrande, Marco – [kazagrande markó] olasz 

Casal Boccone – [kazál bokkóne] olasz 

Casalecchio di Reno – [kazalekkjó di rénó] olasz 

Casale Monferrato – [kazále monferrátó] olasz 

Casal, Julián del – [kaszal hulján del] spanyol 
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Casalmaggiore – [kazalmaddzsóre] olasz 

Casals, Pablo – [kaszalsz pablo]; [kazalsz …] spanyol-katalán 

Casamayor, Joel – [kaszamajor hoel] spanyol 

Casanova, Giacomo Girolamo – [kazanova dzsakomó dzsirolámó]; [kaszanova …] latin 

Casanovas, Oscar – [kaszanovasz oszkár] spanyol 

Casarès, Maria – [kazaresz maria] francia 

Casares, María – [kaszaresz maria] spanyol 

Casa Ricordi – [káza rikordi] olasz 

Casaroli, Agostino – [kazaróli agosztínó] olasz 

Casa Scînteii – [kasza szkinteji] román 

Casas de Juan Nuñez – [kaszasz de huan nunyesz] spanyol 

Casas Ibañez – [kaszasz ivanyesz]; [… ibanyesz] spanyol 

Casati, Gabrio – [kazáti gabrió] olasz 

Casaubon, Isaac – [kazobon izak] francia 

Casa y Novoa, Fernando – [kasza i novoa fernandó] spanyol 

Cascabel, César – [kaszkabel szezár] francia 

Cascade Ranges – [keszkéjd réjndzsiz] angol 

Cascais – [kaskajs] portugál 

Cascajal – [kaszkahal] spanyol 

Casca, Publius Servilius – [kaszka publiusz szerviliusz] latin 

Cascata – [kaszkáta] olasz 

Cascavel – [kaszkavel] brazíliai portugál 

Cascina – [kasína] olasz 

CASE lásd Computer Aided Software … 

case law – [kéjsz ló] angol 

Casella, Alfredo – [kazella alfrédó] olasz 

Casement, Sir Roger David – [kéjszment ször rodzser déjvid] angol 

Caserta – [kazerta] olasz 

case study – [kéjsz sztadi] angol 

Caseus et panis sunt optima fercula sanis – [kaszeusz et pánisz szunt optima ferkula 

szánisz] latin 

Casey, Richard Gardiner – [kéjszi ricsárd gárdiner] angol 

Casey, Sarah – [kéjszi szára] angol 

cash and carry – [kes end keri] angol 

cash flow – [kes fló] angol 

Cashel Byron’s Profession – [kesl bájronz profeson] angol 

Cashmere – [kesmír] angol 

Casiano, Julio – [kaszjanó huljó] spanyol 

Casillas, Tomás – [kasziljasz tomasz] spanyol 

Casimir-Périer, Jean Paul Pierre – [kazimir perjé zsan pol pjer] francia 

Casiquiare – [kaszikjáre] spanyol 

Caskel, Werner – [kaszkel verner] német 

Caskey, John Langdon – [keszki dzson lengdon] angol 

Čáslav – [csaszlav] cseh 

Časlavská, Věra – [csaszlavszka vjera] cseh 

Caslon, Wilson – [kezlon vilzon] angol 

Casmilla – [kaszmilla] latin 
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Casoli – [kazóli] olasz 

Caşolţ – [kasolc] román 

Casona, Alejandro – [kaszona alehandró] spanyol 

Casorati, Felice – [kazoráti felicse] olasz 

Caso y Andrade, Alfonso – [kaszo i andrade alfonszó] spanyol 

Casparini, Eugenio – [kaszparíni eudzsénió] olasz 

Cassá de la Selva – [kassza de la szelva] spanyol 

Cassado, Gaspar – [kasszadó gaszpar] spanyol 

Cassandra – [kasszandra] görög 

Cassano, Giuseppe – [kasszánó dzsuzeppe] olasz 

cassapanca – [kasszapanka] olasz 

Cassara, Andrea – [kasszara andrea] olasz 

Cassatt, Mary – [keszet meeri] angol 

Cassavetes, John – [keszevetisz dzson] angol 

cassazione – [kasszációne] olasz 

Cassegrain, Giovanni – [kasz(ö)gren dzsovanni] francia 

Cassel, Jean-Pierre – [kaszel zsan pjer] francia 

Cassell, Karl Gustav – [kasszel kall güsztav] svéd 

Cassel, Seymour – [keszel szímór] angol 

Casserio, Giulio – [kasszérió dzsúlió] olasz 

Cassiano, Giovanni – [kasszjánó dzsovanni] olasz 

Cassia siamea – [kasszia sziámea] latin 

Cassidy, Butch – [keszidi bucs] angol 

Cassidy, Jack – [keszidi dzsek] angol 

Cassinelli, Riccardo – [kasszinelli rikkárdó] olasz 

Cassini, Jacques-Dominique – [kaszini zsak dominik] francia 

Cassino – [kasszinó] olasz 

Cassin, René – [kaszen röné] francia 

Cassio – [kasszió] olasz 

Cassiodorus, Magnus Aurelius – [kassziodórusz magnusz auréliusz] latin 

Cassiope fastigiata – [kassziopé fasztigiáta] latin 

Cassiopeia – [kassziopeja] görög 

Cassirer, Ernst – [kasszirer ernszt] német 

Cassis – [kaszisz] francia 

Cass Lake – [kesz léjk] angol 

Cassola, Carlo – [kasszola karló] olasz 

Cassone, Giuseppe – [kasszóne dzsuzeppe] olasz 

Cassou, Jean – [kaszu zsan] francia 

Casta est, quem nemo rogavit – [kaszta eszt kvem némó rogávit] latin 

Castagna, Gianbattista – [kasztannya dzsambattiszta] olasz 

Castagno, Andrea del – [kasztannyó andrea del] olasz 

Castagnone, Riccardo – [kasztannyóne rikkárdó] olasz 

Castaldo, Gianbattista – [kasztaldó dzsambattiszta] olasz 

Castalla – [kasztalja] spanyol 

Castanea sativa – [kasztánea szatíva] latin 

Castanhal – [kasztanyal] portugál 

Castañón, Federico – [kasztanyon federikó] spanyol 
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Castanopsis cuspidata – [kasztanopszisz kuspidáta] latin 

Castaño Viejo – [kasztanyó vjehó] spanyol 

Castasegna – [kasztaszennya] olasz 

Casteggio – [kaszteddzsó] olasz 

Castejón de Sos – [kasztehon de szosz] spanyol 

Castejón, Pedro – [kasztehon pedró] spanyol 

Castelar y Ripoll, Emilio – [kasztelár i ripolj emiljó] spanyol 

Castel di Sangro – [kasztel di szangró] olasz 

Castelfranco, Zorzi da – [kasztelfrankó dzordzi da] olasz 

Castelfuerte, Márquez de – [kasztelfuerte markesz de] spanyol 

Castelhanos, João de – [kastiljanus zsuaun di] portugál 

Castellammare di Stabia – [kasztellammáre di sztábia] olasz 

castellanus – [kasztellánusz] latin 

Castellar de Santiago – [kaszteljár de szantjágó] spanyol 

Castellar de Santisteban – [kaszteljár de szantiszteván] spanyol 

Castell de Cabres – [kasztelj de kabresz] katalán 

Castello, Francesco da – [kasztelló francseszkó da] olasz 

Castellón de la Plana – [kaszteljon de la plána] spanyol 

Castello Sforzesco – [kasztelló szforceszkó] olasz 

Castellote – [kaszteljote] spanyol 

castellum – [kasztellum] latin 

Castelnau Road – [kászlnó ród] angol 

Castelnaudary – [kasztelnodari] francia 

Castelnau-de-Médoc – [kasztelnó dö medok] francia 

Castelnuovo-Tedesco, Mario – [kasztelnuóvó tedeszkó márió] olasz 

Castelo Branco, Camilo – [kastelu branku kamilu] portugál 

Castelo Branco, Humberto – [kastelu branku umbertu] portugál 

Castel San Giovanni – [kasztel szan dzsovanni] olasz 

Castel Santangelo – [kasztel szantandzseló] olasz 

Castelsarrasin – [kasztelszaraszen] francia 

Castelvecchio – [kasztelvekkjó] olasz 

castigatio – [kasztigáció] latin 

Castigliani, Francesco Saverio – [kasztiljáni francseszkó szaverió] olasz 

Castigliano, Carlo – [kasztiljánó karló] olasz 

Castiglione, Baldassare – [kasztiljóne baldasszáre] olasz 

Castiglioni, Niccolò – [kasztiljóni nikkoló] olasz 

Castilho, António Feliciano – [kastilju antonju feliszjánu] portugál 

Castilla – [kasztilja] spanyol 

Castillejo, Cristóbal de – [kasztiljeho krisztoval de] spanyol 

Castillet – [kasztije] francia 

Castillo Armas, Carlos – [kasztiljó armasz karlosz] spanyol 

Castillón – [kasztiljon] spanyol 

Castillon-en-Couserans – [kasztijon an kuzeran] francia 

Castillon-la-Bataille – [kasztijon la bataj] francia 

Castillonnès – [kasztijonesz] francia 

Castillo y Saavedra, Antonio del – [kasztiljó i szávedra antonjo del] spanyol 

Casti Piani – [kaszti pjáni] olasz 
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Castis omnia casta – [kasztisz omnia kaszta] latin 

Castle, Nick – [kászl nik] angol 

Castlerea – [kászlréj] angol 

Castlereagh, Robert Stewart – [kászlréj robert sztjuárt] angol 

Castlewood – [kászlvud] angol 

Castor – [kasztór] görög 

Castoriadis, Cornelius – [kasztoriadisz korneliüsz] francia 

Castorp, Hans – [kasztorp hansz] német 

Castracini, Castruccio – [kasztracsíni kasztruccsó] olasz 

Castrén, Mathias Aleksanteri – [kasztrén matiasz alekszanteri] finn 

Castres, Musée de – [kasztr müzé de] francia 

Castries – [kásztrísz] angol 

Castro – [kasztró] spanyol; [kastru] európai portugál; [kasztru] brazíliai portugál 

Castro Alves, Antônio de – [kasztru alvesz antónju di] brazíliai portugál 

Castro, Eugénio de – [kastru euzsenju di] portugál 

Castro, Fidel – [kasztró fidel] spanyol 

Castro, Inês de – [kastru inezs di] portugál 

Castrojeriz – [kasztroherisz] spanyol 

Castro, Juan José – [kasztró huan hoszé] spanyol 

Castro Marim – [kastru marin] portugál 

Castrop-Rauxel – [kasztrop raukszel] német 

Castroreale – [kasztroreále] olasz 

Castro, Rosalia de – [kasztró roszalja de] spanyol 

Castro Ruz, Fidel – [kasztró rusz fidel] spanyol 

Castrovillari – [kasztrovillári] olasz 

Castro y Bellvis, Guillén de – [kasztró i beljvisz giljen de] spanyol 

castrum – [kasztrum] latin 

castrum doloris – [kasztrum dolórisz] latin 

casus belli – [kázusz belli] latin 

casus bibendi – [kázusz bibendi] latin 

casus foederis – [kázusz főderisz] latin 

casus irrealis – [kázusz irreálisz] latin 

casus potentialis – [kázusz potenciálisz] latin 

casus realis – [kázusz reálisz] latin 

Caswell – [kezvel] angol 

CAT lásd Computer Aided Testing 

Caţa – [kaca] román 

Cataflam – [kataflam] mesterséges 

Cataguases – [katagvaszisz] brazíliai portugál 

Catalani, Alfredo – [kataláni alfrédó] olasz 

Catalani, Angela – [kataláni andzsela] olasz 

Catalão – [katalaun] portugál 

Catalaunum – [katalaunum] latin 

Çatalca – [csataldzsa] török 

Catal Hüyük – [dzsatal hüjük] török 

Catalinón – [katalinon] spanyol 

Catalpa speciosa – [katalpa szpecióza] latin 
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Catamarca – [katamarka] spanyol 

Catania – [katánia] olasz 

Catanzaro – [katancáró] olasz 

Cataqueamã – [katakeaman] portugál 

cataracta glaucomatosa – [katarakta glaukomatóza] latin 

Catargiu, Radu – [katardzsiu radu] román 

catarrhus aestivalis – [katarrusz észtiválisz] latin 

catathymia – [katatímia] latin 

catch as catch can – [kecs esz kecs ken] angol 

Catcher in the Rye, The lásd The Catcher in the Rye 

Catch-22 – [kecs tventitú] angol 

catena – [katéna] latin 

catenaccio – [katenaccsó] olasz 

catenarium – [katenárium] latin 

Catena, Vincenzo – [katéna vincsencó] olasz 

Caterham – [kéjterem] angol 

catering – [kéjtering] angol 

caterpillar – [keterpiler] angol 

Catesby – [kéjtszbi] angol 

catgut – [ketgat] angol 

Catharanthus roseus – [katarantusz rózeusz] latin 

cathartica – [katartika] latin 

Cathcart – [kethkárt] angol 

Cathédrale Notre-Dame – [katedrál notrödam] francia 

Cathédrale St-Bénigne – [katedral szent beniny] francia 

Cathelineau, Jacques – [katlinó zsak] francia 

Catherijne Baan – [katerejne bán] holland 

Catherine Barkley – [kethrin bárkli] angol 

Catherine Earnshow – [kethrin őrnsó] angol 

Cathérine Hubscher – [katrin übszer] francia 

Catherine Ireland – [kethrin ájlend] angol 

Catherine Sloper – [kethrin szlóper] angol 

Catherine Swynford – [kethrin szvinford] angol 

Cather, Willa – [keder vila] angol 

Catherwood, Ethel – [kedervud ethel] angol 

Cathness – [kethnesz] angol 

cathode ray tube (CRT) – [kethód réj tjúb] angol 

Cathy Ames – [kethi éjmz] angol 

Catilina, Lucius Sergius – [katilina lúciusz szergiusz] latin 

Catillon-sur-Sambre – [katijon szür szambr] francia 

catinga – [katinga] portugál 

Catlett, Big Sid – [ketlit big szid] angol 

Catlin, George – [ketlin dzsordzs] angol 

Catocala elocata – [katokala elokáta] latin 

catochus – [katohusz] latin 

Cato, Marcus Portius – [kátó markusz porciusz] latin 

Catonsville – [kéjtonzvil] angol 
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Caton-Thompson, Gertrude – [keton tompzon görtrúd] angol 

Catreus – [katreusz] görög 

Catriona Drummond – [ketrióna dramond] angol 

Cats, Jacob – [katsz jákob] holland 

Catskill – [ketszkil] angol 

Cattanach – [keteneg] angol; [ketenáh] skót 

Cattaneo, Antonio – [kattáneó antonjó] olasz 

Cattaro – [kattaró] olasz 

Cattell, James McKean – [ketel dzséjmz mekín] angol 

Cattleya aurantiaca – [kattléja aurantiáka] latin 

Cattolica Eraclea – [kattolika eraklea] olasz 

Catullus, Caius Valerius – [katullusz kájusz valériusz] latin 

Cauaceu – [kauacseu] román 

Cauchie, Maurice – [kosi morisz] francia 

Cauchon, Pierre – [koson pjer] francia 

Cauchy, Augustin Louis – [kosi ogüszten lui] francia 

cauda helicis – [kauda helicisz] latin 

caudillo – [kaudiljó] spanyol 

Caudry – [kodri] francia 

Caudwell, Christopher – [kódvel krisztofer] angol 

Caulaincourt, Armand Augustin – [kolenkúr arman ogüszten] francia 

Caulfield, Holden – [kólfíld hólden] angol 

Caulkins, Tracy – [kolkinz tréjszi] angol 

Caumartin, Louis-François – [komarten lui franszoa] francia 

Caumont, Arcisse de – [komon arszisz dö] francia 

Caumont-sur-Durance – [komon-szür düransz] francia 

Caunes, Antoine de – [kon antoan dö] francia 

Cauquenes – [kaukenesz] spanyol 

causalgia – [kauzalgia] latin 

causa bibendi – [kauza bibendi] latin 

causa efficiens – [kauza efficiensz] latin 

causa finalis – [kauza finálisz] latin 

causa finita – [kauza finíta] latin 

causa formalis – [kauza formálisz] latin 

causa materialis – [kauza materiálisz] latin 

causa sui – [kauza szui] latin 

causativum – [kauzatívum] latin 

causeur – [kozőr] francia 

causeuse – [kozőz] francia 

Causeway Head – [kózvéj hed] angol 

causse – [kosz] francia 

Causse-de-la-Selle – [kosz dö la szel] francia 

causticum – [kausztikum] latin 

cautela – [kautéla] latin 

Cauterets – [kotöre] francia 

cauterium – [kautérium] latin 

Cauvin, Jean – [koven zsan] francia 
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Cauwenberg – [kauvenberh] holland 

Cavaco Silva, Annibal – [kavaku szilva anibál] portugál 

Cavaglià – [kavalja] olasz 

Cavagna, Giovanni Battista – [kavannya dzsovanni battiszta] olasz 

Cavaignac, Louis Eugène – [kavenyak lui özsen] francia 

Cavaillé-Coll, Aristide – [kavajé kol arisztid] francia 

Cavaillon – [kavajon] francia 

cavaiola – [kavajola] olasz 

Cavalcanti, Guido – [kavalkanti gvídó] olasz 

cavaliere – [kavaljere] olasz 

Cavaliere inesistente, Il lásd Il cavaliere inesistente 

Cavalieri, Emilio de’ – [kavaljeri emiljó de] olasz 

Cavalieri, Francesco Bonaventura – [kavaljeri francseszkó bonaventúra] olasz 

Cavallari, Simona – [kavallári szimóna] olasz 

Cavalleria rusticana – [kavallería rusztikána] olasz 

Cavalli, Francesco – [kavalli francseszkó] olasz 

Cavallini, Pietro – [kavallíni pjetró] olasz 

Cavallino, Bernardo – [kavallínó bernardó] olasz 

Cavani, Liliana – [kaváni liljána] olasz 

Cavaradossi – [kavaradosszi] olasz 

cavata – [kaváta] olasz 

cavatina – [kavatína] olasz 

Cavazzola – [kavaddzola] olasz 

Cavazzoni, Girolamo – [kavaddzóni dzsirolámó] olasz 

Caveant consules ne quid res publica detrimenti capiat – [kaveant konszulesz né kvid 

rész publika detrimenti kapiat] latin 

Cave canem – [kave kanem] latin 

Cavedone, Giacomo – [kavedóne dzsakomó] olasz 

Cavé, François – [kavé franszoa] francia 

Cavendish, Henry – [kevendis henri] angol 

Cave ne cadas – [kave ne kadász] latin 

Caventou, Jean Baptiste – [kavantu zsan batiszt] francia 

Caventou, Joseph-Bienaimé – [kavantu zsozef bjenemé] francia 

Caverject – [kaverjekt] mesterséges 

Caversham – [keversem] angol 

Caves du Vatican, Les lásd Les caves du Vatican 

Cavezzo – [kaveccó] olasz 

Cavia porcellus – [kávia porcellusz] latin 

Cavolini, Alessandro – [kavolíni alesz-szandró] olasz 

Cavour, Camillo Benso di – [kavúr kamillo benszo di] olasz 

cavum thoracis – [kávum toracisz] latin 

Çavuşlar – [csavuslar] török 

Cawdor – [kódor] angol 

Cawley, Warren – [kóli voren] angol 

Caxés, Eugenio – [kahesz euhénjo] spanyol 

Caxias – [kasiasz] brazíliai portugál 

Caxton, William – [kekszton viljem] angol 
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Cayambe – [kajambe] spanyol 

Cayatte, André – [kajat andré] francia 

Cayce – [kéjsz] angol 

Cayenne – [kajenn] francia 

Cayeux, Lucien – [kajő lüszjen] francia 

Cayley, Arthur – [kéjli árthur] angol 

Cayley, Sir George – [kéjli ször dzsordzs] angol 

Caylus, Anne Claude Philippe – [kelüsz ann klod filip] francia 

Cayman Islands – [kéjmen ájlendz] angol 

Cayón – [kajon] spanyol 

Cayrol, Jean – [kerol zsan] francia 

Cazaubon – [kazobon] francia 

Cazeneuve, Jean – [kaznöv zsan] francia 

Cazères – [kazer] francia 

Cazorla – [kaszorla] spanyol 

Cazotte, Jacques – [kazot zsak] francia 

Cazzaniga, Tommaso – [kaccaniga tommázó] olasz 

Cazzati, Maurizio – [kaddzáti maurícjó] olasz 

CB lásd Citizens Band 

CBC lásd Cornering Brake Control 

CBEMA lásd Computer and Business … 

CBS [szíbíesz] lásd Columbia Broadcasting System 

CCD lásd Charge Coupled Device 

CD lásd corps diplomatique 

CD Builders – [szídí bilderz] angol 

CD-R lásd compact disc-recordable 

CD-ROM lásd compact disc-read … 

CDS lásd Circuit Data Service 

CDU lásd Christlich-Demokratische … 

CE lásd Council of Europe 

Ceahlău – [csahlöu]; [csahlau] román 

Cean – [csan] román 

Ceanu Mare – [csanu mare] román 

Ceará – [sziara] portugál 

Ceauşescu, Nicolae – [csauseszku nikoláj]; [*csaucseszku …] román 

Ceauşu de Câmpie – [csausu de kimpje] román 

Cebotari – [csebotarj] román 

Ceccaldi, Daniele – [csekkaldi daniele] olasz 

Ceccato, Aldo – [csekkátó aldó] olasz 

Cecchetti, Enrico – [csekketti enrikó] olasz 

Cecchi D’Amico, Suso – [csekki damikó szuzó] olasz 

Cecchi, Emilio – [csekki emiljó] olasz 

Cecchignola – [csekkinyóla] olasz 

Cecco Angiolieri – [csekkó andzsolieri] olasz 

Čech, Svatopluk – [cseh szvatopluk] cseh 

Cécile de Volanges – [szeszil dö volanzs] francia 

Cécile de Walterbourg – [szeszil dö valterbur] francia 



 

140 

Cécile Pasquier – [szeszil paszkjé] francia 

Cecilia M. Beale – [szeszílja em bíl] angol 

Cecil of Chelwood – [szeszil av cselvud] angol 

Cecil, William – [szeszil viljem] angol 

Ceclor – [ceklor] mesterséges 

Cecrops – [kekropsz] görög 

Cedant arma togae, concedat laurea laudi – [cédant arma togé koncédat laurea laudi] 

latin 

Cedar Rapids – [szídar repidz] angol 

Cederlund, Gösta – [széderlünd jöszta] svéd 

Cederström, Ture von – [széderstrőm tűre fon] svéd 

cedille – [szedij] francia 

Cédras, Raoul – [szedrasz raul] francia 

Cedric – [szedrik] angol 

Cedros – [szedrosz] spanyol 

cédule – [szedül] francia 

Cefalù – [csefalu] olasz 

Cehăluţ – [csehöluc]; [csehaluc] román 

Cehu Silvaniei – [csehu szilvaniej] román 

Cei, Pina – [cseji pína] olasz 

Ceiriog – [keirjog] walesi 

Cela, Camilo José – [szela kamiló hoszé] spanyol 

Čelakovský, František – [cselakofszki frantyisek] cseh 

Celano, Tommaso di – [cselánó tommászó di] olasz 

Celan, Paul – [celan paul] német 

Cela s’appelle l’aurore – [szöla szapel lorór] francia 

Celastrus articulatus – [celasztrusz artikulátusz] latin 

Celaya, Gabriel – [szelaja gabriel] spanyol 

Celebi – [dzselebi]; [cselebi] török 

Celebrity – [szelebriti] angol 

celesta – [cseleszta] olasz 

Celestino Marcilla – [szelesztinó marszilja] spanyol 

Celia Coplestone – [szília koplsztón] angol 

Celibidache, Sergiu – [cselibidake szerdzsiu] román 

Célimène – [szelimen] francia 

Céline, Louis-Ferdinand – [szelin lui ferdinan] francia 

Cellini, Benvenuto – [csellíni benvenútó] olasz 

Celmisia coriacea – [celmizia koriácea] latin 

Celorico da Beira – [sziluriku da bejra] portugál 

Celosia cristata – [celózia krisztáta] latin 

Celoso extremeño, El lásd El celoso extremeño 

Celsius, Anders – [szelsziüsz anders]; [celziusz …] svéd 

Celsus, Aulus Cornelius – [celszusz aulusz kornéliusz] latin 

Celtis australis – [celtisz ausztrálisz] latin 

cembalo – [csembaló]; [*csemballó] olasz 

cénacle – [szenakl] francia 

Cencenighe – [csencsenige] olasz 
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Cenci, Beatrice – [csencsi beatricse] olasz 

Cendrars, Blaise – [szandrár blez] francia 

Cenerentola – [csenerentola] olasz 

Ce n’est que le premier pas qui coûte – [szö ne kö lö prömjé pa ki kut] francia 

Cenicero – [szeniszeró] spanyol 

Cennini, Cennino – [csenníni csennínó] olasz 

Censeau – [szanszó] francia 

census – [cenzusz] latin 

cent – [cent, szent] ang 

centavo – [szentavo] spanyol; [szentavu] portugál 

Centerville – [szentervil] angol 

centesimo – [csentézimó] olasz 

centime – [szantim] francia 

centimo – [szentimo] spanyol 

CENTO lásd Central Treaty Organization 

Central Europe Trust – [szentral jurop traszt] angol 

Central Intelligence Agency (CIA) – [szentral intelidzsensz éjdzsenszi] angol 

central processing unit (CPU) – [szentral proszeszing júnit] angol 

Central Treaty Organization (CENTO) – [szentral tríti orgenájzéjsn] angol 

Centranthus ruber – [centrantusz ruber] latin 

Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) – [szantr öropéen pur la rösers 

nükléer] francia 

Centre George-Pompidou – [szantr zsorzs pompidu] francia 

Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) – [szantr naszjonal dö rösers 

szianfifik] francia 

Centreville – [szentrövil] angol 

Centrop Service – [szentrop szörvisz] angol 

Ceolat-Egis – [ceolat egisz] mesterséges 

Cepaea hortensis – [cepéa hortenzisz] latin 

Cephalanthera damasonium – [cefalantera damazónium] latin 

cephalhaematoma – [cefálhematóma] latin 

Cephalocereus senilis – [cefalocereusz szenilisz] latin 

Cephalophyllum demersum – [cefalofillum demerzum] latin 

Cephalopoda – [cefalopoda] latin 

cephalothorax – [cefalotorax] latin 

cephalotripsia – [cefalotripszia] latin 

Cephalus – [cefalusz] latin; [kefalosz] görög 

Ceprano – [csepránó] olasz 

Ceracchi, Giuseppe – [cserakki dzsuzeppe] olasz 

Ceraiuolo, Antonio del – [cserajjuoló antónjó del] olasz 

Cerambyx cerdo – [cerambiksz cerdó] latin 

Ceramic Center – [sziremik szenter]; [szeremik …] angol 

Cerastium arvense – [cerasztium arvenze] latin 

Ceratophrys cornuta – [ceratofrisz kornúta] latin 

Cerbère – [szerber] francia 

Cerberus – [cerberus] latin; [kerberosz] görög 

Cercal – [szirkal] portugál 
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Cerchez – [cserkez] román 

cercle – [szerkl] francia 

Cercle de famille, Le lásd Le cercle de famille 

Cercle et Carré – [szerkl e karé] francia 

Cercy-la-Tour – [szerszi la tur] francia 

Cerdagne – [szerdany] francia 

Cerdaña – [szerdanya] spanyol 

Cerdeirinhas – [szerdejrinyas] portugál 

cerebrasthenia – [cerebraszténia] latin 

Ceres – [ceresz] latin 

Ceresola, Venerio – [csereszola venerió] olasz 

Cerezo, Mateo – [szereszó mateó] spanyol 

Cergău Mare – [csergau mare] román 

Cergy-Pontoise – [szerzsi pontoaz] francia 

Ceriani, Juan Carlos – [szerjáni huan karlosz] spanyol 

Cerignola – [cserinnyola] olasz 

Cerillos – [szeriljosz] spanyol 

Cérilly – [szerili] francia 

Cerimon – [szerimon] angol 

Cerioni, Stefano – [cserjóni sztefanó] olasz 

Cerişa – [cserisa] román 

Cerise Bouquet – [szöriz buké] francia 

Cerisy-la-Forêt – [szörizi la fore] francia 

Cerletti, Ugo – [cserletti ugó] olasz 

Cermei – [csermej] román 

CERN lásd Centre Européen pour … 

Cerna – [cserna] román 

Cernătescu, Radu – [csernöteszku radu] román 

Cerna-Vârf – [cserna virf] román 

Cernavodă – [csernavoda] román 

Cerneşti – [csernesty] román 

Cerney-la-Ville – [szerné la vil] francia 

Cernica – [csernika] román 

Černík, Oldřich – [csernyik oldrzsih] cseh 

Cernişoara – [csernisvara]; [csernisoara] román 

Cernuda, Luis – [szernuda luisz] spanyol 

Ceropis sanguionolenta – [ceropisz szangvinolenta] latin 

cerosium – [cerózium] latin 

Cerquetti – [cserkvetti]; [*cserketti] olasz 

Cerquozzi, Michelangelo – [cserkvocci mikelandzseló] olasz 

Cerrito, Fanny – [cserritó fanni] olasz 

Cerro de Pasco – [szerro de paszkó] spanyol 

Cêrro Largo – [szerru largu] portugál 

Certaldo – [csertaldó] olasz 

Certeju de Sus – [csertezsu de szusz] román 

Certhia brachydactyla – [certia brahidaktila] latin 

certificate – [szörtifiket] angol 



 

143 

Certosa – [csertóza] olasz 

Certosa di Pavia – [csertóza di pávja] olasz 

Cerucal – [cerukál] mesterséges 

ceruminosis – [ceruminózis(z)] latin 

Cervantes Saavedra, Miguel de – [szervantesz szaavedra migel de] spanyol 

Cervatos de la Cueza – [szervátosz de la kvesza] spanyol 

Cervera – [szervera] spanyol 

Cerveteri – [cserveteri] olasz 

cervicitis – [cervicitisz] latin 

cervicothoracalis – [cerviko-torakális(z)] latin 

Cervi, Gino – [cservi dzsinó] olasz 

Cervignano – [cservinyánó] olasz 

Cervina – [cservína] olasz 

Cervo – [szervo] spanyol 

Cervus elaphus – [cervusz elafusz] latin 

Césaire, Aimé – [szezer emé] francia 

Cesalpino, Andrea – [csezalpínó andrea] olasz 

César Birotteau – [szezár birotó] francia 

César Cascabel – [szezár kaszkabel] francia 

Cesare da Sesto – [csezáre da szesztó] olasz 

Cesari, Giuseppe – [csezári dzsuzeppe] olasz 

Cesarini, Giuliano – [csezaríni dzsuljánó] olasz 

Cesario – [csezárió] olasz; [szizárió] angol 

Cesaris, Andrea de – [csezarisz andrea de] olasz 

Cesàro, Ernesto – [csezaró ernesztó] olasz 

Cesbron, Gilbert – [szeszbron zsilber] francia 

Cesena – [csezéna] olasz 

Cesenatico – [csezenátikó] olasz 

Cesira – [csezíra] olasz 

Cēsis – [cészisz] lett 

České Budějovice – [cseszke bugyejovice] cseh 

Český Těšin – [cseszki tjesin] cseh 

Cespedes, Alba de – [cseszpedesz alba de] olasz 

Cespedes, Pablo de – [szeszpedesz pavlo de] spanyol 

cessatio a divinis – [cesszáció a divínisz] latin 

cessio bonorum – [cesszió bonórum] latin 

cessionarius – [cesszionárius] latin 

C’est de la moutard après diner – [sze dö la mutárd apre diné] francia 

C’est double plaisir de tromper le trompeur – [sze dubl plezir dö trompé lö trompőr] 

francia 

Cesti, Marc’Antonio – [cseszti mark antónió] olasz 

Cestius, Gaius – [cesztiusz gájusz] latin 

C’est la guerre – [sze la ger] francia 

C’est la vie – [sze la vi] francia 

C’est le commencement de la fin – [sze lö komanszman dö la fen] francia 

C’est plus qu’un crime, c’est une faute – [sze plü kön krim szet ün fót] francia 

Cetatea de Baltă – [csetatja de balta] román 
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Cetatea Neamţului – [csetatja njamculuji] román 

ceteris paribus – [ceterisz paribusz] latin 

Ceterum censeo Karthaginem esse delendam – [ceterum censzeo kartagínem essze 

delendam] latin 

CETI lásd Communication with Extra-… 

Cetina, Gutierre de – [szetina gutjerre de] spanyol 

Ceuta – [szeuta] spanyol 

Cevdet Paşa – [dzsevdet pasa] török 

Cévennes – [szevenn] francia 

Ceyhan – [dzsejhan] török 

Ceylon – [szilon]; [cejlon] angol 

Ceyran – [dzsejran] azeri 

Ceyx – [kéüksz] görög 

Ceyzériat – [szezeria] francia 

Cézanne, Paul – [szezann pól] francia 

CGIL [csídzsíel] lásd Confederazione Generale Italiana … 

CGT [szézsété] lásd Conféderation Générale de … 

CH lásd Confederatio Helvetica 

Chabanais – [sabane] francia 

Chaban-Delmas, Jacques – [saban delmasz zsak] francia 

Chabanon, Michel – [sabanon misel] francia 

Chabat, Alain – [saba alen] francia 

Chabert, Rose – [saber róz] francia 

Chabeuil – [saböj] francia 

Chablais – [sable] francia 

Chablis – [sabli] francia 

Chabot, François – [sabo franszoa] fran-cia 

Chaboun, Camille – [sabun kamij] francia 

Chabreloche – [sabrölos] francia 

Chabrier, Alexis Emmanuel – [sabrié alekszisz emanüel] francia 

Chabrol, Claude – [sabrol klod] francia 

Chachani – [csacsani] spanyol 

Chachapoyas – [csacsapojasz] spanyol 

Chaco Austral – [csako ausztrál] spanyol 

chaconne – [sakonn] francia 

Chacun a sa marotte – [sakön a sza marot] francia 

Chadwick, James – [csedvik dzséjmz] angol 

Chadwick, Lynn – [csedvik lin] angol 

Chaenomeles speciosa – [kénomelész szpecióza] latin 

Chaetonatus simrothi – [kétonátusz szimróti] latin 

Chagall, Marc – [sagal mark] francia 

Chagas, Carlos – [sagasz karlusz] brazíliai portugál 

Chaillac – [sajak] francia 

Chaillé-les-Marais – [sajé le mare] francia 

Chailley, Jacques – [sajé zsak] francia 

Chaillon, Narcisse – [sajon narszisz] francia 

Chaillot, Palais de – [sajó pale dö] francia 
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Chailly, Riccardo – [sajji rikkardó] francia-olasz 

chain printer – [cséjn printer] angol 

Chain, Sir Ernst – [cséjn ször örnszt] angol 

Chairil Anwar – [khajril anvar] indonéz 

Chaise-Dieu – [sez djő] francia 

chaise d’or – [sez dor] francia 

Chajnów – [hajnuf] lengyel 

Chalais – [sale] francia 

Chalamont – [salamon] francia 

chalazion – [kalazion] latin 

Chalciope – [khalkiopé] görög 

Chalem, Denise – [salam döniz] francia 

chalet – [sale]; [salé] francia 

Chaleur – [salőr] francia 

Chalfont – [cselfont] angol 

Chalgrin, Jean-François – [salgren zsan franszoa] francia 

Chalhuanca – [csalvanka]; [csaluanka] spanyol 

Challans – [salan] francia 

Challenger – [cselindzser] angol 

Chalmers, Thomas – [csalmerz tomasz] angol 

Chalonnes-sur-Loire – [salonn szür loár] francia 

Châlons-sur-Marne – [salon szür marn] francia 

Châlons-sur-Saône – [salon szür szón] francia 

Chalubiński, Tytus – [halubinyszki titusz] lengyel 

chalumeau – [salümó] francia 

Chałupiec, Barbara – [halupjec barbara] lengyel 

Châlus – [salüsz] francia 

Chamaecereus silvestrii – [kamécereusz szilvesztrii] latin 

Chamaecyparis thyoides – [kaméciparisz tioidész] latin 

Chamaeleo lateralis – [kaméleó laterálisz] latin 

Chamaemelum nobile – [kamémelum nóbile] latin 

Chamaico – [csamajkó] spanyol 

Chamberet – [samböre] francia 

Chamberlain, Arthur Neville – [cséjmbörlin árthur nevil]; [csemberléjn …] angol 

Chamberlain, Owen – [cséjmberlin óen]; [csemberléjn …] angol 

Chamberlen, Hugh – [cséjmberlen hjú] angol 

Chamberlin, Edward Hastings – [cséjmberlin edvard héjsztingz] angol 

Chambers, Ephraim – [cséjmberz ifréjim] angol 

Chambers, William – [cséjmberz viljem] angol 

chambertin – [samberten] francia 

Chambéry – [samberi] francia 

Chambiges, Martin – [sambizs marten] francia 

Chambon – [sambon] francia 

Chambonnières, Jacques Champion – [sambonjer zsak sampion] francia 

Chambon-sur-Voueize – [sambon szür vuez] francia 

Chambord, Henri Charles – [sambor anri sarl] francia 

Chambre ardente – [sambr ardant] francia 
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chambre séparé – [sambr szeparé] francia 

Chamfort, Nicolas de – [samfor nikola dö] francia 

Chamisso, Adalbert von – [samisszó adalbert fon] német 

Chammartin, Henri – [samarten anri] francia 

chamois – [samoa] francia 

Chamonix – [samoni] francia 

Chamorro, Violeta Barrios de – [csamorro violeta barriosz de] spanyol 

Champagnac-les-Mines – [sampanyak le min] francia 

Champagne – [sampany] francia 

Champagne-Ardenne – [sampany ardenn] francia 

Champagne-Mouton – [sampany muton] francia 

Champagnol – [sampanyol] francia 

Champagny, Jean Baptiste – [sampanyi zsan batiszt] francia 

Champaign – [sampéjn] angol 

Champaigne, Philippe de – [sampeny filip dö] francia 

Champaubert – [sampober] francia 

Champdivers, Odette de – [sandiver odet dö] francia 

Champerret, Porte de – [sampere port dö] francia 

Champfleury, Jules – [samflőri zsül] francia 

Champignelles – [sampinyel] francia 

Champigny-sur-Marne – [sampinyi szür marn] francia 

champion – [sampjon] francia; [csempjon] angol 

Championnet, Jean-Antoine-Étienne – [sampjone zsan antoan etjenn] francia 

Champion Team – [csempjon tím] angol 

Champlain, Lake – [sempléjn léjk] angol 

Champlain, Samuel de – [samplen szamüel dö] francia 

champlevé – [samlövé] francia 

Champmeslé – [sammelé] francia 

Champollion, Jean-François – [sampoljon zsan franszoa] francia 

Champrond-en-Gâtine – [samrond an gatin] francia 

Champs de Mars, Parc du – [san dö marsz park dü] francia 

Champs-Élysées, Avenue des – [sanz elizé avnü de] francia 

Champtoceaux – [santoszó] francia 

Chamson, André – [samzon andré] francia 

Chamusca – [samuska] portugál 

Chancay – [csankaj] spanyol 

Chanceaux-près-Loches – [sanszó pre los] francia 

Chancel – [sanszel] francia 

Chancelade – [sanszölad] francia 

chancelier – [sanszöljé] francia 

Chance, Michael – [csánsz májkl] angol 

Chancourtois, Alexandre Béguyer de – [sankurtoa alekszandr begüjé dö] francia 

Chandler, Jennifer – [csendler dzsenifer] angol 

Chandler, Raymond – [csendler réjmond] angol 

Chandos, Philipp – [sendosz filip] angol 

Chandos Street – [csendosz sztrít] angol 

Chanel – [sanel] francia 



 

147 

Chaney, Lon – [cséjni lon] angol 

change – [cséjndzs] angol 

chanson – [sanszon]; [sanzon] francia 

Chanson d’eau – [sanszon dó] francia 

chanson de geste – [sanszon dö zseszt] francia 

Chanson de Roland – [sanszon dö rolan] francia 

chansonnier – [sanszonjé] francia 

chant – [csánt] angol 

Chantal, Jeanne-Françoise – [santál zsann franszoaz] francia 

Chant du monde, Le lásd Le chant du monde 

chantefable – [santöfabl] francia 

Chantilly – [santiji] francia 

Chantonnay – [santone] francia 

Chantrey, Francis Legatt – [csántri fransziz leget] angol 

chant royal – [san roajal] francia 

Chanute, Octave – [sanüt oktav] francia v. [csenút oktéjv] angol 

Chaos – [khaosz]; [káosz] görög 

chapbook – [csepbuk] angol 

chapeau bas – [sapó ba] francia 

Chapelain, Jean – [saplen zsan] francia 

Chapelle-aux-Saints – [sapel o szen] francia 

Chapelle de l’Immaculée – [sapel dö lemakülé] francia 

chaperon – [sapöron] francia; [sepörón] angol 

Chaplain, Jules Clément – [saplen zsül kleman] francia 

Chapleau – [sapló] francia 

Chaplin, Charles – [saplen sarl] francia 

Chaplin, Charlie – [cseplin csárli] angol 

Chaplin, Geraldine – [cseplin dzsereldin] angol 

Chapman, George – [csepmen dzsordzs] angol 

Chappe, Claude – [sap klod] francia 

Chappell, Lisa – [csepel lájza] angol 

Chapperton, Hugh – [cseperton hjú] angol 

Chappi – [csepi] mesterséges 

Chaptal, Jean Antoine – [saptal zsan antoan] francia 

Chapu, Henri-Michel-Antoine – [sapü anri misel antoan] francia 

Chapuis, Auguste – [sapüi ogüszt] francia 

Chapultepec – [csapultepek] spanyol 

character reader – [kerikter ríder] angol 

character set – [kerikter szet] angol 

character style – [kerikter sztájl] angol 

characteropathia – [karakteropátia] latin 

charade – [sarád] angol 

Charadrius apricarius – [karadriusz aprikáriusz] latin 

Charavines – [saravin] francia 

Charchoune, Serge – [sarsun szerzs] francia 

Charcos de Figueroa – [csarkosz de figeroa] spanyol 

Charcot, Jean-Baptiste – [sarkó zsan batiszt] francia 
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Chardin, Jean-Baptiste Siméon – [sarden zsan batiszt szimeon] francia 

Chardin, Pierre Teilhard de – [sarden pjer tejar dö] francia 

Chardonnay – [sardone] francia 

Chardonnet, Hilaire de – [sardone iler dö] francia 

Charente-Maritime – [sarant maritim] francia 

charentien – [sarantjen] francia 

Charenton – [saranton] francia 

Charette de la Contrie, François – [saret döla kontri franszoa] francia 

Charge Coupled Device (CCD) – [csárdzs kapld divájsz] angol 

chargé d’affaires – [sarzsé dafer] francia 

Charing Cross Road – [cseering krosz ród] angol 

Charing Cross Station – [cseering krosz sztéjsn] angol 

Charisse, Cyd – [cserisz szid] angol 

charisterium – [karisztérium] latin 

Charity begins at home – [cseriti biginz et hóm] angol 

Charity May – [cseriti méj] angol 

charivari – [sarivári] francia 

Charlecote – [csárlkót] angol 

Charlemagne – [sarlömany] francia 

Charleroi – [sarlöroa] francia 

Charles – [sarl] francia; [csárlz] angol 

Charles Bovary – [sarl bovári] francia 

Charles de Vandenesse – [sarl dö vandönesz] francia 

Charles d’Orléans – [sarl dorlean] francia 

Charles Forestier – [sarl foresztié] francia 

Charles Grandison – [csárlz grendizon] angol 

Charles Jourdan – [sarl zsurdan] francia 

Charles Marlow – [csárlz márló] angol 

Charles Musgrave – [csárzl maszgréjv] angol 

Charles Ray – [csárlz réj] angol 

Charleston – [csárlszton] angol 

Charles Trask – [csárlz treszk] angol 

Charleville-Mézières – [sarlövil mezjer] francia 

Charlevoix, François-Xavier – [sarlövoa franszoa szavjé] francia 

Charlie Chan Carries On – [csárli csen keriz on] angol 

Charlotte – [sarlot] francia 

Charlotte de Jussand – [sarlot dö zsüszan] francia 

Charlotte Löwensköld – [sarlott lővensöld] svéd 

Charlotte Rittenmeyer – [sárlot ritnmejer] angol 

Charlottesville – [sarlotszvil] francia 

Charlus – [sarlüsz] francia 

charmant doux – [sarman du] francia 

charme – [sárm] francia 

Charme discret de la bourgeoisie, Le lásd Le charme discret de la bourgeoisie 

Charmes-sur-Rhône – [sarm szür rón] francia 

charmeur – [sarmőr] francia 

Charmian – [csármjen] angol 
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Charmont-en-Beauce – [sarmont an bósz] francia 

Charmoy – [sarmoa] francia 

Charney, Jordan – [csárni dzsorden] angol 

Charolais – [sarole] francia 

Charolles – [sarol] francia 

Charon – [kharón]; [káron] görög 

Charonton, Enguerrand – [saronton angeran] francia 

Charpentier, Gustave – [sarpantjé güsztav] francia 

Charpentier, Robert – [sarpantjé rober] francia 

Charpin, Ferdinand – [sarpen ferdinan] francia 

Charrat, Janine – [sara zsanin] francia 

Char, René – [sar röné] francia 

Charrière, Jacques – [sarjer zsak] francia 

Charrington – [cserington] angol 

Charron, Pierre – [saron pjer] francia 

Charroux – [sarru] francia 

Charsonville – [sarszonvil] francia 

charta – [karta] latin 

Charteris, Leslie – [csártrisz lezli] angol 

charter party – [csárter párti] angol 

Chartier, Émile Auguste – [sartjé emil ogüszt] francia 

chartista – [csártista] angol 

chartizmus – [csártizmus] angol 

Chartres – [sartr] francia 

chartreuse – [sartrőz] francia 

Chartreuse de Champmol – [sartrőz dö sammol] francia 

Chartreuse de Parme, La lásd La Chartreuse de Parme 

chartularium – [kartulárium] latin 

Chase, Charlie – [cséjsz csárli] angol 

Chase, Chevy – [cséjsz csevi] angol 

Chasles, Michel – [sal misel] francia 

chasmus – [kazmus(z)] latin 

chasqui – [csaszki] spanyol 

chasse – [sasz] francia 

chassée croisée – [saszé kroazé] francia 

Chasselas – [saszla] francia 

Chasseneuil – [sasznöj] francia 

Chassériau, Théodore – [saszerjó teodor] francia 

Chassez le naturel, il revient au galop – [saszé lö natürel il rövjent o galo] francia 

Chassin, Charles-Louis – [saszen sarl lui] francia 

Chastelard, Pierre de Boscosel de – [satölar pjer dö boszkoszel dö] francia 

Chastellain, Georges – [satölen zsorzs] francia 

Chastel, Roger – [satel rozsé] francia 

Chastney – [császtni] angol 

Château-Arnoux – [sató arnu] francia 

Château Bayard – [sató bajár] francia 

Châteaubourg – [satóbur] francia 
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Chateaubriand, François-René – [satobrian franszoa röné] francia 

Châteaubriant – [satobrian] francia 

Château-Chinon – [sató sinon] francia 

Château Comtal – [sató komtal] francia 

Château de Balleroy – [sató dö balroa] francia 

Château de Fontaine-Étoupefour – [sató dö fonten etupfur] francia 

Château de la Grange – [sató dö la granzs] francia 

Château-des-Rochers-Sévigné – [sató de rosé szevinyé] francia 

Château d’If – [sató dif] francia 

Château Ducal – [sató dükál] francia 

Châteaudun – [satódön] francia 

Château Gaillard – [sató gajár] francia 

Château-la-Vallière – [sató la valjer] francia 

Châteaulin – [satolen] francia 

Châteauneuf-de-Faou – [satónöf dö fau] francia 

Châteauneuf-sur-Charente – [satónöf szür sarant] francia 

Châteaurenard – [satórönár] francia 

Château-Renault – [sató rönó] francia 

Châteauroux – [satóru] francia 

Château-Salins – [sató szalen] francia 

Château-Thierry – [sató tjeri] francia 

Châteauvillain – [satovilen] francia 

Château-Yquem – [sató ikem] francia 

Châtelaillon- – [satelajon] francia 

Châtelain de Coucy, Guy – [satlen dö kuszi gi] francia 

Châtelaine de Vergi, La – [satlen dö verzsi la] francia 

Châtelaudran – [satölodran] francia 

Chatelet – [satle] francia 

Châtelet, Gabriel-Émile – [sat(ö)le gabriel emil] francia 

Châtelet-Les Halles – [satle le al] francia 

Châtelguyon – [satelgijon] francia 

Châtellerault – [satellöró] francia 

châtelperronien – [satelperonjen] francia 

Chatham, William Pitt – [csetem viljem pit] angol 

Châtillon-Coligny – [satijon kolinyi] francia 

Châtillon-sur-Indre – [satijon szür endr] francia 

Chat-noir – [sa noár] francia 

chaton – [saton] francia 

Chattanooga – [csetenúga] angol 

Chatteris – [cseterisz] angol 

Chatterley, Constance – [cseterli konsztansz] angol 

Chatterton, Thomas – [cseterton tomasz] angol 

Chaucer, Geoffrey – [csószer dzsefri] angol 

Chauchat, Madame – [sosa madam] francia 

Chaudes-Aigues – [sodz eg] francia 

Chaudet, Antoine Denis – [sode antoan döni] francia 

Chaudfontaine – [sodfonten] francia 
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Chauffailles – [sofaj] francia 

Chauffayes – [sofej] francia 

Chauliac, Guy de – [soljak gí dö] francia 

chaulmoogra – [csólmúgra] angol 

Chaulot, Paul – [solo pol] francia 

Chaumette, François – [somet franszoa] francia 

Chaumette, Pierre Gaspard – [somet pjer gaszpar] francia 

Chaumont-Gistoux – [somon zsisztu] francia 

Chaumont-sur Bassigny – [somon szür baszinyi] francia 

Chaumont-sur-Loire – [somon szür loár] francia 

Chauncey – [csónszi] angol 

Chaunu, Pierre – [sonü pjer] francia 

chaussée – [soszé] francia 

Chaussin – [soszen] francia 

Chausson, Amédée Ernest – [szoszon amedé erneszt] francia 

Chautauqua – [setókva] angol 

Chautemps, Camille – [sotam kamil] francia 

Chauvelin, François Bernard – [sovlen franszoa bernár] francia 

Chauvigny – [sovinyi] francia 

Chauviré, Yvette – [soviré ivet] francia 

Chavais – [save] francia 

Chavanne, Pierre Puvis de – [savann pjer püvi dö] francia 

Chaveau-Lagarde, Claude-François – [savó lagard klod franszoa] francia 

Chavée, Achille – [savé asil] francia 

Chaves – [savis] portugál 

Chávez Velasco, Waldo – [csavesz velaszkó valdó] spanyol 

Chavín de Huántar – [csavin de vantár]; [… uantár] spanyol 

Chayefsky, Paddy – [csájefszki pedi] angol 

Cházár – [császár] magyar 

Chazelles-sur-Lyon – [sazel szür lion] francia 

Chazeuil – [sazöj] francia 

Cheadle – [csídl] angol 

Cheapside – [csípszájd] angol 

Cheatham – [csítem] angol 

Cheb – [heb] cseh 

Checa y Sanz, Ulpiano – [cseka i szansz ulpjanó] spanyol 

Checcoli, Mauro – [kekkoli mauró] olasz 

check – [csek] angol 

Checker, Chubby – [cseker csabi] angol 

check-in – [csekin] angol 

cheddar – [csedar] angol 

Chédid, Andrée – [sedid andré] francia 

cheeseburger – [csízbörger] angol 

Cheesewright – [csezrájt] angol 

Cheetham – [csítem] angol 

Cheever, John – [csíver dzson] angol 

Chef-Boutonne – [sef butonn] francia 
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chef d’oeuvre – [sedővr] francia 

Cheglevici – [keglevics] román 

Che Guevara, Ernesto – [cse gevára ernesztó] spanyol 

Cheilanthes lanosa – [keilantész lanóza] latin 

Cheile Bicazului – [kejle bikazuluji] román 

Cheile Nerei-Beuşniţa – [kejle nerej beusnica] román 

Cheile Turzii – [kejle turzi] román 

Cheile Vârgaşului – [kejle virgasuluji] román 

cheilitis – [kejlitisz] latin 

cheiloplastica – [kejloplasztika] latin 

cheiloschisis – [kejloszkizis(z)] latin 

Cheiridopsis candidissima – [keiridopszisz kandidisszima] latin 

cheirospasmus – [kejroszpazmus(z)] latin 

Che Lan Vien – [cse lan vjen] vietnami 

Chélard, Hippolyte – [selár ippolit] francia 

Chelčický, Petr – [helcsicki petr] cseh 

chelidonium – [kelidónium] latin 

Chelidonium maius – [kelidónium majusz] latin 

Chelifer cancroides – [kelifer kankroidész] latin 

Chelinţa – [kelinca] román 

chelléen – [seléen] francia 

Chelles – [sel] francia 

Chełm – [helm] lengyel 

Chelmac – [kelmak] román 

Chelmicki, Maciej – [helmicki macsej] lengyel 

Chełmoński, Józef – [helmonyszki juzef] lengyel 

Chelmsford, Frederic John – [cselmzford frederik dzson] angol 

Chelonoidis elephantopus – [kelonoidisz elefantopusz] latin 

Chelsea – [cselszi] angol 

Chelsea Star – [cselszi sztár] angol 

Cheltenham – [cseltnem] angol 

Chémery-sur-Bar – [semöri szür bár] francia 

Che, Michel – [se misel] francia 

chemin de fer – [smen dö fer] francia 

Chemin de la liberté, Le lásd Le chemin de la liberté 

chemisette – [s(ö)mizet] francia 

Chemitechnik-Pharma – [kemitechnik farma] német 

Chemnitz – [hemnic] német 

Chemol Travel – [kemol trevel] angol 

chemotherapeuticum – [kemoterapeutikum] latin 

Chemotox – [kemotoksz] mesterséges 

Chemsearch – [kemszörcs] angol 

Chenavard, Paul Joseph – [sönavar pol zsozef] francia 

Chénérailes – [seneraj] francia 

Chêne, rue de – [sen rü dö] francia 

Chenery, Hollis Burnley – [csíneri holisz börnli] angol 

Cheney – [csíni] angol 
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Chénier, André – [senjé andré] francia 

chenille – [sönij] francia 

Chenonceau – [sönonszó] francia 

Chenopodium bonus-henricus – [kenopódium bónusz henrikusz] latin 

Chenu, Marie-Dominique – [sönü mari dominik] francia 

Cher – [ser] francia 

Chérancé-le-Roussel – [seranszé lö ruszel] francia 

Cherbourg – [serbur] francia 

Cherbuliez, Victor – [serbüljé viktor] francia 

Cherchez la femme – [sersé la fam] francia 

Chéreau, Patrice – [seró patrisz] francia 

Cherechiu – [kerekju] román 

Cheresteşiu – [keresztesju] román 

Chéret, Jules – [sere zsül] francia 

Chérezy-Forens – [serözi foran] francia 

Cherico, Francesco de – [kerikó francseszkó de] olasz 

Cherkassky, Shura – [cserkaszki sura] angol 

Chernel – [csernel] magyar 

cherry brandy – [cseri brendi]; [*serri brendi] angol 

Cherry Chintz – [cseri csinc] angol 

Cherry, Don – [cseri don] angol 

Cherry Ripe – [cseri rájp] angol 

Chertsey – [csörtszi] angol 

Cherubini, Maria Luigi – [kerubíni maría luídzsi] olasz 

Cherubino – [kerubínó] olasz 

Chesapeake – [cseszepík] angol 

Chesebrough – [csízbró] angol 

Cheşereu – [kesereu] román 

Chesham – [csesem] angol 

Cheshire – [csesör] angol 

Chesinţ – [keszinc] román 

Chesney – [csezni] angol 

Chester – [cseszter] angol 

Chester Beatty – [cseszter bíti] angol 

Chesterfield, Philip Dormer Stanhope – [cseszterfíld filip dormer sztenhóp] angol 

Chester, John – [cseszter dzson] angol 

Chesterton, Gilbert Keith – [cseszterton gilbert kíth] angol 

Chesterville – [csesztervil] angol 

Chestnut, Morris – [csesznat morisz] angol 

Chetumal – [csetumal] spanyol 

chevalet – [sövale] francia 

Chevalier au lion, Le lásd Le Chevalier au lion 

Chevalier, Maurice – [sövaljé morisz] francia 

Chevalier sans peur et sans reproche – [sövaljé szan pőr e szan röpros] francia 

Chevallier, Gabriel – [sövaljé gabriel] francia 

chevau-légers – [sövolezsé] francia 

Chevaux de Marly – [sövó dö marli] francia 
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Chévenement, Jean-Paul – [sevenman zsan pól] francia 

Chevereşu Mare – [keveresu mare] román 

Chevetogne – [sövtony] francia 

Chevignon – [sövinyon] francia 

Cheviot – [cseviot] v. [csívjot] angol 

Chevire-le-Rouge – [sövir lö ruzs] francia 

Chevreuille, Raymond – [sevröj remon] francia 

Chevreul, Michel Eugène – [sevröl misel özsen] francia 

Chevreuse – [sevrőz] francia 

Chevrieux, Adrian – [sevriő adrian] francia 

Chevrolet – [sevróléj] angol 

Chevrolet, Louis Joseph – [sevrole lui zsozef] francia 

chewing gum – [csúing gam] angol 

Cheyenne – [sajen] angol 

Cheyne, Harvey – [cséjn hárvi] angol 

Cheyne, John – [cséjn dzson] angol 

Cheysson, Claude – [seszon klod] francia 

Chézy, Antoine de – [sezi antoan dö] francia 

Chézy, Helmine von – [sezi helmíne fon] francia-német 

Chiabrera, Gabriello – [kjabrera gabrielló]; [*kiabrera …] olasz 

Chialamberto – [kjalambertó] olasz 

Chiampo – [kjampó] olasz 

chianina – [kjanína] olasz 

Chianti – [kjanti]; [*kianti] olasz 

Chiapa de Corzo – [csjapa de korszó] spanyol 

Chiara, Maria – [kjára maría]; [*kijára …] olasz 

Chiaravalle Centrale – [kjáravalle csentrále] olasz 

Chiareggio – [kjareddzsó] olasz 

Chiaromonte – [kjáramonte] olasz 

chiaroscuro – [kjároszkúró]; [*kiaroszkúró] olasz 

chiasma opticum – [kiazma optikum] latin 

Chiasso – [kjasszó] olasz 

Chiavasso – [kjavasszó] olasz 

Chiavenna – [kjavenna] olasz 

Chiaveri, Gaetano – [kjaveri gaetánó] olasz 

Chicago – [sikágó]; [csikágó] angol 

Chicago Bulls – [sikágó bulz]; [csikágó …] angol 

Chicco – [kikkó]; [*csikkó] olasz 

Chichen Itzá – [csicsen ica] spanyol-maja 

Chichester, Sir Francis – [csicseszter ször fransziz] angol 

Chichicastenango – [csicsikasztenangó] spanyol 

Chiclana – [csiklána] spanyol 

Chiclanda – [csiklanda] spanyol 

Chiclayo – [csiklajó] spanyol 

Chicoana – [csikoana] spanyol 

Chicontepec – [csikontepek] spanyol 

Chicoutimi – [sikutimi] francia 
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Chiddingly – [csidingláj] angol 

Chiemsee – [kímzé] német 

Chier – [kjer] román 

Chieri – [kjeeri] olasz 

Chiesa dei Carmini – [kjéza deji karmini] olasz 

Chiesa dei Santi Apostoli – [kjéza deji szanti aposztoli] olasz 

Chiesa di San Giacometto – [kjéza di szan dzsakomettó] olasz 

Chiesa di San Giuseppe – [kjéza di szan dzsuzeppe] olasz 

Chiesa di Santa Croce – [kjéza di szanta krócse] olasz 

Chiesa di San Vigilio – [kjéza di szan vidzsiljó] olasz 

Chiesa in Valmalenco – [kjéza in valmalenkó] olasz 

Chiesanuova – [kjézanuóva] olasz 

Chiesa Nuova – [kjéza nuóva] olasz 

Chiesa Santo Spirito – [kjéza szanto szpiritó] olasz 

Chieşd – [kjesd] román 

Chieti – [kjeeti] olasz 

Chièvres – [sjevr] francia 

chiffonnier – [sifonjé] francia 

chiffonnière – [sifonjer] francia 

chiffre – [sifr] francia 

Chifley, Benedict – [csifli benedikt] angol 

Chigetsu-ni – [csigecuni] japán 

Chigi, Fabio – [kídzsi fábió] olasz 

Chiheru de Sus – [kiheru de szusz] román 

Chihuahua – [csivava] spanyol-azték 

Chikán – [csikán] magyar 

Chilche – [csilcse] spanyol 

Childe, Vere Gordon – [csájld vír gordon] angol 

Childebert – [hildebert] német 

Childe Harold – [csájld herold] angol 

Childe Harold’s Pilgrimage – [csájld heroldz pilgrimidzs] angol 

Childerich – [hilderih] német 

Childermas – [csildermesz] angol 

Childersburg – [csilderzbörg] angol 

Chile – [csíle] spanyol 

chiliasmus – [kiliazmus(z)] latin 

Chillán – [csiljan] spanyol 

Chillarón del Rey – [csiljaron del rej] spanyol 

Chilleurs-aux-Bois – [sijörz o boa] francia 

Chillida, Eduardo – [csiljida eduardo] spanyol 

Chillingwort, Roger – [csilingvört rodzser] angol 

Chillon – [sijon] francia 

Chilly-Intima – [csilli intima] mesterséges 

Chiloé – [csiloe] spanyol 

chilopoda – [kilopoda] latin 

Chilpancingo de los Bravos – [csilpanszingó delosz bravosz] spanyol 

Chilperich – [hilperih] német 
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Chiltern – [csiltern] angol 

Chimaera – [khimaira] görög; [kiméra] latin 

Chimay, comtesse – [sime komtesz] francia 

Chimborazo – [csimboraszó]; [csimborasz-szó] spanyol 

Chimbote – [csimbote] spanyol 

Chimène – [simen] francia 

Chimenti, Jacopo – [kimenti jakopó] olasz 

chimes of doom – [csájmz av dúm] angol 

Chinandega – [csinandega] spanyol 

Chinard, Joseph – [sinár zsozef] francia 

chinatown – [csájnataun] angol 

Chincha – [csincsa] spanyol 

Chinchilla – [csincsilja] spanyol 

Chinchón – [csincson] spanyol 

Chinese Lantern – [csájníz lentern] angol 

Chingachgook – [csingacsguk] angol 

chinoiserie – [sinoazeri] francia 

Chinon – [sinon] francia 

Chinon – [csinon] japán 

chinook – [csinuk] angol 

Chintreuil, Antoine – [sentröj antoan] francia 

Chiny – [sini] francia 

Chio Chips – [csió csipsz] angol 

Chioggia – [kjoddzsa] olasz 

chionablepsia – [kionablepszia] latin 

Chione – [khióné] görög 

chiostro – [kjosztró] olasz 

Chiostro del Platano – [kjosztró del platanó] olasz 

Chiostro di San Zeno – [kjosztró di szan cénó] olasz 

Chiovini – [kjovíni] olasz 

chip – [csip] angol 

Chippendale – [csipndéjl] v. [csipendéjl] angol 

Chippewa – [csipeva] angol 

chips – [csipsz] angol 

Chiracanthium erraticum – [kirakantium erratikum] latin 

Chirac, Jacques – [sirak zsak] francia 

chiragra – [kiragra] latin 

Chirescu, Ion – [kireszku jon] román 

Chiribiş – [kiribis] román 

Chiriet-Lunga – [kirjet lunga] román 

Chiriguaná – [csirigvana] spanyol 

Chiriquí – [csiriki] spanyol 

chirogrammatomantia – [kirogrammatomancia] latin 

chirographa – [kirografa] latin 

Chiron – [kheirón] görög; [kirón] latin 

chiropractica – [kiropraktika] latin 

Chiroptera – [kiroptera] latin 
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Chiroxiphia pareola – [kirokszifia pareóla] latin 

Chirpăr – [kirpar] román 

Chisholm – [csizom] angol 

Chişinău – [kisinau] román 

Chişineu-Criş – [kisineu kris] román 

Chislaz – [kislaz] román 

Chissano, Joaquim – [sisszánu zsuakim] portugál 

Chissay-en-Touraine – [sisze an turen] francia 

Chisseaux – [siszó] francia 

Chiswick – [csizik] angol 

chitarrone – [kitarróne] olasz 

Chiuleşti – [kjulesty] román 

Chiusi – [kjúzi] olasz 

Chiuza – [kjuza] román 

Chi va piano, va sano e va lontano – [ki va pjáno va száno e va lontáno] olasz 

Chivacoa – [csivakoa] spanyol 

Chivas Regal – [csivasz regál] angol 

Chivasso – [kivasszó] olasz 

Chlamydobacteriales – [klamidobakteriálész] latin 

Chlamydolycus trabeatus – [klamidolikusz trabeátusz] latin 

Chlamydosaurus kingi – [klamidoszaurusz kingi] latin 

Chlamys gloriosus – [klamisz glóriózusz] latin 

Chlebowski, Zbigniew – [hlebofszki zbignyev] lengyel 

chloasma – [kloazma] latin 

Chloe – [khloé] görög 

Chloebia gouldiae – [klőbia guldié] latin 

Chlonocoris multispinosus – [klonokórisz multiszpinózusz] latin 

Chlopicki, Grzegorz Józef – [hlopicki gzsegos juzef] lengyel 

Chlorocid – [klorocid] mesterséges 

Chlorocyperus glomeratus – [klorociperusz glomerátusz] latin 

Chlorohydra viridissima – [klorohidra viridisszima] latin 

Chlorophytum comosum – [klorofitum komózum] latin 

Chloropsis aurifrons – [kloropszisz aurifronsz] latin 

Chlorosan – [kloroszan] mesterséges 

Chmeľovec – [hmeljovec] szlovák 

Chmel, Rudolf – [hmel rudolf] szlovák 

Chňoupek – [hnyoupek] cseh 

Chocano, José Santos – [csokánó hoszé szantosz] spanyol 

Chocianów – [hocsanuf] lengyel 

Chočské Pohorie – [hocs-szké pohorje] szlovák 

Chodkiewicz, Jan Karol – [hotkjevics jan karol] lengyel 

Chodzież – [hodzses] lengyel 

Choiseul-Amboise, Étienne – [soazöl amboaz etjenn] francia 

Choiseul, Édouard – [soazöl eduár] francia 

Choisy-le-Roi – [soazi lö roa] francia 

Chojnice – [hojnyice] lengyel 

Chojnów – [hojnuf] lengyel 
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cholaemia – [kolémia] latin 

cholagoga – [kolagóga] latin 

Cholagol – [kolagol] mesterséges 

cholangiolitis – [kolangio-litisz] latin 

cholecalciferol – [kolekalciferol] latin 

cholecystectomia – [kolecisztektómia] latin 

cholecystopathia – [koleciszto-pátia] latin 

choledocholithiasis – [koledoho-litiázis] latin 

cholelithiasis – [kolelitiázis(z)] latin 

cholesteatosis – [koleszteatózis(z)] latin 

cholesterinaemia – [koleszterin-émia] latin 

choliambus – [koliambus] görög-latin 

Cholmeley – [csamli] angol 

Cholmondeley – [csamli] angol 

Cholnoky – [csolnoki] magyar 

Cholula – [csolula] spanyol 

Choluteca – [csoluteka] spanyol 

Chombart de Lauwe, Paul Henry – [sombar dö lov pol anri] francia 

Chomérac – [somerak] francia 

Chomette, Henri – [somet anri] francia 

Chomley – [csamli] angol 

Chomón, Segundo de – [csomon szegundó de] spanyol 

Chomsky, Naom – [csomszki naum] angol 

chondrificatio – [kondrifikáció] latin 

chondrocarcinoma – [kondrokarcinóma] latin 

chondrodystrophia fetalis – [kondrodisztrófia fetálisz] latin 

chondroosteosarcoma – [kondrooszteo-szarkóma] latin 

Chondrostoma nasus – [kondrosztóma názusz] latin 

Chontales – [csontalesz] spanyol 

Chopin, Frédéric – [sopen frederik] francia 

chopper – [csoper] angol 

chorda dorsalis – [korda dorzálisz] latin 

chorda umbilicalis – [korda umbilikálisz] latin 

chorda vocalis – [korda vokálisz] latin 

chordectomia – [kordektómia] latin 

chordoma – [kordoma] latin 

chordophon – [kordofon] angol 

chorea – [korea] latin 

chorea epidemica – [korea epidémika] latin 

choreophrenia – [koreofrénia] latin 

choriambus – [korijambus] latin 

Chorin – [korin] magyar 

chorioepithelomia – [korio-epitelómia] latin 

chorioidea – [koriojdea] latin 

chorioidoretinitis – [koriojdo-retinitisz] latin 

chorion – [korion] latin 

Chorley – [csórli] angol 
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Choromański, Michał – [horomanyszki mihál] lengyel 

Chorro – [csorró] spanyol 

Chorzów – [hozsuf] lengyel 

Choszczno – [hoscsnó] lengyel 

Chouanerie – [suanri] francia 

Chouans – [suan] francia 

Choubert – [suber] francia 

Chouto – [sotu] portugál 

Choye – [soa] francia 

Chouzé-sur-Loire – [suzé szür loár] francia 

Chouzy-sur-Cisse – [suzi szür szisz] francia 

Chrétien de Troyes – [kretjen dö troa] francia 

Chrétien, Jean – [kretjen zsan] francia 

Chris, Hoy – [krisz hoj] angol 

Christ Church Cemetery – [krájszt csörcs szemitri] angol 

Christ Church College – [krájszt csörcs kolidzs] angol 

Christian-Jaque – [krisztian zsak] francia 

Christian Science – [krisztjen szájensz] v. [kriszcsen …] angol 

Christianshavn – [krizdianszhaun]; [krisztianszhaun] dán 

Christiansø – [krizdjansző]; [krisztjansző] dán 

Christie, Agatha – [kriszti agátha] angol 

Christie, Julie – [kriszti dzsúli] angol 

Christie’s – [krisztiz] angol 

Christine de Pisan – [krisztin dö pizan] francia 

Christine Hough – [krisztín hof] angol 

Christlich-Demokratische Union (CDU) – [krisztlih demokratisse union] német 

Christlich-Soziale Union (CSU) – [krisztlih-szociále union] német 

Christmas Angel – [kriszmesz éjndzsel]; [krisztmesz …] angol 

Christo – [krisztó] angol-bolgár 

Christoff, Boris – [krisztof borisz] olasz-bolgár 

Christoval – [krisztoval] angol 

Christ’s College – [krájszc kolidzs] angol 

Christus, Petrus – [krisztösz petrüsz] holland 

Christy Mahon – [kriszti mehún] angol 

Christy, Robert Frederic – [kriszti robert frederik] angol 

chromatopsia – [kromatopszia] latin 

chromocystoscopia – [kromocisztoszkópia] latin 

chromodermatosis – [kromodermatózis(z)] latin 

chronique scandaleuse – [kronik szkandalőz] francia 

Chrysale – [krizál] francia 

Chrysalidocarpus lutescens – [krizalidokarpusz luteszcensz] latin 

Chrysander, Friedrich – [krizander frídrih] német 

Chrysander, Karl – [krizander karl] német 

Chrysanthemum leucanthemum – [krizantémum leukantémum] latin 

Chrysaor – [khrüszáór] görög 

chryselephantine – [krizelefantin] francia 

Chrysemys scripta elegans – [krizemisz szkripta elegansz] latin 
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Chryses – [khrüszész] görög 

chrysiasis – [kriziázis(z)] latin 

Chrysippus – [khrüszipposz] görög; [krizippusz] latin 

Chrysis cyanea – [krízisz ciánea] latin 

Chrysler – [krájzler] angol 

Chrysler Building – [krájzler bilding] angol 

Chrysobalanus icaco – [krizobalánusz ikákó] latin 

Chrysochroa buqueti – [krizokroa buketi] latin 

Chrysolampis mosquitus – [krizolampisz moszkvitusz] latin 

Chrysolophus amherstiae – [krizolofusz amhersztié] latin 

Chrysopa carnea – [krizopa karnea] latin 

Chrysops caecutiensis – [krizopsz cékucienzisz] latin 

Chrysothemis – [khrüszothemisz] görög; [krizotemisz] latin 

Chulilla – [csulilja] spanyol 

Chupach – [csupacs] spanyol 

Chuquicamata – [csukikamata] spanyol 

Chur – [kúr] német 

Churchill, Sir Winston – [csörcsil ször vinszton] angol 

Churriguera, José Benito – [csurrigera hoszé benitó] spanyol 

Churun – [csurun] spanyol 

chutney – [csatni] angol 

Chuzzlewit, Martin – [csazlvit mártin] angol 

Chychła, Zygmunt – [hihla zigmunt] lengyel 

chylaemia – [kilémia] latin 

Chylková, Ivana – [hilková ivana] cseh 

chylothorax – [hilotóraksz] latin 

chyluria – [hilúria] latin 

chylus – [hílus] latin 

Chytilová, Věra – [hityilová vjera] cseh 

CIA [szíájéj] lásd Central Intelligence Agency 

Ciadoux – [szjadu] francia 

Ciamician, Giacomo – [csamicsan dzsakomó] olasz 

Ciampa – [csampa] olasz 

Ciano d’Enza – [csánó denca] olasz 

Ciano, Galeazzo – [csánó galeaccó] olasz 

ciao – [csao] olasz 

Ciaparelli, Gina – [csaparelli dzsina] olasz 

Ciardi, Guglielmo – [csardi guljelmó] olasz 

Ciarlatano – [csarlatánó] olasz 

Ciascuno a suo modo – [csaszkúnó a szuó módó] olasz 

Cibber, Colley – [sziber koli] angol 

Čičarovce – [csicsarovce] szlovák 

cicatricalis – [cikatrikális(z)] latin 

cicatrix – [cikatrix] latin 

Čičavica – [csicsavica] szerb 

Cicciolina – [csiccsolína] olasz 

Ciccolini, Aldo – [csikkolíni aldó] olasz 
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Çiçekdağı – [csicsekdáji] török 

Cicely Waynflate – [sziszili véjnfléjt] angol 

Cicero, Marcus Tullius – [ciceró markusz tulliusz] latin 

cicerone – [csicseróne] olasz 

Ciceu-Giurgeşti – [csicseu dzsurdzsesty] román 

Cichorium intybus – [cikórium intibusz] latin 

Cicindela silvatica – [cicindéla szilvátika] latin 

cicisbeo – [csicsizbeó] olasz 

Ciclova Româna – [csiklova romina] román 

Cicognara, Leopoldo – [csikonyára, leopoldó] olasz 

Ciconiidae – [cikóniidé] latin 

Čičov – [csicsov] szlovák 

Cid – [szid] spanyol 

cider [szájder] angol 

ci-devant – [szidövan] francia 

cidre – [szidr] francia 

Cidreag – [csidrjág] román 

Ciechanów – [csehanuf] lengyel 

Ciechocinek – [csehocsinek] lengyel 

Ciego de Ávila – [szjego de avila] spanyol 

Cielo d’Alcamo – [csjelo dalkámó] olasz 

Ciempozuela – [szjemposzvela] spanyol 

Ciempozuelos Illescas – [szjemposzvelosz iljeszkasz] spanyol 

Ciénaga – [szjenaga] spanyol 

Cien años de soledad – [szjen anyosz de szoledad] spanyol 

Cienfuegos, Nicásio Álvarez de – [szjenfuegosz nikaszjo alvaresz de] spanyol 

Ciepiełewska – [csepjelefszka] lengyel 

Cieplice Sląskie – [cseplice szlonszkje] lengyel 

Ciepliński, Jan – [cseplinyszki jan] lengyel 

Cierpiński, Waldemar – [cserpinyszki valdemár] lengyel 

Čierťaž – [csjertyazs] szlovák 

Cierva – [szjerva] spanyol 

Ciesca – [cseszka] olasz 

Cieszanów – [csesanuf] lengyel 

Cieszyn – [csesin] lengyel 

Cieza de León, Pedro – [szjesza de leon pedró] spanyol 

cigarillo – [szigariljó] spanyol 

Cignani, Carlo – [csinyáni karló] olasz 

Cignaroli, Gianbettoni – [csinyaróli dzsanbettóni] olasz 

Cihanbeyli – [dzsihanbejli] török 

Cilea, Francesco – [csílea francseszkó] olasz 

Cilix – [kiliksz] görög 

Cillas – [sziljasz] spanyol 

Ciller, Tansu – [dzsiller tanszu] török 

Cilleruelo de Bezana – [sziljerueló de la beszána] spanyol 

CIM lásd Computer Integrated Manufacturing 

Cimabue – [csimabúe]; [*csimabú] olasz 
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Cima da Conegliano – [csima da koneljánó] olasz 

Cima, Giovanni Battista – [csima dzsovanni battiszta] olasz 

Cimarosa, Domenico – [csimaróza domenikó] olasz 

cimborio – [szimborió] spanyol 

Cimourdain – [szimurden] francia 

Cîmpeni – [kimpeny] román 

Cîmpie Turzii – [kimpje turzi] román 

Cîmpina – [kimpina] román 

Cîmpulung – [kimpulung] román 

Cîmpuri – [kimpur] román 

Cincinnati – [szinszineti] angol 

Cincinnatus, Lucius Quinctius – [cincinnátusz lúciusz kvinktiusz] latin 

Cinciş-Cerna – [csincsis cserna] román 

Cinclidae – [cinklidé] latin 

Cincu – [csinku] román 

Cîndeşti – [kindesty] román 

Cinecittà – [csinecsitta] olasz 

cinemascope – [szinemaszkóp] angol 

cinéma-vérité – [szinema verité] francia 

Cingoli – [csingoli] olasz 

Cino da Pistoia – [csínó da pisztója] olasz 

cinquecento – [csinkvecsentó] olasz 

Cinquetti, Giliola – [csinkvetti dzsiliola] olasz 

Cinq-Mars, Henri de – [szenmár anri dö] francia 

Cintei – [csintej] román 

Cintra do Prado – [szintra du pradu] portugál 

Cintruénigo – [szintruenigó] spanyol 

Cinzano – [csindzánó]; [csincánó]; [*csinzánó] olasz 

Cinyras – [kinürasz] görög 

CIO [szíájó] lásd Congress of Industrial … 

Ciobanu, Mircea – [csobánu mircsa] román 

Ciobanu, Simon – [csobánu szimon] román 

Cioburciu – [csoburcsu] román 

Ciocâlteni – [csokilteny] román 

Ciocârlia – [csokirlia] román 

Ciociara, La lásd La ciociara 

Ciolăneşti – [csolönesty]; [csolanesty] román 

ciompi – [csompi] olasz 

Cioran, Emil – [csoran emil] román 

Cioran, Émile Michel – [szjoran emil misel] francia 

Ciorani – [csorany] román 

Ciorăşti – [csorösty]; [csorasty] román 

Ciorbea, Victor – [csorbja viktor] román 

Ciortea, Tudor – [csortja tudor] román 

Cipăieni – [csipöjeny]; [csipajeny] román 

Cipolla – [csipolla] olasz 

cipollino – [csippollínó] olasz 
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Cipriani, Giovanni Battista – [csipriáni dzsovanni battiszta] olasz 

Cipus – [kiposz] görög 

cirage – [szirázs] francia 

Cirauqui – [szirauki] spanyol 

Circe – [kirké] görög 

circenses – [circenzész] latin 

Circleville – [szörklvil] angol 

Circo Massenzio – [csirko masszencjó] olasz 

Circo Massimo – [csirko masszimó] olasz 

circolare – [csirkoláre] olasz 

Circonvallazione Ostiense – [csirkonvallácjóne osztjenze] olasz 

Circuata – [szirkvata] spanyol 

circuit breaker – [szörkjút bréjker] angol 

Circuit Data Service (CDS) – [szörkjút déjte szörvisz] angol 

circuitor – [cirkuitor] latin 

circulus vasculosus – [cirkulusz vaszkulózusz] latin 

circulus vitiosus – [cirkulusz viciózusz] latin 

circum – [cirkum] latin 

circumcisio – [cirkumcízió] latin 

Circumdederunt me gemitus mortis – [cirkumdedérunt mé gemitúsz mortisz] latin 

circumductio – [cirkumdukció] latin 

circumferentia articularis – [cirkumferencia artikulárisz] latin 

circumflex – [cirkumflex] latin 

circumvallatio – [cirkumvalláció] latin 

Circumvesuviana – [csirkumvezuvjána] olasz 

Circus aeruginosus – [cirkusz éruginózusz] latin 

Circus Maximus – [cirkusz makszimusz] latin 

cire perdue – [szir perdü] francia 

Cireşu – [csiresu] román 

cirio – [csirió] olasz 

cirrhosis – [cirrózis(z)] latin 

cirrhosis haemosiderotica – [cirrózisz hemosziderotika] latin 

cirrocumulus altocumulomutatus – [cirrokumulusz altokumulo-mutátusz] latin 

cirrocumulus stratiformis – [cirrokumulusz sztrátiformisz] latin 

cirrus fibratus vertebratus – [cirrusz fibrátusz vertebrátusz] latin 

Cirsium oleraceum – [cirzium oleráceum] latin 

Ciry-le-Noble – [sziri lö nobl] francia 

Cisnădie – [csisznödje]; [csisznadje] román 

Cisneros, Jiménez Francisco – [szisznerosz himenesz fransziszkó] spanyol 

Cisordinol – [ciszordinol] mesterséges 

Cistian – [csisztyan] román 

Cistierna – [szisztjerna] spanyol 

Cistus laurifolius – [cisztusz laurifóliusz] latin 

citation index – [szájtéjsn indeksz] angol 

citato loco – [citátó lokó] latin 

Cîteau – [szitó] francia 

Cité Radieuse – [szité radiőz] francia 
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Cité Universitaire – [szité üniverziter] francia 

citissime – [citisszime] latin 

Citius venit periculum cum contemnitur – [citiusz venit perikulum kum kontemnitur] 

latin 

Citizens Band (CB) – [szitizensz bend] angol 

Citlaltepetl – [szitlaltepetl] spanyol 

citoyen – [szitoajen] francia 

Citroën, André-Gustave – [szitroen andré güsztav] francia 

Città del Vaticano – [csittá del vatikánó] olasz 

Città di Castello – [csittá di kasztelló] olasz 

Città di Pieve – [csittá di pjeeve] olasz 

Città San Angelo – [csittá szan andzseló] olasz 

City Gate – [sziti géjt] angol 

City Lights – [sziti lájtsz] angol 

City of Ballarat – [sziti av beleret] angol 

City Security – [sziti szikjuriti] angol 

City-Therm – [szititerm] angol 

Ciucea – [csucsa] román 

Ciuciulea – [csucsulja] román 

Ciucsângeorgiu – [csukszindzsordzsu] román 

Ciudad Bolivar – [szjudad bolivár] spanyol 

Ciudad de Mexico – [szjudad de mehikó] spanyol 

Ciudadela – [szjudadela] spanyol 

Ciudad Guerrero – [szjudad gerreró] spanyol 

Ciudad Juarez – [szjudad huaresz] spanyol 

Ciudad Miguel Alemán – [szjudad migel aleman] spanyol 

Ciudad Ojeda – [szjudad oheda] spanyol 

Ciudad Real – [szjudad reál] spanyol 

Ciudad Trujillo – [szjuadad truhiljó] spanyol 

Ciudad Victoria – [szjudad viktória] spanyol 

Ciudanoviţa – [csudanovica] román 

Ciulciu Mare – [csulcsu mare] román 

Ciulei, Liviu – [csulej liviu] román 

Ciumeghiu – [csumegju] román 

Ciumeşti – [csumesty] román 

Ciuperceni – [csupercseny] román 

Ciurila – [csurila] román 

Čiurlionienė, Sofija – [csiurlionyenyé szofija] litván 

Čiurlionis, Mikolajus – [csiurlijonisz mikolajusz] litván 

Civerchio, Vincenzo – [csiverkjó vincsencó] olasz 

Cividale del Friuli – [csividále del friúli] olasz 

Civis Romanus sum – [civisz rómánusz szum] latin 

Civitali, Matteo di Giovanni – [csivitáli matteó di dzsovanni] olasz 

civitas fidelissima – [civitász fidelisszima] latin 

Civitavecchia – [csivítavekkja] olasz 

Civray – [szivre] francia 

Civray-sur-Esvres – [szivre szür evr] francia 
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Clacton-on-Sea – [klekton on szí] angol 

Claes, Ernest – [klász erneszt] holland 

Claes, Pieter – [klász píter] holland 

Claesen, Marc – [klászen mark] holland 

Clairaut, Alexis Claude – [klero alekszi klod] francia 

Clair de Lune – [kler dö lűn] francia 

Claire Louise – [kler luiz] francia 

clairet – [kleré] francia 

Claire Zachanassian – [kler cahanasszian] német 

Clairmont-l’Hérault – [klermon leró] francia 

clair-obscur – [kler obszkűr] francia 

Clairon, Mademoiselle – [kleron madmoazel] francia 

Clair, René – [kler röné] francia 

Clairvaux – [klervó] francia 

clairvoyance – [klervoajansz] francia 

Claisen, Ludwig – [klaizen ludvig] német 

Clamecy – [klamszi] francia 

Clamence, Jean Baptiste – [klamansz zsan batiszt] francia 

Clamensane – [klamanszan] francia 

clamper – [klemper] angol 

clan – [klen]; [klán] angol 

Clanton – [klenton] angol 

Claparède, Édourd – [klapared eduár] francia 

Clapeyron, Benoit – [klaperon bönoa] francia 

Clapperton, Hugh – [kleperton hjú] angol 

Clara pacta, boni amici – [klára pakta boni amíci] latin 

Clare, Angel – [kleer éjndzsel] angol 

Claremont – [klermont] angol 

Clarence – [klerensz] angol 

Clarence House – [klerensz hauz] angol 

Clarendon, Hyde Edward – [klerendon hájd edvárd] angol 

Clarens – [klaran] francia 

Clare Sibright – [kleer szibrájt] angol 

Claret – [klare] francia 

Claretie, Jules – [klarti zsül] francia 

Claret y Clará, Antonio Maria – [klaret i klara antonjó maria] spanyol 

Claridge – [kleridzs] angol 

clarinetto d’amore – [klarinettó damóre] olasz 

Clarion – [klerion] angol 

Clarissa Dalloway – [klerisza delovéj] angol 

Clarissa Harlowe – [klerisza hárló] angol 

Clarissa Rodde – [klarissza rodde] német 

clarissime – [klarisszime] latin 

Clark, Adam – [klárk edem] angol 

Clarkdale – [klárkdéjl] angol 

Clarke, Arthur C. – [klárk árthur szí] angol 

Clarke’s Giant – [klárksz dzsájent] angol 
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Clarke, Warren – [klárk voren] angol 

Clarksburg – [klárkszbörg] angol 

Clarkson, Thomas – [klárkszon tomasz] angol 

Clark, Wesley – [klárk vezli] angol 

Clarrie Fawcett – [klari fószit] angol 

classis – [klasszisz] latin 

Claude Favereau – [klod favöró] francia 

Claude Frollo – [klod frolló] francia 

Claude, George – [klod zsorzs] francia 

Claude Gueux – [klod gő] francia 

Claudel, Paul – [klodel pól] francia 

Claude Lorrain – [klod lorren] francia 

Claude Mulhammer – [klód malhemer] angol 

Claude Vannec – [klod vanek] francia 

Claudianus, Claudius – [klaudiánusz klaudiusz] latin 

claudicatio venalis – [klaudikáció vená–lisz] latin 

Claudio – [klaudió] olasz 

Claudius Appius Caecus – [klaudiusz appiusz cékusz] latin 

Claudius, Matthias – [klaudiusz mattjász] német 

Claughton – [klóton] v. [klefton] angol 

Clausewitz, Karl von – [klauzevic karl fon] német 

Clausilia dubia – [klauzilia dubia] latin 

Clausius, Rudolf – [klauziusz rudolf] német 

Clausnitz – [klauznic] német 

Clausthal-Zellerfeld – [klausztál cellerfeld] német 

claustrum – [klausztrum] latin 

clausula – [klauzula] latin 

clausura – [klauzúra] latin 

clavecin – [klavszen] francia 

Claverhouse – [kléjverhausz] angol 

clavicembalo – [klavicsembaló] olasz 

Claviceps purpurea – [klavicepsz purpurea] latin 

clavicula – [klavikula] latin 

clavicularis – [klavikuláris(z)] latin 

Clavière, Étienne – [klavjer etjenn] francia 

Clavijo del Castillo, Bernardo – [klavihó del kasztiljó bernardó] spanyol 

Clavijo y Fajardo, José – [klaviho i fahardó hoszé] spanyol 

clavis – [klávisz] latin 

Clavius, Christophorus – [kláviusz krisztoforusz] latin 

clavus hystericus – [klávusz hiszterikusz] latin 

Clay, Cassius – [kléj keszjasz] v. [kesösz] angol 

Clayton, Buck – [kléjton bak] angol 

Clayton, Jack – [kléjton dzsek] angol 

Clayton, John Middleton – [kléjton dzson midlton] angol 

Cléante – [kleant] francia 

clearance – [klírensz] angol 

Clearwater – [klírvóter] angol 
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Cleese, John – [klíz dzson] angol 

Cleethorpe – [klíthorp] angol 

Clefmont – [klemon] francia 

cleidotomia – [klejdotómia] latin 

Cleistocactus strausii – [klejsztokaktusz sztrauszii] latin 

Clelia Conti – [klélia konti] olasz 

Clematis recta – [klematisz rekta] latin 

Clémenceau, Georges Benjamin – [klemanszó zsorzs benzsamen] francia 

Clemens, Jacobus – [klémensz jakobusz] latin 

Clément-Desormes, Nicolas – [kleman dözorm nikola] francia 

Clementi, Muzio – [klementi múció] olasz 

Clementis, Vladimir – [klementisz vlagyimir] szlovák 

Clément, René – [kleman röné] francia 

Clemenza di Tito, La lásd La clemenza di Tito 

Cleobury – [kliböri] angol 

Cléo de cinq à sept – [kleó dö szenk a szet] francia 

Cleomenes – [kleomenész] görög 

Cléon-d’Andran – [kleon dandran] francia 

Cleopatra’s Needle – [kliopátraz nídl] angol 

Clérambault, Louis-Nicolas – [klerambó lui nikola] francia 

Clerc, Benoît – [kler bönoa] francia 

Clercy, Philippe – [klerszi filip] francia 

Clerihew Bentley, Edmund – [klerihjú bentli edmond] angol 

Clérissy – [kleriszi] francia 

Clerke, Charles – [klárk csárlz] angol 

Clermont-en-Argonne – [klermont an argonn] francia 

Clermont-Ferrand – [klermon feran] francia 

Clervaux – [klervó] francia 

Clervaux-les-Lacs – [klervó le lak] francia 

Clervé – [klervé] francia 

Cléry-en-Vexin – [kleri an vekszen] francia 

Clethrionomys glareolus – [kletrionomisz glareólusz] latin 

Clève, Etienne de – [klev etjenn dö] francia 

Clève, Jenny – [klev zseni] francia 

Cleve, Joos van – [kléfe jósz fan] holland 

Cleveland – [klívlend] angol 

Clèves – [kleev] francia 

Cliburn, Van – [klájbörn ven] angol 

Clichy, Boulevard de – [klisi bulvár dö] francia 

Clichy-la-Garenne – [klisi la garenn] francia 

Clicquot, François-Henri – [kliko franszoa anri] francia 

Clifford Chance – [kliford csánsz] angol 

Clifford, William Kingdon – [kliford viljem kingdon] angol 

Clignancourt – [klinyankur] francia 

Clijsters, Kim – [klejsztersz kim] holland 

Clinker, Humphry – [klinker hamfri] angol 

clinocephalia – [klinocefália] latin 
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Clinton Creek – [klinton krík] angol 

Clinton, William Jefferson (Bill) – [klinton viljem dzseferzon bil] angol 

clipboard – [klipbord] angol 

Clipeum post vulnera sumo – [klipeum poszt vulnera szúmó] latin 

clipeus – [klipeusz] latin 

Clipperton – [kliperton] angol 

clitoridectomia – [klitoridektómia] latin 

clitorismus – [klitorizmus(z)] latin 

Clitus – [klitusz] latin 

Clive – [klájv] angol 

Cliveden – [klívden] angol 

Cloaca Maxima – [kloaka makszima] latin 

clochard – [klosár] francia 

Clockwork Orange, A lásd A Clockwork Orange 

Clocotici – [klokotics] román 

Clodia – [klódia] latin 

Clodius Pulcher, Publius – [klodiusz pulker publiusz] latin 

Cloelia – [klélia] latin 

Clogher – [kloher] angol 

Clogherhead – [klóerhed]; [kloherhed] angol 

cloisonné – [kloazoné] francia 

Cloître St-Sauveur – [kloatr szen szovőr] francia 

Clonakilly – [klonekili] angol 

Cloncurry – [klonkari] angol 

Clooney, George – [klúni dzsordzs] angol 

Clorinda – [klorinda] olasz 

Cloşca – [kloska] román 

Clos de Vougeot – [klo dö vuzsó] francia 

closed shop – [klózd sop] angol 

closet drama – [klózit dráma] angol 

Clostridium – [klosztridium] latin 

Clothar – [klotár] francia 

Clotilde Morelle – [klotild morel] francia 

Clotworthy, Robert – [klotvördi robert] angol 

clou – [klú] angol 

Cloudesley – [klaudzli] angol 

Clouet, Jean – [klue zsan] francia 

Clough – [klaf] v. [klú] angol 

Clough, Arthur Hugh – [klaf árthur hjú] angol 

Clouzot, Henri-George – [kluzó anri zsorzs] francia 

Clovio, Giulio – [klovjó dzsúljó] olasz 

Clowes – [klúz] angol 

clown – [klaun] angol 

Club España – [klub eszpánya] spanyol 

Cluj-Napoca – [kluzs napoka] román 

Cluny – [klüni] francia 

Cluny, Musée de – [klüni müzé dö] francia 
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cluse – [klűz] francia 

Clusia rosea – [klúzia rózea] latin 

Clusius, Carolus – [klúziusz karolusz] latin 

cluster – [klaszter] angol 

Cluytens, André – [klüjtensz andré] francia 

Cluzet, François – [klüze franszoa] francia 

Clwyd – [klujd] walesi 

Clyde – [klájd] angol 

Clymene – [klümené] görög 

Clytemnestra – [klütaimnésztra] görög; [klitemnesztra] latin 

Clytostoma callistegioides – [klitosztóma kallisztegiojdész] latin 

CMA International – [szíeméj internesönel] angol 

Ćmielów – [csmjeluf] lengyel 

CNC lásd Computer Numerical Control … 

CNN [szíenen] lásd Cable News Network … 

CNR lásd Conseil National de … 

CNRS lásd Centre National de…. 

COA lásd Common User Acces 

Coachman, Alice – [kócsmen elisz] angol 

coagulopathia – [koagulopátia] latin 

Coahuayana – [koavajana] spanyol 

Coaña – [koanya] spanyol 

coarctatio aortae – [koarktáció aorté] latin 

Coatbridge – [kótbridzs] angol 

Coates, John – [kótsz dzson] angol 

Cobanoğlu, Necmettin – [dzsobanollu nedzsmettin] török 

Cobăteşti – [kobötesty]; [kobatesty] román 

Cobbet, William – [kobet viljem] angol 

cobbler – [kobler] angol 

Cobden, Richard – [kobden ricsárd] angol 

Cobden-Sanderson, Thomas James – [kobden szánderzon tomasz dzséjmz] angol 

Cobenzl, Ludwig Joseph – [kóbencl ludvig józef] német 

Cobh – [kóv] ír 

Cobham, Billy – [kobem bili] angol 

Cobitis taenia – [kobitisz ténia] latin 

COBOL lásd COmmon Business Oriented … 

Cobourg – [kobur] francia 

Cobra Computer – [kobra kompjúter] angol 

Coburg – [kóburg] német 

Coburn, James – [kóbörn dzséjmz] angol 

Coca – [koka] spanyol 

Cocarboxylase – [kokarboksziláz] mesterséges 

Coccejus – [kokcejusz] latin 

coccidia – [kokcidia] latin 

coccidioidomycosis – [kokcidiojdo-mikózis(z)] latin 

coccidiosis – [kokcidiózis(z)] latin 

Coccinella septempunctata – [kokcinella szeptempunktáta] latin 
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Coccolino – [kokkolínó] olasz 

Coccothraustes – [kokkotrausztész] latin 

coccygectomia – [kokcigektómia] latin 

Cochabamba – [kocsabamba] spanyol 

Cochereau, Pierre – [kosró pjer] francia 

Cochet, Henri – [kose anri] francia 

Cochin, Charles Nicolas – [kosen sarl nikola] francia 

Cochinelle – [kosinel] francia 

Cochlaeus, Johannes – [kokleusz johannesz] német 

Cochran – [kokren] angol 

Cochrane – [kokrin] angol 

Cochran, Roy – [kokren roj] angol 

Cockain – [kokéjn] angol 

Cockburn Street – [kokbörn sztrít] angol 

Cockcroft, Sir John Douglas – [kokkroft ször dzson daglesz] angol 

Cockerell, Charles Robert – [kokerel csárlz robert] angol 

Cockermouth – [kokermauth] angol 

Cocker spaniel – [kokker spániel] angol 

Cocklebiddy – [koklbidi] angol 

cockney – [kokni] angol 

cockpit – [kokpit] angol 

Cockroft – [kókroft] angol 

Cocksedge – [kokszidzs] angol 

Cockshott – [koksot] angol 

Cockspur – [kokszpör] angol 

Cock van Aelst, Pieter – [kok fan alszt píter] holland 

COCOM lásd COordinating COMmittee… 

Cocktail Party, The lásd The Cocktail Party 

Cocteau, Jean – [koktó zsan] francia 

code – [kod] francia; [kód] angol 

Code civil – [kod szivil] francia 

Code pénal – [kod penál] francia 

Codex argenteus – [kodeksz argenteusz] latin 

Codignola, Ernesto – [kodinyola ernesztó] olasz 

Codreanu, Corneliu Zelea – [kodrjanu korneliu zelja] román 

Coducci, Moro di Martino – [koduccsi móro di martínó] olasz 

Cody – [kódi] angol 

Coebergher, Wenzel – [kúberher venzel] holland 

Coëffeteau, Nicolas – [koeftó nikola] francia 

Coelho, Manuel Rodrigues – [kuelju manuel rodriges] portugál 

Coelho Neto – [kuelju netu] portugál 

Coelho, Paulo – [koelju paulu] brazíliai portugál 

Coelius Antipater, Lucius – [céliusz antipater lúciusz] latin 

Coello, Claudio – [koeljo klaudió] spanyol 

Coelodonta antiquitatis – [cőlodonta antikvitátisz] latin 

Coelogyne cristata – [cőlogüné krisztáta]; [céloginé …] latin 

Coen, Jan Pieterszoon – [kun jan pítersz-zón] holland 
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coercion – [koörsn] angol 

coetus – [cőtus]; [cétus] latin 

Coetzee, Maxwell – [kutzé makszvel]; [*kuci, *kóci …] afrikaans 

Coeur d’Alene – [kőr dalen] francia 

Coeus – [kojjosz] görög 

Coeuvres-et-Valsery – [kővr e valszöri] francia 

Cogito, ergo sum – [kogitó ergo szum] latin 

Cognac – [konyak] francia 

cognatio – [kognáció] latin 

Cogniet, Léon – [konnye leon] francia 

Cognin-les-Gorges – [konyen le gorzs] francia 

cognomen – [kognómen] latin 

Cohen, Hermann – [kóhen herman] német 

cohenit – [kohenit] mesterséges 

Cohen, Marcel – [koan marszel] francia 

Cohen, Stanley – [kóin sztenli] angol 

coheres – [koheresz] latin 

Cohnheim, Julius Friedrich – [kónhejm júliusz frídrih] német 

Cohorn – [kóhorn] angol 

cohors – [kohorsz] latin 

Coignard, Hieronymus – [koanyár jeronimüsz] francia 

Coigny, Madeleine – [koanyi madlen] francia 

Coimbra – [kujmbra] portugál 

Coincy, Gautier de – [koenszi gotjé dö] francia 

Coin Service – [kojn szörvisz] angol 

Cointreau – [koentró] francia 

Cointrin – [koentren] francia 

coitus anticipatus – [koitusz anticipátusz] latin 

coitus interruptus – [koitusz interruptusz] latin 

Coke, Sir Edward – [kók ször edvárd] angol 

Cola di Rienzo – [kóla di riencó] olasz 

Colas Breugnon – [kola brönyon] francia 

colascione – [kolassóne] olasz 

Colbert, Claudette – [kolber klodet] francia 

Colbert, Jean Baptiste – [kolber zsan batiszt] francia 

Colbrán, Isabella Ángela – [kolbran iszabelja anhela] spanyol 

Colby – [kólbi] angol 

Colchester – [kólcsiszter]; [kolcseszter] angol 

Colchicum autumnale – [kolhikum autumnále] latin 

Colclough – [kókli] v. [kólklaf] angol 

Coldastop – [koldasztop] mesterséges 

Coldstream – [kóldsztrím] angol 

Colebrook – [kólbruk] angol 

Coleby – [kólbi] angol 

Coleford – [kólford] angol 

Colegã – [kulegan] portugál 

Cole, Jeremy – [kól dzserimi] angol 
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Coleman, James Samuel – [kólmen dzséjmz szemjuel] angol 

Cole, Nat King – [kól net king] angol 

Coleridge, Samuel Taylor – [kólridzs szemjuel téjlor] angol 

Colette, Sidonie Gabrielle – [kolet szidoni gabriel] francia 

Colevile – [kólvil] angol 

Colfax – [kolfeksz] angol 

Colgate-Palmolive – [kolgéjt pálmoliv] angol 

Colgrave Sound – [kolgréjv szaund] angol 

Colias croceus – [koliász kroceusz] latin 

colica nephritica – [kólika nefritika] latin 

Coligny, Gaspard de Chatillon – [kolinyi kaszpar dö satijon] francia 

Colijn, Hendrik – [kolejn hendrik] holland 

Colima – [kolima] spanyol 

Colines, Simon de – [kolin szimon dö] francia 

Colin Fenwick – [kolin fenvik]; [… fenik] angol 

Colin, Grégoire – [kolen gregoár] francia 

Colin Muset – [kolen müze] francia 

colis – [koli] francia 

colitis ulcerosa – [kolitisz ulceróza] latin 

Colius macrourus – [koliusz makroúrusz] latin 

Collaert, Jan – [kollárt jan] holland 

collage – [kolázs] francia 

collagenosis – [kollagenózis(z)] latin 

Collanzo – [koljanszó] spanyol 

colla parte – [kolla parte] olasz 

collapsed backbone – [kolepszt bekbón] angol 

coll’arco – [kollarkó] olasz 

collaterales – [kollaterálesz] latin 

Collbató – [koljbató] katalán 

collectanea – [kollektánea] latin 

collectivum – [kollektívum] latin 

Collegats – [koljegatsz] katalán 

college – [kolidzs] angol 

Collège de France – [kolezs dö fransz] francia 

Collégiale Notre-Dame-de-la-Major – [kolezsiál notrö dám döla mazsor] francia 

Collegio del Cambio – [kolledzsó del kambjó] olasz 

Collegium Hungaricum – [kollégium hungarikum] latin 

col legno – [kol lennyó] olasz 

collemplastrum adhaesivum – [kollemplasztrum adhézívum] latin 

Colleoni, Bartolomeo – [kolleóni bartolómeó] olasz 

Colliard, Renée – [koljár röné] francia 

colliculum seminalis – [kollikulum szeminálisz] latin 

collie – [kolli] angol 

Collier de la reine, Le lásd Le collier de la reine 

Colliers International – [koljerz internesönel] angol 

Colli Euganei – [kolli eugánei] olasz 

Collinder, Björn – [kollinder bjönn] svéd 
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Colline – [kolin] francia 

Colline de Fourvière – [kolin dö furvjer] francia 

Collinge, Patricia – [kolindzs petrisa] angol 

Collingham – [kolingem] angol 

Collins, Jesse – [kolinz dzsesszi] angol 

Collins, Peter – [kolinz píter] angol 

Collinsville – [kolinzvil] angol 

Collins, William – [kolinz viljem] angol 

collitigantes – [kollitigantesz] latin 

Collodi, Carlo – [kollódi karló] olasz 

Collonges – [kolonzs] francia 

Colloredo – [kollorédó] olasz 

Collot d’Herbois, Jean Marie – [kolo derboa zsan mari] francia 

coll’ottava – [kollottáva] olasz 

Collyns – [kolinz] angol 

Colman, George – [kólmen dzsordzs] angol 

Colman, Ronald – [kólmen rónald] angol 

Colmar – [kolmar] francia 

Colmitz – [kolmic] német 

Colnaghi – [kolnagi] angol 

Colney – [kóni] angol 

Cologna Veneta – [kolonya venéta] olasz 

Cologne – [kolony] francia 

Coloma y Roldán, Luis – [koloma i roldan luisz] spanyol 

Colombe, Michel – [kolomb misel] francia 

Colombes – [kolomb] francia 

Colombey-les-Deux-Églises – [kolombe le döz egliz] francia 

Colombina – [kolombína] olasz 

Colombo, Cristoforo – [kolombó krisztoforó] olasz 

Colombo, Emilio – [kolombó emiljó] olasz 

Colombres – [kolombresz] spanyol 

colon – [kolon] latin 

colon ascendens – [kolon aszcendensz] latin 

colonatus – [kolonátus] latin 

Colón, Cristobal – [kolon krisztovál] spanyol 

Colonial Beach – [kolonjel bícs] angol 

Colonna, Sciarra – [kolonna sarra] olasz 

Colonna, Vittoria – [kolonna vittórja] olasz 

Colonne de Juillet – [kolonn dö zsüje] francia 

Colonne des Girondins – [kolonn de zsironden] francia 

coloptosis – [koloptózis(z)] latin 

Coloquio de los perros, El lásd El coloquio de los perros 

Colorado – [kolorádó] angol, spanyol; [kulurádu] portugál 

Colorado Springs – [kolorádó szpringz] angol 

color map – [kolor mep] (amerikai) angol 

Colosseo – [kolosszeó] olasz 

Colosseum – [kolosszeum] latin 



 

174 

colour separation – [kolor szeparéjsn] angol 

colpocleisis – [kolpokleizis(z)] latin 

colpocystotomia – [kolpociszto-tómia] latin 

colpohysteroplexia – [kolpohisztero-plekszia] latin 

colpoptosis – [kolpoptózis(z)] latin 

colporrhagia – [kolporrágia] latin 

Colquhoun – [kohún] ír 

Colston – [kólszton] angol 

colt – [kólt] angol 

Colţeşti – [kolcesty] román 

Colţirea – [kolcirja] román 

Coltrane, John – [koltréjn dzson] angol 

Coltrane, Robbie – [koltréjn robi] angol 

Columbia – [kolumbia] spanyol; [kolambia] angol 

Columbia Broadcasting System (CBS) – [kolambia bródkászting szisztem] angol 

Columbo – [kolambó] angol 

Columbus – [kolambusz] angol 

Columella, Lucius Junius Moderatus – [kolumella lúciusz júniusz moderátusz] latin 

columna vertebralis – [kolumna vertebrálisz] latin 

Colum, Padraic – [kolom pádrik] ír 

Colwyn Bay – [kolvin béj] angol 

colycistitis – [kolicisztitisz] latin 

Colyton – [koliton] angol 

Comacchio – [komakkjó] olasz 

Comagnesin – [komagnezin] mesterséges 

Comaneci, Nadia – [komanecs nádja]; [*komanecsi] román 

Comăneşti – [komönesty]; [komanesty] román 

Comarostaphylis diversifolia – [komarosztafilisz diverzifólia] latin 

Comasec Respirator – [kómaszek reszpiréjtor] angol 

coma uraemicum – [kóma urémikum] latin 

Comayagua – [komajagva] spanyol 

Combat avec l’ange – [komba avec lanzs] francia 

Combeaufontaine – [kombofonten] francia 

Combes, Justin – [komb zsüszten] francia 

Combizym compositum – [kombizim kompozitum] mesterséges-latin 

combo – [kombó] angol 

Combourg – [kombur] francia 

Comco Martech Hungary – [komkó mártek hangeri] angol 

comeback – [kambek] angol 

comedia de capa y espada – [komedia de kapa i eszpáda] spanyol 

comédie de moeurs – [komedi dö mőr] francia 

Comédie Française – [komedi franszez] francia 

Comédie Humaine – [komedi ümen] francia 

comédie larmoyante – [komedi larmoajant] francia 

Comedy of Errors, The lásd The Comedy of Errors 

comedy of manners – [komedi av menerz] angol 

Comencini, Luigi – [komencsíni luídzsi] olasz 
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comendit – [komendit] mesterséges 

Comenius, Johannes Amos – [komeniusz johannesz ámosz] latin 

Comensoli – [komenzóli] magyar 

comes curiae regis – [komesz kurié regisz] latin 

come sopra – [kome szopra] olasz 

comes palatinus – [komesz palatinusz] latin 

Comex Aussenhandels – [komeksz ausszenhandelz] német 

comics – [komiksz] angol 

comic strips – [komik sztripsz] angol 

Comiglio – [komiljó] olasz 

Cominius – [kominiusz] latin 

COMISCO lásd Committee of International … 

comitatus – [komitátusz] latin 

comitia – [komícia] latin 

Comlăuşa – [komlausa] román 

command language – [komand lengvidzs] angol 

command line – [komand lájn] angol 

Commandon, Jean – [komandon zsan] francia 

comme il faut – [kom il fó] francia 

commedia dell’arte – [kommédia dell árte] olasz 

commensalismus – [kommenzálizmus] latin 

comment – [koment] angol 

Commentry – [komantri] francia 

Commequiers – [komökjer] francia 

Commercy – [komerszi] francia 

Commerzbank – [kommercbank] német 

commiato – [kommjátó] olasz 

Commines, Philippe de – [komin filip dö] francia 

commissura – [kommisszúra] latin 

commissura fornicis – [kommisszúra fornicisz] latin 

commis-voyageur – [komi voajazsőr] francia 

Committee of International Socialist Conferences (COMISCO) – [komití av internesnel 

szósaliszt konferensziz] angol 

Committee on Space Research (COSPAR) – [komití on szpéjsz riszörcs] angol 

committitur – [kommittitur] latin 

commodore – [komodor] angol 

Commodus – [kommodusz] latin 

Common Business Oriented Language (COBOL) – [komon biznisz orientid lengvidzs] 

angol 

common law – [komon ló] angol 

common sense – [komon szensz] angol 

Commons, John Roger – [komonz dzson rodzser] angol 

Common User Access (COA) – [komon júzer ekszesz] angol 

Commonwealth – [komonvelth] angol 

commoratio – [kommoráció] latin 

commosso – [kommosszó] olasz 

commotio cerebri – [kommóció cerebri] latin 
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communicatio arterio-venosa – [kommunikáció arterio venóza] latin 

Communication Satellite Corporation (COMSAT) – [komjunikéjsn szetelájt korporéjsn] 

angol 

Communication with Extra-Terrestrial Intelligence (CETI) – [komjunikéjsn vid extra 

teresztriel intelidzsensz] angol 

communio bonorum – [kommúnió bonórum] latin 

communis opinio – [kommunisz opinió] latin 

Como – [komó] olasz 

Comont – [kómont] angol 

Comopithecus hamadryas – [komopitekusz hamadriász] latin 

Comorâşte – [komoriste] román 

Comores – [komor] francia 

compact disc-read only memory (CD-ROM) – [kompekt diszk ríd ónli memori] angol 

compact disc-recordable (CD-R) – [kompekt diszk rikordebl] angol 

compaction – [kompeksn] angol 

Compagni, Dino – [kompannyi dínó] olasz 

comparativus – [komparatívusz] latin 

Comparer, c’est comprendre – [komparé sze komprandr] francia 

compascuum – [kompaszkuum] latin 

Compayré, Jules-Gabriel – [komperé zsül gabriel] francia 

Compex Trade – [kompeksz tréjd] angol 

Compiègne – [kompjeny] francia 

compiler – [kompájler] angol 

complainte – [komplent] francia 

completorium – [kompletórium] latin 

compliance – [kompliansz] francia; [komplájensz] angol 

compluvium – [komplúvium] latin 

compossessio – [komposzesszió] latin 

Compostela – [komposztela] spanyol 

comprehensive school – [komprihenzif szkúl] angol 

compressed file – [kompreszt fájl] angol 

compressio spinalis – [kompresszió szpinálisz] latin 

Compsocoma flavinucha – [kompszokóma flavinuha] latin 

Compson, Quentin – [kompszon kventin] angol 

comptoir – [komtoár] francia 

Compton, Bettie – [kompton beti] angol 

Compton-Burnett, Dame Ivy – [kompton börnit déjm ájvi] angol 

CompuDrug Standard – [kompjudrag sztenderd] angol 

CompuGroup – [kompjugrup] angol 

compur – [kompur] német 

Computer Aided Design (CAD) – [kompjúter éjdid dizájn] angol 

Computer Aided Software Engineering (CASE) – [kompjúter éjdid szoftver en-

dzsiníring] angol 

Computer Aided Testing (CAT) – [kompjúter éjdid teszting] angol 

Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA) – 

[kompjúter end biznisz ikvipment menjufekcsörerz eszósziéjsn] angol 

computer art – [kompjúter árt] angol 
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Computer Integrated Manufacturing (CIM) – [kompjúter integréjtid menjufekcsöring] 

angol 

Computer Numerical Control (CNC) – [kompjúter njumerikel kontrol] angol 

COMSAT [komszet] lásd COMmunication SATellite Corporation 

Comte, Auguste – [komt ogüszt] francia 

Comte de Chambord – [komt dö sambor] francia 

Comtesse de Bouchaud – [komtesz dö busó] francia 

Comtesse de Murinais – [komtesz dö mürine] francia 

Conakry – [konakri] francia 

con amore – [kon amóre] olasz 

Conan Doyle, Arthur – [kónen dojl árthur] angol 

Conant, Oliver – [konent oliver] angol 

con arco – [kon arko] olasz 

Conaway, Cristie – [konevéj kriszti] angol 

con brio – [kon brío] olasz 

con calore – [kon kalóre] olasz 

Concameau – [konkamó] francia 

Concarneau – [konkarnó] francia 

Conceição – [konszejszaun] portugál 

conceit – [konszít] angol 

Concentus Musicus – [koncentusz muzikusz] latin 

Concepción – [konszepszjon] spanyol 

conceptismo – [konszeptiszmo] spanyol 

Concept(ual) art – [konszept(juel) árt] angol 

conceptus – [konceptus] latin 

concertante – [koncsertante] olasz 

Concertgebouw – [konszerthebau] holland 

concertino – [koncsertínó] olasz 

concerto – [koncsertó] olasz 

concerto grosso – [koncsertó grosszó] olasz 

Concetta – [koncsetta] olasz 

concettismo – [koncsettizmó] olasz 

concetto – [koncsettó] olasz 

concha – [konka] latin; [koncsa] spanyol 

concha auriculare – [konka aurikulare] latin 

Conches – [kons] francia 

Conches-en-Ouche – [konsöz an us] francia 

conchiliologia – [konkiliológia] latin 

Conciergerie – [konszjerzsöri] francia 

concilium plebis – [koncilium plebisz] latin 

Concini, Ennio di – [koncsíni ennió di] olasz 

Concor – [konkor] mesterséges 

Concord – [konkord] angol 

Concorde, Place de la – [konkord plasz dö la] francia 

Concord Holding – [konkord holding] angol 

concours – [konkur] francia 

concrementum – [konkrementum] latin 
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concretio cordis – [konkréció kordisz] latin 

concupiscentia – [konkupiszcencia] latin 

Condé – [kondé] francia 

Conde, Carmen – [konde karmen] spanyol 

Condeixa – [kondejsa] portugál 

Condé-sur-Noireau – [kondé szür noaró] francia 

Condillac, Étienne Bonnot de – [kondijak etjenn bonó dö] francia 

condimentum – [kondimentum] latin 

conditionalis – [kondicionálisz] latin 

Condition humaine, La lásd La condition humaine 

conditio sine qua non – [kondició szine kva non] latin 

Condivi, Ascanio – [kondívi aszkánió] olasz 

Condorcet, Jean Marie Antoine – [kondorsze zsan mari antoan] francia 

condottiere – [kondottjere] olasz 

conducător – [kondukötor] román 

conductus – [konduktusz] latin 

Condwiramur – [kondvirámur] német 

condylectomia – [kondilektómia] latin 

Condyline – [kondilin] mesterséges 

Conegliano – [koneljánó] olasz 

Conegliano, Cima da – [koneljánó csima da] olasz 

Coneglio – [koneljó] olasz 

Conejos – [konehosz] spanyol 

Conet Computer & Network – [kónet kompjúter end netvörk] angol 

Coney Island – [kóni ájlend] angol 

Confederatio Helvetica (CH) – [konfederáció helvétika] latin 

Conféderation Générale de Travail (CGT) – [konfederaszjon zsenerál dö travaj] francia 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) – [konfederacióne dzsenerále 

italjána del lavoró] olasz 

conferatur – [konferátur] latin 

Confessio Helvetica – [konfesszió helvétika] latin 

confessionale – [konfesszionále] latin 

confiteor – [konfiteor] latin 

confiture – [konfitűr] francia 

confluens sinuum – [konfluensz szinuum] latin 

Confolens – [konfolan] francia 

Confraternitas Arvalum – [konfraternitász arválum] latin 

confrérie – [konfreri] francia 

con fretta – [kon fretta] olasz 

con fuoco – [kon fuókó] olasz 

Congar, Yves – [kongar iv] francia 

congé – [konzsé] francia 

congedo – [kondzsedó] olasz 

congeries – [kongeriesz] latin 

Congleton – [konglton] angol 

conglomeratum – [konglomerátum] latin 

congregatio generalis – [kongregáció generálisz] latin 



 

179 

Congress Hall – [kongresz hól] angol 

Congress of Industrial Organization (CIO) – [kongresz av indasztriel orgenájzéjsn] 

angol 

Congreve, William – [kongrív viljem] angol 

Coniferae – [koniferé] latin 

con impeto – [kon impetó] olasz 

Coningham – [koningem] angol 

Coningsby – [koningzbi] angol 

coniosis – [koniózis(z)] latin 

Conisbrough – [koniszbró] angol 

coniugalis – [konjugális] latin 

conjugata diagonalis – [konjugáta diagonálisz] latin 

coniugatio periphrastica – [konjugáció perifrasztika] latin 

conjunctivitis epidemica – [konjunktivitisz epidémika] latin 

coniunctivus – [konjunktívusz] latin 

Conklin, Chester – [konklin cseszter] angol 

con leggerezza – [kon leddzserecca] olasz 

Conley, Mike – [konli májk] angol 

con moto – [kon mótó] olasz 

connaisseur – [koneszőr] francia 

Connaught – [konót] ír 

Connect Center – [konekt szenter] angol 

Connecticut – [konetikat]; [konektikat] angol 

connectivum – [konnektívum] latin 

Connel, Scott – [konel szkot] angol 

Connelly, Jennifer – [koneli dzsenifer] angol 

Connerée – [konré] francia 

Connery, Jason – [koneri dzséjszon] angol 

Connery, Sean – [koneri son] angol 

connétable – [konetabl] francia 

Connick, Harry jr. – [konik heri dzsúnjor] angol 

Connochaetes taurinus – [konnohétész taurinusz] latin 

Connolly, Bill – [konoli bil] angol 

Connolly, James Brendan – [konoli dzséjmz brenden] angol 

Connolly, Walter – [konoli vólter] angol 

Connoly, Maureen – [konoli morín] angol 

Connors, Jimmy – [konorsz dzsimi] angol 

connubialis – [konnubiálisz] latin 

connubium – [konnubium] latin 

Conolly, John – [konoli dzson] angol 

Conophytum truncatum – [konofitum trunkátum] latin 

con passione – [kon passzióne] olasz 

conquassatio renis – [konkvasszáció rénisz] latin 

Conques – [konke] francia 

Conquista – [konkiszta] spanyol 

Conrad, Joseph – [konred dzsózef] angol 

Conrad von Hötzendorf, Franz – [konrád fon höccendorf franc] német 
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Conring, Hermann – [konring herman] német 

Consalvi, Ercole Marchese – [konszalvi erkole markéze] olasz 

consanguinitas – [konszangvinitás] latin 

Conscience, Hendrik – [konsziansz hendrik] francia-holland 

consecratio – [konszekráció] latin 

consecutio temporum – [konszekúció tempórum] latin 

Conseil d’État – [konszej deta] francia 

Conseil National de la Résistence (CNR) – [konszej naszjonál dö la rezisztansz] francia 

Conselheiro – [konsziljejru] portugál 

consensus omnium – [konszenzusz omnium] latin 

con sentimento – [kon szentimentó] olasz 

consequenter – [konszekventer] latin 

Conservatoire – [konzervatoár] francia 

Considérant, Victor – [konszideran viktor] francia 

Considerate lilia agri quomodo crescunt – [konszideráte lilia agri kvómodó kreszkunt] 

latin 

consilio manuque – [konszilió manukve] latin 

consilium abeundi – [konszilium abeundi] latin 

consistorium – [konzisztórium] latin 

Consolatio Mystica – [konszoláció misztika] latin 

con solennità – [kon szolennita] olasz 

Consolida ajacis – [konszolida ajácisz] latin 

Consolini, Adolfo – [konszolíni, adolfó] olasz 

consommé – [konszomé] francia 

con sordino – [kon szordínó] olasz 

consort – [konszort] angol 

consortes – [konszortesz] latin 

Conspicua – [konszpikva] máltai 

con spirito – [kon szpírito] olasz 

Constable, John – [konsztebl dzson] angol 

Constance Baines – [konsztansz béjnz] angol 

Constance Chatterley – [konsztansz cseterli] angol 

Constance Finnis – [konsztansz finisz] angol 

Constance Spry – [konsztansz szpráj] angol 

Constans – [konsztansz] latin 

Constant de Rebecque, Benjamin – [konsztan dö röbek benzsamen] francia 

Constanţa – [konsztanca] román 

Constantia – [konsztancia] latin 

Constantinescu, Emil – [konsztantineszku emil] román 

Constantinus, Flavius Valerius Claudius – [konsztantinusz fláviusz valériusz klaudiusz] 

latin 

Constantius Chlorus – [konsztanciusz klorusz] latin 

Constanza – [konsztanca]; [konstanca] olasz 

Constitución – [konsztituszjon] spanyol 

constitutionalis – [konstitúcionális] latin 

constraint – [konsztréjnt] angol 

consubstantialis – [konszubsztanciális] latin 
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Consuegra – [konszvegra]; [konszuegra] spanyol 

Consuetudo quasi altera natura – [konszvetúdo kvázi altera natúra] latin 

consul – [konzul] latin 

Consumer Electronic Trade – [konszjúmer ilektronik tréjd] angol 

Consummatum est – [konszummátum eszt] latin 

consumptio – [konszumpció] latin 

Consus – [konzusz] latin 

Contadina astuta, La lásd La contadina astuta 

contagiositas – [kontagiozitás] latin 

Contarini, Ambrogio – [kontaríni ambródzsó] olasz 

Contarini Fleming – [konterini fleming] angol 

contemporain – [kontamporen] francia 

Conté, Nicolas-Jacques – [konté nikola zsak] francia 

Contes d’Hoffmann, Les lásd Les contes d’Hoffmann 

contessa – [kontessza] olasz 

conthorrhaphia – [kontorráfia] latin 

Conti, Bernardino dei – [konti bernardínó dei] olasz 

Conti, François – [konti franszoa] francia 

continuo – [kontínuó] olasz 

Continuously Variable Transmission (CVT) – [kontinjuozli veriebl trenzmisn] angol 

continuous processing – [kontinjuoz proszeszing] angol 

conto corrente – [kontó korrente] olasz 

Conton, William Farquahar – [konton viljem fárkvar] angol 

Contra Acquincum – [kontra akvinkum] latin 

contractilitas – [kontraktilitás] latin 
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Coutts – [kútsz] angol 

coutume – [kutüm] francia 

Couturat, Louis – [kutüra lui] francia 

Coûture, Blaise – [kutűr blez] francia 

Couture, Thomas – [kutür toma] francia 

Couturier, Robert – [kutürjé rober] francia 

couvade – [kuvád] francia 

Couve de Murville, Maurice – [kuv dö mürvil morisz] francia 

couvert – [kuver] francia 

Couvet – [kuve] francia 

Covadonga – [kovadonga] spanyol 

Covarrubias, Miguel – [kovarruvjasz migel; [kovarrubjasz …] spanyol 

Covasna – [kovaszna] román 

Covelli, Nicola – [kovelli nikola] olasz 

Covent Garden – [kavent gárden] angol 

Coventry – [kaventri] angol 

cover-girl – [kaver görl] angol 

Covernton – [kavernton] angol 

Covilhã – [kuviljan] portugál 

Covilhão, Pêro da – [kuviljaun peru da] portugál 

Covington – [kavington] angol 

Cowan – [kauen] angol 

Coward, Sir Noël – [kauárd ször noel] angol 

cowboy – [kauboj]; [*kovboj] angol 

Cowdenbeath – [kaudnbíth] angol 

Cowdrey – [kaudri] angol 

Cowell, Henry Dixon – [kauel henri dikszon] angol 

Cowley, Abraham – [kauli éjbrehem] angol 
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Cowper, William – [kúper viljem] angol 

Cowperwood, Frank Algernon – [kúpervud frenk eldzsernon] angol 

Cowton – [kauton] angol 

coxa – [koksza] latin 

coxalgia – [kokszalgia] latin 

coxalis – [kokszális(z)] latin 

coxarthopathia – [kokszartopátia] latin 

Cox, David – [koksz déjvid] angol 

Coxeter, Harold Scott – [kokszeter herold szkot] angol 

Coxie, Michel van – [kokszi mihel fan] holland 

Coxilha de Santana – [kosilja di szantana] portugál 

coxitis – [kokszitisz] latin 

Coyacán – [kojakan] spanyol 

coyote – [kojot] angol 

Coypel, Antoine – [koapel antoan] francia 

Coysevox, Antoine – [koazvoksz antoan] francia 

Coysh – [kois] angol 

Cozens – [kaznsz] angol 

Cozzarelli, Giacomo – [koccarelli dzsakomó] olasz 

Cozzens, James Gould – [kaznz dzséjmz góld] angol 

CPU lásd central processing unit 

Crabbe, George – [kreb dzsordzs] angol 

Crăciunescu, Ioana – [kröcsuneszku joana]; [kracsuneszku …] román 

Crăciuneşti – [kröcsunesty]; [kracsunesty] román 

Crackenthorpe – [kreknthorp] angol 

cracker – [kreker]; [*kréker] angol 

Cracknell, James – [kreknel dzséjmz] angol 

Craesbeeck, Joos van – [krázbék jósz fan] holland 

Craft, Robert – [kráft robert] angol 

Crafts, James Mason – [kráftsz dzséjmz méjzn] angol 

Cragnotti, Sergio – [kranyotti szerdzsó] olasz 

Cragun, Richard Allan – [kregan ricsárd elin] angol 

Craidorolţ – [krajdorolc] román 

Craigavon – [kréjgevon] angol 

Craig, Edward Gordon – [kréjg edvárd gordon] angol 

Craig, Michael – [kréjg májkl] angol 

Craig, Ralph Cook – [kréjg réjf kuk] angol 

Craiova – [krajova] román 

Cram, Donald James – [krem doneld dzséjmz] angol 

Cramer – [krámer] angol 

Cramer, Friedrich – [krámer frídrih] német 

Cramer, Gabriel – [krámer gábriel] német 

Crampton, Thomas Russel – [krempton tomasz raszl] angol 

Cranach, Lucas – [kránah lúkasz] német 

Cranberry – [krenberi] angol 

Cranbourne – [krenborn] angol 

Cranbrook – [krenbruk] angol 
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Crane, Harold Hart – [kréjn herold hárt] angol 

Crane, Ichabod – [kréjn ájkebod] angol 

Crane, Stephen – [kréjn sztívn] angol 

Cranham, Kenneth – [krenem keneth] angol 

craniosynostosis – [kránio-szinosztózis(z)] latin 

cranium viscerale – [kránium viszcerále] latin 

Cranmer, Thomas – [krenmer tomasz] angol 

Cranston, John – [krenszton dzson] angol 

Craon, Pierre de – [kraon pjer dö] francia 

Craponne-sur-Arzon – [kraponn szür arzon] francia 

crapula – [krapula] latin 

craquelé – [kraklé] francia 

craquelure – [kraklűr] francia 

Crashaw, Richard – [kresó ricsárd] angol 

Crasna Vişeului – [kraszna viseuluji] román 

Crass, Franz – [krassz franc] német 

Crassula portulacea – [krasszula portulácea] latin 

Crassula sarcocaulis – [krasszula szarkokaulisz] latin 

Crassus, Marcus Licius – [krasszusz markusz líciusz] latin 

Crataegomespilus dardarii – [kratégomeszpilusz dardárii] latin 

Crataegus oxyacantha – [kratégusz oksziakanta] latin 

Crataegutt – [kratégutt] mesterséges 

Crater Lake – [kréjter léjk] angol 

Crawcour – [krókor] angol 

Crawford, Hasely – [króford héjzli] angol 

Crawford, Jimmy – [króford dzsimi] angol 

Crawford, Joan – [króford dzsón] angol 

Crawford, Shannon – [króford senon] angol 

Crawford, Shawn – [króford són] angol 

Crawley – [króli] angol 

Craxi, Bettino – [krakszi bettinó] olasz 

crayon – [krejon] francia 

Crazy Peak – [kréjzi pík] angol 

Creaca – [krjaka] román 

creacionismo – [kreaszjoniszmó] spanyol 

Creaghan – [krígen] angol 

Creasey – [kríszi] angol 

Cream Beauty – [krím bjúti] angol 

Creangă, Ion – [kreangö jon]; [kreanga] román 

Creative Marketing Team – [krietiv márketing tím] angol 

Crébillon, Claude Prosper – [krebijon klod proszper] francia 

Crêche-sur-Saône – [kres szür szón] francia 

Crécquillon, Thomas – [krekijon toma] francia 

Crécy, Odette de – [kreszi odet dö] francia 

Crécy-sur-Serre – [kreszi szür szer] francia 

credenza – [kredenca] olasz 

Creditanstalt – [kreditanstalt] német 
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Crédit Suisse – [kredi szüisz] francia 

Credo quia absurdum – [krédó kvia abszurdum] latin 

Credula res amor est – [krédula rész amor eszt] latin 

Creedence Clearwater Revival – [krídensz klírvóter rivájvel] angol 

creek – [krík] angol 

Creely, Robert White – [kríli robert vájt] angol 

creeping featurism – [kríping fícsörizm] angol 

Creighton – [krájton] angol 

Crell, Lorenz – [krell lórenc] német 

Cremanthodium reniforme – [kremantódium réniforme] latin 

Crémazie, Octave Joseph – [kremazi oktav zsozef] francia 

Cremer, Fritz – [krémer fric] német 

Cremer, Sir William Randall – [krímer ször viljem rendel] angol 

Crémer, Victoriano – [kremer viktorjánó] spanyol 

Crémieu-Vénissieux – [kremjő veniszjő] francia 

Crémieux, Isaac Moïse Adolphe – [kremjő iszak moisz adolf] francia 

Cremona – [kremona] olasz 

creole jazz – [kriól dzsesz] angol 

Creon – [kreón] görög 

crepitatio – [krepitáció] latin 

crepitatio indux – [krepitáció induksz] latin 

Crepto – [kreptó] mesterséges 

crepuscolarismo – [krepuszkolarizmó] olasz 

Crépy-en-Valois – [krepi an valoa] francia 

Crescencio, Juan Bautista – [kreszenszjó huan bautiszta] spanyol 

crescendo – [kressendó]; [*kreszcsendó] olasz 

Crescentini, Girolamo – [kressentíni dzsirolámó] olasz 

Crescent Lake – [kresznt léjk] angol 

Crescenzi – [kressenci] olasz 

Crescimbeni, Giovanni – [kressimbeni dzsovanni] angol 

Crescite et multiplicamini – [kreszcite et multiplikámini] latin 

Crespel – [kreszpel] német 

Crespi, Giuseppe – [kreszpi dzsuzeppe] olasz 

Crespi, Lorenzo – [kreszpi lorencó] olasz 

Crespi, Pietro – [kreszpi pjetró] olasz 

Crespin, Régine – [kreszpen rezsin] francia 

Crespo, Enrico – [kreszpó enrikó] olasz 

Crespo, Joaquin – [kreszpó hoakin] spanyol 

Crespo, Pedro – [kreszpó pedró] spanyol 

Cressanges – [kreszanzs] francia 

Cressent, Charles – [kreszan sarl] francia 

Cressida – [kresszida] latin 

Cresson, Édith – [kreszon edit] francia 

Crestone Peak – [kresztón pík] angol 

Creswick – [krezik] angol 

Créteil – [kretej] francia 

Cretheus – [krétheusz] görög 
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Creton, Michel – [kröton misel] francia 

Creuse – [krőz] francia 

Creutzfeld, Adam – [krajcfeld ádam] német 

Crevalcore – [krevalkóre] olasz 

Crêvecoeur-le-Grand – [krevkőr lö gran] francia 

Crevel, René – [krövel röné] francia 

Crevillente – [kreviljente] spanyol 

Crevoladossola – [krevoladosszola] olasz 

Crewe – [krú] angol 

Crewkerne – [krúkörn] angol 

Cria cuervos y te sacarán los ojos – [kria kvervosz i te szakaran losz ohosz] spanyol 

Criaerd, Antoine – [kriár antoan] francia 

Crianlarich – [krienlerik] angol; [krienlárih] skót 

cribra orbitalia – [kribra orbitália] latin 

Criccieth – [krikjeth] walesi 

Crichel – [kricsel] angol 

Crich, Gerald – [krics dzserald] angol 

Crichton, Michael – [krájtn májkl]; [*kricston …] angol 

Criciova – [kricsova] román 

Crick, Francis Harry Compton – [krik fransziz heri komton] angol 

cricoideus – [krikoideusz] latin 

cricotracheotomia – [kriko-traheotómia] latin 

Cricovul Sărat – [krikovul szörat] román 

Crimson King – [krimzon king] angol 

Crîngaşi – [kringas] román 

crinis pubis – [krinisz pubisz] latin 

criollismo – [krioljiszmó] spanyol 

Crippa, Roberto – [krippa robertó] olasz 

Cripps, Sir Richard Stafford – [kripsz ször ricsárd szteford] angol 

Criquetot-l’Esnavel – [kriktó lenavel] francia 

Criş – [kris] román 

Crişan – [krisán] román 

Crişeni – [kriseny] román 

Crisfield – [kriszfíld] angol 

Črišnjeva – [csrisnyeva] horvát 

Crispi, Francesco – [kriszpi francseszkó] olasz 

crista cutis – [kriszta kutisz] latin 

crista sagittalis – [kriszta szagittálisz] latin 

Cristea, Miron – [krisztja miron] román 

Cristescu – [kriszteszku] román 

Cristeşti – [krisztesty] román 

Criştioru de Jos – [kristyoru de zsosz] román 

Cristóbal – [krisztoval]; [krisztobal] spanyol 

Cristofori, Bartolomeo – [krisztofóri bartolomeó] olasz 

Cristuru Secuiesc – [kriszturu szekujeszk] román 

Crişul Negru – [krisul negru] román 

Crivăţi – [krivöc]; [krivac] román 
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Crivelli, Carlo – [krivelli karló] olasz 

Crivelli, Giovanni Battista – [krivelli dzsovanni battiszta] olasz 

Croce, Benedetto – [krócse benedettó] olasz 

Crocidura russula – [krocidúra russzula] latin 

Crocker, Ian – [kroker íen] angol 

Crockett, Davy – [krokit déjvi] angol 

Crocosmia rosea – [krokozmia rózea] latin 

Crocus aëreus – [krókusz aéreusz] latin 

Crocus ancyrensis – [krókusz ankirenzisz] latin 

Croisette – [kroazet] francia 

Croisier – [kroazjé] francia 

Croisilles – [kroazil] francia 

Crois-Rousse – [kroa rusz] francia 

croissant – [kroaszan] francia 

Croissy – [kroaszi] francia 

Croissy-sur-Celle – [kroaszi szür szel] francia 

Croix de Berny – [kroa dö berni] francia 

Croix de Provence – [kroa dö provansz] francia 

Crô-Magnon – [kromanyon] francia 

Cromarty – [kromárti] angol 

Crombie – [krombi] angol 

Cromer, Earl of – [krómer örl av] angol 

Crome Yellow – [króm jeló] angol 

Cromilyn – [kromilin] mesterséges 

cromlech – [kromleh] angol 

Crommelynck, Fernand – [kromlenk fernan] francia 

Crompton, Samuel – [krampton szemjuel] angol 

Cromwell, Oliver – [kromvel oliver] angol 

Cromwell, Thomas – [kromvel tomasz] angol 

Cronin, Archibald Joseph – [krónin árcsibald dzsózef] angol 

Cronstedt, Axel Fredrik – [krúnsztet akszel frédrik] svéd 

Crook, Edward – [kruk edvárd] angol 

Crookes, William – [kruksz viljem] angol 

Croome – [krúm] angol 

croquants – [krokan] francia 

croquelé – [kroklé] francia 

croquette – [kroket] francia 

Crosby, Bing – [kroszbi bing] angol 

Crosby, Israel – [kroszbi izréjel] angol 

Cros-de-Cagnes – [kro dö kany] francia 

Croshaw – [krósó] angol 

crossbar – [kroszbár] angol 

crossbred – [kroszbred] angol 

Cross, Henri-Edmond – [krosz anri edmon] francia 

cross infection – [krosz infeksn] angol 

Cross Line – [krosz lájn] angol 

crossover – [kroszóver] angol 
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crosstalk – [krosztolk] angol 

Crotalaria agatiflora – [krotalária agátiflóra] latin 

Crotalus horridus atricaudatus – [krotalusz horridusz atrikaudátusz] latin 

Crow Creek – [krau krík] angol 

Crowfoot-Hodgkin, Dorothy – [kraufut hodzskin doroti] angol 

Crowley, Pitt – [krauli pit] angol 

Crown – [kraun] angol 

Crowndale – [kraundéjl] angol 

Crowther – [krauder] angol 

Croy, Kate – [kroj kéjt] angol 

Croydon – [krojdon] angol 

Crozet – [kroze] francia 

Crozier, Michel Jean – [krozjé misel zsan] francia 

CRT lásd cathode ray tube … 

Crucea – [krucsa] román 

Crucişor – [krucsisor] román 

Cruden – [krúden] angol 

Cruikshank, George – [kruksenk dzsordzs] angol 

Cruise – [krúz] angol 

Crumb, George Henry – [kram dzsordzs henri] angol 

Crupodex – [krupodeksz] mesterséges 

cruralis – [krurális(z)] latin 

crus – [krusz] latin 

Cruse, Heinz – [krúze hejnc] német 

Cruseilles – [krüzej] francia 

Crusoe, Robinson – [krúzó robinszon]; [… robinzon] angol 

Cruşovaţ – [krusovác] román 

crusta – [kruszta] latin 

Crustacea – [krusztácea] latin 

crusta lactea – [kruszta laktea] latin 

Cruttwell – [kratvel] angol 

Cruveilhier, Léon-Jean-Baptiste – [krüvejé leon zsan batiszt] francia 

Cruyff, Johan – [kröjf jóhan] holland 

cruzado – [kruzádu] portugál 

Cruz Cano y Olmedilla, Ramón de la – [krusz kanó i olmedilja ramon de la] spanyol 

Cruz de Tejeda – [krusz de teheda] spanyol 

cruzeiro – [kruszejru] portugál 

Cruzeiro do Sul – [kruszejru du szul] portugál 

Cruz e Sousa, João da – [krusz i szósza zsuaun da] portugál 

Cruz, Joaquim – [krusz zsuakin] portugál 

Cryfield Rosie – [krájfíld rózi] angol 

cryoextractio – [krioeksztrakció] latin 

cryoscopia – [krioszkópia] latin 

Crypsis aculeata – [kripszisz akuleáta] latin 

Cryptanthus acualis – [kriptantusz akuálisz] latin 

Cryptanthus zonatus – [kriptantusz zónátusz] latin 

cryptococcosis – [kriptokokkózis(z)] latin 
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Cryptocoryne spiralis – [kriptokoriné szpirálisz] latin 

cryptorchismus – [kriptorhizmus(z)] latin 

Cryptostegia grandiflora – [kriptosztégia grandiflóra] latin 

Crysell – [krájszl] angol 

Crystal, Billy – [krisztel bili] angol 

Crystal Bowl – [krisztel ból] angol 

crystallisatio – [krisztallizáció] latin 

crystal view control – [krisztel vjú kontrol] angol 

CSU lásd Christlich-Soziale … 

CUA lásd Common User Access 

Cuacos – [kvakosz] spanyol 

cuadrilla – [kvadrilja] spanyol 

Cuajimalpa – [kvahimalpa] spanyol 

Cualquiera tiempo pasado era mejor – [kvalkjera tjempo paszádo era mehor] spanyol 

cubiculum – [kubikulum] latin 

cubitalis – [kubitális(z)] latin 

cubitus – [kubitusz] latin 

Cubjac – [kübzsak] francia 

Cucerdea – [kucsergya] román 

Cuchilla Grande – [kucsilja grande] spanyol 

Cuchilleros – [kucsiljerosz] spanyol 

Cuchullin – [kúhulin] ír 

Cuchumatanes – [kucsumatanesz] spanyol 

Cuculus canorus – [kukulusz kanórusz] latin 

Cucurbitales – [kukurbitálesz] latin 

Cúcuta – [kukuta] spanyol 

Cudworth, Ralph – [kadvörth réjf] angol 

Cuellar – [kveljár] spanyol 

Cuenca – [kvenka] spanyol 

Cuenca, Luis – [kvenka luisz] spanyol 

Cuerva – [kverva] spanyol 

Cuevas de San Clemente – [kvevasz de szan klemente] spanyol 

Cuges-les-Pins – [küzs le pen] francia 

Cugir – [kudzsir] román 

Cuglieri – [kuljeri] olasz 

Cugneaux – [künyó] francia 

Cugnot, Nicolas-Joseph – [künyó nikola zsozef] francia 

Cuiabá – [kujaba] portugál 

Cui bono? – [kui bonó]; [*kvi …] latin 

Cuieşd – [kujesd] román 

Cui prodest? – [kui prodeszt]; [*kvi …] latin 

Cuiseaux – [küizó] francia 

Cuisenier, Jean – [küjzönjé zsan] francia 

Cuius regio, eius religio – [kujusz regio eiusz religio] latin 

Cuixart, Modesto – [kusárt modesztó] katalán 

Cujas, Jacques – [küzsasz zsak] francia 

Cujas, Rue – [küzsasz rü] francia 
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Culbertson, Ely – [kalbertszon íli] angol 

cul-de-lampe – [küdölamp] francia 

cul-de-sac – [küdöszak] francia 

Culham – [kalem] angol 

Culiacán – [kuljakan] spanyol 

Cullalvera – [kuljalvera] spanyol 

Cullberg, Birgit Ragnild – [külberj birjit rannild] svéd 

Cullen, Countee – [kalin kauntí] angol 

Cullinan, Sir Thomas – [kalinen ször tomasz] angol 

Cullmann, Oscar – [kulman oszkár] német 

Culloden – [kalóden] angol 

culotte – [külot] francia 

culteranismo – [kulteraniszmó] spanyol 

Culver City – [kalver sziti] angol 

Cumalı, Necati – [dzsumali nedzsati] török 

Cum ames, non sapias aut cum sapias non ames – [kum amesz non szapiasz aut kum 

szapiasz non amesz] latin 

Cumberland, Richard – [kambörlend ricsard] angol 

Cumbrecita, La – [kumbreszita la] spanyol 

Cumbres de Majalca – [kumbresz de mahalka] spanyol 

Cum Deo pro patria et libertate – [kum deó pro pátria et libertáte] latin 

cum grano salis – [kum gránó szalisz] latin 

Cumhuriyet – [dzsumhurijet] török 

Cumilla – [kumilla] magyar 

cum laude – [kum laude] latin 

Cummings, Edward Estlin – [kamingz edvárd esztlin] angol 

Cummings-Diesel – [kamingz dízel] angol 

cum reservatione – [kum rezervációne] latin 

Cum te aliquis laudat, iudex tuus esse memento – [kum té alikvisz laudat judeksz tuusz 

essze mementó] latin 

cumulonimbus calvus – [kumulonimbusz kalvusz] latin 

cumulus congestus – [kumulusz kongesztusz] latin 

cumulus humilis orographicus – [kumulusz humilisz orografikusz] latin 

cumulus mediocris – [kumulusz mediokrisz] latin 

cumulus pileus – [kumulusz píleusz] latin 

Cunard Line – [kjúnárd lájn] angol 

Cunard Steamship Co – [kjúnárd sztímsip ka(mpeni)] angol 

Cuncta licet poetis – [kunkta licet poétisz] latin 

Cunctator – [kunktátor] latin 

cuneus – [kuneusz] latin 

Cunha, Euclides da – [kunya iuklidis da] portugál 

Cunhal, Álvaro – [kunyál alvaru] portugál 

Cunha Leal – [kunya leal] portugál 

cunnilingus – [kunnilingusz] latin 

Cunningham, Merce – [kaningem mörszi] angol 

Cupido – [kupidó] latin 

Cupressocyparis leylandi – [kupresszociparisz lejlandi] latin 
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Cupressus sempervirens – [kupresszusz szempervirensz] latin 

Curaçá – [kurasza] portugál 

Curaçao – [kuraszau] portugál 

Curăţele – [kuröcele]; [kuracele] román 

Curculio nucum – [kurkulió núkum] latin 

curia – [kúria] latin 

Curia Hostilia – [kúria hosztilia] latin 

curialis – [kuriális(z)] latin 

Curiatius – [kuriáciusz] latin 

curie – [küri] francia 

Curie, Marie – [küri mari] francia 

Curie, Pierre – [küri pjer] francia 

Curio – [kurió] latin 

Curitiba – [kuritiba] portugál 

Curius Marcus – [kuriusz markusz] latin 

Curl, Robert Floyd – [körl robert flojd] angol 

curling – [körling] angol 

Currais Novos – [kurrajsz novusz] brazíliai portugál 

current drain – [karent dréjn] angol 

curriculum vitae – [kurrikulum víté] latin 

curry – [kari, köri] angol 

Curry, Robert – [kari robert] angol 

Curtea de Argeş – [kurtja de ardzses] román 

Curtici – [kurtics] román 

Curtin, John Joseph – [körtin dzson dzsózef] angol 

Curtis, Tony – [körtisz tóni] angol 

Curtiss, Glenn Hammond – [körtisz glen hemond] angol 

Curtius Rufus, Quintus – [kurciusz rúfusz kvintusz] latin 

Curtius, Theodor – [kurciusz teodor] német 

Curtuişeni – [kurtujseny] román 

Curzon, George Nathaniel – [körzn dzsordzs netenjel] angol 

Curzon, Henri de – [kürzon anri dö] francia 

Cusack, Dymphna – [kjúzek dimfna] angol 

Cusack, John – [kjúzek dzson] angol 

Cusanus, Nicolaus – [kuzánusz nikolausz] latin 

Cushing, George Frederick – [kusing dzsordzs frederik] angol 

Cushing, Harvey Williams – [kusing hárvi viljemsz] angol 

Cushman, Joseph Augustin – [kusmen dzsózef ógasztin] angol 

Cusimolol – [kuzimolol] mesterséges 

Cuşma – [kusma] román 

Cuspinianus, Johannes – [kuszpiniánusz johannesz] német 

Cusset – [küsze] francia 

Cussy-les-Forges – [küszi le forzs] francia 

Custer, George Armstrong – [kaszter dzsordzs ármsztrong] angol 

Custine, Adam Philippe – [küsztin adam filip] francia 

custodia – [kusztódia] latin 

customise – [kasztomájz] angol 
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custom software – [kasztom szoftver] angol 

Custos fratris mei sum ego? – [kusztósz fratrisz mei szum ego] latin 

Custozza – [kusztocca] olasz 

Cuthullin – [kutulin] angol 

cuticula dentis – [kutikula dentisz] latin 

Cutinova – [kutinova] mesterséges 

cutis anserina – [kutisz anszerina] latin 

Cutty Sark – [kati szárk] angol 

cuvée – [küvé] francia 

Cuvelier, Hugues – [küvlié üg] francia 

Cuvier, George – [küvjé zsorzs] francia 

Cuvillier, Alfred – [küviljé alfred] francia 

Cuvilly – [küvili] francia 

Cuxhaven – [kukszháfen] német 

Cuyk – [köjk] holland 

Cuyp, Aelbert – [köjp álbert] holland 

Cuypers, Hubert – [köjpersz hübert] holland 

Cuypers, Petrus – [köjpersz petrüsz] holland 

Cuza, Alexandru Ion – [kuza alekszandru jon] román 

Cuzăplac – [kuzöplak] román 

Cuzco – [kuszkó] spanyol 

CVT lásd Continuously Variable Transmission 

Cwm – [kum] walesi 

Cwmbran – [kumbran] walesi 

Cyananthus microphyllus – [cianantusz mikrofillusz] latin 

Cyanerpes caeruleus – [cianerpész céruleusz] latin 

cyanopsia – [cianopszia] latin 

Cyanotis somaliensis – [cianótisz szomálienzisz] latin 

Cyathea australis – [ciátea ausztrálisz] latin 

Cybele – [kübelé] görög 

cybernaut – [szájbernót] angol 

cybersex – [szájberszeksz] angol 

Cybinka – [cibinka] lengyel 

cybrary – [szájbreri] angol 

Cybulski, Zbigniew – [cibulszki zbignyef] lengyel 

Cycas revoluta – [cikász revolúta] latin 

Cyclagras gigas – [ciklagrász gigász] latin 

Cyclamen purpurescens – [ciklámen purpureszcensz] latin 

cyclophrenia – [ciklofrénia] latin 

cyclops – [küklópsz] görög; [ciklopsz] latin 

Cyclosa conica – [ciklóza kónika] latin 

cyclothymia – [ciklotímia] latin 

Cydippe – [küdippé] görög 

Cydonia sinensis – [cidónia szinenzisz] latin 

Cygnes, Allé des – [sziny alé de] francia 

Cylindropuntia imbricata – [cilindropuncia imbrikáta] latin 

Cymbeline – [szimbelín] angol 
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Cynan – [kinan] walesi 

Cynara carbunculis – [cinára karbunkulisz] latin 

Cynddelw Brydydd Mawr – [kindelf bridi maor] walesi 

Cynewulf – [kinivulf] angol 

cynghanedd – [kinganed] walesi 

Cynips quercusfolii – [cinipsz kverkuszfólii] latin 

Cynodontia – [cinodoncia] latin 

Cynoglossum nervosum – [cinoglosszum nervózum] latin 

Cynognathus crateronotus – [cinognátusz krateronótusz] latin 

Cynosbati fructus – [cinoszbáti fruktusz] latin 

Cynthiana – [szinthiena] angol 

Cyperus diffusus – [ciperusz diffúzusz] latin 

Cyphomandra betacea – [cifomandra betácea] latin 

Cyprea caputserpentis – [ciprea kaputszerpentisz] latin 

Cypria – [küpria] görög; [cipria] latin 

Cyprianus, Thascius Caecilius – [cipriánusz taszciusz céciliusz] latin 

Cyprinus carpio – [ciprinusz karpió] latin 

Cypripedium calceolus – [cipripédium kalceolusz] latin 

Cypris – [küprisz] görög; [ciprisz] latin 

Cyrankiewicz, Józef – [cirankjevics juzef]; [*cirankievic …] lengyel 

Cyrano de Bergerac – [sziránó dö berzserak] francia 

Cyrtanthus brachyscyphus – [cirtantusz brahiszcifusz] latin 

Cyrtomium falcatum – [cirtómium falkátum] latin 

Cyrtopodium andersonii – [cirtopódium anderzonii] latin 

Cysicus – [küzikosz] görög 

cysta radicularis – [ciszta radukulárisz] latin 

cystatrophia – [cisztatrófia] latin 

Cystenal – [cisztenál] mesterséges 

cysticercosis – [ciszticerkózis(z)] latin 

Cystiphyllum – [cisztifillum] latin 

cystolithiasis – [cisztolitiázis(z)] latin 

Cystopteris fragilis – [cisztopterisz fragilisz] latin 

Cytisus scoparius – [citizusz szkopáriusz] latin 

cytostaticum – [citosztatikum] latin 

Cytotec – [citotek] mesterséges 

Cytoxan – [citokszán] mesterséges 

Czarna Dąbrówka – [csarna dombrufka] lengyel 

Czarniecki, Stefan – [csarnyecki sztefan] lengyel 

Czarny Bór – [csarni bur] lengyel 

Czartoryski, Adam Kazimierz – [csartoriszki adam kazsimjezs] lengyel 

Czech – [cseh] magyar 

Czekanowski, Jan – [csekanofszki jan] lengyel 

Czentovic – [csentovics] német-szerb 

Czernichów – [csernyihuv] lengyel 

Czernin, Ottokar – [csernin ottokár] német 

Czerny, Carl – [cserni karl] német 

Czerny-Stefańska, Halina – [cserni sztefanyszka halina] lengyel 
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Czerwieńsk – [cservjenyszk] lengyel 

Częstochowa – [csensztohova] lengyel 

Czluchów – [csluhuf] lengyel 

Czochralski, Jan – [csohralszki jan] lengyel 

Czorsztyn – [csorstin] lengyel 

Czyżew-Osada – [csizsev oszada] lengyel 

Czyżewska, Elżbieta – [csizsefszka elzsbjeta] lengyel 

Czyżewski, Tytus – [csizsefszki titusz] lengyel 
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daalder – [dálder] holland 

D’Abano, Pietro – [dabánó pjetró] olasz 

Dąbie – [dombje] lengyel 

Dabit, Eugène – [dabi özsen] francia 

Daboecia cantabrica – [dabőcia kantábrika] latin 

Dąbrowa Górnicza – [dombrova gurnyicsa] lengyel 

Dąbrówno – [dombruvnó] lengyel 

Dąbrowska, Maria – [dombrofszka maria] lengyel 

Dąbrowski, Bronisław – [dombrofszki bronyiszlaf] lengyel 

Dąbrowski, Jan Henryk – [dombrofszki jan henrik] lengyel 

Dăbuleni – [döbuleny]; [dabuleny] román 

da capo – [da kápó] olasz 

Dachau – [dahau] német 

Dachstein – [dahstejn] német 

Dacia – [dacsia]; [dácsia] román 

dacryoadenitis – [dakrio-adenitisz] latin 

dacryosyrinx – [dakrioszirinksz] latin 

Dactylis glomerata – [daktilisz glomeráta] latin 

dactylitis – [daktilitisz] latin 

dactylogryposis – [daktilo-gripózis(z)] latin 

Dactylorrhiza incarnata – [daktilorríza inkarnáta] latin 

Dactylorrhiza latifolia – [daktilorríza látifólia] latin 

dactyloscopia – [daktiloszkópia] latin 

Dädalus, Stephen – [dídelusz sztívn] angol 

Dad’s Favourite – [dedz féjvörit] angol 

Daedalon – [dédalon] mesterséges 

Daedalus – [dédalusz] latin; [daidalosz] görög 

Dael, Lucy van – [dál lüszi fan] holland 

Daewoo – [dajvú]; [dévu] koreai 

Dafydd ap Gwilym – [dávid ap gvilim] walesi 

Dagens Nyheter – [daagensz nűhéter]; [dágensz …] angol 

Dagerman, Stig – [daagerman sztíg]; [dágerman …] svéd 

Dağlarca, Fazıl Hüsnü – [dálardzsa fazil hüsznü] török 

Dagnan-Bouveret, Pascal – [danyan buvre paszkal] francia 

Dagnaux, Albert – [danyó alber] francia 
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D’Agoult, Marie – [dagu mari] francia 

Daguerre, Louis Jacques Mandé – [dager lui zsak mandé] francia 

daguerrotypia – [dagerrotípia] francia-latin 

Dahl, Roald – [dál róld] angol 

Dahlerup, Jens Vilhelm – [dálerob jensz vilhelm] dán 

Dahlgaard – [dálgór] dán 

Dahlhaus, Carl – [dálhausz karl] német 

Dahlia Fleming – [délja fleming] angol 

Dahlmann, Friedrich – [dálman frídrih] német 

Dahomey – [daome] francia 

Dahrendorf, Ralf Gustav – [dárendorf ralf gusztáf] német 

Daiches, David – [déjcsiz déjvid] angol 

Daicoviciu, Constantin – [dajkovicsu konsztantin] román 

Daily Express – [déjli ekszpresz] angol 

Daily Herald – [déjli herald] angol 

Daily Mail – [déjli méjl] angol 

Daily Telegraph – [déjli teligráf] angol 

Dais cotinifolia – [daisz kotinifólia] latin 

Daisy – [déjzi] angol 

daisy chain – [déjzi cséjn] angol 

Daisy Miller – [déjzi miler] angol 

daisy-wheel – [déjzivíl] angol 

Daix, Pierre – [deksz pjer] francia 

Dajoh, Marius – [dadzsoh mariusz] indonéz 

Dakin, Henry – [déjkin henri] angol 

Daladier, Édouard – [daladjé eduár] francia 

Dalälven – [daalelven]; [dálelven] svéd 

Dalarna – [daalarna]; [dálarna] svéd 

Dalarö – [daalarő]; [dálarő] svéd 

Dalayrac, Nicolas – [dalerak nikola] francia 

Dalbeattie – [delbíti] angol 

D’Albert, Eugen – [dalber ajgén] német 

Dalbey, Troy – [delbi troj] angol 

Dalby Söderskog – [daalbű sződerskug]; [dálbű …] svéd 

Dale Carnegie Stefan Quist Consulting – [déjl kárnegi sztívn kviszt konszalting] angol 

D’Alembert, Jean Le Rond – [dalamber zsan lö ron] francia 

Dale, Sir Henry Hallett – [déjl ször henri helet] angol 

Dalgleish – [delglís] angol 

Dalhousie, James – [delhauzi dzséjmz] angol 

Dalin, Olof von – [daalin úlof fon]; [dálin …] svéd 

Dalí, Salvador – [dali szalvador] spanyol 

Dallapiccola, Luigi – [dallapikkola luídzsi] olasz 

Dallas Cowboys – [delesz kaubojz]; [dalasz …] angol 

Dalloway – [delovéj] angol 

Dalloway, Clarissa – [delovéj klerisza] angol 

Dalmorès, Charles – [dalmoresz sarl] francia 

Dalou, Aimé Jules – [dalu emé zsül] francia 
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dal segno – [dal szennyó] olasz 

Dalston – [dólszton] angol 

Dalstuga – [daalsztűga]; [dálsztűga] svéd 

Dalwhinnie – [delvini] angol 

Daly, Reginald – [déjli redzsinald] angol 

Dal Zotto, Fabio – [dal cottó fábió] olasz 

Damas, François Étienne – [dama franszoa etjenn] francia 

Dambelin – [damblen] francia 

Dâmboviţa – [dimbovica] román 

Dambreuse – [dambrőz] francia 

Dame aux camélias, La lásd La Dame aux camélias 

Dameron, Tadd – [demron ted] angol 

Damian, Georgeta – [damjan dzsordzseta] román 

Damiani, Luciano – [damjáni lucsánó] olasz 

D’Amico, Silvio – [damíkó szilvió] olasz 

Dammartin-en-Goële – [damarten an goel] francia 

damnatio memoriae – [damnáció memorié] latin 

damnum emergens – [damnum emergensz] latin 

Dampierre, Augustin Marie – [dampjer ogüszten mari] francia 

Dampierre-sur-Boutonne – [dampjer szür butonn] francia 

Dampier, William – [dempjer viljem] angol 

Damrosch, Walter – [dámros valter] német 

Damville – [damvil] francia 

Danaë racemosa – [danaé racemóza] latin 

Dănălache – [dönölake]; [danalake] román 

Danbury – [demböri] angol 

Danby, Earl of – [dembi örl av] angol 

Dancairo – [dankajró] spanyol 

Dancourt, Sieur – [dankur szjőr] francia 

Dandelin, Germinal Pierre – [dandlen zserminal pjer] francia 

Danderyd – [danderűd] svéd 

Dandrieu, Jean François – [dandriő zsan franszoa] francia 

dandy – [dendi] angol 

danegeld – [déjngeld] angol 

Daněk, Oldřich – [danyek oldrzsih] cseh 

Danelagh, Danelaw – [déjnló] angol 

Daneliuc, Mircea – [daneljuk mircsa] román 

Dangerfield, Rodney – [déjndzserfíld rodni] angol 

Dângău Mare – [dingau mare] román 

Dangeau – [danzsó] francia 

Dang Tran Con – [zang csan kon] vietnami 

Danguvetis – [danguvetisz] litván 

Daničić, Đuro – [danicsics gyuró]; [danicsity …] szerb 

Daniel D’Arthez – [danjel dartez] francia 

Daniell, Percy John – [denjel pörszi dzson] angol 

Danielou, Jean – [danjelu zsan] francia 

Daniel Quilp – [denjel kvilp] angol 
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Daniel, Samuel – [denjel szemjuel] angol 

Daniels, William – [denjelz viljem] angol 

Danjon, André-Louis – [danzson andré lui] francia 

Dannemora – [denimóra] angol 

Danner, Blythe – [dener blájd] angol 

D’Annunzio, Gabriele – [dannunció gabriele] olasz 

Danone – [danon] francia 

Danse de Feu – [dansz dö fő] francia 

danse macabre – [dansz makábr] francia 

Dante Alighieri – [dante aligjeeri] olasz 

dantesca – [danteszka] olasz 

Dantès, Edmond – [dantesz edmon] francia 

Danti, Vincenzo – [danti vincsencó] olasz 

Danton, Georges-Jacques – [danton zsorzs zsak] francia 

Danube Commodity Trading & Shipping Company – [denjúb komoditi tréjding end 

siping kampeni] angol 

Danubiasped Air Fright – [denjúbiaszped eer frájt] angol 

Danville – [denvil] angol 

Danzi, Franz Ignaz – [danci franc ignác] német 

Danzig – [dancig] német 

Dao Trong Phung – [zau csong fung] vietnami 

Daoulas – [daulasz] francia 

Daphne collina – [dafne kollina] latin 

Daphniphyllum macropodum – [dafnifillum makropódum] latin 

Da Ponte, Lorenzo – [da ponte lorencó] olasz 

D’Aquila, Diane – [dakila dian] francia 

Daquin, Louis Claude – [daken lui klod] francia 

Darboux, Gaston – [darbu gaszton] francia 

Darby, John Nelson – [dárbi dzson nelzon] angol 

Darc, Mireille – [dárk mirej] francia 

Darcy, Fitzwilliam – [dárszi ficviljem] angol 

Darcy, Henry – [dárszi henri] angol 

Daresbury – [dárzböri] angol 

Darfur – [dárför] angol 

Darién – [darjen] spanyol 

Darjeeling – [dardzsíling] angol 

Dârjiu – [dirzsiju] román 

Dark Flower, The lásd The Dark Flower 

dark horse – [dárk horsz] angol 

Darkness at Noon – [dárknisz et nún] angol 

Darlan, François – [darlan franszoa] francia 

Darley Dale – [dárli déjl] angol 

Darregueira – [darregejra] spanyol 

Darrel, Larry – [derel leri] angol 

Darrieux, Danielle – [darjő daniel] francia 

Darrington – [derington] angol 

Darse Neuve – [darsz növ] francia 
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d’Artagnan – [dartanyan] francia 

D’Arthez, Daniel – [dartesz daniel] francia 

Dartmoor – [dártmúr] angol 

Dartmouth – [dártmoth] angol 

darts – [dártsz] angol 

Darwin, Charles – [dárvin csárlz]; [darvin …] angol 

Daşbulaq – [dasbulag] azeri 

Das Cabinett des Dr Caligari – [das kabinet desz doktor kaligári] német 

Dasent – [déjszent] angol 

Das ewig Weibliche zieht uns hinan – [dasz évig vejblihe cít unsz hinan] német 

Das freie Meer befreit den Geist – [dasz frejje mér befrejt den gejszt] német 

Dashwood, Elinor – [desvud elinor] angol 

Dashwood, Marianne – [desvud merjen] angol 

Das Purpurkleid ist oft gefüttert mit Herzeleid – [dasz purpurklejd iszt oft gefüttert mit 

hercelejd] német 

Dassault, Marcel – [daszó marszel] francia 

Das Schloss – [dasz slosz] német 

Dassin, Jules – [daszen zsül] francia 

Dasylabris signaticeps – [daszilábrisz szignáticepsz] latin 

Dasypeltis scabra – [daszipeltisz szkabra] latin 

Dasyprocta aguti – [dasziprokta aguti] latin 

DAT lásd digital audio tape 

Data Encryption Standard (DES) – [déjte enkripsn sztenderd] angol 

Data Entry – [déjte entri] angol 

data network – [déjte netvörk] angol 

database – [déjtebéjz] angol 

Datentechnik – [dátentehnik] német 

dativus – [datívusz] latin 

Dat veniam corvis, vexat censura columbas – [dat veniam korvisz vekszat censzúra 

kolumbasz] latin 

Daubenton, Louis-Jean-Marie – [dobanton lui zsan mari] francia 

D’Aubigné, Théodore Agrippa – [dobinyé teodor agripa] francia 

Daubigny, Charles-François – [dobinyi sarl franszoa] francia 

Däubler, Theodor – [dajbler téodor] német 

Daubrée, Gabriel Auguste – [dobré gabriel ogüszt] francia 

D’Aubuisson, Robert – [dobüiszon rober] francia 

Daudet, Alphonse – [dodé alfonz] francia 

Daugavpils – [daugafpilsz] lett 

Daukes – [dóksz] angol 

Daumeray – [domre] francia 

Daumesnil, Pierre – [domenil pjer] francia 

Daumier, Honoré – [domjé onoré] francia 

dauphin – [dofen] francia 

Dauphiné – [dofiné] francia 

Dauprat, Louis François – [dopra lui franszoa] francia 

Daurat, Jean – [dora zsan] francia 

Dausset, Jean Baptiste – [dosze zsan batiszt] francia 
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Dauvillier, Alexandre – [doviljé alekszandr] francia 

Dauzats, Adrien – [doza adrjen] francia 

Davenant, William – [devnent viljem]; [devinent …] angol 

Davenport, Harry – [devmport heri] angol 

Davenport, Jack – [devmport dzsek] an-gol 

Davenport, Lindsay – [devmport lindzi] angol 

Davenport Sunlight – [devmport szanlájt] angol 

Daventry – [devntri] angol 

Daves, Delmer – [déjvz delmer] angol 

David Balfour – [déjvid belfur] angol 

David Copperfield – [déjvid koperfíld] angol 

David Howard – [déjvid hauárd] angol 

David Mountolive – [déjvid mauntoliv] angol 

David, Gerard – [dávid herárt] holland 

David, Jacques-Louis – [david zsak lui] francia 

Davie, Alan – [déjvi elen] angol 

Davies, Colin – [déjvisz kolin] angol 

Davies, Sarah Emily – [déjvisz szára emili] angol 

Davioud, Gabriel Jean Antoine – [davju gabriel zsan antoan] francia 

Davis, Angela – [déjvisz endzsela] angol 

Davis jr., Sammy – [déjvisz dzsúnjor szemi] angol 

Davis, Miles – [déjvisz májlz] angol 

Davis, Ryland – [déjvisz rájlend] angol 

Davis, Sammy – [déjvisz szemi] angol 

Davisson – [déjviszon] angol 

Davis-Thompson, Pauline – [déjvisz tompzon pólín] angol 

Davos – [davosz] német 

Davout, Louis-Nicolas – [davu lui nikola] francia 

Davy, Sir Humphry – [déjvi ször hamfri] angol 

Dawes, Charles Gates – [dóz csárlz géjtsz] angol 

Dawdon – [dódon] angol 

Dawkins, Sir William Boyd – [dókinsz ször viljem bojd] angol 

Dawley – [dóli] angol 

Dawn Mist – [dón miszt] angol 

Dawson Creek – [dószon krík] angol 

Day, Doris – [déj dorisz] angol 

Daylesford – [déjlzford] angol 

Day-Lewis, Cecil – [déj lúisz szeszil] angol 

Dayton – [déjton] angol 

Daytona Beach – [déjtóna bícs] angol 

DBS lásd Direct Broadcast Satellite 

DC lásd Democrazia Cristiana 

DDR
1
 lásd Deutsche Demokratische Republik 

DDR
2
 lásd Double Date Rate 

Deacon, Henry William – [díkon henri viljem] angol 

deadlock – [dedlok] angol 

Deakin – [díkin] angol 
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Dealtry Road – [deltri ród] angol 

Dealu – [djalu] román 

Dealu Ştefaniţei – [djalu stefanicej] román 

De Amicis, Edoardo – [de amícsisz edoardó] olasz 

Dean, James – [dín dzséjmz] angol 

Dean, Letitia – [dín letisa] angol 

Deans, Jeanie – [dínz dzsíni] angol 

Dearden, Basil – [dírden béjzil] angol 

Dearne – [dőrn] angol 

Dease – [dísz] angol 

Dease Lake – [dísz léjk] angol 

Death of a Salesman – [deth av e széjlzmen] angol 

Death Valley – [deth veli] angol 

Déat, Marcel – [dea marszel] francia 

Deauville – [dovil] francia 

Deban, Frédéric – [döban frederik] francia 

De Barbarin, Roger – [dö barbaren rozsé] francia 

débardeur – [debardőr] francia 

De Bathe – [döbáth] angol 

Debeaune, Florimond – [döbón florimon] francia 

Debenham – [debnem] angol 

Debierne, André – [döbjern andré] francia 

Dęblin – [demblin] lengyel 

Dębno – [dembnó] lengyel 

Dębołęka – [dembolenka] lengyel 

de bon coeur – [dö bon kőr] francia 

De Bosio, Gianfranco – [de bozió dzsanfrankó] olasz 

De Bosis, Adolfo Lauro – [de bozisz adolfó lauró] olasz 

debouchíroz – [debusíroz] német-francia 

De Bourgh – [döbőrg] angol 

Debout vous damnés de la terre – [döbu vu damné dö la terr] francia 

Deboves, Claude – [döbov klod] francia 

De Bow – [döbó] angol 

Debrauwer, Lieven – [debrauer lífen] holand 

Debray, Jules – [döbré zsül] francia 

Debray, Régis – [döbré rezsi] francia 

Debré, Michel – [döbré misel] francia 

Debreu, Gerard – [döbrő zserár] francia 

Debrie, André – [döbri andré] francia 

de Bruijn, Inge – [dö bröjn inge] holland 

Debucourt, Jean – [döbükur zsan] francia 

debugger – [dibager] angol 

Deburau, Jean-Baptiste – [döbüró zsan batiszt] francia 

De Burgh – [döbőrg] angol 

Debussy, Claude Achille – [döbüszi klod asil]; [döbüsszi …] francia 

début – [debü] francia 

Debye, Petrus – [döbeje petrüsz] holland 
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Decaë, Henri – [dökae anri] francia 

decalcificatio – [dekalcifikáció] latin 

Decapoda – [dekapoda] latin 

decapsulatio renis – [dekapszuláció rénisz] latin 

Decaris – [dekarisz] mesterséges 

De Caux, Mimi – [dö kó mimi] francia 

Decazes, Louis – [dökaz lui] francia 

Decazeville – [dökazvil] francia 

December Red – [diszember red] angol 

Decent Travel – [dísznt trevel] angol 

De Cespedes, Alba – [de cseszpedesz alba] olasz 

Dechales, Claude – [dösal klod] francia 

décharge – [desárzs] francia 

déchéance – [deseansz] francia 

Déchelette, Joseph – [deselet zsozef] francia 

De Chirico, Giorgio – [de kírikó dzsordzsó] olasz 

Dechsler, Heike – [dekszler hejke] német 

Déchy – [décsi] magyar 

Decius Brutus – [deciusz brutusz] latin 

deck – [dek] angol 

Decker, Cornelis Gerritsz. – [dekker kornélisz herritsz-zón] holland 

deckmantel – [dekmantel] német 

Decoin, Didier – [dökoen didjé] francia 

decompress – [dikompresz] angol 

decorated style – [dikoréjtid sztájl] angol 

De Coster, Charles – [dö koszter sarl] francia 

Decoud, Martin – [döku marten] francia 

decrepitus – [dekrepitus(z)] latin 

decrescendo – [dekressendó]; [*dekreszcsendó] olasz 

decretalia – [dekretália] latin 

Decretum Maius – [dekrétum maiusz] latin 

Decroly, Ovide – [dökroli ovid] francia 

decubitus – [dekubitusz] latin 

Décugis, Max – [deküzsi maksz] francia 

Decuma – [dekuma] latin 

decumanus – [dekumánusz] latin 

decuria – [dekúria] latin 

decurio – [dekúrió] latin 

decussatio lemniscorum – [dekusszáció lemniszkórum] latin 

Dedalus, Stephen – [dídelasz sztívn] angol 

de dato – [de dátó] latin 

De Decker, Jacques – [dö deker zsak] francia 

Dedekind, Richard – [dédekind rihárd] német 

Dedham – [dedem] angol 

deductio ad absurdum – [dedukció ad abszurdum] latin 

De duobus malis minus – [dé duóbusz málisz minusz] latin 

Deep Purple – [díp pörpl] angol 
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Deer Lodge – [dír lodzs] angol 

de facto – [de faktó] latin 

De Falla, Manuel – [de falja manuel] francia 

default – [difót] angol 

Défense, La – [defansz la] francia 

deferred processing – [diförd proszeszing] angol 

defervescentia – [deferveszcencia] latin 

Deffand, Marie de Vichy-Chamrond – [defan mari dö visi samron] francia 

Deffès, Louis Pierre – [defesz lui pjer] francia 

défi – [defi] francia 

Defiance – [difájensz] angol 

deficiency disease – [difisenszi dizíz] angol 

deficiendo – [deficsiendó] olasz 

Défilé de Donzère – [defilé dö donzer] francia 

Defoe, Daniel – [difó denjel] v. [döfó …] angol 

De Forest, Lee – [dö foreszt lí] angol 

De Franco, Buddy – [dö frenkó badi] angol 

Degas, Hilaire Edgar – [döga iler edgár] francia 

De Gasperi, Alcide – [de gaszperi alcsíde] olasz 

De Gaulle, Charles – [dö gol sarl] francia 

Degeyter, Pierre – [dözseter pjer] francia 

Deglane, Henri – [döglan anri] francia 

dégoût – [degu] francia 

Degrelle, Léon – [dögrel leon] francia 

De Grooth, Huigh – [dö hrót höjh] holland 

De Gubernatis, Angelo – [de gubernátisz andzseló] olasz 

Degučiai – [degucsjaj] litván 

Deguide, Richard – [dögid risár] francia 

De gustibus non est disputandum – [dé gusztibusz non eszt diszputandum] latin 

Deguy, Michel – [dögi misel] francia 

Dehaene, Jean-Luc – [döaen zsan lük] francia 

De Hart Hubbard, William – [di hárt habard viljem] angol 

De Haviland, Olivia – [dö hevilend olivja] angol 

dehelminthisatio – [dehelmintizáció] latin 

Dehmel, Richard – [démel rihárd] német 

Dehmelt, Hans Georg – [démelt hansz georg] német 

Dehn, Max – [dén maksz] német 

Deighton – [dájtn] v. [déjtn] (személynév) v. [dítn] (helynév) angol 

Dei gratia – [dei grácia] latin 

Deilephila nerii – [dejlefila nérii] latin 

Deinanthe caerulea – [dejnante cérulea] latin 

Dei neque possunt nos iuvare nec volunt – [deji nekve posszunt nosz juváre nek volunt] 

latin 

deinstall – [diinsztól] angol 

Deiphobus – [déifobosz] görög 

Deirdre – [dírdri] ír 

Deixonne – [dekszonn] francia 
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dejagging – [didzseging] angol 

déjà vu – [dezsa vü] francia 

Déjazet, Virginie – [dezsaze virzsini] francia 

Dejean, Jean François Aimé – [dözsan zsan franszoa(z) emé] francia 

Déjerine, Joseph Jules – [dezsrin zsozef zsül] francia 

déjeuner – [dezsöné] francia 

DeJohnette, Jack – [de dzsonet dzsek] angol 

De Kruif – [dö kröjf] holland 

Delaborde, Henri – [dölabord anri] francia 

Delacroix, Eugène – [dölakroa özsen] francia 

delactatio – [delaktáció] latin 

De la Falaise, Georges – [döla falez zsorzs] francia 

Delafontaine, Marc – [dölafonten mark] francia 

Delage, Charles Maurice – [dölázs sarl morisz] francia 

Delage, Yves – [dölázs iv] francia 

De la Guerre – [dölager] francia 

Delahaye – [dölae] francia 

De la Hèle, Georges – [dö la el zsorzs] francia 

Delaherche, Auguste – [dölaers ogüszt] francia 

Delalande, Michel-Richard – [dölaland misel risár] francia 

Delamain, Richard – [delaméjn ricsárd] angol 

De la Mare, Walter – [de la mer volter] angol 

De La Mole – [dö la mol] francia 

De la musique avant toute chose – [dö la müzik avan tut sóz] francia 

Delannoy, Jean – [dölanoa zsan] francia 

Delannoy, Marcel – [dölanoa marszel] francia 

Delano Peak – [diléjnó pík] angol 

Delarge, Jean – [dölarzs zsan] francia 

De la Roche, Mazo – [döla ros mazó] francia 

Delaroche, Paul – [dölaros pol] francia 

De la terre à la lune – [dö la ter a la lün] francia 

delativus – [delatívusz] latin 

Delâtre, Olivier – [dölatr olivjé] francia 

Delaune, Étienne – [dölon etjenn] francia 

Delauney, Charles Eugène – [dölone sarl özsen] francia 

Delauney, Robert – [dölone rober] francia 

De Laurentiis, Dino – [de laurentiisz dínó] olasz 

Delavigne, Casimir Jean François – [dölaviny kazimir zsan franszoa] francia 

Delavrancea, Ştefanescu Barbu – [delavrancsa stefaneszku barbu] román 

Delaware – [delaveer] angol 

Delblanc, Sven – [delblan szven] svéd 

Delbrück, Berthold – [delbrük bertold] német 

Delcassé, Théophile – [delkaszé teofil] francia 

del credere – [del kredere] olasz 

Deledda, Grazia – [deledda grácia] olasz 

Deleen, Dirk van – [dölén, dirk fan] holland 

Delehaye, Hyppolite – [dölöe ipolit] francia 
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Delémont – [dölemon] francia 

Delerue, Georges – [dölörü zsorzs] francia 

Delescluze, Louis Charles – [döleklüz lui sarl] francia 

Deleuze, Gilles – [dölőz zsil] francia 

Delft Blue – [delft blú] angol 

Del Giudice, Filippo – [del dzsúdicse filippó] olasz 

Deliberando saepe perit occasio – [deliberandó szépe perit okkászio] latin 

Delibes, Léo Clément – [dölib leo kleman] francia 

delicato – [delikátó] olasz 

Delichon urbica – [delihon urbika] latin 

Delicta maiorum immeritus lues – [delikta majórum immeritusz luesz] latin 

Delilah – [dilájla] angol 

Delille, Jacques – [dölil zsak] francia 

delirium tremens – [delírium tremensz] latin 

Delisle, Jean Baptiste – [dölil zsan batiszt] francia 

Delitzsch, Friedrich – [délics frídrih] német 

Delius, Frederick – [díljasz frederik] angol 

Della Casa, Giovanni – [della káza dzsovanni] olasz 

Della Casa, Lisa – [della káza liza] olasz 

Della Chiesa, Giacomo – [della kjéza dzsakomó] olasz 

Delluc, Louis – [delük lui] francia 

Delmas, Bénédicte – [delma benedikt] francia 

Delmas, Jean-François – [delma zsan franszoa] francia 

Del Monaco, Mario – [del mónakó márió] olasz 

Delmont, Léon – [delmon leon] francia 

DeLoach, Joe – [dilócs dzsó] angol 

Delon, Alain – [dölon alen] francia 

Delorme, Danièle – [dölorm daniel] francia 

Delorme, Marion – [dölorm marion] francia 

Delors, Jacques – [dölor zsak] francia 

De los Angeles, Victoria – [de losz anhelesz viktória] spanyol 

Delosperma tradescantioides – [déloszperma tradeszkanciojdész] latin 

Delphicort – [delfikort] mesterséges 

Delphine Nucingen – [delfin nüszenzsen] francia 

Delphinium consolida – [delfinium konszolida] latin 

Delporte, Charles – [delport sarl] francia 

Delsbo – [délszbú] svéd 

Delta Truck – [delta trak] angol 

Deluc, Jean André – [dölük zsan andré] francia 

De Luca, Giuseppe – [de lúka dzsuzeppe] olasz 

De Lullo, Giorgio – [de lulló dzsordzsó] olasz 

Delvaux, Laurent – [delvó loran] francia 

Delvaux, Paul – [delvó pól] francia 

Delvincourt, Claude – [delvenkur klod] francia 

Demachy, Robert – [dömasi rober] francia 

Demangeon, Albert – [dömanzson alber] francia 

démarche – [demars] francia 
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Demarne, Jean Louis – [dömarn zsan lui] francia 

Demarteau, Gilles – [dömartó zsil] francia 

Dembiński, Henryk – [dembinyszki henrik] lengyel 

Dembowski, Edward – [dembofszki edvard] lengyel 

De Medeiros, Maria – [di medejrus maria] portugál 

dementia arteriosclerotica – [demencia arterioszklerotika] latin 

dementia praecox – [demencia prékoksz] latin 

dementia praesenilis – [demencia prészenilisz] latin 

dementia senilis – [demencia szenilisz] latin 

Demeny, Georges – [dömeni zsorzs] francia 

De me sine me – [dé mé szine mé] latin 

Demetrius – [demetriusz] latin 

Dem fleissigen Hamster schadet kein Winter – [dém flejszigen hamszter sádet kejn 

vinter] német 

demi-doux – [dömi du] francia 

demigros – [dömi gro] francia 

De Mille, Cecil B. – [dö mil szeszil bí] angol 

demi-monde – [dömi mond] francia 

demi-sec – [dömi szek] francia 

demi-vierge – [dömi vjerzs] francia 

Democrazia Cristiana (DC) – [demokrácia krisztiána] olasz 

De Moleyns – [demolínz] angol 

Demongeot, Mylène – [dömonzsó milen] francia 

demonstratio ad hominem – [demonsztráció ad hominem] latin 

demonstratio ad intellectum – [demonsztráció ad intellektum] latin 

demonstratio ad oculos – [demonsztráció ad okulosz] latin 

De mortuis nil nisi bene – [dé mortuisz níl niszi bene] latin 

Demus, Jörg – [démusz jörg] német 

Demy, Jacques – [dömi zsak] francia 

Denain – [dönen] francia 

Denbigh – [dembi] angol 

Dendroaspis polylepis – [dendroaszpisz polilepisz] latin 

Dendrochilum glumaceum – [dendrohilum glumáceum] latin 

Dendrocopos maior – [dendrokoposz major] latin 

Dendroctonus micans – [dendroktonusz mikansz] latin 

Deneuve, Catherine – [dönöv katörin] francia 

Dénezé-sous-Doué – [denözé szu dué] francia 

Denfert-Rochereau, Place – [danfer rosró plasz] francia 

D’Enghien, Duc – [dangen dük] francia 

dengue – [denge] spanyol 

den Haag – [den háh] holland 

Denham – [denem] angol 

Denholm – [denom] angol 

Denicourt, Marianne – [dönikur mariann] francia 

denier – [dönjé] francia 

denique – [denikve] latin 

De Niro, Robert – [dönájró robert] angol 
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Denis Burlap – [denisz börlep] angol 

Denise Herpain – [döniz erpen] francia 

Denis, Maurice – [döni morisz] francia 

Denjoy, Arnaud – [danzsoa arnó] francia 

Dennehy – [denehí] angol 

Dennett, Daniel – [denit deniel] angol 

Dennis, John – [denisz dzson] angol 

Dennis, Simon – [denisz szájmon] angol 

Den Oever – [den úfer] holland 

dénouement – [denuman] francia 

Dent du Midi – [dan dü midi] francia 

dentelle – [dantel] francia 

dentes sapientiae – [dentész szapiencié] latin 

denticuli – [dentikuli] latin 

dentitio – [dentíció] latin 

Dentocar – [dentokár] mesterséges 

D’Entrecasteaux – [dantrökasztó] francia 

Denza, Luigi – [denca luídzsi] olasz 

Denzel Leasing – [denzel lízing] angol 

Denzel, Washington – [denzel vosington]; [*dencel …] angol 

Deo gratias – [deó gráciász] latin 

Deo spray – [deó szpréj] angol 

Deparciex, Antoine – [döparszjö antoan] francia 

Depardieu, Gérard – [döpardjő zserár] francia 

département – [departman] francia 

department – [dipartment] angol 

dépêche – [depes] francia 

Dépêche-Mode – [depes mod] francia 

dépendance – [depandansz] francia 

dependent variable – [dipendent veriebl] angol 

De Piccoli, Francesco – [de pikkoli francseszkó] olasz 

De Pisis, Filippo – [de piszisz filippó] olasz 

deplacement – [deplaszman] francia 

Deplus, Guy – [döplü gí] francia 

déport – [depor] francia 

Depretis, Agostino – [depretisz agosztínó] olasz 

Deprez, Marcel – [döpré marszel] francia 

De profundis clamavi ad Te Domine – [dé profundisz klamávi ad té domine] latin 

Deptford – [detford] angol 

De Queen – [dökvín] angol 

De Quincey, Thomas – [dökvinszi tomasz] angol 

Derain, André – [dören andré] francia 

Deray, Jacques – [döre zsak] francia 

Der Besuch der alten Dame – [der bezuh der alten dáme] német 

Derby – [darbi]; [derbi] angol 

Derbyshire – [dárbisör] angol 

dereference – [direferensz] angol 
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Dereham – [dírem] angol 

de Rênal – [dörenal] francia 

Der Erwählte – [der ervélte] német 

Der fliegende Holländer – [der flígende holender] német 

Déribéré, Maurice – [deriberé morisz] francia 

dermatitis congelationis – [dermatitisz kongelációnisz] latin 

dermatomyositis – [dermatomiózitisz] latin 

Der Mensch ist, was er isst – [der mens iszt vasz er isszt] német 

Dermestes lardarius – [dermesztész lardáriusz] latin 

Dermochelys coriacea – [dermokelisz koriácea] latin 

Der Mohr hat seine Arbeit gethan, der Mohr kann gehen – [der mór hat zejne pfliht 

getan der mór kan géen] német 

dernier cri – [dernié kri] francia 

dernière mode – [dernier mod] francia 

De Robertis, Francesco – [de robertisz francseszkó] olasz 

De Rochemont, Louis – [dö rosmon lui] francia 

Deroplatys desiccata – [deroplatisz deszikkáta] latin 

Derosne, Charles – [döron sarl] francia 

Déroulède, Paul – [deruled pol] francia 

déroute – [derut] francia 

Der Prozess – [der procesz] német 

derrick – [derik] angol 

Derrick, Stefan – [derik stefán] német 

Derrida, Jacques – [derida zsak] francia 

Der Rosenkavalier – [der rózenkavalír] német 

Der Starke ist am mächtigsten allein – [der starke iszt am mehtigszten allejn] német 

Deruelle, Pierre – [dörüel pjer] francia 

Dervaux, Pierre – [dervó pjer] francia 

Derville – [dervil] francia 

Der Waffenschmied – [der waffensmíd] német 

Derwentwater – [derventvóter] angol 

DES lásd Data Encryption Standard 

De Sabata, Victor – [de szabata viktor] olasz 

Desaguadero – [deszagvaderó] spanyol 

Desaix, Louis – [dösze lui] francia 

De Sanctis, Francesco – [de szanktisz francseszkó] olasz 

De Santis, Giuseppe – [de szantisz dzsuzeppe] olasz 

Desargues, Gérard – [dezárg zserár] francia 

Desbordes-Valmore, Marceline – [debord valmor marszölin] francia 

Desborough – [dezbró] angol 

Desboutin, Marcellin-Gilbert – [debuten marszelen zsilber] francia 

Descalzas Reales – [deszkalszasz reálesz] spanyol 

descamisados – [deszkamiszadosz] spanyol 

Descartes, René – [dekárt röné]; [dékárt …] francia 

Descas, Alex – [deka aleksz] francia 

descensus testis – [deszcenzusz tesztisz] latin 

descensus uteri – [deszcenzusz uteri] latin 
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Deschales, Claude François – [desal klod franszoa] francia 

Deschamps, Eustache – [desam ösztas] francia 

Deschampsia caespitosa – [deszkampszia ceszpitóza] latin 

Deschanel, Paul – [desanel pol] francia 

Des Cloizeaux, Alfred – [de kloazo alfre] francia 

descort – [deszkort] provanszál 

Descrières, Georges – [dekrier zsorzs] francia 

Descroizilles, François – [dekroazij franszoa] francia 

Desdemona – [dezdimóna] angol; [dezdémona] olasz 

Desdichado – [dezdicsádó] spanyol 

Desemboque – [deszemboke] spanyol 

desensibilisatio – [deszenzibilizáció] latin 

Desenzano – [dezencánó] olasz 

Désert de l’amour, Le lásd Le désert de l’amour 

Désertines – [dezertin] francia 

Deserto rosso, Il lásd Il deserto rosso 

Des Esseintes, Jean Floressas – [dez eszent zsan floresza] francia 

Desèze, Romain – [döszez romen] francia 

Desfontainia spinosa – [defonténia szpinóza] latin 

Des Grieux – [de griő] francia 

d’Esgrignon – [deszgrinyon] francia 

déshabillé – [dezabijé] francia 

Deshayes, Gérard Paul – [de-e zserár pol] francia 

De Sica, Vittorio – [de szíka vittórjó] olasz 

desiccatio – [deszikkáció] latin 

desiderata – [deszideráta] latin 

desideratum – [desziderátum] latin 

Desiderio da Settignano – [dezidérió da szettinyánó] olasz 

desiderium pium – [deszidérium pium] latin 

design – [dizájn] angol 

designer – [dizájner] angol 

Designori, Plinio – [deszinyóri plínió] olasz 

Design-Plast – [dizájn plászt] angol 

Desire under the Elms – [dizájr ander di elmz] angol 

Desjardins, Martin – [dezsarden marten] francia 

Desjardins, Pierre – [dezsarden pjer] francia 

desktop – [deszktop] angol 

desktop publishing – [deszktop pablising] angol 

Deslauriers – [delorjé] francia 

Deslys – [déjlísz] angol 

Desmarets de Saint-Sorlin, Jean – [demare dö szen szorlen zsan] francia 

Desmarets, Henri – [demare anri] francia 

Desmarets, Sophie – [demare szofi] francia 

Desmodium tiliifolium – [deszmódium tiliifólium] latin 

Des Moines – [di mojn] angol 

Desmond, Paul – [dezmond pol] angol 

Desmoulins, Camille – [demulen kamij] francia 
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Desnăţui – [desznöcuj] román 

Desnos, Robert – [desznosz rober] francia 

Desnoyer, François – [denoajé franszoa] francia 

Desolación – [deszolaszjon] spanyol 

Desolation – [deszoléjsn] angol 

Desormes, Charles Bernard – [dezorm sarl bernár] francia 

Desormière, Roger – [dezormjer rozsé] francia 

desornamentado – [deszornamentádó] spanyol 

De Soto – [dö szótó] angol; [de szotó] spanyol 

D’Espagnac, Marc René – [deszpanyak mark röné] francia 

Despeaux, Jean – [depó zsan] francia 

Des Périers, Bonaventure – [de perjé bonavantür] francia 

Despiau, Charles – [deszpjó sarl] francia 

Desportes, Philippe – [deport filip] francia 

Des Prés, Josquin – [de pré zsoszken] francia 

Desprès, Suzanne – [deszpre szüzann] francia 

Desprez, Josquin – [de pré zsoszken] francia 

Desqueyroux, Thérèse – [deszkeru terez] francia 

Desroches – [deros] francia 

Dessailly, Jean – [deszaji zsan] francia 

Dessalines, Jean Jacques – [deszalin zsan zsak] francia 

Dessay, Natalie – [desze natali] francia 

Dessewffy – [dezsőfi] magyar 

dessinateur – [deszinatőr] francia 

De Stijl – [dö sztejl] holland 

Destouches, Philippe Néricault – [detus filip nerikó] francia 

Destriana – [desztriána] spanyol 

De strigis, quae non sunt, nulla quaestio fiat – [dé sztrigisz kvé non szunt nulla kvesztio 

fiat] latin 

destructive read – [disztraktiv ríd] angol 

Destutt de Tracy, Antoine – [desztüt dö traszi antoan] francia 

desuetudo – [deszvetúdó] latin 

Desvaux – [déjvó] angol 

Desventurados – [deszventurádosz] spanyol 

Desvres – [devr] francia 

détaché – [detasé] francia 

détachement – [detasman] francia 

Detaille, Édouard – [dötaj eduár] francia 

De Telegraaf – [dö telehráf] holland 

D’Étanges – [detanzs] francia 

détente – [detant] francia 

Detroit – [ditroit] angol 

Detroit Tigers – [ditroit tájgerz] angol 

Det sjunde inseglet – [de sünde inszéglet] svéd 

detumescentia – [detumeszcencia] latin 

Deuceace, Algernon Percy – [djúszéjsz eldzsörnon pörszi] angol 

Deurne – [dőrne] holland 



 

219 

Deus avertat – [deusz avertat] latin 

deus ex machina – [deusz eksz mahina] latin 

Deus Ramos Nogueira, João de – [deus ramus nogejra zsuaun di] portugál 

deus sive natura – [deusz szive natúra] latin 

Deutsch – [dajcs] magyar 

Deutsche Demokratische Republik (DDR) – [dajcse demokratisse republik] német 

Deutsche Industrie-Norm (DIN) – [dajcse indusztrinorm] német 

Deutsche Lufthansa (DLH) – [dajcse lufthanza] német 

Deutsche Presse Agentur (DPA) – [dajcse pressze agentur] német 

Deutsche Schule – [dajcse súle] német 

Deutschkreuz – [dajcskrajc] német 

Deutschland, Deutschland über alles – [dajcsland dajcsland űber allesz] német 

Deutzen – [dajcen] német 

Deutzia scabra – [dajcia szkabra] latin 

deux à deux – [dözadő] francia 

Deux ou trois choses que je sais d’elle – [döz u troa soz kö zsö sze del] francia 

Deux-Sèvres – [dö szevr] francia 

De Valera, Eamon – [develéra éjmon] angol 

Devane, William – [divéjn viljem] angol 

Deventhough – [deventhó] angol 

De Vere – [dö vír] angol 

Devereux, Robert – [deverú robert] v. [deverúksz] angol 

De verwoeste stad – [de fervuszte sztad] holland 

deviatio saepti nasi – [deviáció szepti názi] latin 

Deville Sainte-Claire, Henri Étienne – [dövil szent kler anri etjenn] francia 

Devils of Loudon, The lásd The Devils of Loudon 

Devil’s Point – [devilz pojnt] angol 

Devin de village, Le lásd Le devin de village 

Devine, Andy – [dövájn endi] v. [divájn …] angol 

Devine, George – [dövájn dzsordzs] v. [divájn …] angol 

devise – [döviz] francia 

de visu – [de vizú] latin 

De Vito, Danny – [dö vító deni] angol 

devotio moderna – [devóció moderna] latin 

devozione – [devocióne] olasz 

Devreese, Godfried – [döfréze hotfríd] holland 

Devrient, Philip Édouard – [dövrien filip eduár] francia 

De Vries – [dö frísz] holland 

De Waarheid – [dö várhejd] holland 

Dewar, Sir James – [djúár ször dzséjmz] angol 

Dewey Ballantine – [djúi belentájn] angol 

Dewey, George – [djúi dzsordzs] angol 

De Wied, David – [dö víd dávid] holland 

Dewsbury – [djúszböri] angol 

Deyrolle, Jean-Jacques – [derol zsan zsak] francia 

Dharmadja, Mpu – [dharmadzsa mpu] indonéz 

Dhorme, Édouard – [dorm eduár] francia 
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Dhôtel, André – [dotel andré] francia 

Dhu, Roderick – [dú roderik] angol 

Dhuizon – [düizon] francia 

diabetes insipidus – [diabétész inszipidusz]; [diabétesz …] latin 

Diable au corps, Le lásd Le diable au corps 

Diagučiai – [djagucsjai] litván 

Dial-Comp – [dájel komp] angol 

Diamond, Michael – [dájemond májkl] angol 

Diamond Peak – [dájemond pík] angol 

Diana, Lady – [dájena léjdi] angol 

Diana Warwick – [dájena vorik] angol 

Diane de France – [dian dö fransz] francia 

Diane de Poitiers – [dian dö poatjé] francia 

Diane Philibert – [dian filiber] francia 

Dianthus carthusianorum – [diantusz kartuziánórum] latin 

diapedesis – [diapedézis(z)] latin 

Diaphanosoma – [diafanoszóma] latin 

diaphoreticum – [diaforetikum] latin 

diaphragma pelvis – [diafragma pelvisz] latin 

Diaphyllin verosum – [diafillin verózum] mesterséges-latin 

diaphysectomia – [diafizektómia] latin 

diaphysitis – [diafizitisz] latin 

Diário de Lisboa – [diárju di lizsboa] portugál 

diarrhoea ablactorum – [diarröa ablaktórum]; [diarrea …] latin 

diarthrosis – [diartrózis(z)] latin 

Dias, Bartolomeu – [dias bartulomeu] portugál 

diaschisis – [diaszkízis(z)] latin 

Diascia rigescens – [diaszcia rigeszcensz] latin 

diastema physiologicum – [diasztéma fiziológikum] latin 

diastomyelia – [diaszto-mielia] latin 

diathesis haemorrhagica – [diatézisz hemorrágika] latin 

Diaz de la Peña, Virgilio Narciso – [diasz de la penya virhiljo narsziszo] spanyol 

Diaz del Castillo, Bernal – [diasz del kasztiljo bernal] spanyol 

Diaz Ordaz, Gustavo – [diasz ordasz gusztavo] spanyol 

Diaz, Porfirio – [diasz porfirjo] spanyol 

Diaz Rodriguez, Manuel – [diasz rodrigesz manuel] spanyol 

Dibër – [dibr] albán 

D’Iberville – [dibervil] francia 

dica – [dika] latin 

dicasterium – [dikasztérium] latin 

Dicentra cucullaria – [dicentra kukullária] latin 

Dichelostemma congestum – [dikelosztemma kongesztum] latin 

Dichorisandra reginae – [dikoriszandra reginé] latin 

dichromatopsia – [dikromatopszia] latin 

Dick Diver – [dik dájver] angol 

Dickens, Charles – [dikinz csárlz]; [dikensz …]; [dikkensz …] angol 

Dickerson, Gordon – [dikerszon gordon] angol 
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Dickey, Bruse – [diki brúsz] angol 

Dickey, James – [diki dzséjmz] angol 

Dickinson, Emily – [dikinszon emili]; [dikinzon …] angol 

Dicksee – [dikszí] angol 

Dicksonia antarctica – [dikszonia antarktika] latin 

Dickson, Leonard Eugene – [dikszon lenárd júdzsín] angol 

Dickstein, Samuel – [dikstejn számuel] német 

Diclofenac – [diklofenak] mesterséges 

dicotyledon – [dikotiledon] latin 

Dicotyledonopsia – [dikotiledon-opszia] latin 

Dicrocoelium dentriticum – [dikrocőlium dentritikum] latin 

dictamen – [diktámen] latin 

Dictamnus albus – [diktamnusz albusz] latin 

dictionarium – [dikcionárium] latin 

dicto loco – [diktó lokó] latin 

dictum, factum – [diktum faktum] latin 

Dictys – [diktüsz] görög 

Didelot, Charles-Louis – [didló sarl lui] francia 

Diderot, Denis – [didró döni] francia 

Didot, François-Ambroise – [didó franszoa ambroaz] francia 

Die Architectur ist eine gefrorene Musik – [di arhitektúr iszt ejne gefrórene muzík] 

német 

Die Baukunst ist eine erstarrte Musik – [di baukunszt iszt ejne erstarte muzík] német 

Dieci – [djecs] román 

Dieckmann, Wilhelm – [díkman vilhelm] német 

Diederich Hessling – [díderih heszling] német 

Diedericks, Nicolaas – [díderiksz nikolász] afrikaans 

Diefenbaker, John – [dífnbéjker dzson] angol 

Dieffenbachia – [dífenbahia] német-latin 

Dieffenbachia seguine – [dífenbahia szeguíne] latin 

Die freudlose Gasse – [di frajdlóze gassze] német 

Diegem – [díhem] holland 

Diego Cendoya, Gerardo – [djegó szendoja herardó] spanyol 

Diego, Gerardo – [djego herardó] spanyol 

die-hard – [dájhárd] angol 

Diehl, Charles – [dil sarl] francia 

Die Leiden des jungen Werther – [di lejden des jungen verter] német 

Diels, Otto – [dílz ottó] német 

Die Meistersinger von Nürnberg – [di mejszterzinger fon nürnberg] német 

Diemen, Anthony van – [dímen antonej fan] holland 

Dien Bien Phu – [zjen bjen fu]; [djen bjen fu] vietnami 

diencephalosis – [diencefalózis(z)] latin 

Diener, Karl – [díner karl] német 

Dienne – [dienn] francia 

Dienoestrol – [dienösztrol] mesterséges 

Diepenbeeck, Abraham – [dípenbék, ábraham] holland 

Diepenbeek – [dípenbék] holland 
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Dieppe – [djep] francia 

Die Presse – [di pressze] német 

Dierentuin – [dírentöjn] holland 

Dierx, Léon – [djerksz leon] francia 

dies ad quem – [diesz ad kvem] latin 

dies a quo – [diesz a kvó] latin 

Diesel, Rudolf – [dízel rudolf] német 

dies fasti – [diesz faszti] latin 

Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla – [diesz íré diesz illa szolvet széklum in 

favilla] latin 

diesis – [diézisz] latin 

Die schweigsame Frau – [di svejgzáme frau] német 

dies nefasti – [diesz nefaszti] latin 

Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter – [di zonne gét in mejnem stát niht unter] 

német 

Diespiter – [dieszpiter] latin 

Dieterle, Wilhelm – [díterle vilhelm] német 

Dietmar von Aist – [dítmár fon ajszt] német 

Dietrich, Marlene – [dítrih marléne] német 

Dietzenhofer, Ignaz – [dícenhófer ignác] német 

Dietzgen, Joseph – [dícgen józef] német 

Dieudonné, Jean Alexandre – [djődoné zsan alekszandr] francia 

Dieu est toujours pour les gros bataillons – [djő e tuzsur pur le gro batajon] francia 

Dieu et mon droit – [djő e mon droa] francia 

Dieulefit – [djőlöfi] francia 

Dieu me pardonnera, c’est son métier – [djő mö pardonra sze szon metjé] francia 

Dieveniškes – [djeveniskesz] litván 

Die vertauschten Köpfe – [di fertausten köpfe] német 

Die Wahlverwandschaften – [di válfervandsaften] német 

Die Weltgeschichte ist das Weltgericht – [di veltgesihte iszt dasz veltgeriht] német 

Die Zauberflöte – [di cauberflőte] német 

Diez Canedo, Enrique – [diesz kanedó enrike] spanyol 

Diez, Friedrich Christian – [díc frídrih krisztián] német 

differentia specifica – [differencia szpecifika] latin 

Difficile est satiram non scribere – [difficile eszt szatiram non szkribere] latin 

Diffugere nives, redeunt iam gramina campis – [diffugeré nivesz redeunt jam grámina 

kampísz] latin 

Diflucan – [diflukan] mesterséges 

digest – [dájdzseszt] angol 

Dighton – [dájton] angol 

digicash – [didzsikes] angol 

digit – [didzsit] angol 

digital audio tape (DAT) – [didzsitel odio téjp] angol 

Digital Equipment Hungary – [didzsitel ikvipment hangeri] angol 

Digitalis canariensis – [digitálisz kanárienzisz] latin 

digital optical millimetric satellite (DOMSAT) – [didzsitel optikel milimetrik szetelájt] 

angol 
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digital signal processor – [didzsitel szignel proszeszor] angol 

digital signature – [didzsitel szignicser] angol 

Digital Video Disc (DVD) – [didzsitel vidió diszk] angol 

digital zoom – [didzsitel zúm] angol 

digitus – [digitusz] latin 

Dignac – [dinyak] francia 

Dignus est operarius mercede sua – [dignusz eszt operáriusz mercede szua] latin 

Dijk, Peter van – [dejk, péter fan] holland 

Dijkstra, Sjoukje – [dejkszta saukje] holland 

Dijon – [dizson] francia 

Diksmuide – [dikszmöjde] holland 

Diktonius, Elmer – [diktúniüsz elmer] svéd 

Đilas, Milovan – [gyilasz milovan] szerb 

Diliges proximum tuum sicut te ipsum – [diligesz prokszimum tuum szikut té ipszum] 

latin 

Dillard, Harrison – [dilárd herizon] angol 

Dille, Denijs – [dille denejsz] holland 

Dillinger, John – [dilindzser dzson] angol 

Dillingham, Charlie – [dilingem csárli] angol 

Dillon, John – [dilon dzson] angol 

Dilsey Gibson – [dilzi gibzon] angol 

Dilthey, Wilhelm – [diltej vilhelm] német 

Dilwyn – [dilvin] walesi 

Di Maggio, Joe – [di medzsó dzsó] angol 

Dîmboviţa – [dimbovica] román 

dime – [dájm] angol 

Dimitte mortuos sepellire mortuos suos – [dimitte mortuosz szepellíre mortuosz szuosz] 

latin 

Dimmesdale – [dimzdéjl] angol 

Dimorphotheca pluvialis – [dimorfotéka pluviálisz] latin 

DIN lásd Deutsche Industrie-… 

dinanderie – [dinandri] francia 

Dinant – [dinan] francia 

Đinđić, Zoran – [gyingyics zoran]; [gyingyity …] szerb 

D’Indy, Vincent – [dendi venszan] francia 

diner – [diné] francia 

Diners Club – [dájnerz klab] angol 

Dinescu, Mircea – [dineszku mircsa] román 

Dinh Quang – [ziny kvang] vietnami 

Diniaş – [dinyas] román 

Dinichthys – [dinihtisz] latin 

dining-car – [dájning kár] angol 

dining-room – [dájning rum] angol 

Dinis, Júlio – [dinis zsulju] portugál 

Dini, Ulisse – [díni ulissze] olasz 

dinner – [diner] angol 

Di non nascer re forse era degno – [di non nasser re forsze era dennyo] olasz 
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Dinslaken – [dinszláken] német 

Dinsmoor – [dinzmór] angol 

Dinzeo, Raimondo – [dinceó rajmondó] olasz 

Dio Cassius – [dió kassziusz] latin 

Diocletianus, Caius Aurelius Valerius – [diokleciánusz kájusz auréliusz valériusz] latin 

Diodorus Siculus – [diodórusz szikulusz] latin 

dioecesis – [diöcézis] latin 

dioicus – [dioikusz] latin 

Dionaea muscipula – [dionéa muszcipula] latin 

Dion, Anthony – [dájon entoni] angol 

Dionisio, Silvia – [dionízió szilvia] olasz 

Dionisiou Beach – [dionisziu bícs] görög-angol 

Dionysius Exiguus – [dionísziusz ekszigvusz] latin 

Dioscorea discolor – [dioszkorea diszkolor] latin 

Diosma ericoides – [dioszma erikoidész] latin 

Diospyros lotus – [dioszpirosz lótusz] latin 

diphtheritis – [difteritisz] latin 

Diphylleia cymosa – [difilleja cimóza] latin 

Diphyllobothrium – [difillobotrium] latin 

Diplarrhaena moraea – [diplarréna moréa] latin 

diplococcus – [diplokokkusz] latin 

diplodocus – [diplodokusz] latin 

Diprophos – [diprofosz] mesterséges 

Diprosalic – [diproszalik] mesterséges 

Dipsacus silvester – [dipszakusz szilveszter] latin 

Dirac, Paul – [direk pol] angol 

Direct Broadcast Satellite (DBS) – [direkt bródkászt szetelájt] angol 

Direct Food Hungary – [direkt fud hangeri] angol 

Direct-Line – [direkt lájn] angol 

directoire – [direktoár] francia 

directory path – [direktori páth] angol 

Dire Straits – [dájer sztréjtsz] angol 

Dirksen – [dörkszen] angol 

dirty tone – [dörti tón] angol 

Dis aliter visum – [dísz aliter viszum] latin 

disable – [dizéjbl] angol 

Disanthus cercidifolius – [dizantusz cercidifóliusz] latin 

disc direct play – [diszk direkt pléj] angol 

disciformis – [diszciformisz] latin 

Discipulus est prioris posterior dies – [diszcipulusz eszt priorisz poszterior diesz] latin 

disc jockey – [diszk dzsoki]; [diszk zsoké] angol 

Discoglossidae – [diszkoglosszidé] latin 

discopathia – [diszkopátia] latin 

Discreet Economy – [diszkrít ikonomi] angol 

Discreto encanto de la burguesia, El lásd El discreto encanto de la burguesia 

discushernia – [diszkuszhernia] latin 

disk cache – [diszk kes] angol 
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disk drive – [diszk drájv] angol 

disk operating system (DOS) – [diszk operéjting szisztem] angol 

disk unit – [diszk júnit] angol 

dislocatio congenitalis – [diszlokáció kongenitálisz] latin 

Disneyland – [diznilend] angol 

Disney, Walt – [dizni vólt] angol 

Disophrol – [dizofrol] mesterséges 

display – [diszpléj] angol 

display menu – [diszpléj menjú] angol 

Disraeli, Benjamin – [diszréjli bendzsemin] angol 

Dissay-sous-Courcillon – [disze szu kurszijon] francia 

dissectio – [disszekció] latin 

dissimulatio – [disszimuláció] latin 

dissous – [diszu] francia 

Distachia sinica – [disztahia szinika] latin 

distantia cristarum – [disztancia krisztárum] latin 

Di Stefano, Giuseppe – [di sztefanó dzsuzeppe] olasz 

Distirogaster tuberculifera – [disztirogaszter tuberkulifera] latin 

distomiasis haematica – [disztomiázisz hématika] latin 

distributivus – [disztributívusz] latin 

District of Columbia – [disztrikt av kolambia] angol 

Distylium racemosum – [disztilium racemózum] latin 

Ditlevsen, Tove – [didleuszen toue] dán 

Di Venanzo, Gianni – [di venancó dzsanni] olasz 

Diver, Dick – [dájver dik] angol 

diverticulosis – [diebrikulózis(z)] latin 

divertissement – [divertiszman] francia 

Dives-sur-Mer – [div szür mer] francia 

Divina commedia – [divína kommédia] olasz 

Divisãoes – [diviszauns] portugál 

Division Peak – [divizson pík] angol 

divus – [dívusz] latin 

dixieland – [dixilend] angol 

Dixi et salvavi animam meam – [dikszi et szalvávi animam meam] latin 

Dixon, Charles Dean – [dikszon csárlz dín] angol 

Diziani, Gasparo – [diciáni gaszparó] olasz 

Dizygotheca elegantissima – [dizigotéka elegantisszima] latin 

Djamileh – [dzsamile] francia 

Đjilas, Milovan – [gyilasz milovan] szerb 

Djoyopuspito, Suwarsih – [dzsojopuszpitó szuvarszih] indonéz 

Djurgården – [jűrgorden] svéd 

Djurhuus, Jens Henrik – [dzsürhűsz jensz henrik] faeröeri 

Djursholm – [jürsholm] svéd 

DLH lásd Deutsche Lufthansa… 

Długosz, Jan – [dlugos jan] lengyel 

DNS lásd Domain Name System … 

Doan Thi Diem – [zvan thi zjem] vietna-mi 
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Dobbiaco – [dobbjákó] olasz 

Dōbele – [dóbele] lett 

Dobell, Ralph – [dóbel, relf] v. [… réjf] angol 

Doboşeni – [doboseny] román 

Dobricu Lăpuşului – [dobriku löpusuluji]; [… lapusuluji] román 

Dobroč – [dobrocs] szlovák 

Dobrogea – [dobrodzsa] román 

Dobrzany – [dobzsani] lengyel 

Dobson, William – [dopszon viljem] angol 

Dobyaschofsky, Franz – [dobjasofszki franc] német 

Doccia – [doccsa] olasz 

Docendo discimus – [docendó diszcimusz] latin 

Dockwra – [dokra] angol 

docta ignorantia – [dokta ignorancia] latin 

Doctores Ecclesiae – [doktoresz eklézié] latin 

doctor medicinae – [doktor medicíné] latin 

doctor utriusque iuris – [doktor utriuszkve júrisz] latin 

Doctorow, Edgar Lawrence – [doktoró edgár lórensz] angol 

Dodecatheon pulchellum – [dodekateon pulkellum] latin 

Doderer, Heimito von – [dóderer hejmító fon] német 

Dodge City – [dodzs sziti] angol 

Dodgson, Charles Lutwidge – [dodzs-zon csárlz latvidzs] angol 

Dodsley – [dodzli] angol 

Dodsworth, Sam – [dodzvörd szem] angol 

Doebner, Oskar – [dőbner oszkár] német 

Doelter y Cisterich, Cornelio – [dölter i sziszterics kornelió] spanyol 

Doesburgh, Theo van – [dúszbörh téo fan] holland 

Doeselaar, Leo van – [dúszelár leó fan] holland 

Doetinchem – [dútinhem] holland 

Dofort – [dófort] angol 

Doğanşehir – [dóansehir] török 

dogaressa – [dogaressza] olasz 

dogcart – [dogkárt] angol 

Dogget – [dogit] angol 

Doğubayazit – [dóubajazit] török 

DOHC lásd Double Overhead Camshaft 

Doherty, Lawrence – [dóherti lórensz] angol 

Doherty, Shannen – [dóerti senen] v. [doherti …] angol 

Dohňany – [dohnyani] szlovák 

Doiceşti – [dojcsesty] román 

Doinaş, Augustin Ştefan – [dojnas augusztin stefan] román 

Doinel, Antoin – [doanel antoan] francia 

Dois Irmãos – [doisz irmaunsz] brazíliai portugál 

Dolbeau – [dolbó] francia 

dolce far niente – [dolcse fár njente] olasz 

dolce stil nuovo – [dolcse sztil nuóvó] olasz 

dolce vita – [dolcse víta] olasz 
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Dolce vita, La lásd La dolce vita 

Dolci, Carlo – [dolcsi karló] olasz 

Dol-de-Bretagne – [dol dö brötany] francia 

doldrum – [doldram] angol 

Doleschall – [dolesál] magyar 

Dolet, Étienne – [dole etjenn] francia 

Dolgellau – [dolgelai] walesi 

dolichocephalia – [dolihocefália] latin 

Dolichothele camptotricha – [dolihotele kamptotriha] latin 

Dollfuss, Engelbert – [dolfusz engelbert] német 

dolly – [doli] angol 

Dolná Strehová – [dolná sztrehová] szlovák 

Dolná Suča – [dolná szucsa] szlovák 

Dolná Tižina – [dolná tyizsina] szlovák 

Dolomieu, Déodat Guy – [dolomjő deoda gí] francia 

doloroso – [dolorózó] olasz 

Dolphy, Eric – [dolfi erik] angol 

dolus – [dólusz] latin 

Domain Name System (DNS) – [doméjn néjm szisztem] angol 

Domaşnea – [domasnya] román 

Domat, Jean – [doma zsan] francia 

Dombasle-sur-Meurthe – [dombal szür mőrt] francia 

Dombey, Paul – [dombi pól] angol 

Dôme des Invalides – [dom dez envalid] francia 

Domenghini – [domengíni] olasz 

Domenichino – [domenikínó] olasz 

Domenico da Bologna – [domenikó da bolonya] olasz 

Domenico Veneziano – [domenikó veneciánó] olasz 

Domesday Book – [dúmzdéj buk] angol 

Domestic Heating Systems – [domesztik híting szisztemz] angol 

Domestos – [domesztosz] mesterséges 

Domèvre-sur-Vezouze – [domevr szür vözuz] francia 

Domicile conjugal – [domiszil konzsügál] francia 

domine spectabilis – [domine szpektábilisz] latin 

Domingo, Plácido – [domingó plaszidó]; [*… plászido] spanyol 

Domingos Coelho – [dumingus kuelju] portugál 

Dominus vobiscum – [dominusz vóbiszkum] latin 

Domitia – [domícia] latin 

Domitianus, Titus Flavius – [domiciánusz titusz fláviusz] latin 

Domitius Ahenobarbus, Lucius – [domíciusz aenobarbusz lúciusz] latin 

Dommartin-le-Franc – [domarten lö fran] francia 

Dommartin, Solveig – [domarten szolveg] francia 

Domneşti – [domnesty] román 

Domodossola – [domodosszola] olasz 

Dompierre-sur-Brebre – [dompjer szür brebr] francia 

Domrémy-la-Pucelle – [domremi la püszel] francia 

DOMSAT lásd digital optical millimetric satellite 
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Donacia crassipes – [donácia krasszipesz] latin 

Donaghadee – [donekedí] angol; [donehedi] skót 

Donalbain – [donelbéjn] angol 

Donarier, Matthieu – [donarjé matjő] francia 

Donatus, Aelius – [donátusz éliusz] latin 

Donaueschingen – [dónauesingen] német 

Don Basilio – [don bazílió] olasz 

Don Bosco – [don boszkó] olasz 

Don Carlos – [don karlosz] spanyol 

Doncaster – [donkeszter] angol 

Don Curzio – [don kurszió] spanyol; [… kurció] olasz 

Donegall Square – [donigól szkver] angol 

Donegan, Lonnie – [donigen loni] angol 

Donelaitis, Kristijonas – [donelajtisz krisztijonasz] litván 

Donen, Stanley – [dónen sztenli] angol 

Don Gesualdo – [don dzsezualdó] olasz 

Don Giovanni – [don dzsovanni] olasz 

Doniol-Valcroze, Jacques – [donjol valkroz zsak] francia 

Doniphan – [dónifen] angol 

Donizetti, Gaetano – [donidzetti gaetánó]; [donicetti …] olasz 

donjon – [donzson] francia 

Don Jorge – [don horhe] spanyol 

Don José – [don hoszé]; [… hoszé]; [… hozé] spanyol 

Don Juan d’Austria – [don huan dausztria] spanyol 

Don Juan Tenorio – [don huan tenorjó] spanyol 

Donlevy, Brian – [donlívi brájen] angol 

Don Magnifico – [don mannyifikó] olasz 

Dønna – [dönna] norvég 

Donnadieu, Gabriel – [donadjő gabriel] francia 

Donnedieu de Vabres – [dondjő dö vabr] francia 

Donne, John – [dan dzson] angol 

Donnemarie-Dontilly – [donmari dontiji] francia 

Donnybrook – [donibruk] angol 

Donoughmore – [danomór] angol 

Don Pasquale – [don paszkvále] olasz 

Don Quijote – [don kihote]; [… kihóte] spanyol 

Don Riccardo – [don rikkárdó] olasz 

Don Sanchez – [don szancsesz] spanyol 

Don Sancho – [don szancsó] spanyol 

Don’t quarrel with your bread and butter – [dónt kvorel vid jor bred end bater] angol 

Doolittle – [dúlitl] angol 

Doorly – [dúrli] angol 

Door-System – [dór szisztem] angol 

doppelgänger – [doplgenger]; [doppelgenger] német 

Dora Spenlow – [dóra szpenló] angol 

Dorat, Jean – [dora zsan] francia 

Dorcadion pedestre – [dorkadion pedesztre] latin 
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Dorcas – [dorkasz] görög 

Đorđević, Vladan – [gyorgyevics vladan]; [gyorgyevity …] szerb 

Dordogne – [dordony] francia 

Doré, Gustave – [doré güsztav] francia 

Doreste, José Luis – [doreszte hoszé luisz] spanyol 

Dorian Gray – [dórjen gréj] angol 

Doricles – [doriklész] görög 

Dorigny, Nicolas – [dorinyi nikola] fran-cia 

Dorine – [dorin] francia 

Doriot, Jacques – [dorio zsak] francia 

Doritaenopsis – [doritenopszisz] latin 

Doritis pulcherrima – [doritisz pulkerrima] latin 

Dorléac, Françoise – [dorleak franszoaz] francia 

Dorleans, Louis – [dorlean lui] francia 

Dornişoara – [dornisvara]; [dornisoara] román 

Dornoch – [dornok] v. [dornoh] angol 

Dorobanţi – [dorobanc] román 

Dorolţ – [dorolc] román 

Doronicum austriacum – [doronikum ausztriákum] latin 

Dorothea Brooke – [dorothie bruk] angol 

Dorridge Dream – [doridzs drím] angol 

dorsale – [dorzále] latin 

D’Orsay, Musée – [dorsze müzé] francia 

D’Orsay, Olivier – [dorsze olivjé] francia 

Dorset – [dorszit] v. [dorszet] angol 

Dorsey, Jimmy – [dorszi dzsimi] angol 

Dorson, Richard – [dorszon ricsárd] angol 

dorsum manus – [dorzum manúsz] latin 

Dortchen Schönfund – [dorthen sőnfund] német 

Dorticós, Osvaldo – [dortikosz oszvaldó] spanyol 

Dorycnium hirsutum – [doriknium hirszútum] latin 

Dorziat, Gabrielle – [dorzja gabriel] francia 

DOS lásd disk operating system 

Dos Aguas – [dosz agvasz] spanyol 

Dos Hermanas – [dosz ermanasz] spanyol 

Dosio, Giovanny Antonio – [doszió dzsovanni antónjó] olasz 

dosis letalis minima – [dózisz létálisz minima] latin 

Dos Passos, John Roderigo – [dosz peszósz dzson roderígó] angol 

Dos Santos, Marcelino – [dus szantus marszelinu] portugál 

Dosso Dossi – [dosszó dosszi] olasz 

Douai – [due] francia 

Douarnenez – [duarnöné] francia 

Doublebois – [dablbojz] angol 

Double Date Rate (DDR) – [dabl déjt réjt] angol 

Doubleday – [dabldéj] angol 

Double Overhead Camshaft (DOHC) – [dabl óverhed kemsáft] angol 

Double Six of Paris – [dabl sziksz av perisz] angol 
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Doubrovsky, Serge – [dubrofszki szerzs] francia 

Doubs – [du] francia 

Doudeville – [dudvil] francia 

Doué-La-Fontaine – [dué la fonten] francia 

Dougal – [dúgal] angol 

Dou, Gerard – [dau herárd] holland 

Dougherty – [dóerti] v. [doherti] angol 

Douglas-Home, Alec Frederic – [daglesz hjúm elek frederik] angol 

Douglas, Kirk – [daglesz körk] angol 

Douglas, Michael – [daglesz májkl] angol 

Douglas, Rowley – [daglesz róli] angol 

Douglass, Frederick – [daglesz frederik] angol 

Douhet, Giulio – [due zsülió] francia 

Douillet, David – [duje david] francia 

Doulevant-le-Château – [dulövan lö sató] francia 

Doulton – [dólton] angol 

Doumergue, Gaston – [dumerg gaszton] francia 

Douphol – [dufol] francia 

Douro – [doru] portugál 

D’Oustrac, Stéphanie – [dusztrak sztefani] francia 

Do ut des – [do út desz] latin 

Douvier, Laura – [duvjé lora] francia 

Douwe Egberts – [dauve egbertsz]; [*duve …] holland 

Douwes Dekker, Eduard – [dauvesz dekker eduárd] holland 

doux – [du] francia 

Dove – [dav] angol 

Dovedale – [davdéjl] angol 

Dow, Charles Henry – [dau csárlz henri] angol 

Dowell, John – [dauel dzson] angol 

Dowgate – [daugéjt] v. [daugit] angol 

Dowie – [daui] angol 

Dowland, John – [daulend dzson] angol 

Downey – [dauni] angol 

Downham Royal – [daunem rojal] angol 

Downing Street – [dauning sztrít] angol 

Down, James – [daun dzséjmz] angol 

download – [daunlód] angol 

Downpatrick – [daunpetrik] angol 

downtown – [dauntaun] angol 

Dowse – [dausz] angol 

doxale – [dokszále] latin 

Doxantha capreolata – [dokszanta kapreoláta] latin 

Doxycyclin – [doksziciklin] mesterséges 

doyen – [doajen] francia 

Doyle, Sir Arthur Conan – [dojl ször árthur konen] angol 

Dödsdansen – [dődszdanszen] svéd 

DPA lásd Deutsche Presse Agentur 
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Drabble, Margaret – [drebl margerit] angol 

Dracaena deremensis – [dracéna deremenzisz] latin 

drachm – [drem] angol 

Drachmann, Holger – [dragman holger] dán 

Dracocephalum ruyschiana – [drákocefalum rujsiána] latin 

dracontiasis – [drakontiázis(z)] latin 

Dracula – [drakula] angol-román 

Dracunculus medinalis – [drakunkulusz medinálisz] latin 

Dracunculus vulgaris – [drakunkulusz vulgárisz] latin 

draft quality – [dráft kvoliti] angol 

Drăgăneşti Vlaşca – [drögönesty vlaska]; [draganesty …] román 

Drăgăşani – [drögösany]; [dragasany] román 

Drage – [dréjdzs] angol 

Draguignan – [draginyan] francia 

Drăguşeni – [dröguseny]; [draguseny] román 

Drain, Émile – [dren emil] francia 

Drake, Sir Francis – [dréjk ször fransziz] angol 

Dramatis Personae – [dramátisz perszóné] latin 

drame lyrique – [drám lirik] francia 

Draper, John William – [dréjper dzson viljem] angol 

Drašković, Janko – [draskovics jankó]; [draskovity] horvát 

Draughton – [drótn] angol 

Drăuşeni – [drauseny] román 

Drawcansir – [drókenször] angol 

drawing-room – [dróing rum] angol 

Drawsko Pomorzkie – [drafszko pomoskje] lengyel 

Drayton, Michael – [dréjton májkl] angol 

Drązdźewo – [dronzdzsevó] lengyel 

DRC lásd Dynamic Ride Control 

dreadnought – [drednót] angol 

Dreaming Spires – [dríming szpájrz] angol 

Drees, Willem – [drész villem] holland 

drehgriff – [drégrif] német 

Dreiser, Theodore – [drájzer thiodór]; [… teodor] angol 

Dresch, Jean – [dres zsan] francia 

Dresden – [drezden] német 

Dresner, Richard – [drezner ricsárd] angol 

Dresser, Christopher – [dreszer krisztofer] angol 

dressing – [dreszing] angol 

dressing-gown – [dreszing gaun] angol 

dressoir – [dreszoár] francia 

Dreux – [drő] francia 

Drevet, Claude – [dröve klod] francia 

Drevsjø – [dréfső] norvég 

Drew, Nancy – [drú nenszi] angol 

Dreyfus, Alfred – [drefüsz alfred]; [drejfusz…] francia 

Dreyfuss, Richard – [dréjfusz ricsárd] angol 



 

232 

Driesch, Hans – [drís hansz] német 

Drieu la Rochelle, Pierre – [driő la rosel pjer] francia 

Drinkwater, John – [drinkvóter dzson] angol 

drive – [drájv] angol 

driver – [drájver] angol 

Dr Jekyll and Mr Hyde – [doktor dzsekil end miszter hájd] angol 

Drogheda – [drójida] ír 

Droitwich – [drojtvics] angol 

drôlerie – [drolöri] francia 

Drood, Edwin – [drúd edvin] angol 

drop-out – [dropaut] angol 

Drosanthemum hispidum – [drozantémum hiszpidum] latin 

Drosera spatulata – [drozéra szpatuláta] latin 

Drosophila – [drozofila] latin 

Drosophilidae – [drozofilidé] latin 

Droste-Hülshoff, Anette von – [droszte hülszhof anet fon] német 

Drouais, Hubert – [drue über] francia 

Drouet, Jean Baptiste – [drue zsan batiszt] francia 

Drouot, Jean-Claude – [druó zsan klod] francia 

Drouyn de l’Huys, Édouard – [druen dö lüj eduár] francia 

Drower – [drauer] angol 

Droysen, Johann Gustav – [drojzen jóhan gusztáf] német 

Dr. Scholl’s – [doktor solz] angol 

Druey, Henri – [drüe anri] francia 

drug-store – [dragsztór] angol 

Drukšiai – [druksjaj] litván 

Drumclog – [dramklog] angol 

Drummond, Catriona – [dramond ketrióna] angol 

Drummond, Jonathan – [dramond dzsonethen] angol 

Drummond, Sir James Eric – [dramond ször dzséjmz erik] angol 

Druon, Maurice – [drüon morisz] francia 

Drury Lane Theatre – [drúri léjn thietr] angol 

Druschetzky, Georg – [drusecki georg] német 

Drusenheim – [drüzenem] francia 

Drusilla – [druzilla] latin 

Drusus Nero Claudius – [druzusz neró klaudiusz] latin 

Druţă, Ion – [drucö jon]; [druca…] román 

Drut, Guy – [drü gí] francia 

Druyes-les-Belles-Fontaines – [drüi le bel fonten] francia 

Drwęca – [drvenca] lengyel 

dryas – [drüasz] görög 

Dryburgh – [drájboró] angol 

Dryden, John – [drájdn dzson]; [drájden …] angol 

Dryfesdale – [drájvzdéjl] angol 

Drygalski, Erich von – [drigalszki érih fon] német 

Dryhurst – [drájhörszt] angol 

Dryocopus martius – [driokopusz márciusz] latin 
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Dryopteris erythrosora – [driopterisz eritrozóra] latin 

dry point – [dráj pojnt] angol 

dry run – [dráj ran] angol 

Drysdale – [drájzdéjl] angol 

Dry, William Herbert – [dráj viljem hörbert] angol 

Držić, Marin – [drzsics marin]; [drzsity …] horvát 

DSA lásd Dynamic Stability Assistance 

dual converter – [djúal konverter] angol 

Duarte, Pascual – [duarte paszkvál] spanyol 

Duas Igrejas – [duas igrezsas] portugál 

Dubarry, Marie Jeanne – [dübari mari zsann] francia 

Du Bartas, Guillaume – [dü bartasz gijom] francia 

Dubček, Alexander – [dubcsek alekszander] szlovák 

Dubedat, Louis – [djubdet luiz] angol 

Du Bellay, Joachim – [dü bele zsoasen]; [dü belé …] francia 

Dublin – [dablin] angol 

Du Bois, Blanche – [dü boa blans] francia 

Dubois, Eugène – [düboa özsen] francia 

Du Bois-Reymond, Émile – [dü boa remon emil] francia 

Du Bois, William Edward Burghard – [du bojsz viljem edvárd börgard] angol 

Du Bos, Jean Baptiste – [dü bosz zsan batiszt] francia 

Dubout, Albert – [dübu alber] francia 

Dubreuilh, Anne – [dübröj ann] francia 

Dubreuil, Toussaint – [dübröj tuszen] francia 

Dubroeucq, Jacques – [dübrök zsak] francia 

Dubrunfaut, Augustin – [dübrönfó ogüszten] francia 

Dubufe, Claude – [dübüf klod] francia 

Dubuffet, Jean-Philippe – [dübüfe zsan filip] francia 

Dubuque – [dubjúk] angol 

Duby, Georges – [dübi zsorzs] francia 

duc – [dük] francia 

duca – [dúka] olasz 

Duca, Giacomo – [dúka dzsakomó] olasz 

Du Cange, Sieur – [dü kanzs szjőr] francia 

Du Caurroy, Eustache – [dü koroa ösztas] francia 

Duccio, Agostino – [duccsó agosztínó] olasz 

Duccio di Buoninsegna – [duccsó di buoninszennya] olasz 

Duce – [dúcse] olasz 

ducento – [ducsentó] olasz 

Du Cerceau, Jacques – [dü szerszó zsak] francia 

Duchambge, Pauline – [düsanzs polin] francia 

Duchamp, Marcel – [düsam marszel] francia 

Duchamp-Villon, Jacques – [düsam vijon zsak] francia 

Duchamp-Villon, Raymond – [düsam vijon remon] francia 

Du Chemin – [dü sömen] francia 

Duchenne, André – [düsenn andré] francia 

Duchesnea indica – [düsesznea indika] latin 
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Duchesne, Louis – [düsen lui] francia 

Duchess of Albany – [dacsisz av ólbeni]; [dacsesz …] angol 

Duchess of Edinborough – [dacsisz av edinboró]; [dacsesz …] angol 

duchessa – [dukessza] olasz 

duchesse – [düsesz] francia 

Duclos, Jacques – [dükló zsak] francia 

Ducommun, Élie – [dükomön eli] francia 

Ducos du Hauron, Louis – [dükó dü oron lui] francia 

duct – [dakt] angol 

ductuli prostatici – [duktuli prosztatici] latin 

ductus – [duktusz] latin 

ductus choledochus – [duktusz koledohusz] latin 

ductus excretorius – [duktusz ekszkretóriusz] latin 

ductus thyroglossus – [duktusz tiroglosz-szusz] latin 

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt – [dukunt volentem fáta nolentem trahunt] latin 

Duddeston – [dadszton] angol 

Dudek, Jerzy – [dudek jezsi] lengyel 

Duden, Konrad – [dúden konrád] német 

Dudeştii Vechi – [dudestyi vekj] román 

Dudley, Edmond – [dadli edmond] angol 

Duenwege, Heinrich – [dűnvége hejnrih] német 

Duerne – [düern] francia 

Dufay, Guillaume – [düfe gijom] francia 

Duffield – [dafíld] angol 

Dufour, Guillaume Henri – [düfur gijom anri] francia 

Dufrêne, Maurice – [düfren morisz] francia 

Dufrénoy, Pierre Armand – [düfrenoa pjer arman] francia 

Du Fresne, Charles – [dü fren sarl] francia 

Dufresne, Georges – [düfren zsorzs] francia 

Dufy, Raoul – [düfi raul] francia 

Du Gard, Roger Martin – [dü gár rozsé marten] francia 

Dugommier, Jacque François – [dügomjé zsak franszoa] francia 

Du Guesclin, Bertrand – [dü geklen bertran] francia 

Duguit, Léon – [dügi leon] francia 

Duhamel du Monceau, Henri – [düamel dü monszó anri] francia 

Duhamel, Georges – [düamel zsorzs] francia 

Duhamel, Jean Marie Constant – [düamel zsan mari konsztan] francia 

Duhem, Pierre – [düem pjer] francia 

Duiker, Jan – [döjker jan] holland 

Duisburg – [dűszburg]; [*duiszburg] német 

Duivendrecht – [döjfendreht] holland 

Dujardin, Félix – [düzsarden feliksz] francia 

Dukakis, Michael – [dukákisz májkl] angol 

Dukas, Paul – [düka pol] francia 

Duke of Kent – [djúk av kent] angol 

Duke, Patty – [djúk peti] angol 

Dukinfield – [dakinfíld] angol 
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Dukw – [dak] angol 

Dulac, Germaine – [dülak zsermen] francia 

Dulait, André – [düle andré] francia 

Dulbecco, Renato – [dulbekkó renátó] olasz 

Dulcamara – [dulkamára] olasz 

Dulce et decorum est pro patria mori – [dulce et dekórum eszt pro pátria mori] latin 

Dulcinea del Toboso – [dulszinea del toboszó] spanyol 

Dulcis ex labore fructus – [dulcisz eksz labóre fruktusz] latin 

Dulles, John Foster – [dalisz dzson foszter]; [dalesz …] angol 

Dullin, Charles – [dülen sarl] francia 

Dulong, Pierre Louis – [dülon pjer lui] francia 

Duluth – [djúlúth] v. [dulúth] angol 

Dumain – [dümen] francia 

Dumaine, Pierre – [dümen pjer] francia 

Dumaresq – [dúmerik] angol 

Dumas fils, Alexandre – [düma fisz alexandr] francia 

Dumas père, Alexandre – [düma peer alexandr] francia 

du Maurier, Daphne – [djú moriéj defni] angol 

Dumazedier, Joffre – [dümazdié zsofr] francia 

Dumbarton Oaks – [dambárton óksz] angol 

Dumbiedikes – [dambidájksz] angol 

Ďumbjer – [gyumbjer] szlovák 

Dumbrăveni – [dumbröveny]; [dumbraveny] román 

Dumesnil, René – [dümenil röné] francia 

Dumézil, Georges – [dümezil zsorzs] francia 

Dumfries – [damfríz] angol 

Dumitrescu – [dumitreszku] román 

dummy instruction – [dami insztraksn] angol 

Dumont d’Urville, Jules – [dümon dürvil zsül] francia 

Dumont, Margaret – [djúmont márgrit] angol 

Dumont, René Fernand – [dümon röné fernan] francia 

Dumoulin, Charles – [dümulen sarl] francia 

Dumoulin, Franck – [dümulen frank] francia 

Dumouriez, Charles-François – [dümurjé sarl franszoa] francia 

dump – [damp] angol 

Dum spiro spero – [dum szpíró szpéró] latin 

Du musst dein Leben ändern – [du muszt dejn lében endern] német 

Dun & Bradstreet – [dan end bredsztrít] angol 

Dunărea – [dunörja]; [dunarja] román 

Dunaway, Fay – [danevéj féj] angol 

Dunbar – [danbár] angol 

Dunbar, William – [danbár viljem] angol 

Duncan, Isadora – [danken izedóra] angol 

Duncombe – [dankam] angol 

Dundalk – [dandólk] angol 

Dundee – [dandí] angol 

Dundes, Alan – [dandesz elen] angol 
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Dunedin – [danídin] angol 

Dunes de Pilat – [dün dö pila] francia 

Dunfermline – [danförmlin] angol 

Dungannon – [dangenon] angol 

Dungarvan – [dangarven] angol 

Dunkerque – [dönkerk] francia 

Dún Laoghaire – [dan lieri] ír 

Dunlop, John Boyd – [danlop dzson bojd] angol 

Dunn, Carolyn – [dan kerolin] angol 

Dunne, Irene – [dan ájrín] angol 

Dunois, Jean – [dünoa zsan] francia 

Dunoyer de Segonzac, André – [dünoajé dö szögonzak andré] francia 

Dunsinane – [danszinen] v. [danszinéjn] (Shakespeare-nél) angol 

Duns Scotus, Johannes – [dunsz szkotusz johannesz] latin 

Dunstable, John – [dansztebl dzson] angol 

Dunstaffnadge – [dansztefnidzs] angol 

Dunstan – [danszten] angol 

Dun-sur-Meuse – [dön szür mőz] francia 

duodenitis – [duodenitisz] latin 

duodenorrhaphia – [duodénorráfia] latin 

Duonelaitis – [duonelajitisz] litván 

Duperey, Anny – [dupre ani] francia 

Dupérier, Jean – [düperjé zsan] francia 

Duphalac – [dufalak] mesterséges 

Dupin, Auguste – [düpen ogüszt] francia 

Dupin, Aurore – [düpen oror] francia 

Dupin, Pierre Charles – [düpen pjer sarl] francia 

Dupleix, Joseph-François – [düpleksz zsozef franszoa] francia 

Duplessi-Mornay, Philippe de – [düpleszi morne filip dö] francia 

Duplessis, Jean-Claude – [düpleszi zsan klod] francia 

dupondius – [dupondiusz] latin 

Dupond, Patrick – [düpon patrik] francia 

Dupont de l’Eure – [düpon dö lőr] fran-cia 

Du Pont de Nemours – [dü pon dö nömur] francia; [djúpont dö nömur] angol 

Dupont, Jacques Charles – [düpon zsak sarl] francia 

Duport, Jean Pierre – [düpor zsan pjer] francia 

Duprat, Antoine – [düpra antoan] francia 

Dupré, Jules – [düpré zsül] francia 

Dupré, Marcel – [düpré marszel] francia 

Duprez, Gilbert Louis – [düpré zsilber lui] francia 

Dupuy, Charles – [düpüji sarl] francia 

Dupuy de Lôme, Stanislas – [düpüji dö lom sztaniszla] francia 

Duque de Caixas – [duk di kajsasz] brazíliai portugál 

Duquesne – [d(j)úkéjn] angol 

Duquesnoy, Jerome – [dükenoa zserom] francia 

Durance – [düransz] francia 

Durand le Maçon – [düran lö maszon] francia 
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Durand, Pierre – [düran pjer] francia 

Durand, Sir Mortimer – [djúrend ször mortimer] angol 

dura necessitas – [dúra necesszitász] latin 

Durante, Francesco – [durante francseszkó] olasz 

Durão, José de – [duraum zsuzé di] portugál 

Duras, Marguerite – [dürasz margörit] francia 

Durazzo – [duraccó] olasz 

Durazzo, Giacomo – [duraccó dzsakomó] olasz 

Durban – [dörben] angol 

durbar – [dörbár] angol 

Durbeyfield – [dörbifíld] angol 

Durbin, Deanna – [dörbin diena] angol 

Đurđevac – [gyurgyevac] horvát 

Durham, John George Lambton – [darem dzson dzsordzs lemton] angol 

Durkheim, Émile – [dürkem emil] francia 

Durlacher – [dörleker] angol 

Durnford – [dörnford] angol 

Duroc, Géraud – [dürok zseró] francia 

Du Roy de Cantel – [dü roá dö kantel] francia 

Durrell, Gerald – [darel dzserald] angol 

Durrell, Lawrence – [darel lórensz] an-gol 

Durrës – [durrsz]; [durresz] albán 

Durrow – [daró] angol 

Duruflé, Maurice – [dürüflé morisz] francia 

Durum est tibi contra stimulum calcitrare – [dúrum eszt tibi kontra sztimulum 

kalcitráre] latin 

D’Urville, Jules Dumont – [dürvil zsül dümon] francia 

Dusch, Fons – [düsz fonsz] holland 

Duse, Eleonora – [dúsze eleonóra]; [dúze…] olasz 

Duşeşti – [dusesty] román 

Dussardier – [düszardjé] francia 

Dussollier, André – [düszoljé andré] francia 

Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas – [dü szüblim o ridikül il ni a kön pa] francia 

Dutch Yellow – [dacs jeló] angol 

Dutilleux, Henri – [dütijő anri] francia 

Dutoit, Charles – [dütoa sarl] francia 

Dutour – [dütur] francia 

Dutreuil de Rhins, Jules – [dütröj dö ren zsül] francia 

Dutschke, Rudi – [ducske rudi] német 

Dutton, Charles – [daton csárlz] angol 

Dutton, Phillip – [daton filip] angol 

duty free shop – [djúti frí sop] angol 

Duun, Olav – [dűn úlav] norvég 

Du Vair, Guillame – [dü ver gijom] francia 

Duval, Armand – [düval arman] francia 

Duvalia corderoyi – [düvália korderoji] latin 

Duvalier, Jean-Claude – [düvaljé zsan klod] francia 



 

238 

Duveen – [djuvín] angol 

Duverger, Maurice – [düverzsé morisz] francia 

Du Vergier de Hauranne, Jean – [dü verzsjé dö orann zsan] francia 

Duvernoia athatodoides – [düvernoja atatodojdész] latin 

Duvernoy, Georges-Louis – [düvernoa zsorzs lui] francia 

Duveyrier, Henri – [düverjé anri] francia 

Duvieusart, Jean – [düvjözár zsan] francia 

Du Vignaud, Vincent – [dü vinyó venszan] francia 

Duvivier, Julien – [düvivjé zsüljen] francia 

Duxbury – [dakszböri] angol 

DVD lásd Digital Video Disc 

Dvořák, Antonín – [dvorzsák antonyín] cseh 

Dvorský, Peter – [dvorszki péter] szlovák 

Dwight Phillips – [dvájt filipsz] angol 

Dyce, William – [dájsz viljem] angol 

Dyche – [dájcs] angol 

Dyck, Anthonis van – [dejk antónisz fan] holland 

Dyckia remotifolia – [dikia remótifólia] latin 

Dyer, Danny – [dájer deni] angol 

Dyer, Olive – [dájer oliv] angol 

Dyffryn – [döfrin] walesi 

Dygat, Stanisław – [digat sztanyiszlaf] lengyel 

Dyken, Amy van – [dejken amej fan] holland 

Dylan, Bob – [dilen bob] angol 

Dymont – [dájmont] angol 

Dynamic Ride Control (DRC) – [dájnemik rájd kontrol] angol 

Dynamic Stability Assistance (DSA) – [dájnemik sztebiliti eszisztensz] angol 

Dyrehavn – [dűrehaun] dán 

dysacusis – [diszakúzis(z)] latin 

Dysart, Martin – [dájzárt mártin] angol 

dysarthrosis – [diszartrózis(z)] latin 

dysbasia intermittens – [dizbázia intermittensz] latin 

dyscephalia – [diszcefália] latin 

dyschesia – [diszkézia] latin 

dyscholia – [diszkólia] latin 

dyschondroplasia – [diszkondroplázia] latin 

dyschromatopsia – [diszkromatopszia] latin 

Dysdercus fasciatus – [diszderkusz faszciátusz] latin 

dysenteria amoebiasis – [dizentéria amőbiázisz] latin 

dysgnathia – [dizgnátia] latin 

dysgraphia – [dizgráfia] latin 

dyshydrosis mycotica – [diszhidrózisz mikotika] latin 

dysmenorrhoea – [dizmenorröa]; [dizmenorrea] latin 

dysostosis enchondrialis – [diszosztózisz enkondriálisz] latin 

dyspepsia – [diszpepszia] latin 

dysplasia epiphysealis multiplex – [diszplázia epifizeálisz multipleksz] latin 

dysproteinaemia – [diszproteinémia] latin 
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dysthyreosis – [disztireózis(z)] latin 

dystrophia musculorum progressiva – [disztrófia muszkulórum progresszíva] latin 

Dziady – [dzsadi] lengyel 

Dzialdowo – [dzsaldovó] lengyel 

Działiński, Tytus – [dzsalinyszki titusz] lengyel 

Dzierżiński, Feliks – [dzserzsinyszki feliksz] lengyel 

Dziwisz, Stanisław – [dzsivis sztaniszlaf] lengyel 

Dziwnów – [dzsivnuf] lengyel 

Džukste – [dzsukszte] lett 

Dżwierzuty – [dzsvjezsuti] lengyel 
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E 
 

 

Eadie – [ídi] angol 

Eagen, Edward – [ígen edvárd] angol 

Eagle Dental – [ígl dentl]; [… dentál] angol 

Eaglefield – [íglfíld] angol 

Ealing – [íling] angol 

Eames, Emma – [éjmsz ema] angol 

Eamon – [éjmon] angol 

Eanes, António Ramalho – [ianis antonju ramalju] portugál 

Earhart, Amelia – [eerhárt emília] angol 

earl – [örl] angol 

Earl Grey – [örl gréj] angol 

Earl’s Court – [örlz kórt] angol 

Early Bird – [örli börd] angol 

Early Crimson – [örli krimzon] angol 

early English – [örli inglis] angol 

Early Peony – [örli pioni] angol 

Earnshaw, Hindley – [örnsó hindli] angol 

Earp, James – [örp dzséjmz] angol 

Earp, Wyatt – [örp vájet] angol 

Earsdon – [írzdon] angol 

Earwicker, Humphrey Chimpden – [írviker hamfri csimden] angol 

Earwicker, Issy – [írviker iszi] angol 

Easebourne – [ízbórn] angol 

Easingwold – [ízingvóld] angol 

Easley – [ízli] angol 

Eason, Reeves – [ízon rívz] angol 

East Anglian – [íszt engljen] angol 

Eastbourne – [ísztbórn] angol 

Eastbrokers – [ísztbrókerz] angol 

Eastcheap Tower Street – [ísztcsíp tauer sztrít] angol 

Eastcott, Richard – [ísztkot ricsárd] angol 

East End – [íszt end] angol 

Eastern Travel Services – [ísztern trevel szörvisziz] angol 

Easter Sunday – [íszter szandéj] angol 

EastEuroCo – [ísztjurokó] angol 
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Eastgate – [ísztgéjt] angol 

East Kilbride – [íszt kilbrájd] angol 

Eastlake, Sir Charles Lock – [ísztléjk ször csárlz lok] angol 

East Lothian – [íszt lódien] angol 

eastmancolor – [ísztmenkolor] angol 

Eastman, George – [ísztmen dzsordzs] angol 

East of Eden – [íszt av íden] angol 

Easton, David – [íszton déjvid] angol 

East-Port Scientific – [íszt port szájentifik] angol 

East Riding – [íszt rájding] angol 

East River – [íszt river] angol 

East-Service – [íszt szörvisz] angol 

East-West Business Center – [íszt veszt biznisz szenter] angol 

Eastwood, Clint – [ísztvud klint] angol 

Eastwood Moonlight – [ísztvud múnlájt] angol 

Easy Call Ermes – [ízi kol örmz] angol 

EasyJet – [ízidzset] angol 

Easy Riders – [ízi rájderz] angol 

Eaton – [ítn]; [íton] angol 

Eaubonne – [obonn] francia 

Eau Claire – [o kler] angol 

eau de Cologne – [od(ö)kolony] francia 

eau de toilette – [o dö toalet] francia 

eau-forte – [ó fort] francia 

Eau Givenchy – [o zsivansi] francia 

Eaux-Vives – [o viv] francia 

Ebbesen, Eskild – [ebeszen eszgil] dán 

Ebbsfleet – [ebzflít] angol 

Ebbw – [ebu] walesi 

EBD lásd Electronic Brake Force … 

Ebenezer Scrooge – [ebinízer szkrúdzs]; [ebenízer …] angol 

Ebensee – [ébenzé] német 

Ebersbach – [éberszbah] német 

Ebert, Friedrich – [ébert frídrih] német 

Eberz, Joseph – [éberc józef] német 

Ebner-Eschenbac, Marie von – [ébner esnbah mari fon] német 

EBRD lásd European Bank for … 

Ebrietas ut vera nocet, sic ficta iuvabit – [ebrietasz ut véra nocet szik fikta juvábit] latin 

Ebury – [íböri] angol 

E caddi come un corpo morto cade – [e kaddi kóme un korpo morto káde] olasz 

Eça de Queiros, José Maria – [esza di kejrus zsuzé maria] portugál 

écaille – [ekaj] francia 

Écaussines – [ekoszin] francia 

Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi – [ekce agnusz deji kvi tollit pekkáta mundi] 

latin 

Ecce homo – [ekce hómó] latin 

ecchymoma – [ekhimóma] latin 
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ecchymosis – [ekhimózis] latin 

Ecclefechan – [eklfeken] v. [eklfehen] angol 

ecclesia militans – [eklézia militansz] latin 

ecclesia regnans – [eklézia regnansz] latin 

ecclesiologia – [ekléziológia] latin 

Eccles, Sir John Carew – [eklz ször dzson kerú] angol 

Ecclestone, Bertie – [eklsztón börti] angol 

Eccremocarpus scaber – [ekkremokarpusz szkaber] latin 

eccyesis – [ekciézis(z)] latin 

ECE lásd Economic Commission for … 

Ecevit, Bülent – [edzsevit bülent] török 

Echagüe – [ecsagve] spanyol 

Echalar – [ecsalár] spanyol 

écharpe – [esarp] francia 

Echegaray y Eizaguirre, Miguel – [ecsegaraj i ejszagirre migel] spanyol 

échelon – [esölon] francia 

Echenique – [ecsenike] spanyol 

Echeveria setosa – [eheveria szetóza] v. [ecseveria …] latin 

Echeverría, Esteban – [ecseverria esztevan] spanyol 

Echinacea purpurea – [ehinácea purpurea] latin 

Echinocactus grusonii – [ehinokaktusz gruzónii] latin 

Echinocereus pentalophus – [ehinocereusz pentalofusz] latin 

echinococcosis – [ehinokokkózis(z)] latin 

echinococcus – [ehinokokkusz] latin 

Echinocystis lobata – [ehinocisztisz lobáta] latin 

Echinofossulocactus caespitosus – [ehino-fosszulokaktusz ceszpitózusz] latin 

Echinopsis mamillosa – [ehinopszisz mamillóza] 

Echinops sphaerocephalus – [ehinopsz szférocefalusz] latin 

echinus – [ehinusz] latin 

Echiostoma – [ehiosztóma] latin 

Echium vulgare – [ehium vulgáre] latin 

echó – [ekhó]; [ehó] latin 

echocardiographia – [eho-kardiográfia] latin 

echográfia – [ehográfia] latin 

echogram – [ehogram] latin 

echolokátor – [eholokátor] latin 

echolot – [eholot] mesterséges 

echométer – [ehométer] latin 

echopraxia – [ehoprakszia] latin 

echo suppressor – [ekó szupreszor] angol 

Echternach – [ehternah] német 

Ecija – [esziha] spanyol 

Eckermann, Johann Peter – [ekerman jóhan péter] német 

Eckersley, William – [ekerszli viljem] angol 

Eckstine, Billy – [eksztájn bili] angol 

éclair – [ekler] francia 

eclampsia – [eklampszia] latin 
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Eclisse, L’ lásd L’eclisse 

ECM lásd European Common Market 

ecmnesia – [ekmnézia] latin 

École de Paris – [ekol dö pari] francia 

École des femmes, L’ lásd L’école des femmes 

École des maris, L’ lásd L’école des maris 

École Normale Supérieure – [ekol normal szüperjőr] francia 

Economic and Social Council (ECOSOC) – [ikonomik end szósel kaunszil] angol 

Economic Commission for Europe (ECE) – [ikonomik komisn for jurop] angol 

ECOSOC lásd ECOnomic and SOcial … 

écossaise – [ekoszez] francia 

Écrasez l’infâme – [ekrazé lenfám] francia 

écrin – [ekren] francia 

ecru – [ekrü] francia 

ecthyma – [ektima] latin 

ectocardia – [ektokardia] latin 

ectopia cordis – [ektópia kordisz] latin 

Ectopistes migratorius – [ektopisztész mígratóriusz] latin 

ectrodactylia – [ektrodaktilia] latin 

écu – [ekü] francia 

ECU lásd European Currency Unit 

Ecuador – [ekvádor] spanyol 

Écueillé – [eköjé] francia 

Edam – [édam] holland 

Edaphosaurus – [edafoszaurusz] latin 

Edberg, Stefan – [édberj sztefán]; [édberg …]; [*edberg …] svéd 

Eddie Carbone – [edi karbóne] angol 

Eddy, Nelson – [edi nelszon]; [… nelzon] angol 

Eddystone – [ediszton] angol 

Edenderry – [ídnderi] angol 

Eden Lady – [ídn léjdi] angol 

Eden Valley – [ídn veli] angol 

Eden, Sir Anthony – [ídn ször entoni] angol 

Edfeldt, Johan – [étfelt juhan] svéd 

Edgaøy – [edgaöj] norvég 

Edgar of Ravenswood – [edgár av réjvenzvud] angol 

Edgar-Quinet – [edgar kine] francia 

Edgar Szyller – [edgár siller] lengyel 

Edgar Tryan – [edgár trájen] angol 

Edgecombe – [edzskom] angol 

Edgemont – [edzsmont] angol 

Edgeworth, Francis Ysidro – [edzsvörth fransziz izidró] angol 

Edgeworthia chrysantha – [edzsvortia krizanta] latin 

Edgley – [edzsli] angol 

Edgware Road – [edzsver ród] angol 

Edie Ochiltree – [ídi ókiltrí] angol 

Edinborough – [ednbaró] v. [edinboró] angol 
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Edinburgh – [edinboró]; [*edinburg] angol 

Edison, Thomas Alva – [ediszn tomasz elva]; [edizon …] angol 

editio princeps – [edíció princepsz] latin 

edit mode – [edit mód] angol 

EDL lásd Electronic Differential Lock 

Edman, Jonas – [édman júnasz] svéd 

Edman, Pehr Victor – [édman peer viktor] svéd 

Edmond Dantès – [edmon dantesz] francia 

Edney, Beatie – [edni bíti] angol 

Ednyt – [ednit] mesterséges 

Édouard – [eduár] francia 

Edqvist, Dagmar – [étkviszt daagmar]; [… dágmar] svéd 

Edraianthus serpyllifolius – [edrajantusz szerpillifóliusz] latin 

EDS lásd Electronic Differential System 

Edsbro – [étszbrú] svéd 

Edsbyn – [étszbűn] svéd 

Edschmid, Kasimir – [étsmid kazimir] német 

Edson Brito, Jorge – [etszon britu zsorzsi] brazíliai portugál 

Edström, Sigfrid – [étsztrőm szígfrid] svéd 

EDU lásd European Democratic Union 

Eduscho – [edusó] német 

Edward Ashburnham – [edvárd esbörnem] angol 

Edward Fairfax Rochester – [edvárd ferfeksz rocseszter] angol 

Edward Leeford – [edvárd líford] angol 

Edwards, Anthony – [edvárdz entoni] angol 

Edwards, Jonathan – [edvárdz dzsonethen] angol 

Edward Waverley – [edvárd véjverli] angol 

Edwin Drood – [edvin drúd] angol 

Edwin Painter – [edvin péjnter] angol 

EEC lásd European Economic Community 

Eeckhout, Gerbrand van den – [ékhaut herbrand fan den] holland 

Eekhoud – [ékhaud] holland 

Eeklo – [ékló] holland 

Eendracht – [éndraht] holland 

Eenhorn, Lambertus – [énhorn lambertüsz] holland 

Effi Briest – [effi bríszt] német 

EFTA lásd European Free Trade … 

EGA lásd Enhanced Graphics Adapter 

Egby – [égbű] svéd 

Egerius – [egeriusz] latin 

Egersund – [égerszün] norvég 

Egerton – [edzserton] angol 

egestio – [egesztió] latin 

Egeus – [ídzsíusz]; [égeusz] (Shakespeare-nél) angol 

egg-shells – [eg selz] angol 

Eglantine, Thérèse – [eglantin terez] francia 

Egletons – [eglton] francia 
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Eglingham – [eglindzsem] angol 

Eglisau – [églizau] német 

Église Abbatiale – [egliz abaszial] francia 

Église St-Dévote – [egliz szen devot] francia 

Egoist, The lásd The Egoist 

egoschisis – [egoszkízis(z)] latin 

Ego sum Dominus Deus tuus – [ego szum dominusz deusz tuusz] latin 

Ego sum pastor bonus – [ego szum pasztor bonusz] latin 

Ego sum qui sum – [ego szum kvi szum] latin 

Ego sum resurrectio et vita – [ego szum reszurrekció et víta] latin 

Ego sum via, veritas et vita – [ego szum via, véritász et víta] latin 

egosystole – [egoszisztolé] latin 

Eguilaz – [egilasz] spanyol 

Egusquiza – [eguszkisza] spanyol 

Egypt Air – [ídzsipt eer] angol 

EHB lásd Electrohydraulic Brake 

Eheu fugaces, Postume, Postume, labuntur anni – [eheu fugácesz posztume posztume 

labuntur anni] latin 

Ehlers, David – [élersz dávid] német 

Ehmcke, Fritz Helmuth – [émke fric helmut] német 

Ehmsen, Heinrich – [émzen hejnrih] német 

Ehning, Marcus – [éning, markusz] német 

Ehrenberg, Christian Gottfried – [érenberg krisztián gottfríd] német 

Ehrenbrink, Ralf – [érenbrink ralf] német 

Ehrenburg, Ilja – [érenburg ilja] német-orosz 

Ehrenfels, Christian – [érenfelsz krisztián] német 

Ehrenfriedensdorf – [érenfrídenzdorf] német 

Ehrenreich – [érenrejh] magyar 

Ehrlichmann – [érlihman] német 

Ehrlich, Paul – [érlih paul] német 

Ehrmann – [érman] német 

Eichholz, Armin – [ejholc ármin] német 

Eichhornia crassipes – [ejhornia krasszipész] latin 

Eichmann, Karl Adolf – [ejhman karl ádolf] német 

Eichrodt – [ejhrót] német 

Eichstätt – [ejhstet] német 

Eichwurzel, Bernd – [ejhvurcel bernd] német 

Eidfjord – [ejtfjúr]; [ejtfjord] norvég 

Eidsvold, Gård – [ejtszvol gór] norvég 

Eiffel, Gustave – [efel güsztav]; [ejfel …] francia 

Eigtved, Niels – [aigdve nelsz]; [… nilsz] dán 

Eijkman, Christiaan – [ejkman krisztián] holland 

Eilean – [ílen] angol 

Eileen Porter – [ájlín porter] angol 

Eimsbüttel – [ejmzbüttel] német 

Einaudi, Giulio – [ejnaudi dzsúlió] olasz 

Eindhoven – [ejnthófen] holland 



 

246 

Ein’ feste Burg ist unser Gott – [ejn feszte burg iszt unzer gott] német 

Einsiedeln – [ejnzídeln] német 

eintänzer – [ejntencer] német 

Einthoven, Willem – [ejnthófen villem] holland 

Ein unnütz Leben ist ein früher Tod – [ejn unnüc lében iszt ejn frűer tód] német 

Eisenach – [ejzenah] német 

Eisenerz – [ejzenerc] német 

Eisenhower, Dwight David – [ájznhauer dvájt déjvid] angol 

Eisenstadt – [ejzenstatt] német 

Eišiškės – [ejsiskész] litván 

Eisler, Hanns – [eizler hansz] német 

eisteddfod – [ajsztedvod] walesi 

ejaculatio praecox – [ejakuláció prékoksz] latin 

Ejbye – [ejbű] dán 

Ejea de los Caballeros – [ehea de losz kavaljerosz] spanyol 

Ejulve – [ehulve] spanyol 

Ekberg, Anita – [ékberj aníta]; [ekberg …] svéd 

Ekblad, Stina – [ékblád sztina] svéd 

Ekbom, Torsten – [ékbúm tursten] svéd 

Ekdal, Hjalmar – [ékdál jalmar] norvég 

Ekeberg, Anders Gustav – [ékeberj anders gusztáv] svéd 

Ekelöf, Gunnar – [ékelőf günnar] svéd 

Ekelund, Vilhelm – [ékelünd vilhelm] svéd 

Ek, Fritz Gunnar – [ék fric günnar] svéd 

Ekman, Gösta – [ékman jöszta] svéd 

Eksjö – [ékső] svéd 

Ekström, Per Olof – [éksztrőm per úlof] svéd 

Elaeagnus macrophylla – [eléagnusz makrofilla] latin 

Elaeocarpus cyaneus – [eléokarpusz ciáneusz] latin 

Elaine – [eléjn] angol 

El amor brujo – [el amor bruhó] spanyol 

El angel exterminador – [el anhel ekszterminador] spanyol 

élan vital – [elan vitál] francia 

Elaphe longissima – [elafe longisszima] latin 

Elaphe moellendorffi – [elafé möllendorfi] latin 

Elasto-Gel – [elasztogél] mesterséges 

elastosis senilis – [elasztózisz szenilisz] latin 

Elbeuf – [elböf] francia 

Elbląg – [elblong] lengyel 

Elbow – [elbó] angol 

Elburg – [elbörh] holland 

el caballero de la triste figura – [el kavaljero de la triszte figura] spanyol 

El celoso extremeño – [el szeloszó eksztremenyó] spanyol 

El Cerro – [el szerró] spanyol 

Elche de la Sierra – [elcse de la szjerra] spanyol 

El coloquio de los perros – [el kolokjó de losz perrosz] spanyol 

Elcon Electronic Control – [elkon ilektronik kontról] angol 
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El discreto encanto de la burguesía – [el diszkretó enkantó de la burgeszia] spanyol 

Eldjárn – [eltjaurn] izlandi 

Eldridge, Roy – [eldridzs roj] angol 

Eleanor Twentyman – [elinor tventimen] angol 

electrocardiophonograph – [elektrokardio-fonográf] latin 

Electro-Cord – [ilektrokord] angol 

Electro Hydraulic Brake (EHB) – [ilektro hidrólik bréjk] angol 

Electrolux – [elektroluksz] mesterséges 

Electro-Mechanical Brake – [ilektro mikenikel bréjk] angol 

electromyographia – [elektro-miográfia] latin 

Electronic Brake Force Distribution (EBD) – [ilektronik bréjk forsz disztribjúsn] angol 

Electronic Differential Lock (EDL) – [ilektronik diferensl lok] angol 

Electronic Differential System (EDS) – [ilektronik diferensl szisztem] angol 

Electronic Stability Program (ESP) – [ilektronik sztebiliti prógrem] angol 

Electronic Video Recording (EVR) – [ilektronik vidió rikording] angol 

electrophoresis – [elektroforézis(z)] latin 

electuarium – [elektuárium] latin 

elegantiae arbiter – [elegancié arbiter] latin 

elenchus – [elenkus(z)] latin 

Eleocharis acicularis – [eleoharisz acikulárisz] v. [eleokarisz …] latin 

elephantiasis – [elefantiázis(z)] latin 

El Escorial – [el eszkorjal] spanyol 

Eleutherococcus sieboldianus – [eleutero-kokkusz zíboldiánusz] latin 

El fantasma de la libertad – [el fantaszma de la libertad] spanyol 

Elf Aquitaine – [elf akiten] francia 

Elginshire – [elginsír] v. [elginsör] angol 

El Greco – [el grékó] spanyol 

Elhúyar, Fausto de – [elujar fauszto de] spanyol 

Eliade, Mircea – [eliade mircsa] román 

Éliante – [eliant] francia 

Elias Calles, Plutarco – [eliasz kaljesz plutarkó] spanyol 

Elie de Beaumont, Jean Baptiste – [eli dö bomon zsan batiszt] francia 

Elie, Jacob Job – [eli zsakob zsob] francia 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha – [el inhenjoszó idalgo don kihote de la 

mancsa] spanyol 

Elinor Dashwood – [elinor desvud] angol 

Eliomys quercinus – [eliomisz kvercínusz] latin 

Elion, Gertrude Belle – [eljon görtrúd bel] angol 

Eliot, George – [eljot dzsordzs]; [eliot …] angol 

Eliot, Thomas Stearns – [eljot tomasz sztörnz]; [eliot …] angol 

Elisabeth Bennet – [ilizebeth benit]; [elizabet …] angol 

Elise – [eliz] francia 

Elizabeth de Rotschild – [ilizebeth dö rótsild]; [elizabet …] angol 

Ellefsaeter, Ole – [ellefszéter úle] norvég 

Ellegaard, France – [ellegor fransze] dán 

Ellesmere – [elzmír] angol 

Ellington, Duke – [elington djúk] angol 
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Elliott, Missy – [eljot miszi] angol 

Ellis Island – [elisz ájlend] angol 

Ellison, Ralph – [elizon relf] angol 

El médico de su honra – [el medikó de szu onra] spanyol 

Élodie, Blaise – [elodi blez] francia 

El Paso – [el paszó] spanyol; [el peszó] angol 

El Saler – [el szaler] spanyol 

Elsève – [elzev] francia 

Elsevier – [elzevír] holland 

Elsie Purnell – [elzi pörnel] angol 

Elsschot, Willem – [elszhot villem] holland 

Elssler, Fanny – [elszler fanni] német 

Elstir – [elsztir] francia 

Elswick – [elszik] angol 

Éluard, Paul – [elüár pol] francia 

Elvas – [elvas] portugál 

Elveden – [elvden] angol 

Elvestad – [elveszta] norvég 

Elvsted, Thea – [elfszte téa] norvég 

Elwes – [elviz] angol 

Elzach – [elcah] német 

Ely – [íli] angol 

Élysée, Palais de l’– [elizé pale döl] francia 

email – [emaj] francia 

E-mail – [íméjl] angol 

émail à jour – [emaj azsúr] francia 

émail champlevé – [emaj samlövé] francia 

émail translucide – [emaj transzlüszid] francia 

EMB lásd Electro-Mechanical Brake 

embarras de richesse – [ambarra dö risesz] francia 

embedded command – [embedid kománd] angol 

embonpoint – [ambompoen] francia 

embouchure – [ambusűr] francia 

embryopathia rubeolosa – [embriopátia rubeolóza] latin 

Emerald Queen – [emereld kvín] angol 

Emerson, Ralph Waldo – [emerszon relf voldó] angol 

emesis – [emezis(z)] latin 

Émile Blondet – [emil blonde] francia 

Émile Magis – [emil mazsi] francia 

Émile ou De l’éducation – [emil u dö ledükaszjon] francia 

Emily Grierson – [emili grírszon] angol 

Emily Hawkins – [emili hókinz] angol 

Eminescu, Mihail – [emineszku mihajl] román 

Eminovici, Mihai – [eminovics mihaj] román 

emissarium condyloideum – [emisszárium kondiloideum] latin 

Emlichheim – [émlihhejm] német 

Emmanuel, Pierre – [emanüel pjer] francia 
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Emma Woodhouse – [emma vudhauz] angol 

Emmène-mois au bout du monde – [amen moa o bu dü mond] francia 

Emmet, Dan – [emet den] angol 

Emmons, Matthew – [emonz methjú] angol 

Emmons, William Harvey – [emonz viljem hárvi] angol 

emollientia – [emolliencia] latin 

emphraxia – [emfrakszia] latin 

emphysema – [emfizéma] latin 

emphysema atrophicum – [emfizéma atrofikum] latin 

empire – [ampir] francia 

Empire State Building – [empájr sztéjt bilding] angol 

emplastrum diachylon – [emplasztrum diahilon] latin 

Empty vessels make the most sound – [empti veszlz méjk dö mószt szaund] angol 

empyema – [empiéma] latin 

empyema thoracis – [empiéma toracisz] latin 

EMS lásd European Monetary System 

Emsheimer, Ernst – [emszhejmer ernszt] német 

Emys orbicularis – [emisz orbikulárisz] latin 

Enache, Smaranda – [enake zmaranda] román 

enanthema – [enantéma] latin 

en bloc – [amblok] francia 

en burin – [ambüren] francia 

encapsulation – [inkepszuléjsn] angol 

Encarnación – [enkarnaszjon] spanyol 

Encephalartos longifolius – [encefalartosz longifóliusz] latin 

encephalitis diffusa – [encefalitisz diffúza] latin 

encephalodysplasia – [encefalo-diszplázia] latin 

encephalomyelitis – [encefalo-mielitisz] latin 

enchondroma – [enkondróma] latin 

enchondromatosis – [enkondromatózis(z)] latin 

Encina, Juan del – [enszina huan del] spanyol 

Encinas del Abajo – [enszinasz del avahó] spanyol 

Encinasola – [enszinaszola] spanyol 

Encke, Johann Franz – [enke jóhan franc] német 

enclosure – [inklózsör] angol 

encolpium – [enkolpium] latin 

encomienda – [enkomjenda] spanyol 

Encontrados – [enkontrádosz] spanyol 

encore – [ankor] francia 

encryption – [enkripsn] angol 

Encyclia cochleata – [enciklia kohleáta] v. [… kokleáta] latin 

Encyclopedia Britannica – [enszájklopídia britenika] angol v. [enciklopédia britannika] 

latin 

end user – [end júzer] angol 

endecasillabo – [endekaszillabó] olasz 

Enderbury – [enderböri] angol 

en détail – [an detaj] francia 
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en deux – [an dő] francia 

Endicott – [endikot] angol 

endocarditis – [endokarditisz] latin 

endocarditis recurrens – [endokarditisz rekurrensz] latin 

endocardium – [endokardium] latin 

endochondralis – [endokondrális(z)] latin 

endocrinopathia – [endokrino-pátia] latin 

endometritis cervicalis – [endometritisz cervikálisz] latin 

endomyocarditis – [endomio-karditisz] latin 

endomysium – [endomizium] latin 

endophlebitis hepatica – [endoflebitisz hepatika] latin 

endophthalmia – [endoftalmia] latin 

endophyta – [endofita] latin 

endophyton – [endofiton] latin 

endossement – [andoszman] francia 

endosseur – [andoszőr] francia 

endosteitis – [endoszteitisz] latin 

endotheliosis – [endoteliózis(z)] latin 

endothelium – [endotélium] latin 

endotrachealis – [endotraheális(z)] latin 

endovesicalis – [endovezikális(z)] latin 

en effet – [an efe] francia 

Enescu, George – [eneszku dzsordzse] román 

en face – [an fasz] francia 

en famille – [an famij] francia 

Enfance d’un chef, L’ lásd L’enfance d’un chef 

Enfantin, Barthélemy – [anfanten bartelemi] francia 

Enfant sauvage, L’ lásd L’enfant sauvage 

Enfants du Paradise, Les lásd Les enfants du Paradise 

Enfants terribles, Les lásd Les enfants terribles 

enfant terrible – [anfan teribl] francia 

enfilade – [anfilád] francia 

enfin – [anfen] francia 

Engaño – [enganyó] spanyol 

en garde – [an gárd] francia 

Engegaard, Arvid – [engegór árvi] norvég 

Engels, Friedrich – [engelsz frídrih] német 

Engenho Novo – [inzsenyu novu] portugál 

Enghien, Duc d’ – [angen dük d] francia 

Enghien-les-Bains – [angen le ben] francia 

Englefontaine – [anglöfonten] francia 

Englewood – [englvud] angol 

English Concert – [inglis konszert] angol 

English Stage Company – [inglis sztéjdzs kampeni] angol 

engobe – [angob] francia 

engraving – [ingréjving] angol 

Enguinados – [enginádosz] spanyol 
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Enhanced Graphics Adapter (EGA) – [inhanszt grefiksz edepter] angol 

enhancer – [inhanszer] angol 

enjambement – [anzsambman] francia 

enjeu – [anzső] francia 

Enkianthus campanulatus – [enkiantusz kampanulátusz] latin 

Enköping – [éncsőping] svéd 

enluminure – [anlüminűr] francia 

Enniscorthy – [eniszkorti] angol 

Ennius, Quintus – [enniusz kvintusz] latin 

Enobarbus – [enobarbusz] latin 

Enoch Arden – [ínok árden] angol 

Enough is as good as a feast – [inaf iz ez gud ez e físzt] angol 

en passant – [an paszan] francia 

Enquist, Per Olov – [énkviszt peer úlov] svéd 

Enrico – [enrikó] olasz 

Enright, Ray – [enrájt réj] angol 

Enriques, Federigo – [enrikvesz federigó] olasz 

Enriquillo – [enrikiljó] spanyol 

ens – [ensz] latin 

ensaladilla – [enszaladilja] spanyol 

Ensayo de un crimen – [enszajo de un krimen] spanyol 

Enschede – [enszhéde] holland 

ense et aratro – [ensze et aratró] latin 

ensemble – [anszambl] francia 

ensemblier – [anszamblié] francia 

Enskede – [énséde] svéd 

Enskog – [énszkúg] svéd 

Ensor, James – [enszor dzséjmz] angol 

ens reale – [ensz reále] latin 

en suite – [anszüit] francia 

Ensure mushroom flavour – [ensúr masrum fléjvör] angol 

entente cordiale – [antant kordiál] francia 

enteritis mucosa – [enteritisz mukóza] latin 

enterocarentia – [enterokarencia] latin 

enterocholecystostomia – [entero-koleciszto-sztómia] latin 

enterocolitis – [enterokolitisz] latin 

enterostasis – [enterosztázis(z)] latin 

Enthoven, Emile – [enthófen émile] holland 

en tout – [antu] francia 

entr’acte – [antrakt] francia 

Entragues, Marquise d’ – [antrag markizd] francia 

Entrais-sur-Nohain – [antre szür noen] francia 

Entrambasaguas – [entrambaszagvasz] spanyol 

Entraunes – [antron] francia 

Entraygues-sur-Truyère – [antreg szür trüjer] francia 

Entrecasteaux, Antoine Bruni d’ – [antrökasztó antoan brüni d] francia 

entrecôte – [antrökot] francia 
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entrée – [antré] francia 

entrelacs – [antröla] francia 

entremés – [entremesz] spanyol 

entremets – [antröme] francia 

entremetteur – [antrömetőr] francia 

Entremont – [antrömon] francia 

entre nous – [antrö nu] francia 

entresol – [antröszol] francia 

Entrevaux – [antrövó] francia 

Entroncamiento – [entronkamjentó] spanyol 

envelope – [envilóp] angol 

environment – [invájronment] angol 

Enzensberger, Hans Magnus – [encenzberger hansz magnusz] német 

Enzersdorf – [encerszdorf] német 

Eochaidh – [johéj] ír 

Eoctenes sparmae – [eoktenész szparmé] latin 

eo ipso – [eó ipszó] latin 

eosinophilia – [eozinofília] latin 

eparchia – [eparhia] latin 

eparchos – [eparhosz] latin 

Epecuen – [epekven] spanyol 

épée – [epé] francia 

ephebos – [efébosz] görög 

Ephedra gerardiana – [efedra gerardiána] latin 

Ephemerides Budenses – [efemeridesz budenszesz] latin 

ephoria – [eforia] latin 

ephorus – [eforusz] latin 

Ephraim Cabot – [ífréjm kebot] angol 

ephydrosis – [efidrózis(z)] latin 

epiblepharon – [epiblefaron] görög 

epicondylitis – [epikondilitisz] latin 

Epicrates cenchris – [epikratész cenkrisz] latin 

Epicuri de grege porcum – [epikúri dé grege porkum] latin 

epicystotomia – [epicisztotóma] latin 

epididymectomia – [epididim-ektómia] latin 

epididymis – [epididimisz] latin 

epididymitis – [epididimitisz] latin 

epididymotestitis – [epididimo-tesztitisz] latin 

epimenorrhoea – [epimenorröa]; [epimenorrea] latin 

Épinay-sous-Sénart – [epiné szu szenár] francia 

épinglé – [epenglé] francia 

Epipactis helleborine – [epipaktisz helleboríne] latin 

epiphania – [epifánia] latin 

epipharynx – [epifarinksz] latin 

Epiphyllum oxypetalum – [epifillum okszipetálum] latin 

epiphysiolysis – [epifizio-lízis(z)] latin 

epiphysitis vertebralis – [epifizitisz vertebrálisz] latin 
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Episcia cupreata – [episzcia kupreáta] latin 

episcleritis periodica – [episzkleritisz periódika] latin 

episioplastica – [epizio-plasztika] latin 

epistasis – [episztázis(z)] latin 

Epistola non erubescit – [episztola non erubeszcit] latin 

epithalamus – [epitalamusz] latin 

Epithelantha micromeris – [epitelanta mikromerisz] latin 

epithesis – [epitézis(z)] latin 

epitheton ornans – [epiteton ornansz] latin 

epityphlon – [epitiflon] latin 

epocha – [epoha] latin 

epochális – [epohális] latin 

Époisses – [epoasz] francia 

epoophorectomia – [epooforektómia] latin 

Eppur si muove – [eppur szi muóve] olasz 

épreuve d’artiste – [eprőv dartiszt] francia 

Epson – [epszon] angol 

Epstein, Sir Jacob – [epsztájn ször dzséjkob] angol 

Épuisay – [epüize] francia 

equalizer – [íkvelájzer] angol 

Equiluz, Kurt – [ekviluc kurt] német 

equinovarus – [ekvinovárusz] latin 

Equinox – [ekvinoksz] latin 

Equisetum silvaticum – [ekviszetum szilvatikum] latin 

equites – [ekvitesz] latin 

Equus burchelli – [ekvusz burhelli] latin 

Eranthis hiemalis – [erantisz hiemálisz] latin 

Érard, Sébastien – [erár szebasztjen] francia 

erasable storage – [iréjzebl sztoridzs] angol 

Erasmus, Desiderius – [erazmusz dezidériusz] latin 

Erasmus Press – [irezmasz presz] angol 

Ercilla spicata – [ercilla szpikáta] latin 

Ercilla y Zuñiga, Alonso de – [erszilja i szunyiga alonszó de] spanyol 

Erciyaş daği – [erdzsijas dái] török 

Ercole amante – [erkole amante] olasz 

Erdoğan, Recep Tayyip – [erdóan redzsep tajjip] török 

Erechtheus – [erekhtheusz] v. [erehteusz] görög 

Ereğli – [erejli] török 

Eresma – [ereszma] spanyol 

Erewhon – [erivon] angol 

ergastulum – [ergasztulum] latin 

ergorrhexis – [ergorrekszis(z)] latin 

Erica carnea – [erika karnea] latin 

Erice – [ericse] olasz 

Ericeira – [eriszejra] spanyol 

Ericsson Hungary – [erikszon hangeri] angol 

Ericsson, Sigvard – [erikszon szígvárd] svéd 
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Erie – [íri] angol 

Erinacea anthyllis – [erinácea antillisz] latin 

Erinaceidae – [erinaceidé] latin 

Eriobotrya japonica – [eriobotria japonika] latin 

Eriophorum angustifolium – [eriofórum angusztifólium] latin 

Eriophyllum lanatum – [eriofillum lanátum] latin 

Eripuit coelo fulmen, mox sceptra tyrannis – [éripuit cöló fulmen moksz szceptra 

tirannísz] latin 

Erithacus rubecula – [eritakusz rubekula] latin 

Eritis sicut dii, scientes bonum et malum – [eritisz szikut dii szcientesz bonum et malum] 

latin 

Eritrichium elongatum – [eritrihium elongátum] latin 

Er kann auf Sieben Sprachen schweigen – [er kann auf zíben sprahen svejgen] német 

Erland Manesköld – [erland maanesöld]; [… mánesöld] svéd 

Erlynne – [örlin] angol 

Ermenonville – [ermönonvil] francia 

Ermitage – [ermitázs] francia 

Ernesto – [ernesztó] olasz 

Ernst & Young – [örnszt end jang] angol 

eroicamente – [erojikamente] olasz 

Erpingham – [örpingem] angol 

errata – [erráta] latin 

error file – [eror fájl] angol 

error message – [eror meszidzs] angol 

ersatz – [erzacc] német 

Ersekë – [erszek] albán 

Erskine, George – [örszkin dzsordzs] angol 

eruptio cutis – [erupció kutisz] latin 

Ervin, Anthony – [örvin entoni] angol 

Erynginum amethystinum – [eringinum ametisztínum] latin 

Eryops megacephalus – [eriopsz megacefalusz] latin 

erysipelas bullosum – [eriszipelasz bullózum] latin 

erythema gyratum – [eritéma girátum] latin 

erythrasma – [eritrazma] latin 

Erythrina crista-galli – [eritrina krisztagalli] latin 

erythroblastaemia – [eritroblasztémia] latin 

erythrocytopoesis – [eritrocitopoézis(z)] latin 

Erythrolamprus mimus – [eritrolamprusz mímusz] latin 

Erythronium dens-canis – [eritrónium densz-kánisz] latin 

erythropsia – [eritropszia] latin 

Erythrura psittacea – [eritrúra pszittácea] latin 

Eryx jaculus – [eriksz jakulusz] latin 

Erzincan – [erzindzsan] török 

ESA lásd European Space Agency 

Esbjerg – [ezber] dán 

Escabas – [eszkavasz] spanyol 

Escalada – [eszkaláda] spanyol 
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escalade – [eszkalád] francia 

Escalais, Léon – [eszkale leon] francia 

Escalante, Silvestre Vélez de – [eszkalante szilvesztre velesz de] spanyol 

Escales – [eszkal] francia 

escalope – [eszkalop] francia 

Escalus – [eszkalusz] latin 

Escamillo – [eszkamiljo]; [eszkamilló] spanyol 

Escanes – [eszkanisz] angol 

Escarcega – [eszkarszega] spanyol 

Escarilla – [eszkarilja] spanyol 

Escároz – [eszkarosz] spanyol 

escarpin – [eszkarpen] francia 

Escarpit, Robert Charles – [eszkarpi rober sarl] francia 

Escaut – [eszkó] francia 

Escher, Maurits Cornelis – [eszher mauric kornélisz]; [esser…] holland 

Eschwege – [esvége] német 

Eschweiler – [esvejler] német 

Escobar, Pablo – [eszkovar pavló]; [eszkobar …] spanyol 

Escobar y Mendoza, Antonio – [eszkovar i mendosza antonjó]; [eszkobar …] spanyol 

Escobedo, Bartolomé – [eszkovedó bartolomé]; [eszkobedó …] spanyol 

Escombe – [eszkom] angol 

Escombreras – [eszkombrerasz] spanyol 

Escorial – [eszkorjál] spanyol 

Escow – [eszkó] angol 

Escucha – [eszkucsa] spanyol 

escudo – [iskudu] portugál; [eszkudó] spanyol 

Ese oscuro objeto del deseo – [esze oszkuro obheto del deszeo] spanyol 

Esgrignon, Carol d’ – [ezgrinyon karold] francia 

Es irrt der Mensch, so lang er strebt – [esz irrt der mens zó lang er strébt] né-met 

Eskilstuna – [eszkilsztűna] svéd 

Eskişehir – [eszkisehir] török 

Esménard, Joseph-Étienne – [eszmenár zsozef etjenn] francia 

Esmeralda – [eszmeralda] spanyol 

Esmond, Henry – [eszmond henri] angol 

Esociformes – [eszociformesz] latin 

ESP lásd Electronic Stability Program 

Esparraguera – [eszparragera] spanyol 

Espartero, Joaquín – [eszpartero hoakin] spanyol 

Espasa-Calpe – [eszpasza kalpe] spanyol 

Esperança – [ispransza] portugál 

Espérandieu, Jacques-Henri – [eszperandjő zsak anri] francia 

Esperanza – [eszperansza] spanyol 

Espigão Mestre – [iszpigaun mesztr] portugál 

Espinasse, Charles – [eszpinasz sarl] francia 

Espine, Vicente – [eszpine viszente] spanyol 

Espinhaço – [iszpinyaszu] brazíliai portugál 

Espinho – [ispinyu] portugál 
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Espinosa de Cerrato – [eszpinosza de szerrató] spanyol 

Espinosa, Pedro de – [eszpinosza pedró de] spanyol 

Espirito Santo – [iszpiritu szantu] brazíliai portugál 

Espíritu Santo – [eszpiritu szantó] spanyol 

Esplanade de Rosaire – [eszplanad dö rozer] francia 

Espoo – [eszpó] finn 

Esposito, Giancarlo – [eszpozitó dzsankarló] olasz 

espressivo – [eszpresszívó] olasz 

esprit d’escalier – [eszpri deszkaljé] francia 

esprit gaulois – [eszpri goloa] francia 

Esprit Nouveau – [eszpri nuvó] francia 

Espriu, Salvador – [eszpriu szalvador] katalán 

Espronceda y Delgado, José de – [eszpronszeda i delgadó hoszé de] spanyol 

Esqueda – [eszkeda] spanyol 

Esquedas – [eszkedasz] spanyol 

Esquel – [eszkel] spanyol 

Esquias – [eszkiasz] spanyol 

Esquilache – [eszkilacse] spanyol 

Esquilino – [eszkvilínó] olasz 

Esquipulas – [eszkipulasz] spanyol 

esquire – [iszkvájr] angol 

Esquivel, Juan – [eszkivel huan] spanyol 

ESRO lásd European Space Research … 

Essertaux – [eszertó] francia 

Essex – [esziksz] v. [eszeksz] angol 

Essonne – [eszonn] francia 

establishment – [iszteblisment] angol 

Estacio – [istaszju] portugál 

Estado Nôvo – [istadu novu] portugál 

estafette – [esztafet] francia 

Estaing – [eszten] francia 

Estallenchs – [esztaljenksz] katalán 

estampe – [esztamp] francia 

estampie – [esztampi] francia 

estancia – [esztanszja] spanyol 

Estanguet, Tony – [esztange toni] francia 

Estanquez – [esztankesz] spanyol 

Estarreja – [istarrezsa] portugál 

Estaunié, Edouard – [esztonjé eduár] francia 

Est deus in nobis, agitante calescimus illo – [eszt deusz in nóbisz agitante kaleszcimusz 

illó] latin 

Este, Alfonso d’ – [eszte alfonzó d] olasz 

Estébanez Calderón, Serafin – [esztevanesz kalderon szerafin] spanyol 

Estelle Rigault – [esztel rigó] francia 

Esternay – [eszterne] francia 

Estève, Maurice – [esztev morisz] francia 

Esther Read – [eszter ríd] angol 
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Esther Waters – [eszter vóterz] angol 

Estíbaliz – [esztivalisz] spanyol 

Estienne, Henri – [esztjenn anri] francia 

Estissac – [esztiszak] francia 

Estivareilles – [esztivarej] francia 

estofado – [esztofádó] spanyol 

Estoril – [istoril] portugál 

Estournelles, Paul Ballaut – [eszturnel pol baló] francia 

Estracyt – [esztracit] mesterséges 

Estragon – [esztragon] francia 

Estrées-Saint-Denis – [esztré szen döni] francia 

Estrella de Sevilla, La lásd La estrella de Sevilla 

Estremadura – [istrimadura] portugál 

Estremoz – [istrimos] portugál 

Estrilda caerulescens – [esztrilda céruleszcensz] latin 

Estrup, Jacob – [eszdrob jákob] dán 

Estulic – [esztulik] mesterséges 

Esvres – [evr] francia 

Es wäre zu schön, um wahr zu sein – [esz vére cu sőn um vár cu zejn] német 

Eswood, Paul – [eszvud pól] angol 

ET [ítí] lásd extra-terrestrial 

Étagère – [etazser] francia 

Étais-le-Sauvin – [ete lö szoven] francia 

Etaix, Pierre – [ete pjer] francia 

Etampes – [etamp] francia 

Étang de Vaccarès – [etan dö vakaresz] francia 

État de siège, L’ lásd L’état de siège 

états généraux – [eta zseneró] francia 

Et capram, et caules – [et kapram et kaulesz] latin 

etching – [ecsing] angol 

Et cum spiritu tuo – [et kum szpíritu tuó] latin 

Et Dieu créa la femme – [e djő krea la fam] francia 

Éternel retour, L’ lásd L’éternel retour 

Eternity – [íterniti] angol 

Ethan Frome – [íthen fróm] angol 

Etherege, Sir George – [etheridzs ször dzsordzs] angol 

ethmosphenoidalis – [etmo-szfenoidális(z)] latin 

Ethridge, Mary – [ethridzs meeri] angol 

Etiam periere ruinae – [eciam periére ruíné] latin 

Et in Arcadia ego – [et in arkádia ego] latin 

Et ne nos inducas in tentationem – [et ne nosz indúkasz in tentációnem] latin 

Étoile Violette – [etoál violet] francia 

Eton – [ítn]; [íton] angol 

Étrépagny – [etrepanyi] francia 

Étretat – [etröta] francia 

étrusque – [etrüszk] francia 

Ett drömspel – [et drőmszpél] svéd 
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Ett dukkehjem – [et dükkejem] norvég 

Etterbeek – [etterbék] holland 

etui – [etüi] francia 

Etuve, rue d’ – [etüv rüd] francia 

Et Verbum caro factum est – [et verbum karo faktum eszt] latin 

Euboia – [evvia] újgörög 

Eucalyptus glaucescens – [eukaliptusz glauceszcensz] latin 

Eucharis amazonica – [eukarisz amazónika] v. [euharisz …] latin 

eucholia – [eukólia] latin 

euchromatopsia – [eukromatopszia] latin 

Eucomis comosa – [eukomisz komóza] latin 

Eucommia ulmoides – [eukommia ulmoidész] latin 

Eucryphia cordifolia – [eukrifia kordifólia] latin 

Eugene Henderson – [júdzsín henderszon] angol 

Eugene Marchbanks – [júdzsín márcsbenksz] angol 

Eugénie Grandet – [özseni grande] francia 

Euler, Leonhard – [ajler leonhárd] német 

Eumenes coarctatus – [eumenész koarktátusz] latin 

Eumenes pedunculatus – [eumenész pedunkulátusz] latin 

Eumycophyta – [eumikofita] latin 

Eunice – [eunisze] spanyol; [júnisz] an-gol 

Eunoctin – [eunoktin] mesterséges 

Euonymus europaeus – [euonimusz európeusz] latin 

Eupen – [őpen] holland 

Euphonia chlorotica – [eufónia klorotika] latin 

Euphorbia – [euforbia] latin 

Euphorbiaceae – [euforbiaceé] latin 

Euphorbia cyparissias – [euforbia ciparissziász] latin 

Euphorbia obesa – [euforbia obéza] latin 

Euphronius – [eufroniusz] latin 

Euphues – [júfjúíz] angol 

Euphuism – [júfjúizm] angol 

Euphylong – [eufilong] mesterséges 

Euplectes franciscanus – [euplektész franciszkánusz] latin 

Eure – [őr] francia 

eurhythmia – [euritmia] latin 

Euroexport Holding – [juroekszport hólding] angol 

Euroflow – [jurofló] angol 

EuroGym Fitness – [juro dzsim fitnesz] angol 

Euro-In Consulting – [juro in konszalting] angol 

Europäische Wirtschaftgemeinschaft – [ajropéise vircsaftgemeinsaft] német 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) – [juropíen benk for 

rikonsztraksn end divelopment] angol 

European Common Market (ECM) – [juropíen komon markit] angol 

European Currency Unit (ECU) – [juropíen karenszi júnit] angol 

European Democratic Union – [juropíen dimokretik júnjon] angol 

European Economic Community (EEC) – [juropíen ikonomik eszósziéjsn] angol 
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European Free Trade Association (EFTA) – [juropíen frí tréjd eszósziéjsn] angol 

European Monetary System (EMS) – [juropíen maniteri szisztem] angol 

European Serviced Offices – [juropíen szörvizd ofisziz] angol 

European Space Agency (ESA) – [juropíen szpéjsz éjdzsenszi] angol 

European Space Research Organization (ESRO) – [juropíen szpéjsz riszörcs or-

genájzéjsn] angol 

Eurosupply – [jurószapláj] angol 

Euryale ferox – [eurialé feroksz] latin 

Euryalus – [eurialusz] latin; [eurüalosz] görög 

Euryanthe – [ajrüante] német; [öriant] francia 

Euryclea – [eurükleija] görög 

Euryops acraeus – [euriopsz akréusz] la-tin 

Eurypharsa fenestrata – [eurifarsza fenesztráta] latin 

Eurypylus – [eurüpülosz] görög 

Eurystheus – [eurüsztheusz] görög 

Euscorpius flavicaudis – [euszkorpiusz flávikaudisz] latin 

Eusebio – [euszébju] portugál 

Euskirchen – [ajszkirhen] német 

Eustache de Saint-Pierre – [ösztas dö szempjer] francia 

Eustacia Vye – [júsztesa váj] angol 

Euston Road – [júszton ród] angol 

euthanasia – [eutanázia] latin 

euthyreosis – [eutireózis(z)] latin 

Euthyrox – [eutiroksz] mesterséges 

Eutritzsch – [ajtrics] német 

eutrophisatio – [eutrofizáció] latin 

Euwe, Machgielis – [őve mahielisz] holland 

Eva Humphries – [íva hamfriz] angol 

Evans, Geraint – [evensz geréjnt] angol 

Evans, Janet – [evensz dzsenit] angol 

Evans-Pritchard, Sir Edward – [evensz pricsárd ször edvárd] angol 

Evansville – [evenszvil] angol 

Évariste Gamelin – [evariszt gamlen] francia 

Evaux-les-Bains – [evó le ben] francia 

Evelyn, John – [ívlin dzson] v. [evlin …] angol 

Evening Mail – [ívning méjl] angol 

Evening News – [ívning nyúz] angol 

Evening Standard – [ívning sztenderd] angol 

Evening Star – [ívning sztár] angol 

Eventus stultorum magister – [eventusz sztultórum magiszter] latin 

Everald Webley – [evereld vebli] angol 

Everdingen, Allaert van – [éferdingen allárt fan] holland 

Evergem – [éferhem] holland 

Everglades City – [evergléjdz sziti] angol 

everlasting – [everlászting] angol 

Evert-Lloyd, Chris – [evert lojd krisz] angol 

Every hero becomes a bore at last – [evri híró bikamz e bór et lászt] angol 
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Every law has a loophole – [evri ló hez e lúphól] angol 

Everyman – [evrimen] angol 

Every third thought shall be my grave – [evri thörd thót sel bí máj gréjv] angol 

Evesham – [ívsem] angol 

evisceratio – [eviszceráció] latin 

Evors – [ívorz] angol 

EVR lásd Electronic Video Recording 

Évrard – [evrár] francia 

Evrecy – [evröszi] francia 

Evreux – [evrő] francia 

Evry, Hulot d’ – [evri üló d] francia 

Ewart – [júárt] angol 

Ewbank – [júbenk] angol 

Ewell – [júel] angol 

EWG lásd Europäische Wirtschaftgemeinschaft 

Ewing – [júing] angol 

Ewing, Patrick – [júing petrik] angol 

Ex abundantia cordis os loquitur – [eksz abundancia kordisz osz lokvitur] latin 

exanthema – [ekszantéma] latin 

exanthematicus – [ekszantématikus(z)] latin 

Excalfactoria chinensis – [ekszkalfaktória kinenzisz] latin 

Ex capite foetet piscis – [eksz kapite főtet piszcisz] latin 

ex cathedra – [eksz katedra] latin 

Excellence – [ekszelensz] angol 

excelsior – [ekszcelzior] latin 

Exceptio probat regulam – [ekszcepció probat regulam] latin 

exceptis excipiendis – [ekszceptisz ekszcipiendisz] latin 

exchange – [ikszcséjndzs] angol 

Excideuil – [ekszidöj] francia 

excitantia – [ekszcitancia] latin 

Exclamation – [ekszklamaszjon] francia 

excochleatio – [ekszkohleáció] latin 

excudit – [ekszkudit] latin 

Exegi monumentum aere perennius – [ekszégi monumentum ére perenniusz] latin 

exempli causa – [ekszempli kauza] latin 

exempli gratia – [ekszempli grácia] latin 

exequiák – [ekszekviák] latin 

Exeter – [eksziter] v. [ekszeter] angol 

exfoliatio – [ekszfóliáció] latin 

exiguitás – [eksziguitás]; [egzigvitás] latin 

Eximeno y Pujadas, Antonio – [ehimenó i puhadasz antonjó] spanyol 

ex improviso – [eksz improvízó] latin 

ex libris – [eksz librisz] latin 

Exmoor – [ekszmúr] angol 

ex nunc – [eksz nunk] latin 

Exochomus quadripustulatus – [ekszokomusz kvadripusztulátusz]; [ekszohomusz …] 

latin 
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Exochorda racemosa – [ekszohorda racemóza] latin 

Exocoetus volitans – [ekszocőtusz volitansz]; [egzocétusz …] latin 

exodontia – [ekszodoncia] latin 

exomphalus – [ekszomfalusz] latin 

exophthalmus – [ekszoftalmusz] latin 

exophthalmus pulsans – [ekszoftalmusz pulzansz] latin 

exostosis subungualis – [ekszosztózisz szubungválisz] latin 

expansion slot – [ikszpensn szlot] angol 

expectorantia nauseosa – [ekszpektorancia nauszeóza] latin 

experimentum crucis – [ekszperimentum krúcisz] latin 

expertise – [ekszpertiz] francia 

Expertus dico, nemo est in amore fidelis – [ekszpertusz dikó némó eszt in amóre fidélisz] 

latin 

expressis verbis – [ekszpresszisz verbisz] latin 

ex professo – [eksz professzó] latin 

exquisit – [ekszkvizit] német 

exsanguinatio – [ekszangvináció] latin 

exsiccantia – [ekszikkancia] latin 

exsiccatio – [ekszikkáció] latin 

exsiccosis – [ekszikkózis(z)] latin 

exspectatio – [ekszpektáció] latin 

exstirpatio laryngis – [eksztirpáció laringisz] latin 

exstrophia – [eksztrófia] latin 

exsudatum – [ekszudátum] latin 

exsudatum pericardiacum – [ekszudátum perikardiákum] latin 

extended – [iksztendid] angol 

extension – [iksztensn] angol 

extincteur – [eksztenktőr] francia 

extrados – [eksztrado] francia 

Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita – [eksztra hungáriam non eszt víta 

szi eszt víta non eszt ita] latin 

extra muros – [eksztra múrosz] latin 

extrasystole – [eksztraszisztolé] latin 

extra-terrestrial (ET) – [eksztra teresztriel] angol 

extravascularis – [eksztravaszkuláris(z)] latin 

extrema unctio – [eksztréma unkció] latin 

extrinsic – [iksztrinzik] angol 

ex tunc – [eksz tunk] latin 

exulceratio – [ekszulceráció] latin 

Ex ungue leonem – [eksz ungve leónem] latin 

ex usu – [eksz úzú] latin 

ex voto – [eksz vótó] latin 

Eyck, Jan van – [ejk jan fan] holland 

Eyguières – [egier] francia 

Eyles – [ájlz] angol 

Eyeless in Gaza – [ájlisz in gáza] angol 

eye-liner – [ájlájner] angol 
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Eyemouth – [ájmauth] angol 

Eyjafjörður – [ejjafjördür] izlandi 

Eymoutiers – [emutjé] francia 

Eynsham – [éjnsem] angol 

Eyre, Jane – [eer dzséjn] angol 

Eyre, Simon – [eer szájmon] angol 

Eysteinn Ásgrimsson – [ejsztejdn auszgrimszon] izlandi 

Eyton – [ájton] v. [íton] (személynév); [éjton] (helynév) angol 

Ezcaray – [eszkaraj] spanyol 

Ezcurra – [eszkurra] spanyol 

Ezio – [éció] olasz 

Ezzelino da Romano – [eccelínó da románó] olasz 
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F 
 

 

Fabbrica Italiana di Automobili Torino (FIAT) – [fabrika italjána di automóbili torinó] 

olasz 

Faber and Faber – [féjber end féjber] angol 

Faber est suae quisque fortunae – [fáber eszt szué kviszkve fortúné] latin 

Fabergé – [faberzsé] francia 

fabiformis – [fábiformisz] latin 

Fabius Cunctator – [fábiusz kunktátor] latin 

Fabius, Laurent – [fabjüsz loran] francia 

fabliau – [fablió] francia 

Fåborg – [fóbor] dán 

Fabre d’Eglantine, Philippe – [fábr deglantin filip] francia 

Fabrèques – [fabrek] francia 

Fabritius, Barent – [fabrisziüsz bárent] holland 

Fabrizi, Aldo – [fabríci aldó] olasz 

Fabrizio – [fabríció] olasz 

façade – [faszád] francia 

Fac de necessitate virtutem – [fak de necesszitáte virtútem] latin 

face – [féjsz] angol 

Face in the Crowd, A lásd A Face in the Crowd 

Fachinetti, Giuseppe – [fakinetti dzsuzeppe] olasz 

Fachwerk – [fahverk] német 

facies hippocratica – [faciesz hippokratika] latin 

facticius – [fakticiusz] latin 

factitivum – [faktitívum] latin 

facultas artium – [fakultász arcium] latin 

facultas docendi – [fakultász docendi] latin 

fadenglas – [fádenglász] német 

fading – [féjding] angol 

Fadladeen – [fedledín] angol 

Faehlmann, Friedrich – [félman frídrih] német 

Faenza – [faenca] olasz 

Færøerne – [feerőerne] dán 

Faesulae – [fézulé] latin 

Făgăraş – [fögöras]; [fagaras] román 

Fågelön – [fógelőn] svéd 
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Făget – [födzset]; [fadzset] román 

Faggin, Leandro – [faddzsin leandró] olasz 

Fagin – [féjgin] angol 

Fagus silvatica – [fágusz szilvatika] latin 

Fahlström, Öyvind – [fálsztrőm öjvind] svéd 

Fahrenheit – [fárenhájt] v. [feerenhájt] angol 

Fahrenheit, Daniel Gabriel – [fárnhejt dániel gábriel]; [fárenhejt …] német 

Faidherbe, Louis – [federb lui] francia 

Failoni, Sergio – [fajlóni szerdzsó] olasz 

fail-soft – [féjlszoft] angol 

Failsworth – [féjlzvörth] angol 

Fainall – [féjnól] angol 

fainéant – [fenean] francia 

Fain-les-Montbard – [fen le mombar] francia 

Fairbanks, Douglas – [feerbenksz daglesz] angol 

Fairbury – [feerböri] angol 

Fairchild – [feercsájld] angol 

Fairclough – [feerklaf] angol 

Fair Deal – [feer díl] angol 

Fairfax, Thomas – [feerfeksz tomasz] angol 

Fair Folly – [feer foli] angol 

Fairholme – [feerholm] angol 

Fairie Queene, The lásd The Fairie Queene 

Fair Lawn – [feer lón] angol 

Fairlegh – [feerli] angol 

Fairleigh – [feerlí] angol 

fair play – [feer pléj] angol 

Fairport Convention – [feerport konvensn] angol 

Fairview – [feervjú] angol 

Fairweather, Simon – [feerveder szájmon] angol 

fait accompli – [fet akompli] francia 

Faites vos jeux – [fet vo zső] francia 

Faites votre devoir, et laissez faire aux dieux – [fet votr dövoár e lesszé fer o djő] francia 

Falaise – [falez] francia 

Falaise des Vaches Noires – [falez de vas noár] francia 

Falange – [falanhe] spanyol 

Falcão, Cristovão de Sousa – [falkaun kristuvaun di szósza] portugál 

falciformis – [falciformisz] latin 

Fălciu – [fölcsu] v. [falcsu] román 

Falck Hansen, Willy – [falg hanszen vili] dán 

Falco tinnunculus – [falkó tinnunkulusz] latin 

Falconbridge – [folknbridzs] angol 

Falconer – [fókner] v. [folkener] angol 

Falconet, Étienne Mauric – [falkone etjenn morisz] francia 

Falconetto, Giovanni – [falkonettó dzsovanni] olasz 

Falguière, Alexandre – [falgjer alekszandr] francia 

Falkirk – [folkörk] angol 
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Falkland – [folklend] angol 

Falköping – [fálcsőping]; [faalcsőping] svéd 

Falk, Peter – [fólk píter] angol 

Falla, Manuel de – [falja manuel de] spanyol 

Fälldin, Thorbjörn – [feldin túrbjörn] svéd 

Fallot, Étienne – [falo etjenn] francia 

fallout – [folaut] angol 

Falloux, Frédéric – [falu frederik] francia 

Fallowfield – [felófíld] angol 

Falmouth – [felmoth] angol 

Falshaw – [fólsó] angol 

falsimonia – [falszimónia] latin 

Falstaff, Sir John – [fólsztáf ször dzson]; [falstaff …] angol 

Falsterbo – [falszterbú] svéd 

Fălticeni – [fölticseny]; [falticseny] román 

Falun – [faalün]; [fálün] svéd 

Famagusta – [famaguszta] görög 

famille noire – [famij noár] francia 

famille rose – [famij róz] francia 

famille verte – [famij vert] francia 

fan – [fen] angol 

Fancelli, Luca – [fancselli lúka] olasz 

Fanchette – [fanset] francia 

Fanciulla del West, La lásd La Fanciulla del West 

Fancourt – [fenkórt] angol 

Fangio, Juan Manuel – [fanhió huan manuel] spanyol 

Fanny Price – [feni prájsz] angol 

Fanny Prince – [feni prinsz] angol 

Fanø – [fánő] dán 

Fanshawe – [fensó] angol 

Fântânele Rus – [fintinele rusz] román 

Fantasma de la libertad, El lásd El fantasma de la libertad 

fantasy – [fentezi] angol 

Fantin-Latour, Henri – [fanten latur anri] francia 

Fantôme de la liberté, Le lásd Le fantôme de la liberté 

Fantuzzi, Eliano – [fantucci éliánó] olasz 

Fanzetti, Elsa – [fancetti elza] olasz 

fanzine – [fenzin] angol 

FAO lásd Food and Agriculture … 

Faraday, Michael – [feredéj májkl] v. [feredi …] angol 

Fărăgău – [förögöu]; [faragau] román 

farandole – [farandol] francia 

Fărcaşa – [förkasa]; [farkasa] román 

farce – [farsz] francia 

farceur – [farszőr] francia 

Farel, Guillaume – [farel gijom] francia 

Farell, Joe – [ferel dzsó] angol 
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Farès, Nabile – [faresz nabil] francia 

Farey, John – [feeri dzson] angol 

Fargo – [fárgó] angol 

Fargue, Léon Paul – [farg leon pol] francia 

Farinacci, Roberto – [farinaccsi robertó] olasz 

Faringosept – [faringoszept] mesterséges 

Farjeon – [fárdzson] angol 

Farleigh – [fárli] angol 

Fârliug – [firljug] román 

Farnborough – [fárnboró] angol 

Farnese, Alessandro – [farnéze alesszandró] olasz 

Farnesina, Villa – [farnezína villa] olasz 

Fårö – [fórő]; [*farő] svéd 

Farquhar, George – [farkver dzsordzs] v. [farker …] angol 

Farrago – [ferágó] angol 

Farrell, James Gordon – [ferel dzséjmz gordon] angol 

Farrow, Mia – [feró mia] angol 

farrucca – [farrukka] spanyol 

Farsø – [farsző] dán 

Farstad, Sverre – [fársta szverre] norvég 

fasces – [faszcesz] latin 

fascia – [faszcia] latin 

Fascicularia bicolor – [faszcikulária bikolor] latin 

fasciculatus – [faszcikulátus(z)] latin 

fasciculus opticus – [faszcikulusz optikusz] latin 

fasciectomia – [faszciektómia] latin 

fascio – [fassó] olasz 

Fas est et ab hoste doceri – [fász eszt et ab hoszte docéri] latin 

Fasolt – [fázolt] német 

Fassbänder, Brigitte – [faszbender brigitte] német 

Fassbinder, Rainer Werner – [faszbinder rajner verner] német 

Fast, Howard – [fászt hauard] angol 

fasti – [fászti] latin 

Fastolfe – [fásztolf] angol 

fastoso – [fasztózó] olasz 

fatbit – [fetbit] angol 

Faubourg Saint-Germain – [fobur szen zsermen] francia 

Faubourg St-Honoré – [fobur szent onoré] francia 

Faucaria tigrina – [faukária tigrína] latin 

Faujas – [fozsasz] francia 

Faulconbridge – [fóknbridzs] angol 

Faulkner, William – [fókner viljem] angol 

Faulks – [fóksz] angol 

Faulquemont – [fokmon] francia 

Fauntleroy – [fóntlöroj] angol 

Faunus – [faunusz] latin 

Fauquembergues – [fokamberg] francia 
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Faure, Edgar Jean – [for edgar zsan] francia 

Fauré, Gabriel Urbain – [foré gabriel ürben] francia 

Faure, Renée – [for röné] francia 

Fauske – [feüszke] norvég 

Faust – [fauszt] német 

faustrecht – [fausztreht] német 

Faustulus – [fausztulusz] latin 

Faustus – [fausztusz] latin 

Faute de l’abbé Mouret, La lásd La faute de l’abbé Mouret 

faute de mieu – [fót dö mjő] francia 

Fautrier, Jean – [fotrié zsan] francia 

Fauves – [fóv] francia 

fauvizmus – [fóvizmus] francia 

fauxbourdon – [foburdon] francia 

faux pas – [fó pa] francia 

Favereau, Claude – [favró klod] francia 

Faverges – [faverzs] francia 

Faveroux – [favru] francia 

Faversham – [fevörsem] angol 

Favignana – [favinyána] olasz 

Favre, Pierre – [favr pjer] francia 

Fawcett, Michael – [fószit májkl] v. [fószet…] angol 

Fawley – [fóli] angol 

Faydherbe, Lucas – [federb lüka] francia 

Faye Greener – [féj gríner] angol 

Faye, Jean-Pierre – [faj zsan pjer] francia 

Fayetteville – [fejetvil] angol 

Fay-le-Froid – [faj lö froa] francia 

Fayl-la-Forêt – [fajl la fore] francia 

Fayol, Henri – [fajol anri] francia 

Fay-sur-Lignon – [faj szür linyon] francia 

fazendeiro – [fazenderu] portugál 

FBI [efbiáj] lásd Federal Bureau of … 

FDP lásd Freie Demokratische Partei 

Feaist – [físzt] angol 

Fearnside – [förnszájd] angol 

Featherstonehaugh – [federsztónhó] angol 

Featley – [fítli] angol 

feature – [fícsör] angol 

febris puerpera – [febrisz puerpera] latin 

febris recurrens – [febrisz rekurrensz] latin 

febris rheumatica – [febrisz reumatika] latin 

febris scholaris – [febrisz szkolárisz] latin 

febris undulans – [febrisz undulansz] latin 

Feckenham – [feknem] angol 

fecundatio arteficialis – [fekundáció arteficiálisz] latin 

Federal Bureau of Investigation (FBI) – [federel bjuró av invesztigéjsn] angol 
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Fédération Internationale de Camping et Caravaning (FICC) – [federaszjon enter-

naszjonal dö kamping e karavaning] francia 

Fédération Internationale de Football-Association (FIFA) – [federaszjon enternaszjonal 

dö fotbal asszoszjaszion] francia 

Fédération Internationale D’Echecs (FIDE) – [federaszjon enternaszjonal desek] francia 

Fédération Internationale des Résistents (FIR) – [federaszjon enternaszjonal de re-

zisztan] francia 

Féderer, Roger – [federer rozsé] francia 

Federici, Franco – [federícsi frankó] olasz 

Federzoni, Luigi – [federdzóni luidzsi] olasz 

feedback – [fídbek] angol 

Feeheny – [fíni] angol 

Fehleysen – [félejzen] német 

Fehling, Hermann von – [féling herman fon] német 

Feijenoord – [fejenórd] holland 

Feilden – [fílden] angol 

Feiling – [fájling] angol 

Feira de Santa – [fejra di szanta] portugál 

Feiurdeni – [fejurdeny] román 

Felanitx – [felanics] katalán 

Felcheriu – [felkerju] román 

feldmarschall – [feldmarsal] német 

Feleac – [feljak] román 

Felechosa – [felecsosza] spanyol 

Feliceni – [felicseny] román 

Feliciano de Castilho – [feliszjánu di kastilju] portugál 

Felis silvestris – [felisz szilvesztrisz] latin 

Felix qui potuit rerum cognoscere causas – [féliksz kvi potuit rérum kognoszcere 

kauszasz] latin 

Fellowes – [felóz] angol 

Fell’s Point – [felz pojnt] angol 

Felpham – [felpem] angol 

Felsenstein, Walter – [felzenstejn valter] német 

Feltham – [feltem] angol 

Femme de trente ans, La lásd La femme de trente ans 

Femø – [femő] dán 

Fenchurch Street – [fencsörcs sztrít] angol 

Fénelon, François de Salignac de la Mothe – [fenölon franszoa dö szalinyak dö la mot] 

francia 

Fenerbahçe – [fenerbahcse] török 

fenestella – [fenesztella] olasz 

Fenestraria rhopalophylla – [fenesztrária ropalofilla] latin 

fenestratio – [fenesztráció] latin 

Fenian – [fínjen] angol 

Fenice – [fenícse] olasz 

Fenwick – [fenik] brit angol; [fenvik] amerikai angol 

Fenwick, Colin – [fenik kolin] angol 
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Ferdinand Bardamu – [ferdinan bardamü] francia 

Ferguson, Craig – [förgaszon kréjg] angol 

Ferguson, Debbie – [förgaszon debi] angol 

Ferguson, Maynard – [förgaszon méjnárd] angol 

Ferguson, Sir Alex – [förgaszon ször eleksz] angol 

Feringhee – [feringí] angol 

Ferlinghetti, Lawrence – [förlingeti lórensz] angol 

Fermanagh – [förmene] angol 

Fermat, Pierre – [ferma pjer] francia 

Fermi, Enrico – [fermi enrikó] olasz 

Fermina Márquez – [fermina markesz] spanyol 

Fernández de Cordoba, Gonzalo – [fernandesz de kordova gonszalo] spanyol 

Fernandez, Dominiqe – [fernandesz dominik] francia 

Fernández, Juan – [fernandesz huan] spanyol 

Fernando de Noronha – [fernandu di noronya] portugál 

Fernán Gómez, Fernando – [fernan gomesz fernandó] spanyol 

Fernhough – [förnhó] angol 

Fernhout, Roeland – [fernhaut rúland] holland 

Fernihough – [förnihaf] v. [förnihó] angol 

Ferocactus latispinus – [ferokaktusz látiszpinusz] latin 

feroce – [ferócse] olasz 

Féronstrée, rue – [feronsztré rü] francia 

Ferrabosco, Pietro – [ferraboszkó pjetró] olasz 

Ferrari, Jean-Noël – [ferrari zsan noel] francia 

Ferrazzi, Pierpaolo – [ferracci pjerpaolo] olasz 

Ferreira da Silva, Adhemar – [ferrejra da szilva ademár] portugál 

Ferreira de Castro, José Maria – [ferrejra di kastru zsuzé marja] portugál 

Ferreri, Guglielmo – [ferreri guljelmó] olasz 

Ferrière, Adolphe – [ferjer adolf] francia 

Ferrière-Lançon – [ferjer lanszon] francia 

Ferrier, Kathleen – [ferjer kethlín] angol 

Ferrisburg – [feriszbörg] angol 

Ferro Dryvit – [ferro drájvit] angol 

Ferromagnetic Random Access Memory (FRAM) – [feromegnetik rendom ekszesz 

memori] angol 

ferronnière – [feronjer] francia 

Ferrucci, Andrea di Piero – [ferruccsi andrea di pjeró] olasz 

Ferry, Jules – [feri zsül] francia 

Fertilior seges est alienis semper in agris – [fertilior szegesz eszt aliénisz szemper in 

agrisz] latin 

fertilisatio – [fertilizáció] latin 

Ferzetti, Gabriele – [fercetti gabriele] olasz 

Feste – [feszt] angol 

Festina lente – [fesztina lenté] latin 

Festo-Didactic – [fesztó didektik] angol 

Festo-Tooltechnic – [fesztó túlteknik] angol 

Festuca pratensis – [fesztuka prátenzisz] latin 
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Fétis, François-Joseph – [feti franszoa zsozef] francia 

feu d’artifice – [fő dartifisz] francia 

Feuchtwangen – [fajhtwangen] német 

Feuchtwanger, Lion – [fajhtwanger lion] német 

Feuerbach, Anselm – [fajerbah anzelm] német 

Feuerbach, Ludwig Andreas – [fajerbah ludvig andreász] német 

Feuillade, Louis – [föjád lui] francia 

feuilleton – [föjeton] francia 

Feuillière, Edwige – [föjer edvizs] francia 

Feuquières – [fökjer] francia 

Feurs – [főr] francia 

Feversham – [feversem] angol 

Février, Jacques – [fevrié zsak] francia 

Feydeau, Ernest – [fedó erneszt] francia 

Feydeau, George – [fedó zsorzs] francia 

Feyzioğlu – [fejziólu] török 

Ffitch – [fics] walesi 

Ffolliot – [foljot] walesi 

Ffrangcon – [frenkon] walesi 

Fiacre – [fjakr] francia 

Fiammetta – [fjammetta] olasz 

FIAT lásd Fabbrica Italiana di … 

Fiat piscis – [fiat piszcisz] latin 

Fiat voluntas tua – [fiat voluntasz tua] latin 

Fibonacci, Leonardo Pisano – [fibonaccsi leonárdó pizánó] olasz 

fibrositis periarticularis – [fibrózitisz peri-artikulárisz] latin 

FICC lásd Fédération Internationale de … 

Ficedula albicollis – [ficédula albikollisz] latin 

Ficedula hypoleuca – [ficédula hipoleuka] latin 

Fichte, Johann Gottlieb – [fihte jóhan gotlíb] német 

Fichtel, Anja – [fihtel anja] német 

fichu – [fisü] francia 

Ficino, Marsilio – [ficsínó marsziljó] olasz 

Ficowski, Jerzy – [ficofszki jezsi] lengyel 

Ficus macrophylla – [fikusz makrofilla] latin 

Ficus radicans – [fikusz radikansz] latin 

FIDE lásd Fédération Internationale … 

fidei commissum – [fideji kommisszum] latin 

Fidenza – [fidenca] olasz 

Fide, sed cui, vide – [fide szed kuji vide] latin 

fi donc – [fidon]; [fidonk] francia 

Fielden – [fílden] angol 

Fielding, Henry – [fílding henri] angol 

field-programmable logic array (FPLA) – [fíld progremebl lodzsik eréj] angol 

Field, Sally – [fíld szeli] angol 

Fields, Kim – [fíldz kim] angol 

field work – [fíld vörk] angol 
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Fiennes, Joseph – [fájnz dzsózef] angol 

fieramente – [fjeramente] olasz 

Fieravanti, Aristotele di – [fjeravanti arisztótele di] olasz 

Fierbinţi-Târg – [fjerbinc tirg] román 

Fierrabras – [fjerrabrasz] spanyol 

Fieschi, Gian Luigi – [fjeszki dzsan luidzsi] olasz 

Fiesco – [fjeszkó]; [fieszkó] olasz 

Fiesole – [fjezóle]; [fiezóle] olasz 

fiesta – [fjeszta]; [fieszta] spanyol 

FIFA lásd Fédération Internationale de … 

Fifeshire – [fájfsájr] v. [fájfsör] angol 

Fifield – [fájfíld] angol 

Fifth Avenue – [fifth evinjú] angol 

Figeac – [fizsak] francia 

Figini, Michela – [fidzsíni mikela] olasz 

Figo, Luis – [figu luis] portugál 

Figueira da Foz – [figejra da fos] portugál 

Figueiredo, João Baptista da Oliveira – [figejredu zsuaun batista da olivejra] portugál 

Figueras – [figerasz]; [*figuerasz] spanyol 

Figueres Ferrer, José – [figeresz ferrer hoszé] spanyol 

Figueroa, Emiliano – [figeroa emiljanó] spanyol 

figura etymologica – [figura etimologika] latin 

file extension – [fájl iksztenson] angol 

filename – [fájlnéjm] angol 

Filey – [fájli] angol 

Filho, Lauro Escorel – [filju lauru iskurel] portugál 

Filiaşi – [filjas] román 

filibuster – [filibaszter] angol 

filiformis – [filiformisz] latin 

filioque – [filiókve] latin 

Filipeştii de Pădure – [filipestyi de pödure] román 

Filipinas, Islas – [filipinasz iszlasz] spanyol 

filius prodigus – [fíliusz prodigusz] latin 

Fillmore – [filmór] angol 

Finchley – [fincsli] angol 

fin de siècle – [fen dö szjekl] francia 

Fine, Oronce – [fin oronsz] francia 

Fine, Reuben – [fájn rúben] angol 

Fingall – [fingól] angol 

Fini, Gianfranco – [fíni dzsanfrankó] olasz 

Finiguerra, Maso – [finigverra maszó] olasz 

Finis coronat opus – [finisz korónat opusz] latin 

Finis sanctificat media – [finisz szanktifikat media] latin 

Finistère – [finiszter] francia 

Finisterre – [finiszterre] spanyol 

Finnegan, George – [finigen dzsordzs] angol 

Finnegan’s Wake – [finigenz véjk] angol 
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Finney, Albert – [fini elbert] angol 

Finocchio – [finokkjó] olasz 

Finsbury – [finzböri] angol 

Finsteraarhorn – [finszterárhorn] német 

Finta giardiniera, La lásd La finta giardiniera 

Finzi-Contini – [finci kontíni] olasz 

Fiona Lynn – [fióna lin] angol 

Fioravanti, Vincenzo – [fjoravanti vincsencó] olasz 

Fiorentina – [fjorentína]; [fiorentína] olasz 

Fiorenzuola – [fjorencuóla] olasz 

Fiori, Ernesto di – [fjóri ernesztó di] olasz 

Fiorillo, Ignazio – [fjorilló ignáció] olasz 

Fiorino – [fjorínó]; [fiorinó] olasz 

fioritura – [fjoritúra]; [fioritúra] olasz 

FIR lásd Fédération Internationale des … 

Fire Crest – [fájer kreszt] angol 

Firenze – [firence] olasz 

Firestone – [fájrsztón] angol 

Firmin, Geoffrey – [förmin dzsefri] angol 

Firsby – [förzbi] angol 

First catch your hare, then cook it – [förszt kecs jor heer den kuk it] angol 

first class – [förszt klász] angol 

First Lady – [förszt léjdi] angol 

Firth of Forth – [förth av forth] angol 

Firth, Sir Raymond – [förth ször réjmond] angol 

Fischamend – [fisámend] német 

Fischbacher, Siegfried – [fisbaher zígfríd] német 

Fischer-Dieskau, Dietrich – [fiser díszkau dítrih] német 

Fischer-Schmidt, Birgit – [fiser smit birgit] német 

Fischer von Erlach, Johann – [fiser fon erlah jóhan] német 

fischgrät – [fisgrét] német 

Fischietti, Domenico – [fiszkjetti domenikó] olasz 

Fishburne, Laurence – [fisbörn lorensz] angol 

Fisher-Rosemount – [fiser rózmaunt] angol 

Fishguard – [fisgárd] angol 

Fishwick – [fisvik] angol 

Fismes – [fim] francia 

fissura – [fisszúra] olasz 

fissura calcarina – [fisszúra kalkarína] latin 

fistula colli congenita – [fisztula kolli kongenita] latin 

fistulectomia – [fisztulektomia] latin 

fitness – [fitnisz]; [fitnesz] angol 

Fitzcarrald – [fickarald] angol 

Fitzcharles – [fic-csárlz] angol 

Fitzgerald, Francis Scott – [ficdzserald fransziz szkot] angol 

Fitzroy Robinson International – [ficroj robinszon internesönel] angol 

Fitzwilliam Darcy – [ficviljem dárszi] angol 
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Fitzwygram – [ficvájgrem] angol 

fiumara – [fjumára] olasz 

Fiume – [fjúme] v. [fijume] olasz 

Fiumicello – [fjumicselló] olasz 

Fiumicino – [fjumicsínó] olasz 

five o’clock tea – [fájv oklok tí] angol 

Fivizzano – [fividdzánó] olasz 

Fizeau, Armand – [fizó arman] francia 

Fizeşu Gherlii – [fizesu gerli] román 

Fjällbacka – [fjelbakka] norvég 

Fjällnäs – [fjelnesz] svéd 

Fjällsjö – [fjelső] svéd 

Fjeldstad – [fjelszta] norvég 

flachdruck – [flahdruk] német 

Flack, Edwin – [flek edvin] angol 

Flacourt, Étienne de – [flakur etjenn dö] francia 

Fladgate – [fledgéjt] v. [fledgit] angol 

Flagellatae – [flagelláté] latin 

flagelliformis – [falegelliformisz] latin 

flageolet – [flazsole] francia 

Flagstad, Kirsten – [flákszta hjirsten]; [flaksztad kirszten] norvég 

Flagstaff – [fleksztáf] angol 

Flaherty, Robert – [fleerti robert] v. [fleherti …] v. [fláherti …] angol 

Flaiano, Ennio – [flajánó ennió] olasz 

Flambeau – [flambó] francia 

flamboyant – [flamboajan] francia 

flamenco – [flamenkó] spanyol 

Flameng, Léon – [flaman leon] francia 

Flamengo – [flamengu] portugál 

Fläming – [fleming] német 

Flaminius – [flamimiusz] latin 

Flămînzi – [flöminz]; [flaminz] román 

Flamstead, John – [flemszted dzson] angol 

Flanagan, John – [flenegen dzson] angol 

Flanagan, Tommy – [flenegen tomi] angol 

Flanders, Jacob – [flenderz dzséjkob] angol 

Flanery, Sean Patrick – [fleneri són petrik] angol 

flapper – [fleper] v. [flepper] angol 

flash – [fles] angol 

flashback – [flesbek] angol 

Flashing Light – [flesing lájt] angol 

flatbed scanner – [fletbed szkener]; [… szkenner] angol 

Flatiron Building – [fletájen bilding] angol 

Flaubert, Gustave – [flober güsztav] francia 

Flavell – [fléjvel] angol 

Flavigny-sur-Moselle – [flavinyi szür mozel] francia 

Flavius – [fláviusz] latin 
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Flaxton – [flekszton] angol 

Fleance – [flíensz] angol 

Fleay – [fléj] angol 

Flecha, Mateo – [flecsa mateó] spanyol 

Flecknoe – [feknó] angol 

Fleeming – [fleming] angol 

Fleet Street – [flít sztrít] angol 

Fleetwood – [flítvud] angol 

Flekkefjord – [flekkefjúr]; [flekkefjord] norvég 

Flémalle, Bertholet – [flemal bertole] francia 

Fleming, Contarini – [fleming konterini] angol 

Fleming, Dahlia – [fleming déjlia] angol 

Fleta, Miguel – [fleta migel]; [*fléta miguel] spanyol 

Fletcher, John – [flecser dzson] angol 

fleur de lis – [flőr dö li] francia 

Fleur de Neige – [flőr dö nezs] francia 

Fleur de Pêche – [flőr dö pes] francia 

Fleurance – [flöransz] francia 

Fleurier, Lucien – [flörjé lüszjen] francia 

Fleuriot-Lescot, Edouard – [flörjo leszkó eduárd] francia 

fleuron – [flöron] francia 

Fleury, André Hercule – [flöri andré erkül] francia 

Fleury, Louis François – [flöri lui franszoa] francia 

Fleury-sur-Andelle – [flöri szür andel] francia 

Flicker, Theodore – [fliker thiodór] angol 

flickschneider – [fliksnejder] német 

FLN lásd Front de la … 

floccus – [flokkusz] latin 

floptical – [floptikel] angol 

Floreasca – [florjaszka] román 

Florensac – [floranszak] francia 

Florent Quenu – [floran könü] francia 

Floreşti – [floresty] román 

Florey, Robert – [flóri robert] angol 

Florey, Sir Howard – [flóri ször hauard] angol 

Floridsdorf – [flóridzdorf] német 

Florijn, Ronald – [florejn rónald] holland 

Floris de Vriendt, Cornelis – [flórisz de frínt kornélisz] holland 

Floris, Frans – [flórisz fransz] holland 

Florø – [flurő] norvég 

Flosshilde – [floszhilde] német 

Flotow, Friedrich Freiherr von – [flótó frídrih frejher fon] német 

Floud – [flad] angol 

Flourens, Pierre-Jean-Marie – [flurensz pjer zsan mari] francia 

Fluidprogress Engineering – [fluidprogresz endzsiníring] angol 

flush – [flas]; [*flös] angol 

Flushing – [flasing] angol 
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Flushing Medow – [flasing medó] angol 

Flute, Sébastien – [flüt szebasztjen] francia 

flux – [flaksz] angol 

fly by wire – [fláj báj vájr] angol 

Flynn, Errol – [flin erol] angol 

Flyte, Julia – [flájt dzsúlia] angol 

Foch, Ferdinand – [fos ferdinan] francia 

Foçillon, Henri-Joseph – [foszijon anri zsozef] francia 

Focke, Barbara – [fokke barbara] német 

Focşani – [foksány] román 

Focus Medical Eye Micro-Surgery Center – [fókusz medikel áj májkro szördzseri 

szenter] angol 

Focus Travel – [fókusz trevel] angol 

foedus – [fődusz] latin 

Foeniculum vulgare – [főnikulum vulgáre] latin 

Foerster, Friedrich Wilhelm – [förszter frídrih vilhelm] német 

Foerster, Paul – [förszter paul] német 

foetalis – [főtális(z)] latin 

foetidus – [főtidusz] latin 

foetor oris – [főtor órisz] latin 

foetus – [főtusz] latin 

Fogerty, Adam – [fógerti éjdem] angol 

Foggia – [foddzsa] olasz 

Fogg, Phileas – [fog fájliesz] angol 

Fogliano, Giacomo – [foljánó dzsakomó] olasz 

Fogo – [fogu] portugál 

Foiaş, Ciprian – [fojas csiprián] román 

foie gras – [foa gra] francia 

Foissy-sur-Vanne – [foaszi szür vann] francia 

Foix, Gaston de – [foa gaszton dö] francia 

Folchi – [folki] olasz 

Foley – [fóli] angol 

Folgoso de Caurel – [folgoszó de kaurel] spanyol 

Folies-Bergères – [foli berzser] francia 

Foligno – [folinnyó] olasz 

folio recto – [fólió rektó] latin 

folio verso – [fólió verzó] latin 

Foljambe – [fuldzsem] angol 

folk-beat – [folk bít] latin 

Folkestone – [folksztón] angol 

folklore – [folklór] angol 

folk-revival – [folk rivájvel] angol 

folk-rock – [folk rok] angol 

folksong – [folkszong] angol 

Follain, Jean – [folen zsan] francia 

Folle de Chaillot, La lásd La folle de Chaillot 

folliculi gastrici – [follikuli gasztrici] latin 
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folliculin – [follikulin] latin 

folliculitis – [follikulitisz] latin 

folliculus – [follikulusz] latin 

follis – [follisz] latin 

Fomalhaut – [fómelót] v. [fomelhót] angol 

Foncebadón – [fonszebadon] spanyol 

Foncine-le-Bas – [fonszin lö ba] francia 

Fonda, Bridget – [fonda bridzsit] angol 

Fonda, Jane Seymour – [fonda dzséjn szímór] angol 

Fondaco dei Turchi – [fondakó deji turki] olasz 

Fond-du-Lac – [fon dü lak] francia 

fondo d’oro – [fondo dóró] olasz 

fonds – [fon] francia 

fondue – [fondü] francia 

Fonseca, Hermes Rodrigues – [fonszeka ermes rodriges] portugál 

Fontainebleau – [fontenbló] francia 

Fontaine-Chalendray – [fonten salandre] francia 

Fontaine d’Amboise – [fonten damboaz] francia 

Fontaine de Vaucluse – [fonten dö voklüz] francia 

Fontaine-en-Sologne – [fonten an szolony] francia 

Fontaine, Joan – [fontéjn dzsón] angol 

fontaine lumineuse – [fonten lüminőz] francia 

Fontaine, Pierre – [fonten pjer] francia 

Fontanals, Joan – [funtanalsz zsoan] katalán 

Fontane, Theodor – [fontáne téodor] német 

fontange – [fontanzs] francia 

Fontanin, Jenny – [fontanen zseni] francia 

Fontebasso, Francesco – [fontebasszó francseszkó] olasz 

Fontenay-le-Comte – [fontöne lö komt] francia 

Fontenelle, Bernard le Bovier de – [fontönel bernár lö bovjé dö] francia 

Fontenelle, Jean-Pierre Claris de – [fontönel zsan pjer klari dö] francia 

Fonteney, Catherine – [fontöne katrin] francia 

Fontenoy – [fontönoa] francia 

fontes – [fontesz] latin 

Fontevrault-l’Abbaye – [fontövró labej] francia 

Fonteyn, Dame Margot – [fontéjn déjm márgó] angol 

fonticulus – [fontikulusz] latin 

font size – [font szájz] angol 

Fontvieille – [fontvjej] francia 

Fonzio, Bartolomeo – [fonció bartolómeó] olasz 

Food and Agriculture Organization (FAO) – [fud end egrikalcsör orgenájzéjsn] angol 

Food Contact – [fud kontekt] angol 

Foods & Wood – [fuds end vud] angol 

Foot, Michael MacKintosh – [fut májkl mekintos] angol 

Footscray – [futszkréj] angol 

Foppa, Vincenzo – [foppa vincsencó] olasz 

Foquet, Jean – [foké zsan] francia 
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foramen caecum – [forámen cékum] latin 

Forcalqueiret – [forkalkeré] francia 

Force, Blanche de la – [forsz blans dela] francia 

forceps – [forcepsz] latin 

Forces Françaises de l’Interieur – [forsz franszez dö lenteriőr] francia 

Forchheim – [forhhejm] német 

Forcon Trade – [forkon tréjd] angol 

Førde – [förde] norvég 

Fordham – [fórdem] angol 

Fordoun – [fordon] angol 

Fordyce – [fordájsz] angol 

forecast – [forkászt] angol 

forehand – [forhend] angol 

foreign affairs – [forin eferz] angol 

Foreign Office – [forin ofisz] angol 

forensicus – [forenzikusz] latin 

Forenviron – [forenvájron] angol 

Forestier – [foresztjé] francia 

Forest Treasure – [foreszt trezser] angol 

forfait – [forfe] francia 

Forgeron, Michael Joseph – [fordzseron májkl zsózif] angol 

Formazza – [formacca] olasz 

Formigas – [furmigas] portugál 

Formiguères – [formiger] francia 

Formo, Ivar – [furmú ívar] norvég 

Formosa – [formosza] spanyol 

Fornells – [forneljsz] katalán 

fornicatio – [fornikáció] latin 

fornicatus – [fornikátusz] latin 

Forrest – [foreszt] angol 

Forrester, Fay – [foreszter féj] angol 

Forrester, Marian – [foreszter meerien] angol 

Forrester, Maureen – [foreszter morín] angol 

Forså – [fursó] norvég 

Forsan et haec olim meminisse iuvabit – [forszan et hék ólim meminissze juvábit] latin 

Forsberg, Bengt – [fursberj benkt] svéd 

Forsell, Lars – [fursell lárs] svéd 

Forshaga – [furshága] svéd 

Forsmo – [fursmú] svéd 

Forster, Edward Morgan – [forszter edvárd morgen] angol 

Forst, Willi – [forszt vili] német 

Forsyte – [forszájt] angol 

Forsyth, Andrew Russell – [forszájt endrú raszl] angol 

Forsyth, Frederic – [forszájt frederik] angol 

Forsythia suspensa – [forszítia szuszpenza]; [forzícia …] latin 

Fortaleza do Ituxi – [furtalesza du itusi] portugál 

Fort Chipewyan – [fort csipevájen] angol 
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Fort-Coulonge – [for kulonzs] francia 

Fort Defiance – [fort difájensz] angol 

Fort-de-France – [for dö fransz] francia 

Fortescue – [fortiszkjú] angol 

Fortezza – [fortecca] olasz 

Fortezza da Basso – [fortecca da basszó] olasz 

Fortezza, Orazio – [fortecca oráció] olasz 

Fortezza Vecchia – [fortecca vekkja] olasz 

Fortinbras – [fórtinbresz]; [fortinbrasz] angol 

Fortis est ut mors dilectio – [fortisz eszt ut morsz dilekció] latin 

fortissimo – [fortisszimó] olasz 

Fortiter in re, suaviter in modo – [fortiter in ré szuáviter in modó] latin 

Fort Knox – [fórt noksz] angol 

Fort-Mahon-Plage – [for maon plázs] francia 

Fort Providence – [fórt providensz] angol 

Fortuna caeca est – [fortúna céka eszt] latin 

Fortuna multis dat nimis, satis nulli – [fortúna multisz dat nímisz szatisz nulli] latin 

Fortuyn, Pim – [fortöjn pim] holland 

Fort Vermillion – [fort vörmiljon] angol 

Fort Wayne – [fort véjn] angol 

Fort Yates – [fort jéjtsz] angol 

For Whom the Bell Tolls – [for húm dö bel tólz] angol 

Forza del destino, La lásd La forza del destino 

forzando – [forcandó] olasz 

Forzano, Gioacchino – [forcánó dzsoakkínó] olasz 

Fosbury, Dick – [fozböri dik] angol 

Fosbury, Richard – [fozböri ricsárd] angol 

Foscari, Francesco – [foszkári francseszkó] olasz 

Foschini, Gilda – [foszkíni dzsilda] olasz 

Foscolo, Ugo – [foszkoló úgó] olasz 

fossa hypophyseos – [fossza hipofizeosz] latin 

Fosse, Bob – [fosz bob] angol 

Fossombrone – [fosszombróne] olasz 

Foster, Jody – [foszter dzsódi] angol 

Foster, Tim – [foszter tim] angol 

Fothergill – [fodergil] angol 

Foucamont – [fukamon] francia 

Foucault, Jean-Bernad-Léon – [fukó zsan bernar leon] francia 

Fouché, Joseph – [fusé zsozef] francia 

Fouchet, Christian – [fusé krisztian] francia 

Foucquet, Antoine – [fuké antoan] francia 

Fougères – [fuzser] francia 

Fougeron, André – [fuzsöron andré] francia 

foulard – [fulár] francia 

Fouligny – [fulinyi] francia 

Foulkes – [fóksz] angol 

Fountain, Pete – [fauntin pít] angol 
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Fouque, Adélaïde – [fuk adelaid] francia 

Fouqué, Ferdinand – [fuké ferdinan] francia 

Fouquet, Jean – [fuké zsan] francia 

Fouquet, Nicolas – [fuké nikola] francia 

Fouquières, Jacques – [fukjer zsak] francia 

Fouquier-Tinville, Antoine – [fukjé tenvil antoan] francia 

Fouras – [fura] francia 

Fourberies de Scapin, Les lásd Les fourberies de Scapin 

Fourchambault – [fursambó] francia 

Four Freshmen – [fór fresmen] angol 

Fourier, François Charles – [furjé franszoa sarl; [furié …] francia 

Fourier, Jean Baptiste – [furjé zsan batiszt] francia 

Fourmies – [furmi] francia 

Fournel, Max – [furnel maksz] francia 

Fournet-Blancheroche – [furne blansros] francia 

Fournier, Louis Édouard – [furnjé lui eduár] francia 

Fournier, Pierre – [furnjé pjer] francia 

Fours – [fur] francia 

fovea inguinalis – [fóvea ingvinálisz] latin 

Fowey – [foj] v. [fói] angol 

Fowler, Sir John – [fauler ször dzson] angol 

Fowles, John – [faulz dzson] angol 

Foxe, John – [foksz dzson] angol 

Foxhollow Mahogany – [fokszholó mehogeni] angol 

foyer – [foajé] francia 

Foz do Arelho – [fozs du arelju] portugál 

Foz do Iguaçu – [foz du igvaszu] brazíliai portugál 

Foz do Jordão – [fozs du zsordaun] portugál 

FPLA lásd field-programmable … 

Fra Angelico – [fra andzsélikó] olasz 

Fracasse – [frakasz] francia 

Fracastro, Girolamo – [frakasztró dzsirolámó] olasz 

fractura – [fraktúra] latin 

fractura comminutiva – [fraktúra komminutíva] latin 

Fragonard, Jean-Honoré – [fragonár zsan onoré] francia 

Fragoso – [fragoszu] portugál 

Fragrant Cloud – [fregrent klaud] angol 

Frailty, thy name is woman – [fréjlti dáj néjm iz vumen] angol 

FRAM lásd Ferromagnetic Random … 

Frame, Janet – [fréjm dzsenit] angol 

Framingham – [fréjmingem] angol 

franc – [frank]; [*fran] francia 

Français, François Joseph – [fransze franszoa zsozef] francia 

Françaix, Jean René – [fransze zsan röné] francia 

France, Anatole – [fransz anatol] francia 

France Hongrie Marketing – [fransz ongri márketing] francia-angol 

France Nouvelle – [fransz nuvel] francia 
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Francesca da Rimini – [francseszka da rimini] olasz 

Francesca, Piero della – [francseszka pjero della] olasz 

Francescatti, Gino – [francseszkatti dzsínó] olasz 

Franceschini, Marcantonio – [francseszkíni markantónió] olasz 

Francesco, giullare di Dio – [francseszkó dzsulláre di dió] olasz 

Frances Reeves – [fránszíz rívz] angol 

Franceville – [franszvil] francia 

Franche-Comté – [frans komté] francia 

Franchesse – [fransesz] francia 

Franchet d’Esperey, Louis – [franse deszperé lui] francia 

Francheville – [fransvil] francia 

franchise – [frencsájz] angol 

Francia, Francesco – [francsa francseszkó] olasz 

Francia, Rodriguez José de – [franszja rodrigesz hoszé de] spanyol 

Franciabigio – [francsabídzsó] olasz 

Francis Macomber – [fránszisz méjkomber] angol 

Francis Osbaldistone – [fránszisz ozbeldiszton] angol 

Franck, César – [frank szezár] francia 

Francke, August Hermann – [franke auguszt herman] német 

franc-maçon – [frammaszon] francia 

Franco Bahamonde, Francisco, – [frankó baamonde fransziszkó] spanyol 

Francoeur, François – [frankőr franszoa] francia 

François Mouret – [franszoa mure] francia 

François Miquel – [franszoa mikel] francia 

François, Roger – [franszoa rozsé] francia 

Francucci, Innocenzo – [frankuccsi innocsencó] olasz 

Francueil – [franköj] francia 

Francs-Bourgeois, rue des – [fran burzsoa rü de] francia 

francs-tireurs – [frantirőr] francia 

Frandsen, John – [franszen jón] dán 

Frank Algernon Cowperwood – [frenk eldzsernon kaupervud] v. [… kúpervud] angol 

Frank Horsney – [frenk horszni] angol 

Franklin, Benjamin – [frenklin bendzsemin] angol 

Franklin Court – [frenklin kórt] angol 

Františkovy Lázně – [frantyiskovi láznye] cseh 

Frasca-Colombien, Monique – [fraszka kolombjen monik] francia 

Frascati – [fraszkáti] olasz 

Fraser, Andrew – [fréjzer endrú] angol 

Fraserburgh – [féjzerboró] angol 

Fraser, Dawn – [fréjzer dón] angol 

Fraser, Malcolm – [fréjzer melkom] angol 

Frashëri, Naim – [frasri najim] v. [fraseri …] albán 

Frasnes-les-Anvaing – [fran lez anven] francia 

Frasquita – [fraszkita] spanyol 

Fratercula arctica – [fraterkula arktika] latin 

Fratres Arvales – [fratrész arvalész] latin 

fräulein – [frajlejn] német 
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Fraxinus excelsior – [frakszinusz ekszcelzior] latin 

Frayssinet-le-Gélat – [freszine lözsela] francia 

Frazer, Sir James George – [fréjzer ször dzséjmsz dzsordzs] angol 

Frazier, Joseph – [frézjer dzsózef] angol 

Fréchet, Maurice René – [frese morisz röné] francia 

Fréchette, Louis – [freset lui] francia 

Frechilla – [frecsilja] spanyol 

Fredborg, Niels – [frédbor nelsz]; [… nílsz] dán 

Frederic Henry – [fredrik henri] angol 

Frédéric Moreau – [frederik moró] francia 

Frederikshavn – [fréderikszhaun] dán 

Fred Vincy – [fred vinszi] angol 

free church – [frí csörcs] angol 

freeholder – [fríholder] angol 

free jazz – [frí dzsesz] angol 

Freeman, Bud – [frímen bad] angol 

Freeman, Cathy – [frímen kethi] angol 

Freemasons’ Hall – [fríméjznsz hól] angol 

Freeport – [fríport] angol 

Freesia refracta – [frézia refrakta] latin 

FreeSoft – [fríszoft] angol 

Freetown – [frítaun] angol 

free trade – [frí tréjd] angol 

Frege, Friedrich – [frége frídrih] német 

Fregenal de la Sierra – [frehenal de la szjerra] spanyol 

Freie Demokratische Partei (FDP) – [frejje demokratisse pártej] német 

Freinet, Célestin – [frene szeleszten] francia 

Freisler, Roland – [frejzler róland] német 

Freitas Branco, Luiz de – [frejtas branku luizs di] portugál 

Freitas, Frederico de – [frejtas frederiku di] portugál 

Fréjus – [frezsüsz] francia 

Frelingshuysen – [frélingszhöjszen] holland 

Frémiet, Emmanuel – [fremje emanüel] francia 

Fréminet, Martin – [fremine marten] francia 

Frémin, René – [fremen röné] francia 

Frénaud, André – [frenó andré] francia 

French, David – [frencs, déjvid] angol 

Freneau, Philip – [frönó filip] angol 

Frenet, Jean Frédéric – [fröne zsan frederik] francia 

Frentzen, Heinz-Harald – [frencen hejnc harald] német 

frenulum linguae – [frenulum lingvé] latin 

frenulum praeputii penis – [frenulum prépucii penisz] latin 

frequentativum – [frekventatívum] latin 

Frescobaldi, Girolamo – [freszkobaldi dzsirolámó] olasz 

Fresenius Medical Care – [frezéniusz medikel keer] angol 

Fresnay, Pierre – [frene pjer] francia 

Fresnay-sur-Sarthe – [frene szür szárt] francia 
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Fresnes-en-Woëvre – [fren an voevr] francia 

Fresnoy-le-Grand – [frenoa lö gran] francia 

Fretigny-et-Velloreille – [fretinyi e velorej] francia 

Freud, Siegmund – [frajd zígmund] német 

Freudenberg – [frajdenberg] német 

freudista – [frajdista] német 

freudizmus – [frajdizmus] német 

Freudlose Gasse, Die lásd Die freudlose Gasse 

Freycinet, Charles Louis – [freszine sarl lui] francia 

Freyssinet, Eugène – [freszine özsen] francia 

Freytag, Gustav – [frejtág gusztáv] német 

Fribourg – [fribúr] francia 

Fricka – [frikka] német 

Fricker, Brenda – [friker brenda] angol 

Frick, Gottlob – [frik gotlób] német 

Friday – [frájdi] angol 

Friedenthal, Richard – [frídentál rihárd] német 

Friedman, Charles – [frídmen csárlz] angol 

Friedman, Milton – [frídmen milton] angol 

Friedrich, Caspar David – [frídrih kaszpar dávid] német 

Friedrichshafen – [frídrihszháfen] német 

Friedrichshain – [frídrihszhajn] német 

Friedrichsthal – [frídrihsztál] német 

Friel, Brian – [frájel brájen] angol 

Frigerio, Ugo – [fridzserjó ugó] olasz 

frimaire – [frimer] francia 

Fringilla coelebs – [fringilla cőlepsz] latin 

frisbee – [frizbí] angol 

Frischmuth, Barbara – [frismút barbara] német 

Friskies – [friszkiz] mesterséges 

Fristad – [frísztád] svéd 

Frithiof – [fritjof] svéd 

Frithsden – [frízden] angol 

Fritsch, Werner von – [frics verner fon] német 

Fritsch, Willy – [frics vili] német 

fritto misto – [frittó misztó] olasz 

Frobenius, Georg Ferdinand – [frobéniusz georg ferdinánd] német 

Frobisher, Sir Martin – [fróbiser ször mártin] angol 

Froh – [fró] német 

Froissart, Jean – [froaszár zsan] francia 

Frolic – [frolik] angol 

Frollo, Claude – [froló klod] francia 

Frølund – [frőlun] dán 

Fromentin, Eugène – [fromanten özsen] francia 

Froment, Mathieu – [froman matjő] francia 

Froment, Nicolas – [froman nikola] francia 

Fronde – [frond] francia 
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frondeur – [frondőr] francia 

Frondizi, Arturo – [frondiszi arturó] spanyol 

Front de la Libération Nationale (FLN) – [fron dö la liberaszjon naszjonal] francia 

Frontenac, Louis de – [frontönak lui de] francia 

Frontenay-Rohan – [frontöne roan] francia 

Frontignan – [frontinyan] francia 

Frontin – [fronten] francia 

Frontinus, Sextus Julius – [frontínusz szeksztusz júliusz] latin 

frontispice – [frontiszpisz] francia 

frontispiece – [frontiszpísz] angol 

Froschauer, Christoph – [frosauer krisztof] német 

Frossard, Charles Auguste – [froszár sarl ogüszt] francia 

Frost, Robert Lee – [froszt robert lí] angol 

Frot, Catherine – [fro katrin] francia 

Frothingham – [frodingem] angol 

Froude – [frúd] angol 

Frouard – [fruár] francia 

Frøya – [frőja] norvég 

Fröhlich, Gustav – [frőlih gusztáv] német 

Fröken Julie – [frőken sülí]; [… zsülí] svéd 

Fruängen – [frűengen] svéd 

fructidor – [früktidor] francia 

fructifer – [fruktifer] latin 

Frueauf, Rueland – [frűauf rűland] német 

Fruges – [früzs] francia 

Fruška gora – [fruska gora] szerb 

Fruytiers, Jan – [fröjtírsz jan] holland 

Frühlingsgold – [frűlingzgold] német 

Fry, Christopher – [fráj krisztofer] angol 

Frýd, Norbert – [fríd norbert] cseh 

Frye, Herman – [fráj hörmen] angol 

Frykberg, Sten – [frűkberj sztén] svéd 

Fryland-Clausen, Stefanie – [frűlan klauszen sztefanie] dán 

Frysztak – [fristak] lengyel 

Fuchsia thymifolia – [fukszia timifólia] latin 

Fučik, Julius – [fucsik júliusz] cseh 

Fudge – [fjúdzs] angol 

Fuencaliente – [fuenkaljente] spanyol 

Fuengirola – [fuenhirola] spanyol 

Fuente Higuera – [fuente igera] spanyol 

Fuente Ovejuna – [fuente ovehuna] spanyol 

Fuentesaúco – [fuenteszaukó] spanyol 

Fuentes, Carlos – [fuentesz karlosz] spanyol 

Fuentes, Miguel Angel – [fuentesz migel ánhel] spanyol 

Fuentes, Pascual – [fuentesz paszkvál] spanyol 

Fuentevaqueros – [fuentevakerosz] spanyol 

Fugløya – [fuglőja] norvég 
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Fujimori Seikichi – [fudzsimori szejikicsi] japán 

Fujiwara no Kiyesuke – [fudzsivara no kijeszuke] japán 

Fujiyama – [fudzsijáma] japán 

Fulbert – [fülber] francia 

Fulbright, James William – [fulbrájt dzséjmz viljem] angol 

Fulcher – [fulcser] angol 

Fulham – [fulem] angol 

fuliginosus – [fuliginozus(z)] latin 

full board – [ful bórd] angol 

full dress – [ful dresz] angol 

Fuller, Richard Buckminster – [fuler ricsárd bakminszter] angol 

Fuller, Samuel – [fuler szemjuel] angol 

Fulton, Robert – [fulton robert] angol 

Fulufjället – [fűlüfjellet] svéd 

Fulwood – [fulvud] angol 

Fumaria officinalis – [fumária officinálisz] latin 

Fumay – [füme] francia 

fumoir – [fümoár] francia 

Funchal – [funsál] portugál 

function key – [fanksn kí] angol 

functionalis – [funkcionális(z)] latin 

Fundamentum est iustitiae fides – [fundamentum eszt juszticié fidesz] latin 

Fundão – [fundaun] portugál 

Funérailles – [füneraj] francia 

Funès, Louis de – [fünesz lui dö]; [*fün …] francia 

funicolare – [funikoláre] olasz 

Funicolare di Chiaia – [funikoláre di kjajja] olasz 

funiculus umbilicalis – [funíkulusz umbilikálisz] latin 

Funny Girl – [fani görl] angol 

Furbear – [förber] angol 

Furchheim, Johann – [furhejm jóhan] német 

Furcraea foetida – [furkréa főtida] latin 

Furculeşti – [furkulesty] román 

Furet, François – [füre franszoa] francia 

Furetière, Antoine – [füretjer antoan] francia 

Furie, Sidney – [fjúri szidni] angol 

Furini, Francesco – [furíni francseszkó] olasz 

furioso – [furiózó] olasz 

furlong – [förlong] angol 

Furneux – [förnú] angol 

Furniss, Bruce – [förnisz brúsz] angol 

furor grammaticus – [furor grammatikusz] latin 

furor poeticus – [furor poétikusz] latin 

furor teutonicus – [furor teutonikusz] latin 

Furphy, Joseph – [förfi dzsózef] angol 

Furtwängler, Wilhelm – [furtvengler vilhelm] német 

Furuhjelm, Erik Gustav – [fűrüjelm érik güsztav] svéd 
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Fusco, Giovanni – [fuszkó dzsovanni] olasz 

Fuseli – [fjúzeli] angol 

Fusier-Gir, Jeanne – [füzjé zsir zsann] francia 

fusispirochaetosis – [fúzi-szpirohétózis(z)] latin 

Fustel de Coulanges, Denis – [füsztel dö kulanzs döni] francia 

futurum exactum – [futurum egzaktum] latin 

Fuzier, Louis – [füzjé lui] francia 

Füchsel, Georg Christian – [fükszel georg krisztián] német 

Fühmann, Franz – [fűman franc] német 

Führer – [fűrer] német 

für alle Fälle – [für alle felle] német 

Für Elise – [für elíze]; [*… eliz] német 

Füssli, Johann Heinrich – [füszli jóhan hejnrih] német 

Fyn – [fűn] dán 

Fynes, Sevatheda – [fájnz szivathida] angol 

Fyrisån – [fűriszón] svéd 

Fyt, Jan – [fejt jan] holland 
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G 
 

 

gabarit – [gabari] francia 

Gabin, Jean – [gaben zsan] francia 

Gable, Clark – [géjbl klárk] angol 

Gaboriau, Émile – [gaborjó emil] francia 

Gabrielle, Monique – [gabriel monik] francia 

Gace Brulé – [gasz brülé] francia 

Gachot, François – [gasó franszoa] francia 

Gadd, Steve – [ged sztív] angol 

Gade, Niels – [gáde nelsz]; [… nilsz] dán 

Gades, Antonio – [gadesz antonjó] spanyol 

Gadsby – [gedzbi] angol 

Gadsden, James – [gedzden dzséjmz] angol 

Gadshill – [gedzhil] angol 

gael – [géjl] angol 

Gagliano, Marco da – [galjánó markó da] olasz 

gagliarda – [galjárda] olasz 

Gagliardi, Guido – [galjárdi gvídó] olasz 

gagman – [gegmen] angol 

Gaiardoni, Sante – [gajardóni szante] olasz 

Gailhard, Pierre – [gajár pjer] francia 

Gaillac – [gajak] francia 

gaillarde – [gajard] francia 

Gaillardia aristata – [gajardia arisztáta] latin 

Gaillefontaine – [gajfonten] francia 

Gainesville – [géjnzvil] angol 

Gainsborough, Thomas – [géjnzboró, tomasz] angol 

Gairloch – [gerloh] angol 

Gaisberg – [gejzberg] német 

Gaitán, Jorge Elicier – [gajtán horhe eliszjer] spanyol 

Gaius Mucius – [gájusz múciusz] latin 

Galabru, Michel – [galabrü misel] francia 

galactaemia – [galaktémia] latin 

galactorrhoea – [galaktorröa]; [galaktorrea] latin 

Galahad – [gelehed] angol 

Galais, Yvonne de – [gale ivonn dö] francia 
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Galanthus nivalis – [galanthusz niválisz] latin 

Galápagos – [galapagosz] spanyol 

Galaţi – [galac] román 

Galaţii Bistrei – [galaci bisztrej] román 

Galbraith, John Kenneth – [gelbréjth dzson keneth] angol 

Gałczyński, Konstanty Ildefons – [galcsinyszki konsztanti ildefonsz] lengyel 

Galenus, Claudius – [galenusz klaudiusz] latin 

Galeotto Marzio – [galeottó marció] olasz 

Galeries Lafayette – [galöri lafajet] francia 

Galesburg – [géjlzbörg] angol 

Galgano di Giovanni – [galgánó di dzsovanni] olasz 

Gâlgău Almaşului – [gilgau almasuluji] román 

galgenfrist – [galgenfriszt] német 

Galiazzo, Marco – [galjaccó markó] olasz 

Galignani, Guillaume – [galinyani gijom] francia 

Gallagher, Peter – [geleher píter] angol 

Gallagher, Rory – [geleher róri] v. [geleher …] angol 

gallardia – [galjardia] spanyol 

Gallardo-Domas, Cristina – [galjardó domasz krisztina] spanyol 

Gallego, Juan Nicasio – [galjegó huan nikászió] spanyol 

Gallegos, Rómulo – [galjegosz romuló] spanyol 

Gallegos y Arnosa, José – [galjegosz i arnosza hoszé] spanyol 

Galleria degli Uffizi – [gallérja delji uffíci] olasz 

Galli-Curci, Amelita – [galli kurcsi amelíta] olasz 

Gallicus, Petrus – [gallikusz petrusz] latin 

Gallimard, Gaston – [galimár gaszton] francia 

Gällivare – [jellivaare]; [jelliváre] svéd 

Galloway – [gelovéj] angol 

Galois, Évariste – [galoa evariszt] francia 

Galsworthy, John – [gólzvördi dzson]; [*gelszvörszi, *golszvörszi …] angol 

Galtarossa, Rossano – [galtarossza rosz-szánó] olasz 

Galton, Sir Francis – [gólton ször fransziz] angol 

Galvani, Luigi – [galváni luidzsi] olasz 

Galvão – [galvaun] portugál 

Galveston – [gelviszton] angol 

Galway – [gólvéj] angol 

Gamaches – [gamas] francia 

gambit – [gembit] angol 

Gamblin, Jacques – [gamblen zsak] francia 

game – [géjm]; [gém] angol 

gamin – [gamen] francia 

Gammell – [gemel] angol 

Gamow, George Anthony – [géjmó dzsordzs entoni] angol 

Gance, Abel – [gansz ábel] francia 

Gancia – [gancsa] olasz 

Gane, Laurent – [gan loran] francia 

gang – [geng] angol 
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Ganges – [ganzs] francia 

ganglion coeliacum – [ganglion cőliákum] latin 

gangraena emphysematosa – [gangréna emfizematóza] latin 

gangway – [gengvéj] angol 

Gannay-sur-Loire – [gane szür loár] francia 

Ganteaume, Honoré – [gantom onoré] francia 

Ganymedes – [ganimédesz] latin; [ganümédész] görög 

Garachico – [garacsikó] spanyol 

Garamantis – [garamantisz] latin 

Garaudy, Roger – [garodi rozsé] francia 

Garavaglia, Giovita – [garavalja dzsovíta] olasz 

Gârbău – [girbau] román 

Garção, Correia – [garszaun kurreja] portugál 

Garças de Minas – [garszas di minas] portugál 

Garces, Inigo – [garszesz inigó] spanyol 

García, Anier – [garszia anjer] spanyol 

García del Castañar – [garszia del kasztanyár] spanyol 

García Hortelano, Juan – [garszia ortelánó huan] spanyol 

García Lorca, Federico – [garszia lorka federikó] spanyol 

García Marquez, Gabriel – [garszia markesz gabriel] spanyol 

García Nieto – [garszia njetó] spanyol 

García Robles, Alfonso – [garszia rovlesz alfonszó] spanyol 

Garcilaso de la Vega – [garszilaszo de la vega] spanyol 

garçon – [garszon] francia 

Gardner, Ava – [gárdner áva]; [*gardner ava] angol 

Gard, Roger Martin du – [gár rozsé marten dü] francia 

Gärderud, Anders – [jerderűd anders] svéd 

Gardouch – [gardus] francia 

Gare de l’Est – [gar dö leszt] francia 

Gare du Nord – [gar dü nor] francia 

Gare Saint-Lazare – [gar szen lazár] francia 

Garfield, James Abram – [gárfíld dzséjmz éjbrem] angol 

Gargamelle – [gargamel] francia 

Gargilesse-Dampierre – [garzsilesz dampjer] francia 

gargouille – [garguj] francia 

Gargždai – [gargzsdaj] litván 

Garibaldi, Giuseppe – [garibaldi dzsuzeppe] olasz 

Garioch – [geriok] angol; [gerioh] skót 

Garland, Hannibal – [gárlend henibel] angol 

Garland, Judy – [gárlend dzsúdi] angol 

Garmisch-Partenkirchen – [garmis partenkirhen] német 

Garnier, Charles – [garnié sarl] francia 

Garnier-Pagès, Louis-Antoine – [garnjé pazsesz lui antoan] francia 

Garonne – [garonn] francia 

Garoua – [garua] francia 

Garrick, David – [gerik déjvid] angol 

Garrincha, Manuel – [garrinsa manuel] portugál 
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Garriquella – [garrikelja] spanyol 

Garrya elliptica – [garria elliptika] latin 

Garson, Greer – [gárszon grír] angol 

Garstin, Kitty – [gársztin kiti] angol 

Gary, Romain – [gari romen] francia 

Garza, Garcia – [garsza garszia] spanyol 

Gascogne – [gaszkony] francia 

Gascoyne, David Emery – [geszkojn déjvid emeri] angol 

Gascue, Francisco – [gaszkve fransziszkó] spanyol 

Gaskell, Elizabeth – [geszkel elizabet] angol 

Gaslight – [geszlájt] angol 

Gasnier, Louis – [ganjé lui] francia 

Gaspard de la Nuit – [gaszpar dö la nüi] francia 

Gasparini, Quirino – [gaszparíni kvirínó] olasz 

Gaspar, Lorand – [gaszpar loran] francia 

Gasparri, Pietro – [gaszparri pjetró] olasz 

Gasperi, Alcide de – [gaszperi alcsíde de] olasz 

Gassendi, Pierre – [gaszendi pjer] francia 

gassenhauer – [gasszenhauer] német 

Gasser, Herbert Spencer – [geszer hörbert szpenszer] angol 

Gassman, Vittorio – [gaszman vittorjó] olasz 

Gasteiz – [gaszteisz] spanyol-baszk 

Gasteria cespitosa – [gaszteria ceszpitóza] latin 

Gasterosteus aculeatus – [gaszteroszteusz akuleátusz] latin 

Gastoldi, Giovanni Giacomo – [gasztoldi dzsovanni dzsakomó] olasz 

Gaston – [gaszton] francia 

gastritis haemorrhagica – [gasztritisz hemorrágika] latin 

gastroanastomosis – [gasztro-anasztomózisz] latin 

gastrohyponeuria – [gasztro-hiponeuria] latin 

gastrosuccorrhoea – [gasztro-szukkorröa] latin 

Gastrotheca marsupiata – [gasztrotéka marszupiáta] latin 

Gastro-Top Super – [gesztrotop szúper] angol 

gate – [géjt] angol 

Gatenby – [géjtnbi] angol 

Gates, Bill – [géjtsz bil] angol 

Gateshead – [géjtszhed] angol 

gateway – [géjtvéj] angol 

Gatineau – [gatinó] francia 

Gato, Idalnis – [gato idalnisz] spanyol 

Gatsby, Jay – [getszbi dzséj] angol 

GATT lásd General Agreement on … 

Gatteaux, Édouard – [gató eduár] francia 

Gatwick – [getvik] angol 

Gaubertin – [goberten] francia 

Gaucher de Châtillon – [gosé dö satijon] francia 

Gaucher de Reims – [gosé dö remsz] francia 

gauchismo – [gaucsiszmo] spanyol 
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gaucho – [gaucsó] spanyol 

Gaudeamus igitur – [gaudeámusz igitur] latin 

Gaudier, Henri – [godjé anri] francia 

Gaudin, Lucien – [goden lüszjen] francia 

Gaudí y Cornet, Antoni – [gaudi i kornet antoni] katalán 

Gauguin, Paul – [gogen pol] francia 

Gaulle, Charles de – [gol sarl dö] francia 

Gaultheria miqueliana – [golteria mikeliána] latin 

Gaultier, Denis – [gotjé döni] francia 

Gaumont, Léon – [gomon leon] francia 

gauss – [gausz] német 

Gaussin d’Armandy – [goszen darmandi] francia 

Gautier de Châtillon – [gotjé dö satijon] francia 

Gautier de Coincy – [gotjé dö koenszi] francia 

Gautier, Théophile – [gotjé teofil] francia 

Gauvain, Vicomte de – [goven vikomt dö] francia 

Gavarni, Paul – [gavarni pol] francia 

Gavazzeni, Gianandrea – [gavaddzéni dzsanandrea] olasz 

Gavazzeni, Giovanni – [gavaddzéni dzsovanni] olasz 

Gaveston – [géjvszton] angol 

Gaviniès, Pierre – [gavinjesz pjer] francia 

Gävle – [jevle] svéd 

Gävleborg – [jevleborj]; [jevleborg] svéd 

gavotte – [gavot] francia 

Gavray – [gavre] francia 

Gavroche – [gavros] francia 

Gawain – [gávéjn] angol 

Gay, John – [géj dzson] angol 

Gay Princess – [géj prinszesz] angol 

Gaylussacia baccata – [gélüsszakia bakkáta] latin 

Gay-Lussac, Joseph Louis – [gé lüszak zsozef lui] francia 

Gazette de France – [gazet dö fransz] francia 

gazpacho – [gaszpacsó] spanyol 

Gazza ladra, La lásd La gazza ladra 

Gazzelloni, Severino – [gaccellóni szeverínó] olasz 

Gdańsk – [gdanyszk] lengyel 

GDP [dzsídípí] lásd Gross Domestic Product 

Gdynia – [gdinja] lengyel 

Geall – [gíl] angol 

Gedanken sind zollfrei – [gedanken zind colfrej] német 

Gedser – [geszer] dán 

Geelong – [dzsílong] angol 

Geertekerk – [hértekerk] holland 

Geertgen tot Sint Jans – [hérthen tot szint jansz] holland 

Geesink, Antonius – [hészink antoniüsz] holland 

Geesthacht – [gészthaht] német 

Gehri, Hermann – [géri herman] német 
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Geijer, Erik Gustaf – [jejer érik güsztav]; [gejer …] svéd 

Geikie, Sir Archibald – [gíki ször árcsibald] angol 

Geissen, Carolina – [hejszen karolina] holland 

Geitlandsjökull – [gjejtlandszjökütl]; [geijtlandszjökül] izlandi 

gelatinosus – [gelatinózus(z)] latin 

Gelder, Arent de – [helder árent dö] holland 

Gelderland – [helderland] holland 

gelée royale – [zsölé roajál] francia 

Gélin, Daniel – [zselen danjel] francia 

Gellatley – [geletli] angol 

Gellée, Claude – [zselé klod] francia 

Gellius, Aulus – [gelliusz aulusz] latin 

Gelsemium sempervirens – [gelszemium szempervirensz] latin 

Gelsenkirchen – [gelzenkirhen] német 

Gelsomina – [dzselzomína] olasz 

Gelsted, Otto – [gelszde ottó] dán 

Gelu – [dzselu] román 

Gembloux – [zsamblu] francia 

Gemeentemuseum – [heménteműszeöm] holland 

gémeillons – [zsemejon] francia 

Gemelli, Agostino – [dzsemelli agosztinó] olasz 

Geminiani, Francesco Saverio – [dzseminjáni francseszkó szaverjó] olasz 

Gemona – [dzsemona] olasz 

Genave – [henave] spanyol 

Gençay – [zsansze] francia 

gene-pool – [dzsín púl] angol 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – [dzsenerel egríment on terifsz end 

tréjd] angol 

General Carneiro – [zsiniral karnejru] portugál 

Generali – [dzseneráli] olasz 

Generalife – [heneralife] spanyol 

General Parcel Project – [dzsenerel párszel prodzsekt] angol 

General Sikorski – [dzsenerel szikorszki] angol 

General Villegas – [henerál viljegasz] spanyol 

Genest, Véronique – [zsöne veronik] francia 

Genêt, Jean – [zsöne zsan] francia 

Geneva – [dzsiníva] angol 

Genève – [zsönev] francia 

genever – [henéfer] holland 

Geneviève – [zsönevjev] francia 

Genga, Girolamo – [dzsenga dzsirolámó] olasz 

Gengangere – [jengangere] norvég 

Genillé – [zsönijé] francia 

Génissiat – [zseniszja] francia 

Genista aetnensis – [geniszta étnenzisz] latin 

genitivus – [genitívusz] latin 

genius loci – [géniusz lóci] latin 
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Gennaeus nycthemerus – [gennéusz niktemerusz] latin 

Gennari, Benedetto – [dzsennári benedettó] olasz 

Gennaro, Maria Antonio – [dzsennáró maría antónjó] olasz 

Gennes, Pierre – [zsenn pjer] francia 

Gennevillers – [zsenviljé] francia 

Genouillac – [zsönujak] francia 

Genova – [dzsenova] olasz 

Genovesi – [dzsenovézi] olasz 

genre – [zsanr] francia 

Gensac, Claude – [zsanszak klod] francia 

Genscher, Friedrich – [genser frídrih] német 

Gent – [hent] holland 

Genthon – [zsanton] magyar 

Gentiana acaulis – [genciána akaulisz] latin 

Gentile da Fabriano – [dzsentíle da fabriánó] olasz 

Gentile de Montefiori – [dzsentíle de montefjóri] olasz 

Gentile, Giovanni – [dzsentíle dzsovanni] olasz 

Gentileschi, Orazio – [dzsentileszki oráció] olasz 

Gentili, Alberico – [dzsentíli alberikó] olasz 

Gentili, Giacomo – [dzsentíli dzsakomó] olasz 

Gentilly – [zsantiji] francia 

Gentio do Ouro – [zsentju du oru] portugál 

gentleman – [dzsentlmen] angol 

gentlemanlike – [dzsentlmenlájk] angol 

gentlemen’s agreement – [dzsentlmenz egríment] angol 

Gentle Touch – [dzsentl tacs] angol 

genus – [genusz] latin 

genus irritabile vatum – [genusz irritábile vátum] 

genus proximum – [genusz proximum] latin 

Gény, François – [zseni franszoa] francia 

Genzano di Lucania – [dzsendzánó di lukánia] olasz 

Geoagiu – [dzsoadzsju] román 

Geoana, Mircea – [dzsoana mircsa] román 

Geodetic Earth Orbiting Satellite (GEOS) – [dzsiodetik örth orbiting szetelájt] angol 

Geoffrey Firmin – [dzsefri förmin] angol 

Geoffrey of Monmouth – [dzsefri av monmoth] angol 

Geoffroy de Breteuil – [zsofroa dö brötöj] francia 

Geoffroy, Étienne François – [zsofroa etjenn franszoa] francia 

geomantia – [geomancia] latin 

George, Henry – [dzsordzs henri] angol 

George Osborne – [dzsordzs ozborn] angol 

Georges Dandin – [zsorzs danden] francia 

Georges Duroy – [zsorzs düroá] francia 

Georges Hugon – [zsorzs ügon] francia 

George, Stefan – [george stefán]; [*dzsordzs, *zsorzs *sztívn] német 

Georgetown – [dzsordzstaun] angol 

Georgette – [zsorzset] francia 
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George Watson’s College – [dzsordzs votszonz kolidzs] angol 

Georgia – [dzsordzsa] angol 

GEOS lásd Geodetic Earth Orbiting … 

Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) – [dzsiosztesöneri 

operéjsnel envájronmentel szetelájt] angol 

Geotrupes stercorarius – [geotrupész szterkoráriusz] latin 

Geraadsbergen – [herádszberhen] holland 

Gerald Crich – [dzserald krics] angol 

Geral de Goiás – [zsiral di gojasz] brazíliai portugál 

Ģeran – [djeran] lett 

Gérard de Narbon – [zserár dö narbon] francia 

Gérard, François Pascal – [zserár franszoa paszkál] francia 

Gérard, Ponce – [zserár ponsz] francia 

Gerard, Sybil – [dzserárd szibil] angol 

Gérart de Nevers – [zserár dö növer] francia 

Gerăuşa – [dzserausa] román 

Gerbeaud, Émile – [zserbó emil] francia 

Gerbier du Jonc – [zserbjé dü zsonk] francia 

Gere, Richard – [gír ricsárd] angol 

Gerés – [zsires] portugál 

Gérgal – [hergal] spanyol 

Gerhaert van Leyden – [herhárt fan lejden] holland 

Gerhard, Jenny – [dzserárd dzseni] angol 

Gerhardsen, Einar – [jerharszen ejnár] norvég 

Gerhardt, Charles Frédéric – [zserar sarl frederik] francia 

Géricault, Théodore – [zserikó teodor] francia 

Gerlachovský štít – [gerlahofszkí styít] szlovák 

Gerloss-Pass – [gerloszpassz] német 

Germain, Sophie – [zsermen szofi] francia 

Germanicus, Gaius Julius Caesar – [germanikusz gájusz júliusz cézár] latin 

Germanwings – [dzsörmenvingz] angol 

Germigny-des-Prés – [zserminyi de pré] francia 

germinal – [zserminál] francia 

Germinie Lacerteux – [zsermini laszertő] francia 

Germi, Pietro – [dzsermi pjetró] olasz 

Germont – [zsermon] francia 

Germot, Maurice – [zsermo morisz] francia 

Gérôme, Jean Léon – [zserom zsan leon] francia 

Gerona – [herona] spanyol 

Geronimo – [heronimó] spanyol; [dzseronimó] angol; [dzserónimó] olasz 

Géronte de Ravoire – [zseront dö ravoár] francia 

Gerosan – [geroszan] mesterséges 

Gerris lacustris – [gerrisz lakusztrisz] latin 

Gershwin, George – [görsvin dzsordzs] angol 

Gerson, Jean Charles – [zserzon zsan sarl] francia 

Gerstäcker, Erwin – [gersteker ervin] német 

Gerulaitis, Vitas – [dzserulajtisz vitasz] angol-litván 
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Gerusalemme liberata – [dzseruzálemme liberáta] olasz 

Gervaise, Claude – [zservez klod] francia 

Gervaise Macquart – [zservez makár] francia 

Gerville-Reache, Jeanne – [zservil röas zsann] francia 

Gesamtkunstwerk – [gezamtkunsztverk] német 

Geschonneck, Erwin – [gesonnek ervin] német 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – [gezelsaft mit besrenkter haftung] 

német 

Gesnes-le-Gandelin – [zsen lö gandlen] francia 

Gessertshausen – [gesszertszhauzen] német 

Gessler – [geszler] német 

gesta – [geszta] latin 

Gestaltpsychologie – [gestaltpszihologi] német 

gestationalis – [gesztacionális(z)] latin 

Gesù – [dzsezú] olasz 

Gesualdo, Carlo – [dzsezualdó karló] olasz 

gesunkenes Kulturgut – [gezunkenesz kulturgút] német 

Gesvres – [zsevr] francia 

Gettysburg – [getizbörg] angol 

Geuzenveld – [hőzenfelt] holland 

Gevaert – [hefárt]; [hevárt] holland 

Gevaert, Antoine – [zsevár antoan] francia 

Gévaudan – [zsevodan] francia 

Gevrey-Chambertin – [zsövre samberten] francia 

Gewandhaus – [gevandhausz] német 

Gewerkschaftsbund – [geverksaftszbund] német 

Gezelle, Guido – [hezelle höjdó] holland 

Ġgantija – [dzsgantija] máltai 

Għarb – [arb] máltai 

Għargħur – [arhur] máltai 

Għaxaq – [asah] máltai 

Gheghie – [gegje] román 

Ghelderode, Michel de – [gelderod misel dö] francia v. [helderóde…] holland 

Ghelinţa – [gelinca] román 

Ghella, Mario – [gella marió] olasz 

Ghencea – [gencsa] román 

Ghenetea – [genetja] román 

Gheorghe Doja – [gjorge dozsa] román 

Gheorgheni – [gjorgeny] v. [gyorgyeny] román 

Gheorghieni – [gjorgjeny] v. [gyorgyeny] román 

Gheorghiu, Angela – [gjorgiu andzsela] román 

Gheorghiu-Dej, Gheorghe – [gjorgju dezs gjorge] v. [gyorgyu dezs gyorgye] román 

Gherardo da Cremona – [gerardó da kremona] olasz 

Gherman – [german] román 

Gherţa Mare – [gerca mare] román 

Gherteniş – [gertenis] román 

ghibellin – [gibellin] olasz 
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Ghiberti, Lorenzo – [giberti lorencó] olasz 

Ghica, Alexandru – [gika alekszandru] román 

Ghigliano, Carlo – [giljánó karló] olasz 

Ghione, Franco – [gjóne frankó] olasz 

Ghiorac – [gjorak] v. [gyorak] román 

Ghirişa – [girisa] román 

Ghirlandaio, Domenico – [girlandajjó domenikó] olasz 

Ghislandi, Fra Vittore – [gizlandi fra vittóre] olasz 

Ghislanzoni, Antonio – [gizlancóni antónió] olasz 

Ghislenghien – [gizlangjen] francia 

Ghisonaccia – [gizonaccsa] olasz 

Ghizeghem, Hayne van – [hízehem hajne fan] holland 

Ghizzolo, Giovanni – [giccoló dzsovanni] olasz 

ghost – [gószt] angol 

ghost-writer – [gószt rájter] angol 

Ghyzy – [gici] magyar 

Giachetti, Gianfranco – [dzsaketti dzsanfrankó] olasz 

Giacometti, Alberto – [dzsakometti albertó] olasz 

Giacomini, Giuseppe – [dzsakomíni dzsuzeppe] olasz 

Giacomo della Marca – [dzsakomó della marka] olasz 

Giacosa, Giuseppe – [dzsakóza dzsuzeppe] olasz 

Giaever, Ivar – [jéver ívar] norvég 

giallo antico – [dzsallo antiko] olasz 

Giambellino – [dzsambellínó] olasz 

Giambologna – [dzsambolonya] olasz 

Giambono, Michele – [dzsambonó mikele] olasz 

Giampietrino – [dzsampjetrínó] olasz 

Gianetta – [dzsanetta] olasz 

Giang Nam – [zsang nam] vietnami 

Gianicolense – [dzsanikolenze] olasz 

Gianicolo – [dzsanikoló] olasz 

Giannini, Giancarlo – [dzsanníni dzsankarló] olasz 

Gianni Schicchi – [dzsanni szkikki] olas 

Giannone, Pietro – [dzsannóne pjetro] olasz 

Giant’s Causeway – [dzsájentsz kózvéj] angol 

giardinetto – [dzsardinettó] olasz 

Giardini Pubblici – [dzsardíni publicsi] olasz 

Giardino dei Finzi-Contini, Il lásd Il giardino dei Finzi-Contini 

Giardino Giusti – [dzsardínó dzsuszti] olasz 

Giardino Querini – [dzsardínó kveríni] olasz 

Giarmata – [dzsarmata] román 

Giauque, William Francis – [dzsiók viljem fransziz] angol 

Gibbon, Edward – [gibon edvárd] angol 

Gibbs, James – [gibz dzséjmz] angol 

Gibellina – [dzsibellina] olasz 

Gibson, Dilsey – [gipszon dilzi] angol 

Gibson, Mel – [gipszon mel] angol 
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Giddens, Anthony – [gidinz entoni] angol 

Gide, André – [zsid andré] francia 

Gide, Loyrette Nouel – [zsid loaret nuel] francia 

Gideon Planish – [gidion plenis] angol 

Giebenrath – [gíbenrát] német 

Giedion, Siegfried – [gídion zígfríd] német 

Giedraičiai – [gjedrajcsiaj] litván 

Gielgud, John – [gílgud dzson] angol 

Gien, Giens – [zsjen]; [zsien] francia 

Gierek, Edward – [gjerek edvárd]; [*gijerek …] lengyel 

Giersch, Herbert – [gírs herbert] német 

Giesecke, Carl – [gízeke karl] német 

Gieseking, Walter – [gízeking valter] német 

Giessen – [gíszen] német 

Giesswein – [gíszvejn] magyar 

Giewont – [gjevont] lengyel 

Gighera – [dzsigera] román 

Gight – [giht] angol 

Gigli, Benjamino – [dzsilji benjamínó]; [*dzsiji…] olasz 

gigliato – [dzsiljátó] olasz 

Giglio Fava – [dzsiljó fáva] olasz 

Giglioli, Giulio Quirino – [dzsiljóli dzsúljó kvirínó] olasz 

Gignac – [zsinyak] francia 

gigolo – [dzsigoló]; [*zsigoló] olasz 

Gigoux, Jean François – [zsigu zsan franszoa] francia 

gigue – [zsig] francia 

Gijón – [hihon] spanyol 

Gijsen, Marnix – [hejszen marniksz] holland 

Gilău – [dzsilau] román 

Gilberte – [zsilbert] francia 

Gilbert Osmond – [gilbert ozmond] angol 

Gilbert, Sir Humphry – [gilbert ször hamfri] angol 

Gil Blas – [zsil blasz] francia 

Gilda – [dzsilda] olasz 

Gil de Hontañón, Rodrigo – [hil de ontanyon rodrigó] spanyol 

Giletta – [dzsiletta] olasz 

Gilgilçay – [gilgilcsaj] azeri 

Gilioli, Émile – [zsiljoli emil] francia 

Gillard – [gilárd] angol 

Gillemot – [zsilmó] magyar 

Gillespie, Dizzy – [gileszpi dizi] angol 

Gillette – [dzsilet]; [zsilett] angol 

Gillgren, Sven Arne – [jillgrén szven árne] svéd 

Gilliam – [giljem] angol 

Gillian – [dzsilien] angol 

Gillian Dallas – [dzsilien delesz] angol 

Gilliat – [zsilja] francia 
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Gilliéron, Jules – [zsiljeron zsül] francia 

Gillingham – [gilingem] v. [dzsilingem] angol 

Gillmore – [gilmór] angol 

Gillot, Claude – [zsilo klod] francia 

Gilly, Friedrich – [gilli frídrih] német 

Gilman, Alfred Goodman – [gilmen elfred gudmen] angol 

Gilmore, Mary – [gilmór meri] angol 

Gilot, Françoise – [zsiló franszoaz] francia 

Gil Robles Quiñones, José – [hil rovlesz kinyonesz hoszé] spanyol 

Gilson, Étienne – [zsilszon etjenn] francia 

Gilt Edge – [gilt edzs] angol 

Gil Vicente – [zsil viszent] portugál; [hil viszente] spanyol 

Gilwhite – [gilvájt] angol 

Gil y Gil, Jesus – [hilihil heszusz] spanyol 

Giménez, Raúl – [himenesz raul] spanyol 

Giménez, Remberto – [himenesz rembertó] spanyol 

Gimond, Marcel Antoine – [zsimon marszel antoan] francia 

Gimont – [zsimon] francia 

gin – [dzsin] angol 

Gina – [dzsina] olasz 

Ginepri, Robbie – [dzsinepri robi] angol 

gin fizz – [dzsin fiz] angol 

Ginger Nut – [dzsindzser nat] angol 

gingivitis – [gingivitisz] latin 

gingivostomatitis – [gingivosztomatitisz] latin 

Gingrich, Newt – [gingrics nyút] angol 

Ginguené, Pierre-Louis – [gengöné pjer lui] francia 

Ginsberg, Allen – [ginzberg elen] angol 

Ginzburg, Natalia – [dzsincburg natália] olasz 

Gioberti, Vicenzo – [dzsoberti vicsencó] olasz 

Gioconda – [dzsokonda] olasz 

Giocondo, Fra Giovanni – [dzsokondó fra dzsovanni] olasz 

giocoso – [dzsokózó] olasz 

Gioia del Colle – [dzsojja del kolle] olasz 

Giolfino, Niccolò – [dzsolfínó nikkoló] olasz 

Giolitti, Giovanni – [dzsolitti dzsovanni] olasz 

Giono, Jean – [zsónó zsan] francia 

Giordano, Luca – [dzsordánó lúka] olasz 

Giordano, Umberto – [dzsordánó umbertó] olasz 

Giorgio da Sebenico – [dzsordzsó da szebenikó] olasz 

Giorgione da Castelfranco – [dzsordzsóne da kasztelfrankó] olasz 

Giottino – [dzsottínó] olasz 

Giotto di Bondone – [dzsottó di bondóne] olasz 

Giovanni da Bologna – [dzsovanni da bolonnya] olasz 

Giovanna d’Arco – [dzsovanna darkó] olasz 

Giovanni di Capistrano – [dzsovanni di kapisztránó] olasz 

Giovanni di Giacomo Ungheria – [dzsovanni di dzsakomo ungeria] olasz 
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Giovanni di Paolo – [dzsovanni di paoló] olasz 

Giovanni Malatesta – [dzsovanni malateszta] olasz 

Giovo, Paolo – [dzsóvó paoló] olasz 

Gipsy Queen – [dzsipszi kvín] angol 

Giraffa camelopardalis reticulata – [giraffa kamelopardálisz retikuláta] latin 

Giralda – [hiralda] spanyol 

Giral, José – [hirál hoszé] spanyol 

Giral y Pereira, José – [hirál i perejra hoszé] spanyol 

girandole – [zsirandol] francia 

Girard, Albert – [zsirár alber] francia 

Girardi, Alexander – [zsirardi alekszander] német 

Girardon, François – [zsirardon franszoa] francia 

Girardot, Annie – [zsirardo ani] francia 

Girart de Roussilon – [zsirar dö ruszijon] francia 

Giraudeau, Bernard – [zsirodó bernár] francia 

Giraud, Georges Julian – [zsiro zsorzs zsülian] francia 

Giraudi, Nicolas – [zsirodi nikola] francia 

Giraudoux, Jean – [zsirodu zsan] francia 

Girault, Jean – [zsiró zsan] francia 

Girecourt-sur-Durbion – [zsirkur szür dürbion] francia 

Girgenti – [dzsirdzsenti] olasz 

Girişu de Criş – [dzsirisu de kris] román 

Girodet-Trioson, Anne Louis – [zsirode trioszon ann lui] francia 

Giro d’Italia – [dzsíro ditálja] olasz 

Giroflé-Girofla – [zsiroflé zsirofla] fran-cia 

Girolamo da Carpi – [dzsirolámó da karpi] olasz 

Girometti, Giuseppe – [dzsirometti dzsuzeppe] olasz 

Girón – [hiron] spanyol 

Gironde – [zsirond] francia 

girondista – [zsirondista] francia 

Gironella, José María – [hironelja hoszé maria] spanyol 

Gironville-sous-les-Côtes – [zsironvil szule kot] francia 

Girotti, Massimo – [dzsirotti masszimo] olasz 

Giroud, Françoise – [zsiru franszoaz] francia 

Giscard d’Estaing, Valéry – [zsiszkár deszten valeri] francia 

Gish, Annabeth – [gis enebeth] angol 

Gish, Lilian – [gis liljen] angol 

Gisors – [zsizor] francia 

Gitanilla, La lásd La Gitanilla 

Giudecca – [dzsudekka] olasz 

Giuffre, Jimmy – [dzsufre dzsimi] angol 

Giugiaro, Giorgetto – [dzsudzsáró dzsordzsettó] olasz 

Giuglia del Carmine – [dzsúlja del karmine] olasz 

Giula – [dzsula] román 

Giuleşti – [dzsulesty] román 

Giuliani, Giovanni – [dzsuljáni dzsovanni] olasz 

Giuliano da Maiano – [dzsuljánó da majánó] olasz 
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Giulia, Via – [dzsúlia via] olasz 

Giulietta degli spiriti – [dzsuljetta delji szpíriti] olasz 

Giulini, Carlo Maria – [dzsulíni karló maria] olasz 

Giulio Nuccio – [dzsúlió nuccsó] olasz 

Giulio Romano – [dzsuljó románó] olasz 

giullare – [dzsulláre] olasz 

Giuluş – [dzsulus] román 

Giulvăz – [dzsulvöz]; [dzsulvaz] román 

Giungi – [dzsundzs] román 

Giunta, Bernardo – [dzsunta bernardó] olasz 

Giunta Pisano – [dzsunta pizánó] olasz 

Giurgeni – [dzsurdzseny] román 

Giurgiu – [dzsurdzsu] román 

Giurgiuca, Emil – [dzsurdzsuka emil] román 

Giurgiuleşti – [dzsurdzsulesty] román 

Giuseppe – [dzsuzeppe] olasz 

Giusti, Giuseppe – [dzsuszti dzsuzeppe] olasz 

giusto – [dzsusztó] olasz 

Giusto Padovano – [dzsusztó padovánó] olasz 

Givenchy – [zsivansi]; [*dzsivencsi] francia 

Givors – [zsivor] francia 

Givry-en-Argonne – [zsivri an argonn] francia 

Gizeux – [zsiző] francia 

Gjellerup, Karl – [gelerob karl] dán 

Gjerstad – [jerstaad]; [jerstád] svéd 

Gjesdal – [jeszdál] norvég 

Gjirokastër – [gyirokasztr]; [gyirokaszter] albán 

Gjøvik – [jővík] norvég 

Gjuhezës – [gyuhessz] albán 

Glaciares – [glaszjáresz] spanyol 

Glacier Bay – [gleszjer béj] angol 

Gladstone, William Ewart – [gledsztón viljem júárt] angol 

Glaeser, Ernst – [glézer ernszt] német 

Glaisdale – [glézdéjl] angol 

Glaisher – [gléjser] angol 

Glaize, Auguste Barthélemy – [glez ogüszt bartelemi] francia 

Glăjărie – [glözsörje]; [glazsarje] román 

Glamis – [glemisz] angol 

Glamorganshire – [glemorgensör] angol 

glamour – [glemör] angol 

glandula pinealis – [glandula pineálisz] latin 

glans clitoridis – [glansz klitoridisz] latin 

Glansdale – [glenzdéjl] angol 

glans penis – [glansz penisz] latin 

Glasbury – [gléjzböri] angol 

Glasby – [glezbi] angol 

Glaser, Donald – [gléjzer dóneld] angol 
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Glasgow – [glázgó] v. [glezgó] angol 

Glasgow, Ellen – [glázgó elen] angol 

Glasgow Rangers – [glázgó réjndzserz] angol 

Glasneven – [glászneven] angol 

Glassman, Allan – [glászmen elen] angol 

Glastonbury – [glesztonböri] v. [glásznböri] angol 

Glazer, Nathan – [gléjzer néjthen] angol 

glebae adstrictus – [glébé adsztriktusz] latin 

Glębokie – [glembokje] lengyel 

Gleditsia triacanthos – [gledícia triakantosz]; [gledicsia …] latin 

gleichschaltol – [glejhsaltol] német 

Gleizes, Albert – [glez alber] francia 

Glenalmond – [glenámond] angol 

Glenarvan – [glenárven] angol 

Glencoe – [glenkó] angol 

Glendale – [glendéjl] angol 

Glendower – [glendauer] angol 

Glengarry – [glengeri] angol 

Glenn, John – [glen dzson] angol 

Glenn, Scott – [glen szkot] angol 

Glenrothes – [glenrothisz] angol 

Glenwood – [glenvud] angol 

Gleyre, Charles – [gler sarl] francia 

Glimboca – [glimboka] román 

Gliński, Mateusz – [glinyszki mateus] lengyel 

Glinzendorf – [glincendorf] német 

glissando – [glisszandó] olasz 

Globe Theatre – [glób thietr] angol 

globetrotter – [glóbtrotter] angol 

Glocknerstrasse – [gloknerstrassze] német 

Glodeanu Sărat – [glodjánu szörat] román 

Głogów – [gloguf] lengyel 

Gloire de Dijon – [gloár dö dizson] francia 

Gloire de Lorraine – [gloár dö loren] francia 

Gloire de Nantes – [gloár dö nant] francia 

glomus caroticum – [glomusz karotikum] latin 

Gloria fugientes magis sequitur – [glória fugientesz mágisz szekvitur] latin 

gloriette – [gloriet]; [glóriett] francia 

glossectomia – [glosszektómia] latin 

glossitis – [glosszitisz] latin 

Glossop, Peter – [gloszop píter] angol 

glossopharyngealis – [glosszofaringeális(z)] latin 

glossoplegia – [glosszoplégia] latin 

glossoschisis – [glosszoszkízis(z)] latin 

Gloster – [gloszter] angol 

Glottiphyllum semicylindricum – [glottifillum szemicilindrikum] latin 

Gloucester – [gloszter] angol 
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Gloucestershire – [glosztersör] angol 

Główne Miasto – [gluvne mjasztó] lengyel 

Gloxinia perennis – [glokszínia perennisz] latin 

Głubczice – [glubcsice] lengyel 

Gluck, Christoph Willibald – [gluk krisztof vilibald] német 

Glucksmann, André – [glükszman andré] francia 

Glucosum – [glukózum] mesterséges 

Glyceria aquatica – [gliceria akvatika] latin 

glycogenesis – [glikogenezis(z)] latin 

glycogenolysis – [glikogenolízis(z)] latin 

glycoptyalismus – [glikoptializmus(z)] latin 

glycuresis – [glikurézis(z)] latin 

Glycyrrhiza echinata – [glicirríza ehináta] latin 

Glyndebourne – [glájndborn] angol 

Glyn, Elinor – [glin elinor] angol 

Glyngøre – [glüngöre] dán 

glyptodon – [gliptodon] görög-latin 

Glyptothek – [gliptoték] német 

GmbH lásd Gesellschaft mit beschränkter … 

GMT lásd Greenwich Mean Time 

Gnaeus Marcius – [gnéusz márciusz] latin 

Gnaphalium silvaticum – [gnafálium szilvatikum] latin 

gnathoschisis – [gnatoszkízis(z)] latin 

Gnecchi, Vittorio – [nyekki vittórió] olasz 

Gniezno – [gnyeznó] lengyel 

Gnossal – [nószl] angol 

GNP – [dzsíenpí] lásd Gross National Product 

Goagiu – [goadzsu] román 

gobelin – [goblen] francia 

Gobelin, Jean – [goblen zsan] francia 

Gobineau, Joseph Arthur – [gobinó zsozef artür] francia 

Gobseck – [gopszek] francia 

Godard, Jean-Luc – [godár zsan lük] francia 

goddam – [godem] angol 

Goddard, Paulette – [godárd polet] angol 

Godeaut, Marie – [godó mari] francia 

Godefroid de Claire – [godfroa dö kler] francia 

Godfather, The lásd The Godfather 

Godhavn – [gothaun] dán 

Godolphin, Sidney – [godolfin szidni] angol 

Go Down, Moses – [gó daun móziz] angol 

Godoy y Álvarez, Manuel de – [godoj i alvaresz manuel de] spanyol 

Godrèche, Judith – [godres zsüdit] francia 

God’s Little Acre – [godz litl éjker] angol 

Godthåb – [gothób] dán 

Godwin Austen – [godvin ósztin] angol 

Goebbels, Joseph – [göbelz józef]; [göbbelsz] német 
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Goebel, Carl Peter – [gőbel karl péter] német 

Goebel, Reinhard – [gőbel rejnhárt] német 

Goedzak – [hudzak] holland 

goélette – [goelet] francia 

Goeritz, Mathias – [gőric matiász] német 

GOES lásd Geostationary Operational Environmental … 

Goes, Hugo van der – [húsz hühó fander] holland 

Goethe, Johann Wolfgang von [gőte jóhan volfgang fon] német 

Goetz, Gottfried – [göc gotfríd] német 

Goez, Joseph Franz – [gőc józef franc] német 

Goffin, Robert – [gofen rober] francia 

Gogh, Vincent van – [hoh vinszent fan] v. [gog vinszent van] holland 

go-go girl – [gógó görl] angol 

Golaud – [goló] francia 

Golconda – [golkonda] angol 

Gold Cascade – [góld keszkéjd] angol 

Golden Feather – [gólden feder] angol 

Golden Gate – [gólden géjt] angol 

Golden Lady – [gólden léjdi] angol 

Golden Showers – [gólden sauerz] 

Golder Associates Hungary – [gólder esz-szósjétsz hangeri] angol 

Gold Haze – [góld héjz] angol 

Goldiş, Vasile – [goldis vaszile] román 

Gold Rush, The lásd The Gold Rush 

Goldsmith, Oliver – [góldszmith oliver] angol 

Goldstein, Gil – [góldsztéjn dzsil] angol 

Gold, Tracy – [góld tréjszi] angol 

Goldwater, Barry – [góldvóter beri] angol 

Goldwin, Samuel – [góldvin szemjuel] angol 

Goldwyn – [goldvin] angol 

Goldziher – [goldcíer] magyar 

Goleniów – [golenjuf] lengyel 

Golfo degli Aranci – [golfo delji arancsi] olasz 

Golgi, Camillo – [goldzsi kamilló] olasz 

Golightly, Holly – [gólájtli holi] angol 

Gollancz – [golenc] angol 

Goltzius, Hendrik – [holciösz hendrik] holland 

Gombrich, Sir Ernst – [gombrics ször örnszt] angol 

Gombrowicz, Witold – [gombrovics vitold] lengyel 

Gomesa crispa – [gomesza kriszpa] latin 

Gomes, Francisco da Costa – [gomis franszisku da kosta] portugál 

Gomes, Soeiro Pereira – [gomis szuejru perejra] portugál 

Gómez de la Serna, Gaspar – [gomesz de la szerna gaszpar] spanyol 

Gómez Palacio – [gomesz palaszjó] spanyol 

Gonaïves – [gonajiv] francia 

Gonçalves, Nuno – [gonszalvis nunu] portugál 

Gonçalves, Vasco – [gonszalvis vasku] portugál 
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Goncourt, Edmond Huot de – [gonkur edmon üo dö] francia 

Goncourt, Jules – [konkur zsül] francia 

Gondrecourt-le-Château – [gondrökur lösató] francia 

Gone with the Wind – [gan vid dö vind] angol 

gonitis – [gonitisz] latin 

gonochorismus – [gonohorizmus] latin 

Gontaud-de-Nogaret – [gontó dö nogare] francia 

Gonzaga, Vincenzo – [gondzága vincsencó] olasz 

Gonzalès, Eve – [gonzalesz ev] francia 

González, Julio – [gonszalesz húljó] spanyol 

González Márquez, Felipe – [gonszalesz markesz felipe] spanyol 

gonycampsis – [gonikampszis(z)] latin 

gonyoncus – [gonionkusz] latin 

Gonyosoma oxycephala – [gonioszóma okszicefala] latin 

Gooch, George Peabody – [gúcs dzsordzs píbodi] angol 

Goodell, Bryan – [gudel brájen] angol 

Goodenough, Florence – [gudinaf florensz] angol 

Goodge – [gudzs] angol 

Goodhue, Bertram Grosvenor – [gudhjú börtrem gróvnor] angol 

Goodman, Benny – [gudmen beni] angol 

Goodman, Ray – [gudmen réj] angol 

goodwill – [gudvil] angol 

Goodwin, Francis – [gudvin fransziz] angol 

Goodwin Sands – [gudvin szendz] angol 

Goodyear – [gudjör] angol 

Goodyear, Charles – [gudjör csárlz] angol 

Googe – [gúdzs] angol 

Goossens, Ray – [guszenz réj] angol 

Gordius Consulting – [gordiasz konszalting] angol 

Gore, Al – [gór el] angol 

Gore, Spencer Frederick – [gór szpenszer frederik] angol 

Gorgonzola – [gorgoncóla] olasz 

Gorham – [górem] angol 

Goriot – [gorio] francia 

Gorizia – [gorícia] olasz 

Gorlois – [gorloa] francia 

Górnik Zabrze – [gurnyik zabzse] lengyel 

Góry Świętokrzyskie – [guri svjentoksiskje] lengyel 

Gorzkowice – [goskovice] lengyel 

Górzno – [guzsnó] lengyel 

Gorzów Sląski – [gozsuf szlonszki] lengyel 

Gorzów Wielkopolski – [gozsuf vjelkopolszki] lengyel 

Górzyca – [guzsica] lengyel 

Górzyński, Zdzisław – [guzsinyszki zdzsiszlav] lengyel 

Gośćino – [goscsinó] lengyel 

gospel – [goszpel] angol 

Gossaert, Jan – [hosszárt jan]; [gosszárt…] holland 



 

304 

Gossec, François Joseph – [goszek franszoa zsozef] francia 

Gossick, Susan – [goszik szúzen] angol 

Gosslar – [goszlár] német 

gossypium asepticum – [gosszipium aszeptikum] latin 

Goszczyński, Seweryn – [goscsinyszki szeverin] lengyel 

Gotha – [góta] német 

Gotham – [gótem] angol 

Gottfried, Bouillon – [gotfríd bujon] német-francia 

Gottfried von Strassburg – [gotfríd fon straszburg] német 

Gottlieb Judejahn – [gottlíb júdeján] német 

Gott, wie gross ist dein Tierreich! – [gott ví grosz iszt dejn tírrejh] német 

Gottsched, Johann Christoph – [gotséd jóhan krisztof] német 

gouache – [guas] francia 

Gouaix – [gue] francia 

Gouarec – [guarek] francia 

Gouda – [hauda]; [*guda] holland 

Goudsmit, Jo – [hautszmit jó] holland 

Gouesnou – [guenu] francia 

Gough, Michael – [gof májkl] angol 

Goujon, Jean – [guzson zsan] francia 

Goulart, João Marques – [gulár zsuaun markesz] brazíliai portugál 

Gould, Glenn – [gúld glen] angol 

Goulding – [gúlding] angol 

Gouldner, Alwin – [gúldner elvin] angol 

Gounod, Charles – [gunó sarl] francia 

gourmand – [gurman] francia 

gourmandise – [gurmandiz] francia 

gourmet – [gurmé] francia 

Gourmont, Rémy de – [gurmon remi dö] francia 

Gournay-en-Bray – [gurne an bre] francia 

Gouthière, Pierre – [gutjer pjer] francia 

Gouvaia, Andre Felipe – [govaja andré felip] brazíliai portugál 

Gouverner c’est prévoir – [guverné sze prevoár] francia 

Gouzeaucourt – [guzokur] francia 

Gouzon – [guzon] francia 

Govaerts, Abraham – [hófártsz ábraham] holland 

Governador Valadares – [guvirnador valadaresz] brazíliai portugál 

Governor’s Harbour – [gavernorz hárbor] angol 

Gowan – [gauen] angol 

Gowen – [gauin] angol 

Gower, John – [gauer dzson] angol 

Gowrie – [gauri] angol 

Goya y Lucientes, Francisco José de – [goja i luszjentesz fransziszkó hoszé de]; [gojja 

…] spanyol 

Goyen, Jan van – [hojjen jan fan] holland 

Goytisolo, Juan – [gojtiszoló huan] spanyol 

Gozzano, Guido – [goddzánó gvídó] olasz 
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Gozzi, Carlo – [gocci karló] olasz 

Gozzi, Giovanni – [gocci dzsovanni] olasz 

Gozzoli, Benozzo – [goccoli benoccó] olasz 

Göbbels, Joseph – [göbelsz józef] német 

Göcäkli – [gödzsekli] azeri 

Göçbeyli – [göcsbejli] török 

Gösta Berling – [jöszta berling] svéd 

Gösta Berlings saga – [jöszta berlingz szága] svéd 

Göta älv – [jőta elv] svéd 

Göteborg – [jőteborj] v. [gőteborg]; [*göteborg] svéd 

Götz von Berlichingen – [göc fon berlihingen] német 

Göytäpä – [göjtepe] azeri 

Graarud, Gunnar – [grórü günnar] norvég 

Graça Aranha – [grasza aranya] portugál 

Graçay – [grasze] francia 

Gracchus, Gaius Sempronius – [grakkhusz gájusz szempróniusz] latin 

Gracchus, Tiberius Sempronius – [grakkhusz tibériusz szempróniusz] latin 

Gracechurch – [gréjszcsörcs] angol 

Gracefield – [gréjszfíld] angol 

Gracian y Morales, Baltasar – [graszjan i morálesz baltaszár] spanyol 

Gracias a Dios – [graszjasz a diosz] spanyol 

Gracq, Julien – [grak zsüljen] francia 

Grac, Robert – [grak rober] francia 

Grădiştea – [grödistya] v. [gradistya] román 

Gradus ad Parnassum – [grádusz ad parnaszszum] latin 

Graebe, Carl – [grébe karl] német 

graeca fides – [gréka fidesz] latin 

Graeca sunt, non leguntur – [gréka szunt non leguntur] latin 

Graecia capta ferum victorem cepit – [grécia kapta ferum viktorem cépit] latin 

Graeme – [gréjmi] angol 

Græsted – [greszde] dán 

Gräfenhainichen – [gréfenhajnihen] német 

Grafton Recruitment – [gráfton rikrútment] angol 

Graham, Billy – [gréjem bili] v. [greem …] angol 

Grahame, Kenneth – [gréjem keneth] v. [greem …] angol 

Graham, Heather – [gréjem heder] v. [greem …] angol 

grain – [gréjn] angol 

grain de riz – [gren dö riz] francia 

Gralhós – [graljus] portugál 

Grampian(s) – [grempjen(z)] angol 

Gramsci, Antonio – [gramsi antonjó] olasz 

Granados, Enrique – [granadosz enrike] spanyol 

Grancamp-Maisy – [grankam mezi] francia 

Gran Canaria – [gran kanária] spanyol 

Gran Chaco – [gran csakó] spanyol 

Grand Armée, Avenue de la – [grand armé avnü dö la] francia 

Grand Canyon – [grend kenyon] angol 
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Grand Colombier – [gran kolombjé] francia 

Grand-Couronne – [grand kuronn] francia 

Grande Chartreuse – [grand sartrőz] francia 

Grande cuvée – [grand küvé] francia 

grande dame – [grand dám] francia 

Grande illusion, La lásd La grande illusion 

Gran Desierto – [gran deszjertó] spanyol 

Grandet, Eugénie – [grande özseni] francia 

grandezza – [grandecca] olasz 

Grand Fougeray – [gran fuzsre] francia 

Grandgousier – [granguzjé] francia 

grand guignol – [gran ginyol] francia 

grand hôtel – [grandotel] francia 

Grandier, Urbain – [grandjé ürben] francia 

Grandison, Charles – [grendizon csárlz] angol 

grand jeté – [gran zsöté] francia 

grand mal – [gran mál] francia 

Grandmesnil, Jean-Baptiste de – [grammenil zsan baptiszt dö] francia 

Grand Palais – [gran pale] francia 

Grand-Place – [grand plasz] francia 

Grandpierre – [grampjer] magyar 

Grandpré – [grampré] francia 

grand prix – [gran pri] francia 

Grandrieu – [granriő] francia 

grand-seigneur – [granszenyőr] francia 

grand slam – [grend szlem] angol 

Grandville, Jean Ignace – [grandvil zsan inyasz] francia 

Grandvilliers – [grandviljer] francia 

Granet, François Marius – [grane franszoa mariüsz] francia 

Grangemouth – [gréjndzsmoth] v. [gréjndzsmauth] angol 

Granger, Clive – [gréjndzser klájv] angol 

Granges-sur-Vologne – [granzs szür volony] francia 

Grăniceri – [grönicser]; [granicser] román 

Granier-Deferre, Pierre – [granjé döfer pjer] francia 

Granollers – [granoljersz] katalán 

Gran Sasso – [gran szasszó] olasz 

Gran’s Favourite – [grenz féjverit] angol 

Grant, Cary – [grent keeri] angol 

Grantham – [grentem] angol 

Grant, Mary – [grant meri] angol 

Grant, Ulysses Simpson – [grent juliszísz szimszon] angol 

granulocytopoesis – [granulocitopoézis(z)] latin 

Granville – [granvil] francia 

Granville-Barker, Harley – [grenvil bárker hárli] angol 

Grão Vasco, Fernandes – [graun vasku fernandis] portugál 

grapefruit – [gréjpfrút] v. [grépfrút]; [*greppfrut, *grepfrujt, *grapfrut] angol 

Grapes of Wrath, The lásd The Grapes of Wrath 
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Grapevine – [gréjpvájn] angol 

Graphisoft R&D – [grefiszoft ár end dí] angol 

Graptophyllum pictum – [graptofillum piktum] latin 

Grasmere – [grászmír] angol 

Grass, Günter – [grász günter] német 

Grassi, Giovanni de’ – [grasszi dzsovanni de] olasz 

Grassrange – [grászréjndzs] angol 

Gråsten – [grósztén] svéd 

Gratiano – [grásjánó]; [gráciánó] angol 

Gratianus, Johannes – [graciánusz johannesz] latin 

Grattez le Russe et vous trouvez le Tartare – [graté lö rüsz e vu truvé lö tartar] francia 

grave – [gráve] olasz 

Gravelot, Hubert François – [gravlo über franszoa] francia 

Gravelotte, Eugène-Henri – [gravlot özsen anri] francia 

Gravenhurst – [gréjvenhörszt] angol 

Gravesend Bay – [gréjvzend béj] angol 

Graves, Robert Ranke – [gréjvz robert renk] angol 

gravure – [gravűr] francia 

Gray, Dorian – [gréj dórjen] angol 

Gray’s Inn Road – [gréjz in ród] angol 

Grayson – [gréjszon] angol 

Gray, Thomas – [gréj tomasz] angol 

Graz – [grác] német 

Graziani, Rodolfo – [graciáni rodolfó] olasz 

grazioso – [graciózó] olasz 

Great Britain – [gréjt britn] angol 

Great Central – [gréjt szentral] angol 

Great Expectations – [gréjt ikszpektéjsnz] angol 

Greatham – [grítem] angol 

Great Harwood – [gréjt hárvud] angol 

Great Maiden’s Blush – [gréjt méjdenz blas] angol 

Great Russel Street – [gréjt raszel sztrít] angol 

Great Smoky – [gréjt szmóki] angol 

Great Yarmouth – [gréjt jármoth] angol 

Greaves – [grívz] v. [gréjvz] angol 

Greco, El – [grékó el] spanyol 

Gréco, Juliette – [grekó zsüliet] francia 

Grede, Kjell – [gréde csell] svéd 

Greeley, Horace – [gríli horesz] angol 

Greenaway, Peter – [grínevéj píter] angol 

Greencastle – [grínkászl] angol 

Green Cove – [grín kóv] angol 

Green, Dave – [grín déjv] angol 

Greene, Graham – [grín greem] v. [… gréem] angol 

Greene, Maurice – [grín morisz] angol 

Greener, Faye – [gríner féj] angol 

Green Eyes – [grín ájz] angol 
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Greenfeld, Jeff – [grínfeld dzsef] angol 

Greenfield – [grínfíld] angol 

greenhorn – [grínhorn] angol 

Green, Julien – [gren zsüljen] v. [grín …] francia 

Greenlaw, Ian – [grínló íen] angol 

Green Mountain – [grín mauntin] angol 

Greenough, Horatio – [grínó horéjsió] angol 

Greenpeace – [grínpísz] angol 

Green Satin – [grín szetin] angol 

Greensboro – [grínzboró] angol 

Greensburg – [grínzbörg] angol 

Greensisam Agenti Generali – [grínszizem adzsenti dzseneráli] angol-olasz 

Greensleeves – [grínszlívz] angol 

Greenstreet, Sydney – [grínsztrít szidni] angol 

Greenville – [grínvil] angol 

Greenwich – [grinics] angol 

Greenwich Mean Time (GMT) – [grinics mín tájm] angol 

Greenwich Village – [grinics vilidzs] angol 

Grégoire, Henri – [gregoár anri] francia 

Gregorčič, Simon – [gregorcsics szimon] szlovén 

Gregorius – [gregoriusz] latin 

Gregor Samsa – [gregor zamsza] német 

Gregory, James – [gregori dzséjmz] angol 

Grémillon, Jean – [gremijon zsan] francia 

Grenå – [grénó] svéd 

Grenade-sur-l’Adour – [grönad szür ladur] francia 

Grenelle, Boulevard de – [grönel bulvár dö] francia 

Grenoble – [grönobl] francia 

Grenville, George – [grenvil dzsordzs] angol 

Gréoux-les-Bains – [greu le ben] francia 

Gresham, Sir Thomas – [gresem ször tomasz] angol 

Gretchen – [grethjen] német 

Gretna Green – [gretna grín] angol 

Grétry, André-Ernest – [gretri andré erneszt] francia 

Gretzky, Wayne – [grecki véjn] angol 

Greuze, Jean-Baptiste – [grőz zsan batiszt] francia 

Grévin, Musée de – [greven müzé dö] francia 

Grévy, Jules – [grevi zsül] francia 

Greyabbey – [gréjebi] angol 

Grey, Agnes – [gréj egnisz] angol 

Greyhound – [gréjhaund] angol 

Grey, Jane – [gréj dzséjn] angol 

Greymouth – [gréjmauth] angol 

Grey, Zane – [gréj zéjn] angol 

Grez-en-Bouère – [gré an buer] francia 

Grezzana – [greddzána] olasz 

Gridley – [gridli] angol 
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Grieg, Edvard Hagerup – [gríg edvár hágerüp] norvég 

Grieg, Nordahl – [gríg nurdál] norvég 

Griem, Helmut – [grím helmut] német 

Grierson, Emily – [grírszon emili] angol 

Grierson, John – [grírszon dzson] angol 

Griesbach – [grízbah] német 

Grieskirchen – [gríszkirhen] német 

Griess, Peter – [grísz péter] német 

Griffith, David Wark – [grifith déjvid vork] angol 

Griffith, Hughes – [grifith hjúz] angol 

Griffith-Joyner, Florence – [grifith dzsojner florensz] angol 

Griffiths, Rachel – [grifithsz réjcsel] angol 

Grignard, François – [grinyár franszoa] francia 

Grignard, Victor – [grinyár viktor] francia 

Grigno – [grinnyó] olasz 

Grignols – [grinyol] francia 

Grigorescu, Nicolae Ion – [grigoreszku nikolaj jon] román 

Grijns, Gerrit – [hrejnsz herrit] holland 

Grillparzer, Franz – [grilparcer franc] német 

Grimaud, Édouard – [grimó eduár] francia 

Grimault, Paul – [grimó pol] francia 

Grimblat, Pierre – [grembla pjer] francia 

Grimes, Gary – [grájmz geri] angol 

Grimes, Peter – [grájmz píter] angol 

Grimley, Martyn – [grimli mártin] angol 

Grimmelshausen, Hans Jakob – [grimmelszhauzen hansz jákob] német 

Grimoin-Sanson, Raoul – [grimoen szanszon raul] francia 

Grimsby – [grimzbi] angol 

Grimshaw – [grimsó] angol 

Grimsstaðir – [grimsztadir] izlandi 

Gringoire, Pierre – [grengoár pjer] francia 

Grinkiškis – [grinkiskisz] litván 

Grint, Rupert – [grint rúpert] angol 

Grinzing – [grincing] német 

griot – [grió] francia 

grisaille – [grizaj] francia 

Griselinia littoralis – [grizelínia littorálisz] latin 

Grisi, Giuditta – [grizi dzsuditta] olasz 

Gris, Juan – [grisz huan] spanyol 

Grisons – [grizon] francia 

Griswold – [grizvóld] angol 

Griviţa-Roşie – [grivica rosje] román 

Grób Nieznanego Żołnierza – [grub nyeznanego zsolnyezsa] lengyel 

Grocyn – [grószin] angol 

Groenendael – [hrúnendál] holland 

Groesbeek – [hrúszbék] holland 

groggy – [grogi] angol 
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Groissenbrunn – [grojszenbrun] német 

Groléjac – [grolezsak] francia 

Grolier de Servières, Jean – [groljé dö szervjer zsan] francia 

Gromaire, Marcel – [gromer marszel] francia 

Groningen – [hróningen]; [gróningen] holland 

Grønningen, Harald – [grönningen harall] norvég 

groom – [grúm] angol 

Groote, Geert – [hróte hért] holland 

Groote Markt – [hróte markt] holland 

Groot, Huigh de – [hrót höjh dö] holland 

Gropius, Walter – [grópiusz valter] német 

Gros, Antoine Jean – [gro antoan zsan] francia 

grosbleu – [groblő] francia 

groschen – [grossen] német 

Groşii Ţibleşului – [grosi ciblesuluji] román 

Grosmont – [grómont] v. [groszmont] angol 

gros point – [gro poen] francia 

Gross Domestic Product (GDP) – [grosz dómesztik prodakt] angol 

Grosseteste, Robert – [grószteszt robert] angol 

Grosseto – [grosszetó] olasz 

Grossglockner – [groszglokner] német 

Gross, Michael – [grosz mihael] német 

Gross National Product (GNP) – [grosz nesönel prodakt] angol 

Grosso, Guy – [groszó gí] francia 

grosso modo – [grosszo módó] olasz 

Grosso, Niccolò – [grosszó nikoló] olasz 

Gross, Porter – [grosz porter] angol 

Grossschirma – [grosz-sirma] német 

Grostenquin – [grosztanken] francia 

Grosvenor Gardens – [gróvnor gárdenz]; [*groszvenor …] angol 

Grosvenor Square – [gróvnor szkver] angol 

Gros Ventre – [gro vantr] francia 

grosz – [gros] lengyel 

groszy – [grosi] lengyel 

Grotewohl, Otto – [grótevól ottó] német 

Grotius, Hugo – [grótiusz hugó]; [gróciusz …] latin 

Grotta Azzurra – [grotta adzurra] olasz 

Grotte de Lombrives – [grot dö lombriv] francia 

Grouchy, Emmanuel de – [grusi emanüel dö] francia 

Group 4 Securitas Hungary – [grup fór szekjuritasz hangeri] angol 

group de six – [grup dö szisz] francia 

Grouse Creek – [grausz krík] angol 

Grousset, René – [grusze röné] francia 

Groven, Eivind – [grúven ejvinn] norvég 

Grover, Stanley – [gróver sztenli] angol 

Grove, Sir George – [gróv ször dzsordzs] angol 

Grøttumsbraaten, Johan – [gröttümszbróten juhan] norvég 
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grubber – [graber] angol 

Grudziądz – [grudzsondz] lengyel 

Grudzień, Józef – [grudzseny juzef] angol 

Grueber, Johann – [grűber jóhan] német 

Grue, Francesco Antonio Saviero – [grúe francseszkó antónjó szavjeró] olasz 

Gruenther – [granther] v. [granter] angol 

Gruffydd, William – [grifid viljem] walesi 

Grugliasco – [gruljaszkó] olasz 

Gruissan – [grüiszan] francia 

Grumiaux, Arthur – [grümió artür] francia 

Grundtvig, Nicolai – [grondvi nikolai]; [grondvig] dán 

Grunsven, Anny van – [grünszfen anni fan] holland 

Gruša, Jiři – [grusa jirzsi] cseh 

Gruszczyński, Krzysztof – [gruscsinyszki ksistof] lengyel 

Gruyères – [grüjer] francia 

Gruždzia – [gruzsdzsia] litván 

Gryllus campestris – [grillusz kampesztrisz] latin 

Grynaeus – [gríneusz] magyar 

Gryphius, Andreas – [grüfiusz andreász] v. [grifiusz…] német 

gryposis penis – [gripózisz penisz] latin 

Grythyttan – [grűthüttan] svéd 

Grytøya – [grűtőja] norvég 

Grytskär – [grűtser] svéd 

Grzegórski – [gzsegurszki] lengyel 

Gstaad – [kstád] német 

Guaccero, Bianca – [gvaccseró bjanka] olasz 

Guadagnini, Giovanni Battista – [gvadanyíni dzsovanni battiszta] olasz 

Guadalajara – [gvadalahára] spanyol 

Guadalcanal – [gvadalkanal] spanyol 

Guadalquivir – [gvadalkivir] spanyol 

Guadalupe – [gvadalupe] spanyol 

guadamacil – [gvadamaszil] spanyol 

Guadarrama – [gvadarráma] spanyol 

Guadeloupe – [gvad(ö)lup] francia 

Guadiana – [gvadiána] spanyol 

Guadix – [gvadiksz] spanyol 

guadrone – [gvadróne] olasz 

Guajardo, Jesus – [gvahárdó heszusz] spanyol 

guajava – [gvaháva] spanyol 

guajira – [gvahira] spanyol 

Gualeguaychú – [gvalegvajcsu] spanyol 

Guallatiri – [gvallatíri] olasz 

Gualtieri – [gvaltjeri] olasz 

Guam – [gvam] angol 

Guami, Vincenzo – [gvámi vincsencó] olasz 

Guamúchil – [gvamucsil] spanyol 

Guanajuato – [gvanahvató]; [gvanahuató] spanyol 
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guanako – [gvanakó] spanyol 

Guantanamera – [gvantanamera] spanyol 

Guantanamo – [gvantanamó] spanyol 

Guantaremo – [gvantaremó] spanyol 

guarani – [gvarani] spanyol 

Guarayos – [gvarajosz] spanyol 

Guarda – [gvarda] portugál 

Guardamar del Segurs – [gvardamar del szegursz] katalán 

Guardavalle – [gvardavalle] olasz 

Guardi, Francesco – [gvardi francseszkó] olasz 

Guardian, The – [gárdjen dö] angol 

Guardini, Romano – [gvardíni románó] olasz 

Guareña – [gvarenya] spanyol 

Guaribas – [gvaribasz] spanyol 

Guariento di Arpo – [gvarjentó di arpó] olasz 

Guarini, Giovanni Battista – [gvaríni dzsovanni battiszta] olasz 

Guarini, Guarino – [gvaríni gvarínó] olasz 

Guarino da Verona – [gvarínó da verona] olasz 

Guarneri, Giuseppe Antonio – [gvarneri dzsuzeppe antónió] olasz 

Guarnieri, Francesco – [gvarnjeri francseszkó] olasz 

Guarulhos – [gvaruljosz] brazíliai portugál 

Guascama – [gvaszkama] brazíliai portugál 

Guastalla – [gvasztalla] olasz 

Guatemala – [gvatemala] spanyol 

Guatiza – [gvatisza] spanyol 

Guatizalema – [gvatiszalema] spanyol 

Guatriache – [gvatriacse] spanyol 

Guaxupé – [gvasupe] portugál 

Guayabal – [gvajabal] spanyol 

Guayamas – [gvajamasz] spanyol 

Guayanilla – [gvajanilja] spanyol 

Guayaquil – [gvajakil] spanyol 

Guazacapán – [gvaszakapan] spanyol 

Guazzalotti, Andrea – [gvaccalotti andrea] olasz 

gubernaculum testis – [gubernákulum tesztisz] latin 

Gucci – [guccsi] olasz 

Guðmundsson – [gvüdmüntszon] izlandi 

Gudzinevičiute, Daina – [gudzinevicsjute dajina] litván 

Gudžiunai – [gudzsiúnaj] litván 

Guébriant, Jean-Baptiste – [gebrian zsan batiszt] francia 

Guebwiller – [gebviler] francia 

Guecho – [gecsó] spanyol 

Guédron, Pierre – [gedron pjer] francia 

Guéhenno, Jean – [geenó zsan] francia 

guelf – [gvelf]; [*gelf] olasz 

Güell, Parque de – [gvelj parke de] katalán 

Guémar – [gemár] francia 
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Guéméné-sur-Scorff – [gemené szür szkorf] francia 

Guénégaud, Henri de – [genegó anri dö] francia 

Gué-Péan, Château de – [gé pean sató dö] francia 

Guérande – [gerand] francia 

Guéranger, Prosper-Louis – [geranzsé proszper lui] francia 

Guercino – [gvercsínó]; [*gercsinó] olasz 

Guéret – [gere] francia 

Guericke, Otto von – [gérike ottó fon] német 

guéridon – [geridon] francia 

Guérigny – [gerinyi] francia 

Guérin, Camille – [geren kamij] francia 

Guérin, Jean-Urbain – [geren zsan ürben] francia 

Guérin, Pierre-Narcisse – [geren pjer narszisz] francia 

Guermantes, Basin de – [germant bazen dö] francia 

Guernica – [gernika]; [*guernika] spanyol 

Guernsey – [gőrnzí] angol 

Guerra Junqueiro, Abilio – [gerra zsunkejru abilju] portugál 

Guerra, Tonio – [gverra tónió]; [*gerra] olasz 

Guerre au châteaux, paix aux chaumières – [gerr o sató pez o somjer] francia 

Guerrero, Francesco – [gverreró francseszkó] olasz 

Guerrero, Vicente – [gerreró viszente] spanyol 

guerrillero – [gerriljeró] spanyol 

Guesde, Jules Mathieu – [ged zsül matjő] francia 

Guesdron, Pierre – [gedron pjer] francia 

Guest, Christopher – [geszt krisztofer] angol 

Gueugnon – [gönyon] francia 

Guevara, Antonio – [gevára antonjó] spanyol 

Guevara de la Serna, Ernesto Che – [gevára de la szerna ernesztó cse] spanyol 

Gueyze – [gez] francia 

Guglielmetti, Savino – [guljelmetti szavínó] olasz 

Guglielmi, Gregorio – [guljelmi gregorjó] olasz 

Guglielmini, Domenico – [guljelmíni domenikó] olasz 

Guibert de Nogent – [giber dö nozsan] francia 

Guicciardi, Giulietta – [gviccsárdi dzsúljetta] olasz 

Guicciardini, Francesco – [gviccsardíni francseszkó] olasz 

Guiccioli, Teresa – [gviccsoli teréza] olasz 

Guichardin, François – [gisarden franszoa] francia 

Guichen – [gisen] francia 

guide – [gid] francia; [gájd] angol 

Guiderius – [gvideriusz] angol 

Guidetto da Como – [gvidettó da komó] olasz 

Guido – [gvídó]; [*guídó, *gujdó] olasz 

Guido d’Arezzo – [gvídó dareccó] olasz 

Guido Franceschini – [gvídó francseszkíni] olasz 

Guidonia-Montecelio – [gvidónia montecsélió] olasz 

Guido Reni – [gvídó réni] olasz 

Guidoriccio da Fogliano – [gvídoriccsó da foljánó] olasz 
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Guidry, Carlette – [gidri karlet] angol 

Guignes – [giny] francia 

Guijuelo – [gihueló] spanyol 

Guild Chapel – [gild csepel] angol 

Guildenstern – [gildensztörn]; [gildenstern] angol 

Guildford – [gildford] angol 

Guilford – [gilford] angol 

Guillamore – [gilemór] angol 

Guillaume, Charles Édouard – [gijom sarl eduár] francia 

Guillaume d’Acquitaine – [gijom dakiten] francia 

Guillaume de Machaut – [gijom dö masó] francia 

Guillaume Thomas – [gijom toma] francia 

Guillemard, Antoine – [gijmár antoan] francia 

Guillemot, Joseph – [gijmó zsozef] francia 

Guillén, Jorge – [giljen horhe] spanyol 

Guillén, Nicolas – [giljen nikolasz] spanyol 

Guillet, Pernette de – [gije pernet dö] francia 

Guillevic, Eugène – [gilvik özsen] francia 

guilloche – [gijos] francia 

Guillomet, Gustave Achille – [gijome güsztav asil] francia 

Guillot-Gorju – [gijo gorzsü] francia 

guillotine – [gijotin] francia 

Guillotin, Joseph-Ignace – [gijoten zsozef inyasz] francia 

Guillot-Morfontaine – [gijó morfonten] francia 

Guilloux, Louis – [giju lui] francia 

Guilvinec – [gilvinek] francia 

Guimar – [gimár] spanyol 

Guimarães Rosa, João – [gimarajns rosza zsuaun] portugál 

Guimarães, Bernardo Joaquim da Silva – [gimarajnsz bernardu zsoakin da szilva] 

brazíliai portugál 

Guimard, Hector – [gimár ektor] francia 

Guimet, Musée – [gime müzé] francia 

Guimiez, Alain – [gimjé alen] francia 

guinea – [gini] angol 

Guinea Gold – [gini góld] angol 

Guînes – [gin] francia 

Guinevere – [gvinevír] angol 

Guingamp – [gengam] francia 

Guinizelli, Guido – [gvinicelli gvídó] olasz 

Guinness, Sir Alec – [ginisz ször elek] angol 

guipure – [gipűr] francia 

Guipúzcoa – [gipuszkoa] spanyol 

Guiraut de Bornelh – [giró dö bornelj] francia 

Guiraut Riquier – [giró rikjé] francia 

Guisando – [giszandó] spanyol 

Guisborough – [gizboró] angol 

Guiscard – [giszkár] francia 
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Guise, Henri de Lorraine – [güiz anri dö loren]; [*giz …] francia 

Guiseley – [gájzli] angol 

Guitiriz – [gitirisz] spanyol 

Guitry, Sacha – [gitri szasa] francia 

Guittone d’Arezzo – [gvittóne dareccó] olasz 

Guizot, François – [gizó franszoa] francia 

Gulatier de Lille – [gülatjé dö lil] fran-cia 

Gulbransson, Olaf – [gülbranszon úlav] norvég 

Gullberg, Hjalmar – [gülberj jalmar] svéd 

Gullfoss – [gütlfosz] izlandi 

Gulliver’s Travels – [galiverz trevelz] angol 

Gullspång – [gülszpong] svéd 

Gumiel de Hizán – [gumjel de iszan] spanyol 

Gummere – [gameri] angol 

Gump, Forrest – [gamp foreszt] angol 

Gunnarson, Gunnar – [günnarszon günnar] izlandi 

Gunnbjørns Fjæld – [gunbjönsz fel] dán 

Gunnell, Sally – [ganel szeli] angol 

Gunnison – [ganiszon] angol 

Gurghiu – [gurgju] román 

Gurnemanz – [gurnemanc] német 

Gurney, Henry – [görni henri] angol 

Gurth – [görth] angol 

Gurvin, Olav – [gürvin úlav] norvég 

Gustaffson, Greta – [güsztafszon gréta] svéd 

Gustafsson, Lars – [güsztafszon lars] svéd 

Gustav Aschenbach – [gusztáf asenbah] német 

Guston, Philip – [gasztn filip] angol 

Guterres, António – [guterris antónju] portugál 

gutgesinnt – [gútgezint] német 

Gutierre, Alfonso – [gutjerre alfonszó] spanyol 

Gutierrez, García – [gutjerresz garszia] spanyol 

Gutierrez Nájera, Manuel – [gutjerresz nahera manuel] spanyol 

Gutleut Strasse – [gútlajt strassze] német 

Gutsche, Torsten – [guccse torszten] német 

Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu – [gutta kavat lapidem konszúmitur ánulusz 

úzú] latin 

Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo – [gutta kavat lapidem non ví szed szépe 

kadendo] latin 

guttapercha – [guttapercsa] spanyol 

Guttuso, Renato – [guttúzó renátó] olasz 

Guyana – [gujána]; [*gvajána] spanyol 

Guyart, Brice – [gijár brisz] francia 

Guy-Blaché, Alice – [gi blasé alisz] francia 

Guyau, Marie-Jean – [güjó mari zsan] francia 

Guyenne – [güjenn] francia 

Guy Fawkes River – [gáj fóksz river] angol 
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Guyon du Chesnoy, Jeanne-Marie – [güjon dü senoá zsann mari] francia 

Guyon, Jean-Jacques – [güjon zsan zsak] francia 

Guyot, Jules – [güjo zsül] francia 

Guysborough – [gájzboró] angol 

Guys, Constantin – [güi konsztanten] francia 

Guyton de Morveau, Louis – [giton dö morvo lui] francia 

Guzmán Blanco, Antonio – [guszman blankó antonjó] spanyol 

Güejar – [gvehár] spanyol 

Güell, Parque de – [gvelj parke de] katalán 

Güemez – [gvemesz] spanyol 

Güeñes – [gvenyesz] spanyol 

Güeppi – [gveppi] spanyol 

Güimar – [gvimár] spanyol 

Güines – [gvinesz] spanyol 

Güiraldes, Ricardo – [gviraldesz rikardó] spanyol 

Güiria – [gviria] spanyol 

Güneyce – [günejdzse] török 

Günzburg – [güncburg] német 

Gwladys – [gvladisz] walesi; [gledisz] angol 

Gwynne, Horace – [gvin horisz] angol 

Gwrych – [gurih] walesi 

Gwydyr – [gvidir] walesi 

Gwynne – [gvin] angol 

Gycklarnas afton – [jüklarnasz afton] svéd 

Gyllenberg – [jüllenberj] svéd 

Gyllensten, Lars – [jüllensztén lars] svéd 

Gymnadenia conopea – [gimnadénia konopea] latin 

Gymnocalycium quehlianum – [gimnokalícium kvéliánum] latin 

Gymnocladus dioica – [gimnokládusz diojka] latin 

Gymnopholus lichenifer – [gimnofolusz lihenifer] latin 

Gymnospermatophyta – [gimno-szpermatofita] latin 

gynaecologia – [ginekológia] latin 

gynaecomastia – [ginekomasztia] latin 

gynaecooncologia – [gineko-onkológia] latin 

gynaecophobia – [ginekofóbia] latin 

Gynandriris sisyrinchium – [ginandrírisz szizirinhium] latin 

Gyneiod – [ginejód] mesterséges 

Gyngell – [gindzsel] angol 

Gyno-Penavil – [gino penavil] mesterséges 

Gypsophila cerastioides – [gipszifola cerasztiojdész] latin 

gyrectomia – [girektómia] latin 

Gyromitra esculenta – [giromitra eszkulenta] latin 

gyros – [jirosz]; [girosz] újgörög 

gyrus fornicatus – [girusz fornikátusz] latin 

gyrus uncinatus – [girusz uncinátusz] latin 

Gysbrecht van Aemstel – [hejszbreht fan amsztel] holland 

Gysi, Gregor – [gízi gregor] német 
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Gysinge – [jűszinge] svéd 
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Haacke, Hans – [hákke hansz] német 

Häädemeeste – [heedemészte] észt 

Haag am Hausruck – [hág am hauszruk] német 

Haageocereus decumbens – [hágeocereusz dekumbensz] latin 

Haagse Post – [háhsze poszt] holland 

Haakon – [hókon] norvég 

Haakonsson, Haakon – [hókonsszon hókon] norvég 

Haamstede – [hámsztéde] holland 

Haanja – [hánja] észt 

Haanstra, Bert – [hánsztra bert] holland 

Haapajärvi – [hápajervi] finn 

Haapsalu – [hápszalu] észt 

Haarklou, Andreas – [hórklou andreász] norvég 

Haarlem – [hárlem] holland 

Haarlem, Cornelis van – [hárlem kornélisz fan] holland 

Haas, Ernst – [hász ernszt] német 

Haas & Czjzek – [hász és csizek] magyar 

Haavelmo, Trygve – [hóvelmú trügve] norvég 

Haavikko, Paavo – [hávikkó pávó] finn 

habanera – [avanera]; [habanéra] spanyol 

Habeas corpus – [habeasz korpusz] latin 

Habemus papam – [habémusz pápam] latin 

Habent insidias hominis blanditiae mali – [habent inszidiasz hominisz blandicié máli] 

latin 

Habent sua fata libelli – [habent szua fáta libelli] latin 

Habermas, Jürgen – [hábermasz jürgen] német 

Habershon – [heberson] angol 

habitus asthenicus – [habitusz asztenikusz] latin 

habitus phthisicus – [habitusz ftizikusz] latin 

Habranthus brachyiandrus – [habrantusz brahiandrusz] latin 

Habsburg – [hapszburg]; [habzburg]; [*habsburg] német 

Hachette – [aset] francia 

hacienda – [aszjenda] spanyol 

haciendero – [aszjenderó] spanyol 

Haçılar – [hacsilar] török 
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Haci Zeynalabdi – [hadzsi zejnalabdi] azeri 

Hackaert, Jan – [hakárt jan] holland 

hacker – [heker]; [hekker] angol 

Hackett – [hekit] angol 

Hackett, Grant – [hekit grant] angol 

Hackman, Gene – [hekmen dzsín] angol 

hackney – [hekni] angol 

Hacquet, Georges Jacques – [ake zsorzs zsak] francia 

Hacquetia epipactis – [aketia epipaktisz] latin 

Hadamard, Jacques – [adamar zsak] francia 

Haddock – [hedok] angol 

Haddow, Sir Alexander – [hedó ször eligzánder] angol 

Hadfield – [hetfíld] angol 

Hadley, John – [hedli dzson] angol 

Hadow – [hedó] angol 

Hadžić, Jovan – [hadzsics jovan]; [hadzsity…] szerb 

Hægebostad – [hégebúszta] norvég 

Hækkerup – [hegerob] dán 

haemangioendothelioma – [hemangio-endotelióma] latin 

haemangiomatosis – [hemangiomatozis(z)] latin 

Haemanthus coccineus – [hémantusz kokcineusz] latin 

Haemaria discolor – [hémária diszkolor] latin 

haemarthros – [hemartrosz] latin 

haematochyluria – [hematokilúria] latin 

haematocytosis – [hematocitózis(z)] latin 

haematolymphangioma – [hemato-limfangióma] latin 

haematolysis – [hematolízis(z)] latin 

haematomyelia – [hemato-mielia] latin 

haematophilia – [hematofília] latin 

haematoporphyrinaemia – [hemato-porfirinémia] latin 

haemochromatosis – [hemokromatózis(z)] latin 

haemoclasis – [hemoklázis(z)] latin 

haemocytolysis – [hemocitolízis(z)] latin 

haemolysis – [hemolízis(z)] latin 

Haemon – [haimón] görög 

haemophilia – [hemofília] latin 

Haemophilus pertussis – [hemofilusz pertusszisz] latin 

haemophthalmia – [hemoftalmia] latin 

haemorrhagia cerebri – [hemorrágia cerebri] latin 

haemorrhagia intestinalis – [hemorrágia intesztinálisz] latin 

haemorrhoidalis – [hemorroidális(z)] latin 

haemosiderosis – [hemosziderózis(z)] latin 

haemostypticus – [hemosztiptikus(z)] latin 

Hafele, Melchior – [háfele melhior] német 

Hafslo – [háfszlú] norvég 

Haġar – [adzsar] máltai 

Haġar Qim – [adzsar him] máltai 
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Hagerstown – [héjgerztaun] angol 

Hagerup, Inger – [hágerob inger]; [hágerop …] dán 

Hagia Sophia – [hagia szófia] görög; [aija szofia] újgörög 

Hagios Nicolaos – [aijosz nikolaosz] újgörög 

Hagman, Larry – [hegmen leri] angol 

Haguenau – [agnó]; [agönő] francia 

Hahn, Hans – [hán hansz] német 

hahnium – [hánium] mesterséges 

Haig, Douglas – [héjg daglesz] angol 

Hailey, Arthur – [héjli árthur] angol 

Hainaut – [enó] francia 

Hainichen – [hajnihen] német 

Hai Phong – [haj fong] vietnami 

hair lotion – [heer lósn] angol 

Haislett, Nicole – [héjzlit nikol] angol 

Håkansson, Björn – [hókanszon björn] svéd 

hakenkreuz – [hákenkrajc] német 

Häkkinen – [hekkinen] finn 

Hakluyt, Richard – [heklút ricsárd] angol 

Halaesus – [halajszosz] görög 

Halas, František – [halasz frantyisek] cseh 

Halas, John – [helesz dzson] angol 

Halbwachs, Maurice – [albvaksz morisz] francia 

Haldane, John Burdon Sanderson – [hóldéjn dzson bördon szenderszon] angol 

Hales, Stephen – [héjlz sztívn] angol 

Halesia monticola – [halézia montikola] latin 

Halévy, Jacques – [alevi zsak] franc 

Halévy, Ludovic – [alevi lüdovik] francia 

Haley, Bill – [héjli bil] angol 

Halfpenny, William – [héjpni viljem] angol 

Haliaëtus albicilla – [haliaétusz albicilla] latin 

Haliaëtus leucocephalus – [haliaétusz leukocefalusz] latin 

Halifax, Edward – [helifeksz edvárd] angol 

halitus – [halitusz] latin 

Hällefors – [hellefurs] svéd 

Halley, Edmund – [heli edmond] angol 

Hallgrimsson, Jónas – [hadlgrimszon jounasz] izlandi 

Hällnäs – [helnesz] svéd 

Hallnäs, Johan – [hallnesz juhan] svéd 

hallucinatio ac(o)ustica – [hallucináció akusztika] latin 

Halluin – [alüen] francia 

Hallwachs, Hans-Peter – [halvaksz hansz péter] német 

Hălmagiu – [hölmadzsu] román 

Halsbury – [hólzböri] angol 

Hals, Frans – [halsz fransz] holland 

Hälsingborg – [helszingborj] svéd 

Halvorsen, Johan – [halvursen juhan] norvég 
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Hal Warner – [hel vorner] angol 

Hämäläinen, Pentti – [hemelejnen penti] finn 

Hamamelis mollis – [hamamelisz mollisz] latin 

ham and eggs – [hemendegz] angol 

Hamann, Johann Georg – [háman jóhan georg] német 

Hamari Bride – [hemeri brájd] angol 

Hämeenkyrö – [heménkürő] finn 

Hämeenlinna – [heménlinna] finn 

Hamilton, Emma – [hemilton ema] angol 

Hamilton, Scott – [hemilton szkot] angol 

Hamlet, Prince of Denmark – [hemlet prinsz av denmárk] angol 

Hammarskjöld, Dag Hjalmar – [hammarsöld daag jalmár] svéd 

Hammarsten, Einar – [hammarstén ejnár] svéd 

Hammershøi, Svend – [hamerszhöj szven] dán 

Hammersmith – [hemerszmith] angol 

Hammerstein, Oscar – [hemersztájn oszkár] angol 

Hammett, Dashiel – [hemit desjel]; [hemmet …] angol 

Hamon, Jean Louis – [amon zsan lui] francia 

Hampshire – [hempsír] v. [hempsör] angol 

Hampson, Thomas – [hempszon tomasz] angol 

Hampstead Heath – [hempszted híth] angol 

Hampton Court – [hempton kórt] angol 

Hampton, Slide – [hempton szlájd] angol 

Ħamrun – [hamrun] máltai 

Hamsun, Knut – [hamszün knűt] norvég 

Hanc veniam petimusque damusque vicissim – [hank veniam petimusz dámuszkve 

vicisszim] latin 

Hanckwitz – [hankvic] német 

Hancock, Herbie – [henkok hörbi] angol 

Händel, Georg Friedrich – [hendl georg frídrih]; [hendel …] német 

Handful of Dust, A lásd A Handful of Dust 

handheld – [hendheld] angol 

hand-out – [hendaut] angol 

hands – [hendz] angol 

hands off – [hendz of] angol 

hands up – [hendz ap] angol 

Hanford – [henford] angol 

Hanni Treutlein – [hanni trajtlejn] német 

Hannibal ante portas – [hannibal ante portasz] latin 

Hanotaux, Gabriel – [anotó gabriel] francia 

Hanover – [henóver] angol 

Hansberry, Lorraine Vivian – [henszberi loren vivjen] angol 

Hans Castorp – [hansz kasztorp] német 

Hänsel und Grätel – [henzel und grétel] német 

Hansen, Hans – [hanzen hansz] német 

Hans Hansen – [hansz hanzen] német 

Hansley – [henszli] angol 
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Hanslick, Eduard – [hanszlik eduárd] német 

hansom – [henszom] angol 

Hansson, Ola – [hanszon úla] svéd 

Hansson, Per Albin – [hanszon per albin] svéd 

Han-sur-Lesse – [an szür lesz] francia 

happening – [hepening] angol 

Happisburgh – [héjzboró] angol 

happy ending – [hepi ending] angol 

Happy Prince, The lásd The Happy Prince 

Harald Blaatand – [harall blótan] dán 

Harald Haarfagre – [harall hórfagre] norvég 

Harcourt – [hárkórt] angol 

Harcourt, Eugène – [arcur özsen] francia 

Harcourt-Reilly, Henry – [hárkórt rájli henri] angol 

hard boiled fiction – [hard bojld fiksn] angol 

Hardcastle, Kate – [hárdkászl kéjt] angol 

hard copy – [hárd kopi] angol 

Hard Day’s Night, A lásd A Hard Day’s Night 

hard disk – [hárd diszk] angol 

Hard Disk Drive (HDD) – [hárd diszk drájv] angol 

hard edge – [hard edzs] angol 

Hardicanute – [hárdikenjút] angol 

Hardie, James Keir – [hárdi dzséjmz kír] angol 

Hardouin – [arduen] francia 

Hardouin-Mansart, Jules – [arduen manszár zsül] francia 

hard rock – [hárd rok] angol 

Hard Times – [hárd tájmz] angol 

hardware – [hárdver] angol 

Hardwicke, Cedric – [hárdvik szedrik] angol 

Hardy, Thomas – [hárdi tomasz] angol 

Hare, David – [heer déjvid] angol 

Harefield – [heerfíld] angol 

Hareton – [heerton] angol 

Harewood – [heervud] angol 

Harewood House – [hárvud hausz] angol 

Hargreaves, James – [hárgrívz dzséjmz] v. [hárgréjvz …] angol 

Harkness, Rosemary – [hárknisz rózmeri] angol 

Hârlău – [hirlöu] v. [hirlau] román 

Harlay de Champvallon, François – [arle dö samvalon franszoa] francia 

Harlech – [hárlek] angol; [harleh] skót 

Harlequin – [arlöken] francia 

Harlowe, Clarissa – [hárló klerisza] angol 

Harlowton – [hárlóton] angol 

Harmsworth – [hármzvörth] angol 

Harnoncourt, Nicholas – [harnonkurt nikolasz]; [*arnonkur] német 

Härnösand – [hernőszand] svéd 

Harold Skimpole – [herold szkimpól] angol 



 

323 

Harpactocrates rubicundus – [harpaktokratész rubikundusz] latin 

Harpagon – [arpagon] francia 

Harper’s Bazaar – [hárpersz bezár] angol 

Harpham – [hárpem] angol 

Harpignies, Henri – [arpinyi anri] francia 

harpsichord – [harpszikord] angol 

Harras – [harrasz] német 

Harrelson, Woody – [herelzon vudi] angol 

Harriman, William – [herimen viljem] angol 

Harrisburg – [heriszbörg] angol 

Harris, Colleen – [herisz kolín] angol 

Harris, Joël Chandler – [herisz dzsóel csendler] angol 

Harrismith – [heriszmith] angol 

Harris, Naomi – [herisz naumi] angol 

Harrison, Benjamin – [heriszon bendzsemin] angol 

Harrison, Rex – [heriszon reksz] angol 

Harrods – [herodz] angol 

Harrod, Sir Roy Forbes – [herod ször roj forbz] angol 

Harrogate – [herógit] v. [herógéjt] angol 

Harrow – [heró] angol 

Harry Angstrom – [heri engsztrom] angol 

Harry Lime – [heri lájm] angol 

Harte, Francis Bret – [hárt fransziz bret] angol 

Hartennes-et-Taux – [arten e tó] francia 

Hartkjølen – [harthjőlen] norvég 

Hartlepool – [hártlpúl] angol 

Hartley – [hártli] angol 

Hartree, Douglas – [hártrí daglesz] angol 

haruspex – [haruszpeksz] latin 

Harvey Cheyne – [hárvi cséjn] angol 

Harvey, William – [hárvi viljem] angol 

Harwich – [heridzs] brit angol; [hárvidzs] amerikai angol 

Harwood – [hárvud] angol 

Hasan Dağı – [haszan dáji] török 

Hašek, Jaroslav – [hasek jaroszláv] cseh 

Hasenclever, Walter – [házenkléver valter] német 

hash – [hes] angol 

Haslemere – [héjzlmír] angol 

Haspres – [aszpr] francia 

Hasse, Helmut – [hassze helmut] német 

Hassler, Hans Leo – [haszler hansz leó] német 

Hastings – [héjsztingz]; [*hesztingz] angol 

Hästveda – [hesztvéda] svéd 

Hatches Creek – [hecsiz krík] angol 

Hatchett, Charles – [hecsit csárlz] angol 

Hathaway, Ann – [hethevéj en] angol 

Hatherell – [hederel] angol 
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Hathersage – [hederszidzs] angol 

Hatteras – [heterasz] angol 

Haubourdin – [oburden] francia 

Haudouin, Honoré – [oduen onoré] francia 

Haugaard, Jacob – [haugor jákob] dán 

Haug, Émile – [óg emil] francia 

Hauge, Olaf – [heuge ulaf] norvég 

Haugesund – [heügeszün] norvég 

Haughey, Charles – [hói csárlz] angol 

Haughton – [hóton] angol 

Haug, Thorleif – [heüg túrlejf] norvég 

Haukland – [heüklan] norvég 

Hauriou, Maurice – [oriu morisz] francia 

Hausjärvi – [hauszjervi] finn 

Hausmann, George Eugène – [oszman zsorzs özsen] francia 

haute-couture – [ot kutűr] francia 

Hautefage-la-Tour – [otfazs la tur] francia 

haute-finance – [ot finansz] francia 

Hautefort – [otfor] francia 

haute-lisse – [ot lisz] francia 

Haute-Loire – [ot loár] francia 

haute-saison – [ot szezon] francia 

Hautes-Alpes – [otsz alp] francia 

Hautes-Pyrénées – [ot pirené] francia 

Haute Vallée de l’Ariège – [ot valé dö larjezs] francia 

Hauteville-Lompnes – [otvil lomn] francia 

haute-volée – [ot volé] francia 

haut-goût – [o gu] francia 

Hautmont – [omon] francia 

haut-relief – [o rölief] francia 

Haut-Rhin – [o ren] francia 

Hauts-de-Seine – [o de szen] francia 

Haüy, René-Just – [aüi röné zsüszt] francia 

Havard – [hevárd] angol 

Havelaar, Max – [háfelár maksz] holland 

Havelock – [hevlok] angol 

Haverhill – [héjveril] angol 

Haverstock – [heversztok] angol 

Havilland, Olivia de – [hevilend olívja dö] angol 

Havisham – [hevisem] angol 

Havlíčkúv Brod – [havlícskúv brod] cseh 

Hawaii – [hávají] v. [havajji] angol 

Hawarden – [hárden] v. [hórden] brit angol; [héjvárden] amerikai angol 

Hawick – [hóik] angol 

Hawke, Ethan – [hók íthen] angol 

Hawke’s Bay – [hóksz béj] angol 

Hawkesbury – [hókszböri] angol 
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Hawking, Stephen – [hóking sztívn] angol 

Hawkins, Coleman – [hókinsz kólmen] angol 

Hawksbee, Francis – [hókszbí fransziz] angol 

Hawks, Howard – [hóksz hauard] angol 

Hawksmore, Nicholas – [hókszmór nikolasz] angol 

Hawn, Goldie – [hón góldi] angol 

Haworth, Sir Walter Norman – [hóörth ször volter normen] v. [hauörth…] angol 

Hawthorne, Nathaniel – [hóthorn nethenjel] angol 

Häxan – [hekszan] svéd 

Haya de la Torre, Victor Raúl – [aja de la torre viktor raul] spanyol 

Hayden, Ferdinand – [héjdn ferdinend] angol 

Haydn, Joseph – [hejdn józef]; [hajdn …] német 

Haydn, Michael – [hejdn mihael]; [hajdn …] német 

Haydon – [héjdon] angol 

Hayek, Friedrich August von – [hájek frídrih auguszt fon] német 

Hayes, Joanna – [héjz dzsóena] angol 

Hayes, Rutherford – [héjz raderford] angol 

Hayford, John Filmore – [héjford dzson filmór] angol 

Hayley Jane – [héjli dzséjn] angol 

Haymarket – [héjmárkit] angol 

Haynes, Tiger – [héjnz tájger] angol 

Haynesville – [héjnzvil] angol 

Haysville – [héjzvil] angol 

Hayter, Stanley Williams – [héjter sztenli viljemz] 

Haywood, Graham – [héjvud gréjem] angol 

Haywood, William Dudley – [héjvud viljem dadli] angol 

Hayworth, Rita – [héjvörth ríta] angol 

Hazebrouck – [azbruk] francia 

Hazlerig – [héjzlerig] angol 

Hazlitt, William – [hezlit viljem] v. [héjzlit …] angol 

HDD lásd Hard Disk Drive 

HDLC lásd High-level … 

head arrangemant – [hed eréjndzsment] angol 

Head House Square – [hed hauz szkver] angol 

Headlam – [hedlem] angol 

Headley, Glenne – [hedli glen] angol 

Headline Public Relations – [hedlájn pablik riléjsnz] angol 

head-set – [hedszet] angol 

Heagerty – [hegerti] angol 

Healey & Baker – [híli end béjker] angol 

Healey, Eunice – [híli júnisz] angol 

Heaney, Seamus – [híni séjmasz] angol 

HEAO lásd High Energy Astronomy … 

Hearn, Lafcadio – [hörn lefkéjdjó] angol 

Hearst, Patty – [hörszt peti] angol 

Hearst, William Randolph – [hörszt viljem rendolf] angol 

Heartfield, John – [hártfíld dzson] angol 
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Heart’s Delight – [hártsz dilájt] angol 

Hearts of the World – [hártsz av dö vörld] angol 

Heath, Edward – [híth edvárd] angol 

Heathcliff – [híthklif] angol 

Heathcoat – [híthkót] angol 

Heathcote – [hethkot] angol 

Heathrow – [híthró] angol 

Heatley, Danny – [hítli deni] angol 

heat sink – [hít szink] angol 

Heaven and Earth – [hevn and örth] angol 

Heaven’s My Destination – [hevnz máj desztinéjsn] angol 

heavy metal – [hevi metal] angol 

Heaviside, Oliver – [heviszájd oliver] angol 

Hébert, Jacob René – [eber zsakob röné] francia 

hebraica – [hebraika] latin 

Hecate – [hekaté] görög 

Hecho – [ecso] spanyol 

Hector – [hektór] görög 

Hecuba – [hekuba] latin 

Hédauville – [edovil] francia 

Heda, Willem Claesz. – [héda villem klász-zón] holland 

Heddie, Kathleen – [hedi kethlín] angol 

Hedin, Sven Gustav – [hédin szven güsztáv] svéd 

Hédouin, Edmond – [eduen edmon] francia 

Hedychium densiflorum – [hedihium denziflórum] latin 

Hedysarum coronarium – [hediszárum koronárium] latin 

Heegan, Sylvester – [hígen szilveszter] angol 

Heem, Jan Davidsz. de – [hém jan dávidsz-zón dö] holland 

Heemskerck, Jan – [hémszkerk jan] holland 

Heemstede – [hémsztéde] holland 

Heep, Uriah – [híp jurája] angol 

Heerlen – [hérlen] holland 

Heeswijk, Max van – [hészvejk maksz fan] holland 

Hefele, Melchior – [héfele melhior] német 

Hegel, Wilhelm Friedrich – [hégel wilhelm frídrih] német 

Heiestad, Tor – [hejeszta túr] norvég 

Heifetz, Jascha – [hejfec jasa] német 

Heighton – [héjton] angol 

Heighway – [hájvéj] angol 

Heiligenkreuz – [hejligenkrajc] német 

Heinävesi – [hejneveszi] finn 

Heine, Heinrich – [hejne hejnrih] német 

Heinemann – [hejneman] német; [hájnemen] angol 

Heinerscheid – [hejnersejd] német 

Heinrich Brielach – [hejnrih brílah] német 

Heintz, Heinz – [hejnc] német 

Heisenberg, Werner Karl – [hejzenberg verner karl] német 
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Heissenbüttel, Helmut – [hejszenbüttel helmut] német 

Heister, Siegbert – [hejszter zígbert] német 

Heist-op-den-Berg – [hejszt op den berh] holland 

Heizer, Michael – [hájzer májkl] angol 

Helechal – [elecsál] spanyol 

Helene Harms – [helíne hármz] angol 

Helen Lewis – [helin lúiz] angol 

Helgesen, Finn – [heljeszen fin] norvég 

helianthemum – [heliantémum] latin 

Helianthemum nummularium – [heliantémum nummulárium] latin 

Helianthemum oelandicum – [heliantémum őlandikum] latin 

Helianthus – [heliantusz] latin 

Helianthus tuberosus – [heliantusz tuberózusz] latin 

Helicanus – [helikánusz] latin 

Helichrysum coralloides – [helikrízum koralloidész] latin 

Helictotrichon sempervirens – [heliktotrihon szempervirensz] latin 

heliencephalitis – [heliencefalitisz] latin 

Heliogabalus – [heliogabálusz] latin 

Heliopsis helianthides – [heliopszisz heliantidész] latin 

Hellaakoski, Aaro – [hellákoszki áró] finn 

Hellaakoski, Pentti – [hellákoszki penti] finn 

helleborus – [helleborusz] latin 

Helleborus cyclophyllus – [helleborusz ciklofillusz] latin 

Heller, Joseph – [heler dzsózef] angol 

Helmholtz, Hermann von – [helmholc herman fon] német 

helminthiasis – [helmintiázis(z)] latin 

Héloïse – [eloiz] francia 

Heloniopsis orientalis – [helóniopszisz orientálisz] latin 

Helsingborg – [helszingborj] svéd 

Helsingfors – [helszingfurs] svéd 

Helsingin Sanomat – [helszingin szanomat] finn 

Helsingør – [helsingőr] dán 

Helsinki – [helszinki]; [*helzinki] finn 

Helvellyn – [helvelin] angol 

Helvétius, Claude Adrien – [elvesziüsz klod adrien] francia 

Hemessen, Jan van – [hémesszen jan fan] holland 

Hemingway, Ernest – [hemingvéj örneszt] angol 

Hemisphaerius ornatus – [hemiszfériusz ornátusz] latin 

Hemmings, David – [hemingz déjvid] angol 

Henchard, Michael – [hencsárd májkl] angol 

Hench, Philip Shoewalter – [hencs filip súvolter] angol 

Hendaye – [andaj] francia 

Henderson, Eugene – [henderszon júdzsín] angol 

Henderson the Rain King – [henderszon dö réjn king] angol 

Hendricks, Christina – [hendriksz krisztina] angol 

Hendricks, John – [hendriksz dzson] angol 

Hendrix, Jimi – [hendriksz dzsimi] angol 
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Heneage – [henidzs] angol 

Henie, Sonja – [hení szonja]; [henni…] norvég 

Henin-Hardenne, Justine – [enen ardenn zsüsztin] francia 

Hennagan, Monique – [henegen monik] angol 

Hennebeau – [enöbó] francia 

Hennebicque, André – [enöbik andré] francia 

Henneqin de Bruges, Jean de Bandol – [enöken dö brüzs zsan dö bandol] francia 

Hennessy – [eneszi] francia 

Henriade – [anriád] francia 

Henri Brulard – [anri brülár] francia 

Henrichemont – [anrismon] francia 

Henri de Marsay – [anri dö marsze] francia 

Henriette de Mortsauf – [anriet dö mortszof] francia 

Henrique el Navegador – [enrik el navegador] portugál 

Henriquet-Dupont, Louis-Pierre – [anrike düpon lui pjer] francia 

Henri Sainte-Claire Deville – [anri szentkler dövil] francia 

Henry Brulard – [anri brülár] francia 

Henry Esmond – [henri ezmond] angol 

Henry, Frederic – [henri fredrik] angol 

Henry Harcourt-Reilly – [henri hárkórt rájli] angol 

Henry Higgins – [henri higinz] ango 

Henry, Joseph – [henri dzsózef] angol 

Henry Maartens – [henri mártenz] angol 

Henry Pelham – [henri pelem] angol 

Henryson, Robert – [henriszon robert] angol 

Henry, Thierry – [anri tjeri] francia 

Henze, Hans – [hence hansz] német 

Heodes virgaurae ssp. pyronitens – [heodész virgauré szubszpeciesz pironitensz] latin 

hepatisatio – [hepatizáció] latin 

hepatitis chronica – [hepatitisz krónika] latin 

Hepburn, Audrey – [hepbörn ódri] angol 

Hepburn, Katharine – [hepbörn kethrin] angol 

Hepplewhite, George – [heplvájt dzsordzs] angol 

heptadactylia – [heptadaktilia] latin 

Hepworth, Barbara – [hepvörth bárbara] angol 

Herăstrău – [herösztröu]; [herasztrau] román 

Hérault de Séchelles, Marie-Jean – [eró dö szesel mari zsan] francia 

Herbault – [erbó] francia 

Herbert, George – [hörbert dzsordzs] angol 

Herbert, Johnny – [hörbert dzsoni] angol 

Herbeumont – [erbömon] francia 

Herbignac – [erbinyak] francia 

Herbin, Auguste – [erben ogüszt] francia 

Herculaneum – [herkuláneum] latin 

Herculano de Carvalho, Alexandre – [irkulanu di karvalju alekszandr] portugál 

Hercule Poirot – [erkül poaró] francia 

Héré de Corny, Emmanuel – [ere dö korni emanüel] francia 
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Heredia, José Maria – [eredia hoszé maria] spanyol 

Hérédia, José-Maria de – [eredia zsozé maria dö] francia 

Herefordshire – [hírfordsör] angol 

Herengracht – [hérenhraht] holland 

Hereward – [herivord] angol 

Heriaeus savignyi – [heriéusz szavinyii] latin 

Héricart de Thury, François – [erikár dö türi franszoa] francia 

Héricourt-en-Caux – [erikur an kó] francia 

Herlea, Nicolae – [herlja nikolaj]; [herlea …] román 

Herman, Jerry – [hörmen dzseri] angol 

Hermannsschlacht – [hermansz-slaht] német 

Herman, Woody – [hörmen vudi] angol 

Hermigua – [ermigva] spanyol 

Hermite, Charles – [ermit sarl] francia 

Hermite, Tristan d’ – [ermit trisztand] francia 

Hermodactylis tuberosus – [hermodaktilisz tuberózusz] latin 

Hermosillo – [ermosziljó] spanyol 

Hernández, Jorge – [ernandesz horhe] spanyol 

Hernández, Miguel – [ernandesz migel] spanyol 

Hernani – [ernani]; [ernáni] francia 

Herne – [hőrn] angol 

hernia incarcerata – [hernia inkarceráta] latin 

hernia ischiorectilis – [hernia iszkiorektilisz] latin 

Heroët, Antoine – [eroe antoan] francia 

Hérold, Louis – [erold lui] francia 

Héron de Villefosse, Antoine – [eron dö vilfosz antoan] francia 

Héroult, Paul – [eru pól] francia 

Herpain, Denise – [erpen döniz] francia 

herpes gestationis – [herpesz gesztációnisz] latin 

herrenvolk – [herrenfolk] német 

Herrera, Angel – [errera anhel] spanyol 

Herrera, Juan de – [errera huan de] spanyol 

Herrera y Reissig, Julio – [errera i rejszig huljó] spanyol 

Herrick, Robert – [herik robert] angol 

Herrlisheim – [erliszem] francia 

Herschbach, Dudley Robert – [hörsbak dadli robert] angol 

Herschel, John – [hörsel dzson] angol 

Herschel, Wilhelm – [hersel vilhelm] német 

Hersey, John – [hörszi dzson] angol 

Hershey, Barbara – [hörsi bárbara] angol 

Hershman, Joel – [hörsmen dzsóel] angol 

Hersilia – [herszilia] latin 

Hertford – [hárford] v. [hártford] brit angol; [hörtford] amerikai angol 

Hertfordshire – [hártfordsír] v. [hárfordsör] angol 

Hertogenbosch – [hertóhenbosz] holland 

hertz – [herc] német 

Hervey – [hárvi] v. [hörvi] angol 
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Herwegh, Georg – [hervég georg] német 

Herzeloyde – [hercelojde] német 

Herzl, Theodor – [hercl teodor] német 

Herznach – [hercnah] német 

Herzog, Werner – [hercog verner] német 

Hesdin, Jacquemart – [eden zsakmar] francia 

Hesperaloë parviflora – [heszperaloé parviflóra] latin 

Hesperia comma – [heszperia komma] latin 

Hesperocallis undulata – [heszperokallisz unduláta] latin 

Hesse, Hermann – [hessze herman] német 

Hesse, Ruth – [hessze rút] német 

Hesslich, Lutz – [heszlih luc] német 

Hess, Rudolf – [hesz rudolf] német 

Hester Prynne – [heszter prin] angol 

heterotrichosis – [heterotrihózis(z)] latin 

Heuchera cylindrica – [hajhera cilindrika] latin 

Heudebouville – [ődöbuvil] francia 

Heure espagnol, L’ lásd L’heure espagnol 

heuriger – [hajriger] német 

Heuss, Alfred – [hajsz alfréd] német 

Hevelius, Johannes – [heveliusz johannesz] latin 

Hewish, Sir Anthony – [hjúis ször entoni] angol 

Hewitt, Lleyton – [hjúit lejton] angol 

Hewlett Packard Hungary – [hjúlit pekárd hangeri] angol 

hexachord – [hekszakord] angol 

hexadactylia – [hekszadaktilia] latin 

Hexam, Lizzie – [hekszem lizi] angol 

Hexateuchus – [hekszateukhusz] latin 

Hexham – [hekszem] angol 

Heyden, Jan van der – [hejden jan fander] holland 

Heyerdahl, Thor – [hejerdál túr] norvég 

Heym, Stefan – [hejm stefán] német 

Heyse, Paul – [hejze paul] német 

Heysham – [hísem] angol 

Heyward, Dubose – [héjvord djúbóz] angol 

Heywood, John – [héjvud dzson] angol 

Hiawatha – [hájevotha] angol 

Hibbertia scandens – [hibbertia szkandensz]; [hibbercia …] latin 

Hibiscus syriacus – [hibiszkusz sziriakusz] latin 

hic et nunc – [hik et nunk] latin 

hic iacet – [hik jacet] latin 

Hickok, James Butler – [hikok dzséjmz batler] angol 

Hicks, Sir John Richard – [hiksz ször dzson ricsárd] angol 

Hicky, Theodore – [hiki thiodór] angol 

Hidişelu de Sus – [hidiselu de szusz] román 

Hielkema, Willem – [hílkéma villem] holland 

Hieronymus Coignard – [jeronimüsz koanyár] francia 
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Hierro, José – [jerró hoszé] spanyol 

Hiers-Brouage – [ijer bruázs] francia 

Hietzing – [hícing] német 

Higgins, Henry – [higinsz henri] angol 

Higham, Charles – [hájem csárlz] angol 

High Barnet – [háj bárnit] angol 

High Church – [háj csörcs] angol 

High Energy Astronomy Observatory (HEAO) – [háj enerdzsi esztronomi obzörvetori] 

angol 

high fidelity – [háj fideliti] angol 

Highgate – [hájgit] v. [hájgéjt] angol 

Highgate Torch – [hájgéjt torcs] angol 

High Holborn – [háj hóborn]; [… holborn] angol 

high-key – [háj kí] angol 

highlander – [hájlender] angol 

Highland Rose – [hájlend róz] angol 

High-level Data Link Control (HDLC) – [háj level déjte link kontrol] angol 

high life – [háj lájf] angol 

high speed dubbing – [háj szpíd dabing] angol 

high-tech – [hájtek] angol 

High Wycombe – [háj vikom] angol 

Higuchi Ichio – [higucsi icsió] japán 

Higuer – [iger] spanyol 

Higuera de Zaragoza – [igera de szaragosza] spanyol 

Higueruela – [igervela]; [igeruela] spanyol 

Higüero – [igveró]; [igueró] spanyol 

hijacking – [hájdzseking] angol 

Hija del aire, La lásd La hija del aire 

Híjar – [ihár] spanyol 

Hillary, Edmund Percival – [hileri edmond pörszivel] angol 

Hill, Damon – [hil déjmon] angol 

Hillerød – [hilerő] dán 

Hillery, Patrick John – [hileri petrik dzson] angol 

Hilliard, Nicholas – [hiljárd nikolasz] angol 

Hillman, Harry – [hilmen heri] angol 

Hillsborough – [hilzboró] angol 

Hillyard, George – [hiljárd dzsordzs] angol 

Hi-Lo’s – [hájlóz] angol 

hilus nuclei dentati – [hílusz nuklei dentáti] latin 

Hilversum – [hilferszöm] holland 

Hinchcliffe – [hincsklif] angol 

Hinc illae lacrimae – [hink illé lakrimé] latin 

hinc ira – [hink íra] latin 

Hindley Earnshaw – [hindli örnsó] angol 

Hine, Lewis Wicks – [hájn luiz viksz] angol 

Hines, Earl – [hájnz örl] angol 

Hines, James – [hájnz dzséjmz] angol 
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Hinojosa de Duero – [inohosza de duero] spanyol 

Hinshelwood, Cyril Norman – [hinselvud sziril normen] angol 

Hinterseer, Ernst – [hinterzéer ernszt] német 

Hippocrepis comosa – [hippokrepisz komóza] latin 

Hippolais icterina – [hippolaisz ikterína] latin 

Hippolyta – [hippolüté] görög; [hippolita] latin 

Hippolyte et Aricie – [ipolit e ariszi] francia 

Hippophaë rhamnoides – [hippofaé ramnoidész] latin 

Hippopotamus amphibius – [hipopotámusz amfibiusz] latin 

Hirondelle – [irondel] francia 

Hirotsu Ryuro – [hirocu rjúró] japán 

Hirschvogel, Augustin – [hirsfógel augusztin] német 

hirsutismus – [hirszutizmus(z)] latin 

Histoire du chevalier Des Grieux et Manon Lescaut – [isztoár dü sövaljé de grjő e 

manon leszkó] francia 

Histoire du soldat, L’ lásd L’histoire du soldat 

Historia est magistra vitae – [hisztória eszt magisztra víté] latin 

Hitchcock, Alfred – [hicskok elfred] angol 

Hitchings, George Herbert – [hicsingz dzsordzs hörbert] angol 

HIV lásd Human Immuno-deficiency Virus 

Hjalmar Ekdal – [jalmar ékdál] norvég 

Hjejle, Iben – [jajle íben] dán 

Hjellemo, Ole – [jellemú úle] norvég 

Hjelm, Peter Jakob – [jelm péter jákob] svéd 

Hjelmslev, Louis – [jelmszleu luisz] dán 

Hjelmsøya – [jelmszőja] norvég 

Hjertenæs Andersen, Astrid – [jertenesz annersen asztri] norvég 

Hjorthagen – [jurthágen] svéd 

Hjortø, Knud – [jordő knúd] dán 

Hoa Binh – [hva biny] vietnami 

Hoa Hao – [hva hau] vietnami 

Hoang Anh – [hvang any] vietnami 

Hoang Cao Khai – [hvang kau haj] vietnami 

Hoang Giang – [hvang zsang] vietnami 

Hoang Xuan Nhi – [hvang svan nyi] vietnami 

Hoare, Samuel – [hór szemjuel] angol 

Hobbema, Meindert – [hobbema mejndert] holland 

Hobbes, Thomas – [hobz tomasz] angol 

Hobhouse, Leonard Trelawney – [hobhaus lenard trelóni] angol 

Hobson, John Atkinson – [hopszon dzson etkinzon] angol 

Hoccleve, Thomas – [hoklív tomasz] angol 

Hoc est enim corpus meum – [hok eszt enim korpusz meum] latin 

hochdeutsch – [hohdajcs] német 

Hoche, Louis Lazare – [os lui lazar] francia 

Hochhuth, Rolf – [hohút rolf] német 

Hô Chi Minh – [ho csi miny]; [ho si min] vietnami 

Hochstein, Wolfgang – [hóhstejn volfgang] német 
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Hochwälder, Fritz – [hóhvelder fric] német 

Hockney, David – [hokni déjvid] angol 

Hoc opus, hic labor est – [hok opusz hik labor eszt] latin 

Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas – [hok volo szik jubeo szit pró racióne 

voluntasz] latin 

Hodell, Åke – [hudel óke] svéd 

Hodges, William – [hodzsiz viljem] angol 

Hodgkin, Alan Lloyd – [hodzskin elen lojd] angol 

Hodgson, Georg Richie – [hodzs-zon dzsordzs ricsi] angol 

Hodošan – [hodosan] horvát 

Hodža, Milan – [hodzsa milan] szlovák 

Hoechst AG – [höhszt ágé] német 

Hoecke, Jan van de – [hukke jan fan dö] holland 

Hoefnagel, Georg – [húfnáhel heorh] holland 

Hoegaarden – [húhárden] holland 

Hoek van Holland – [huk fan holland] holland 

Hoelscher, Ludwig – [hölser ludvig] német 

Hoel, Sigurd – [húl szigür] norvég 

Hoenig, Heinz – [hőnig hejnc] német 

Hoernes, Moritz – [hörnesz móric] német 

Hoeselt – [húszelt] holland 

Hoetger, Bernhard – [hőtger bernhárd] német 

Hoey – [hóji] angol 

Hofhaymer, Paulus – [hófhajmer paulusz] német 

Hoffmann, Dustin – [hofmen dasztin]; [hofman …] angol 

Hofmannsthal, Hugo von – [hófmansztál húgó fon] német 

Hofstede de Groot – [hofsztéde de hrót] holland 

Hogan Hartson LLP – [hógen hártszon elelpí] angol 

Hogarth, William – [hógárth viljem] angol 

Hoghiz – [hogiz] román 

Hogwood, Christopher – [hogvud, krisztofer] v. [hagvud …] angol 

Hohenlohe – [hóenlóe] német 

Hohenstauf – [hóenstauf] német 

Hohenstein-Emsthal – [hóenstejn emsztál] német 

Hohenzollern – [hóencollern] német 

Hohmann, Walter – [hóman valter] német 

Hohnbach – [hónbah] német 

Holbach, Paul Henri Thierry – [olbak pol anri tjeri] francia 

Holbæk – [holbeg] dán 

Holbech – [hólbícs] angol 

Holbein, Hans – [holbejn hansz] német 

Holborn Viaduct – [hóborn vájedakt]; [holborn …] angol 

Holbourne – [holbörn] angol 

Holbrooke, Joseph – [holbruk dzsózef] angol 

Holbrook, Richard – [holbruk ricsárd] angol 

Holburn – [holbörn] angol 

Holden Caulfield – [hólden kólfíld] angol 
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Holgersson, Nils – [holgerson nilsz] svéd 

Holguín – [olgin] spanyol 

Holguín, Guillermo Uribe – [olgin giljermó uribe] spanyol 

Holiday, Billie – [holidéj bili] angol 

Holinshed – [holinsed] angol 

Hollerith, Herman – [holerith hörmen] angol 

Holley, Robert – [holi robert] angol 

Hollingshead – [holinkszhed] angol 

Holloway, John – [holovéj dzson] angol 

Holloway, Stanley – [holovéj sztenli] angol 

Hollum – [hollöm] holland 

Holly Golightly – [holi gólájtli] angol 

Hollywood – [holivud] angol 

Holmes, Kelly – [hómz keli] angol 

Holmes, Larry – [hómz leri] angol 

Holmes, Oliver Wendell – [hómz oliver vendel] angol 

Holmsjön – [holmsőn] svéd 

holocaust – [holokauszt] angol 

Holodiscus discolor – [holodiszkusz diszkolor] latin 

holorachischisis – [holorahiszkízis(z)] latin 

Holøydal – [húlöjdál] norvég 

Holsten – [holszten]; [*holstejn] német 

Holtman, Jacques – [oltman zsak] francia 

Holum, Dianne – [hólam dájen] angol 

Holy Cross – [hóli krosz] angol 

Holyhead – [holihed] angol 

Holyoake – [holiók] angol 

Holystone – [hólisztón] angol 

Holy Trinity Church – [hóli triniti csörcs] angol 

Holywell – [holivel] angol 

Holzbauer, Ignaz von – [holcbauer ignác fon] német 

Homais – [ome] francia 

hombre – [ombre] spanyol 

Home, Alec Douglas – [hjúm elek daglesz] angol 

Home Comfort – [hóm komfort] angol 

Home is best – [hóm iz beszt] angol 

home page – [hóm péjdzs] angol 

home rule – [hóm rúl] angol 

Homer, Winslow – [hómer vinszló] angol 

home shopping – [hóm soping] angol 

homespun – [hómszpan] angol 

Homestead – [hómszted] angol 

Homfray – [hamfri] angol 

hommage – [omázs] francia 

homodontia – [homodoncia] latin 

homoeostasis – [homöosztázisz] v. [homeosztázis] latin 

homo erectus – [homó erektusz] latin 
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homo ergaster – [homó ergasztér] latin 

homo faber – [homó fáber] latin 

homo habilis – [homó habilisz] latin 

Homo homini lupus – [homó homini lupusz] latin 

homo novus – [homó nóvusz] latin 

homo oeconomicus – [homó ökonomikusz] latin 

homo primigenius – [homó primigeniusz] latin 

Homo proponit, (sed) Deus disponit – [homo proponit szed deusz diszponit] latin 

homo publicus – [homó publikusz] latin 

homo regius – [homó régiusz] latin 

Homorodu de Mijloc – [homorodu de mizslok] román 

homo sapiens – [homó szapiensz] latin 

Homo sum, nil humani a me alienum puto – [homo szum nil humáni a mé aliénum putó] 

latin 

homo unius libri – [homó uniusz libri] latin 

homunculus – [homunkulusz] latin 

Hondecouter, Melchior de – [hondekauter melhior dö] holland 

Honduras – [ondúrasz]; [hondurasz] spanyol 

Honecker, Erwin – [hóneker ervin] német 

Honegger, Arthur – [oneger artür]; [honegger …] francia 

Honesdale – [hónzdéjl] angol 

Honesta mors turpi vita potior – [honeszta morsz turpi vítá pocior] latin 

honestas publica – [honesztasz publika] latin 

honestiores – [honesztioresz] latin 

honestus – [honesztusz] latin 

Honeybourne – [hanibórn] angol 

Honey Grove – [hani gróv] angol 

Honeywell – [hanivel] angol 

Honfleur – [onflőr] francia 

hongroyeur – [ongroajőr] francia 

Honnecourt, Villard de – [onökur vilar dö] francia 

Honneur et patrie – [onőr e patri] francia 

Honoré Haudouin – [onoré oduen] francia 

Honorine de Brabant – [onorin dö braban] francia 

honoris causa – [honorisz kauza] latin 

Honorius Flavius – [honoriusz fláviusz] latin 

honourable – [onorebl] angol 

Honthorst, Gerrit van – [honthorszt herrit fan] holland 

Hoofddorp – [hófdorp] holland 

Hooft, Pieter Corneliszoon – [hóft píter kornélisz-zón] holland 

Hoogenband, Pieter van den – [hóhenband píter fanden] holland 

Hoogenhout, Casparus – [hóhenhaut kaszparusz] afrikaans 

Hoogeveen – [hóhefén] holland 

Hooghly – [húgli] angol 

Hoogh, Pieter de – [hóh píter dö] holland 

Hoogstraten, Willem van – [hóhsztráten villem fan] holland 

Hoogvliet – [hóhflít] holland 
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Hooker Creek – [huker krík] angol 

Hooke, Robert – [huk robert] angol 

Hookstone White – [huksztón vájt] angol 

Hoopman, Beau – [hupmen bó] angol 

Hoorn – [hórn] holland 

Hoorne, Filips van Montmorency – [hórne filipsz fan monmoranszi] holland 

Hoover, Herbert Clark – [húver hörbert klárk] angol 

Hope, Bob – [hóp bob] angol 

Hopetoun – [hóptaun] angol 

Hopkins, Anthony – [hopkinsz entoni] angol 

Hopkins, Gerard Manley – [hopkinsz dzserard menli] angol 

Hopley, Elizabeth – [hopli elizebeth] angol 

Horace Benbow – [horisz benbó] angol 

Horace Pendyce – [horisz pendájsz] angol 

Horatio – [horéjsjó]; [horáció] angol 

Horatius Flaccus, Quintus – [horáciusz flakkusz kvintusz] latin 

Horcajo de Santiago – [orkahó de szantjágó] spanyol 

Horenstein, Jascha – [hórnstejn jasa] német 

Horgeşti – [hordzsesty] román 

Hořice – [horzsice] cseh 

Hornblower – [hornblóer] angol 

Horncastle – [hornkászl] angol 

Horne, Marilyn – [horn merilin] angol 

Horne, Richard Henry – [horn ricsárd henri] angol 

Horn of Plenty – [horn av plenti] angol 

hornpipe – [hornpájp] angol 

Hornschach – [hornsah] német 

Hornu – [ornü] francia 

Horoatu Crasnei – [horoatu krasznej]; [horvatu …] román 

horribile dictu – [horríbile diktu] latin 

horror vacui – [horror vákui] latin 

hors concours – [or konkur] francia 

hors d’oeuvre – [or dővr] francia 

Horse Guards – [horsz gárdz] angol 

horse-power (HP) – [horsz pauer] angol 

Horseshoe – [horsz-sú] angol 

Horsham – [horsem] angol 

Horta de Ebro – [orta de evro]; [… ebro] spanyol 

Hortensio – [ortenzió] olasz 

Hortezuela – [orteszvela]; [orteszuela] spanyol 

Hortigüela – [ortigvela]; [ortiguela] spanyol 

hortus conclusus – [hortusz konklúzusz] latin 

Horyniec-Zdrój – [horinyec zdruj] lengyel 

Horyszów – [horisuf] lengyel 

Hoskins, John – [hoszkinz dzson] angol 

hospes – [hoszpesz] latin 

hospice – [hoszpisz] angol 
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Hospicio de San Luis – [oszpiszjo de szan luisz] spanyol 

Hossein, Robert – [oszen rober] francia 

host – [hószt] angol 

Hosta crispula – [hoszta kriszpula] latin 

Hosta rectifolia – [hoszta rektifólia] latin 

hostess – [hósztisz]; [hosztesz] angol 

Hostin, Louis – [oszten lui] francia 

Hostius Hostilius – [hosztiusz hosztiliusz] latin 

Hôtel Cujas – [otel küzsasz] francia 

Hôtel d’Aumont – [otel domon] francia 

Hôtel de Beauvais – [otel dö bove] francia 

Hôtel de Cluny – [hotel dö klüni] francia 

Hôtel de Sens – [otel dö szansz] francia 

Hôtel des Invalides – [otel dez envalid] francia 

Hôtel de Sully – [otel dö szüli] francia 

Hôtel de Ville – [otel dö vil] francia 

Hôtel-Dieu – [otel djő] francia 

Hôtel Matignon – [otel matinyon] francia 

hot key – [hot kí] angol 

hot spot – [hot szpot] angol 

Hotspur – [hotszpör] angol 

Houbraken, Arnold – [haubráken arnold] holland 

Houckgeest, Gerrit – [haukhészt herrit] holland 

Houdelaincourt – [udölenkur] francia 

Houdini, Harry – [hudini heri] angol 

Houdon, Jean-Antoine – [udon zsan antoan] francia 

Houécourt – [uekur] francia 

Houeillés – [uejé] francia 

Houffalize – [ufaliz] francia 

Hough, Stephen – [hof sztívn] angol 

Houghton-le-Spring – [hótn li szpring] angol 

Houilles – [ujj] francia 

Houndspool Ruby – [haundszpúl rúbi] angol 

Hounsfield, Sir Godfrey – [haunszfíld ször godfri] angol 

Hounslow – [haunzló] angol 

Houphouët-Boigny, Félix – [ufue boanyi feliksz] francia 

Hourticq, Louis – [urtik lui] francia 

Hourtin – [urten] francia 

Houser, Clarence – [hauzer klerensz] angol 

Houser, Jerry – [hauzer dzseri] angol 

Houses of Parliament – [hauziz av párlöment] angol 

Housman, Alfred Edward – [hauszmen elfred edvárd] angol 

Houssai, Bernardo – [usszaj bernardó] spanyol 

Houston – [hjúszton] (városnév); [húszton] (személynév) angol 

Houyet – [uje] francia 

Hovedøya – [húvedőja] norvég 

hovercraft – [hoverkráft] angol 
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Howard, Leslie – [hauárd lezli] angol 

Howe, Gordon – [hau gordon] angol 

Howells, William Dean – [hauelz viljem dín] angol 

Howland – [haulend] angol 

Howley – [hauli] angol 

Howorth – [hauörth] angol 

Howse – [hauz] angol 

How the West Was Won – [hau dö veszt vaz von] angol 

Hoxha, Enver – [hodzsa enver] albán 

Hoya carnosa – [hojja karnóza] latin 

Hoy, Andrew – [hoj endrú] angol 

Høyanger – [hőjanger] norvég 

Hoyerswerda – [hójerszverda] német 

Hoylake – [hojléjk] angol 

Hoyle, Sir Fred – [hojl ször fred] angol 

Högsby – [hőkszbű] svéd 

Hörby – [hörbű] svéd 

HP lásd horse-power … 

Hrabanus Maurus, Maxentius – [hrabánusz maurusz makszenciusz] latin 

Hradčany – [hradcsani] cseh 

Hradiště – [hradistye] cseh 

Hrdlička – [hrdlicska] cseh 

Hronský-Beňadík – [hronszkí benyagyík] szlovák 

Hrušínsky, Rudolf – [hrusínszki rudolf] cseh 

Huagaruancha – [vagarvancsa] spanyol 

Huascarán – [vaszkaran] spanyol 

Hubbard Creek – [haberd krík] angol 

Hubble, Edwin Powell – [habl edvin pauel] angol 

Hubert de Burgh – [hjúbert dö börg] angol 

Hubert, Jean-Loup – [über zsan lu] francia 

Hubscher, Cathérine – [üpszer katerin] francia 

Huch, Ricarda – [huh rikárda] német 

Huchet, Eric – [üse erik] francia 

Huckleberry Finn – [haklberi fin] angol 

Huddersfield – [haderzfíld] angol 

Huddleston – [hadlszton] angol 

Hudson – [hadzn]; [*hödzön] angol 

Huelgas Reales – [velgasz realesz] spanyol 

Huelsenbeck, Karl Richard – [hülszenbek karl rihárd] német 

Huelva – [velva] spanyol 

Huerta, Victoriano – [verta viktorjánó] spanyol 

Huesca – [veszka] spanyol 

Huescar – [veszkár] spanyol 

Huet, Pierre Daniel – [üe pjer daniel] francia 

Huggins, Charles Brentan – [haginz csarlz brenten] angol 

Hughes, James Langston – [hjúz dzséjmz lengszton] angol 

Hughes, Jason – [hjúz dzséjszon] angol 
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Hugh McVey – [hjú mekvéj] angol 

Hugo, Victor – [ügó viktor] francia 

Hugsted, Petter – [hükszte petter] norvég 

Huguet d’Ivry – [üge divri] francia 

Huguet, Jaume – [üge zsom] francia 

Huidobro, Vicente – [ujdovró viszente]; [ujidobró …] spanyol 

Huigens, Constantijn – [höjhensz konsztantejn] holland 

Huillier, Gérard – [ujié zserár] francia 

Huis clos – [üji klo] francia 

Huismes – [üjim] francia 

Huisne – [üjin] francia 

Huízar, Candelario – [ujiszár kandelárjó] spanyol 

Huizen – [höjzen] holland 

Huizinga, Johan – [höjzinha jóhan]; [höjzinga …]; [*hujzinga] holland 

Hull – [hal] angol 

Hulot d’Evry – [üló devri] francia 

Hulse, Russel Alan – [halsz raszel elen] angol 

Hulst, Hendrik van de – [hülszt hendrik fandö] holland 

hully-gully – [haligali] angol 

Humahuaca – [umavaka] spanyol 

Human Immuno-deficiency Virus (HIV) – [hjúmen imjúno difisenszi vájrasz] angol 

human relations – [hjúmen riléjsnz] angol 

HumanSelect International – [júmen szilekt internesönel] angol 

Humber – [hamber] angol 

Hume, David – [hjúm déjvid] angol 

Humedad – [umedad] spanyol 

humerus – [humerusz] latin 

Humiles laborant ubi potentes dissident – [humilesz laborant ubi potentesz disszident] 

latin 

Humlegården – [hümlegorden] svéd 

Humming Bird – [haming börd] angol 

Humperdinck, Engelbert – [humperdink engelbert] német 

Humphrey Chimpden Earwicker – [hamfri csimpden írviker] angol 

Humphrey, Doris – [hamfri dórisz] angol 

Humphry Clinker – [hamfri klinker] angol 

Humpty-Dumpty – [hampti dampti] angol 

Hundertwasser, Fritz – [hundertvasszer fric] német 

hundredweight – [handredvéjt] angol 

Hunedoara – [hunedvara]; [hunedoara] román 

Hungarian Language School – [hangerien lengvidzs szkúl] angol 

hungarica – [hungarika] latin 

hungaricum – [hungarikum] latin 

Hunt, Ben Davis – [hant ben déjviz] angol 

Hunter – [hanter] angol 

Huntingdon – [hantingdon] angol 

Huntington Beach – [hantington bícs] angol 

Hunt, James Leigh – [hant dzséjmz lí] angol 
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Huntsville – [hantszvil] angol 

Huon de Bordeaux – [üon dö bordó] francia 

Huppert, Isabelle – [üper izabel] francia 

Hurewicz, Witold – [hurevics vitold] lengyel 

Hurlingham – [hörlingem] angol 

Huron – [hjúron] angol 

Husák, Gustav – [huszák gusztáv] szlovák 

Husasău de Tinca – [huszaszau de tinka] román 

husky – [haszki] angol 

Husserl, Edmund – [husszerl edmund] német 

Huston, Anjelica – [hjúszton endzselika] angol 

Huston, John – [hjúszton dzson] angol 

Husum – [húzum] német 

Hutcherson, Bobby – [hacserszon bobi] angol 

Hutcheson, Francis – [hacsiszon frenszisz] angol 

Hutchinson – [hacsinszon] angol 

Hutchison – [hacsiszon] angol 

Hutton, Betty – [hatn beti] angol 

Huvudsta – [hűvüdszta] svéd 

Huxley, Aldous – [hakszli oldasz] v. [… eldasz] angol 

Huybrechts, Lode – [höjbrehc lóde] holland 

Huygens, Christiaan – [höjhensz krisztián] holland 

Huyghe, René – [üig röné] francia 

Huyot, Jean Nicolas – [üjo zsan nikola] francia 

Huysmans, Cornelis – [höjszmansz kornélisz] holland 

Huysmans, Joris-Karl – [üjszmansz zsorisz karl] francia; [höjszmansz …] holland 

Huyssens, Peter – [höjszensz péter] holland 

Huysum, Jan van – [höjszöm jan fan] holland 

Huynh Tinh Cua – [hujny tiny kva] vietnami 

Hühnchen, Leberecht – [hűnhen lébereht] német 

Hveger, Ragnhild – [véger ranhil] dán 

Hvidøvre – [vidaure] dán 

Hviezdoslav, Pavel – [hvjezdoszláv pavel] szlovák 

Hyacinth Robinson – [hájeszinth robinszon] angol 

Hyacinthella leucophaea – [hiacintella leukoféa] latin 

Hyacinthus amethystinus – [hiacintusz ametisztinusz] latin 

Hyadok – [hüádok] v. [hiádok] görög 

hyalinosis – [hialinózis(z)] latin 

hyalith – [hialit] latin 

Hyalodiscus placopus – [hialodiszkusz plakopusz] latin 

hyaloplasma – [hialoplazma] latin 

hyatidosus – [hiatidózus(z)] latin 

Hyde, Douglas – [hájd daglesz] angol 

Hyde Park Corner – [hájd párk korner] angol 

Hyde-White, Wilfrid – [hájd vájt vilfrid] angol 

Hydra – [hüdra] v. [hidra] görög 

hydradenitis – [hidradenitis(z)] latin 
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Hydrangea macrophylla – [hidrangea makrofilla] latin 

hydrargyrismus – [hidrargirizmus(z)] latin 

hydrocephalicus – [hidrocefalikus(z)] latin 

Hydrochoerus capybara – [hidrokőrusz kapibara] latin 

Hydrocleis nymphoides – [hidroklejsz nimfoidész] latin 

Hydrocodin – [hidrokodin] mesterséges 

Hydrocortison – [hidrokortizon] mesterséges 

hydromicrocephalia – [hidro-mikrocefália] latin 

hydromyoma – [hidromióma] latin 

hydronephrosis – [hidronefrózis(z)] latin 

Hydrophasianus chirurgus – [hidrofaziánusz kirurgusz] latin 

Hydrophis elegans – [hidrofisz elegansz] latin 

hydrophthalmus – [hidroftalmusz] latin 

hydrops vesicae felleae – [hidropsz vezicé felleé] latin 

hydrorrhoea – [hidrorröa]; [hidrorrea] latin 

Hydrosystem – [hájdroszisztem] angol 

Hydrous piceus – [hidrousz piceusz] latin 

Hyères – [jeer] francia 

Hygiea – [hügieja]; [higieja] görög 

Hygrophila polysperma – [higrofila poliszperma] latin 

Hylestad – [hűlesztá] norvég 

Hyman, Misty – [hájmen miszti] angol 

Hymen – [hümen]; [hímen] görög 

Hymenanthera flavum – [himenantera flávum] latin 

hymenectomia – [himenektómia] latin 

hymenopterismus – [himenopterizmus(z)] latin 

Hymenopus coronatus – [himenopusz koronátusz] latin 

hymen ruptus – [himen ruptusz] latin 

Hyndley – [hájndli] angol 

Hyndman Peak – [hájndmen pík] angol 

hyoidealis – [hioideális(z)] latin 

hyoscyaminum – [hioszciaminum] latin 

Hyoscyamus niger – [hioszciámusz niger] latin 

hypacusis – [hipakúzis(z)] latin 

hypalgesia – [hipalgézia] latin 

hyperacusis – [hiperakúzis(z)] latin 

hyperadipositas – [hiperadipózitás(z)] latin 

hyperaemia activa – [hiperémia aktíva] latin 

hyperaesthesia psychica – [hiperesztézia pszihika] latin 

hypercalcaema – [hiperkalcémia] latin 

hyperchlorhydria – [hiper-klórhidria] latin 

hyperchriaesthesia – [hiper-kriesztézia] latin 

hypercyanoticus – [hiper-cianotikus(z)] latin 

hyperglycosuria – [hiper-glikozúria] latin 

Hypericaceae – [hiperikaceé] latin 

Hypericum calycinum – [hiperikum kalicinum] latin 

Hyperion – [hüperión]; [hiperion] görög 
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hyperleucocytosis – [hiper-leukocitózis(z)] latin 

hypermyotonia – [hiper-miotónia] latin 

hypernephroma – [hipernefróma] latin 

hyperparathyreoidismus – [hiperpara-tireoidizmus(z)] latin 

hypersystole – [hiperszisztolé] latin 

hyperthymia – [hipertímia] latin 

hypertrophia prostatae – [hipertrófia prosztaté] latin 

hyper tuner – [hájper tjúner] angol 

hyphaemia – [hifémia] latin 

Hyphinoe spinosa – [hifinoé szpinóza] latin 

hyphomycetosis – [hifomicetózis(z)] latin 

hypnomysia – [hipnomízia] latin 

Hypnus – [hüpnosz]; [hipnosz] görög 

Hypocephalus armatus – [hipocefalusz armátusz] latin 

hypochondria – [hipohondria]; [hipokondria] latin 

hypocorticalismus – [hipo-kortikalizmus(z)] latin 

hypodermoclysis – [hipodermoklízis(z)] latin 

Hypoëstes sanguinolenta – [hipoesztész szangvinolenta] latin 

Hypo Leasing – [hájpó lízing] angol 

hypomastia – [hipomasztia] latin 

hypophysectomia – [hipofizektómia] latin 

hypoplasia cordis – [hipoplázia kordisz] latin 

hypopselaphesia – [hipopszelafézia] latin 

hypoptyalismus – [hipoptializmus(z)] latin 

hypospadiasis glandis – [hiposzpadiázisz glandisz] latin 

hypothymia – [hipotímia] latin 

hypothyreoidismus – [hipo-tireoidizmus(z)] latin 

Hypoxis capensis – [hipokszisz kapenzisz] latin 

Hypsela reniformis – [hipszela réniformisz] latin 

hypsicephalia – [hipszicefália] latin 

Hypsipyle – [hüpszipülé] görög 

Hyrynsalmi – [hürünszalmi] finn 

Hyssopos officinális – [hisszoposz officinálisz] latin 

hysterolithiasis – [hisztero-litiázis(z)] latin 

hysteroptosis – [hiszteroptózis(z)] latin 

hysteroscopia – [hiszteroszkópia] latin 

Hystrix cristata – [hisztriksz krisztáta] latin 

Hyundai – [hjundéj]; [hjundaj] koreai 

Hyvärinen, Antti – [hüverinen anti] finn 

Hyvinkää – [hüvinkee] finn 
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Iablaniţa – [jablanica] román 

Iachimo – [ijekimó]; [jakimó] angol 

IAEA lásd International Atomic Energy … 

IAF lásd International Astronautical Federation 

Iago – [ijágó]; [jágó] angol 

Ialomiţa – [jalomica] román 

I am determined to prove a villain – [áj em ditörmind tu prúv e vilen] angol 

Iam proximus ardet Ucalegon – [jam proximusz ardet úkalegon] latin 

Iancu, Avram – [janku avram] román 

Ianculešti – [jankulesty] román 

Iapetus – [japetusz] latin; [iapetosz] görög 

Iarbas – [jarbasz] latin 

Iargara – [jargara] román 

Iaşi – [jas] román 

iatrochemia – [iatrokémia] latin 

IAU lásd International Astronomical Union 

Iauretê – [jaurete] portugál 

Ibagué – [ivage]; [ibage] spanyol 

Ibáñez del Campo, Carlos – [ivanyesz del kampó karlosz]; [ibanyesz …] spanyol 

Ibárruri Gomez, Dolores – [ivarruri gomesz doloresz]; [ibarruri…] spanyol 

IBBY lásd International Board on … 

I bear a charmèd life – [áj beer e csármid lájf] angol 

Iberis saxatilis – [iberisz szakszatilisz] latin 

IBM [ájbíem] lásd International Business Machines 

IBM Storage Products – [ájbíem sztóridzs prodaktsz] angol 

Ibourne – [ájbörn] angol 

IBRD lásd International Bank for … 

Ibsen, Henrik – [ipszen henrik]; [ibzen …] norvég 

IC lásd Inflatable Curtain… 

ICAO lásd International Civil Aviatic … 

Icarius – [ikáriosz] görög 

Icarus – [ikarusz] latin; [ikarosz] görög 

ICBM lásd Intercontinental Ballistic Missile 

ICC lásd International Chamber of … 

Iceberg – [ájszbörg] angol 
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ice cream – [ájsz krím] angol 

Ice Follies – [ájsz foliz] angol 

Içel – [icsel] török 

ice tea – [ájsz tí]; [*ájsz tea] angol 

ICFTU lásd International Conference of … 

Ichabod Crane – [ájkebod kréjn] angol 

Ich bin der Geist der stets verneint – [ich bin der gejszt der stétsz fernejnt] német 

ichthyologia – [ihtiológia] latin 

ichthyiologus – [ihtiológus] latin 

ichthyiosaurus – [ihtioszaurusz] latin 

ichthyismus – [ihtiizmus(z)] latin 

ichthyophag – [ihtiofág] mesterséges 

ichthyophobia – [ihtiofóbia] latin 

ichthyornis – [ihtiornisz] latin 

ichthyosis – [ihtiózis(z)] latin 

Ickornshaw – [ikornsó] angol 

Icolmkill – [íkolmkil] angol 

I come to bury Caesar, not to praise him – [áj kam tu beri szízar not tu préjz him] angol 

ICRC lásd International Committee of … 

icterohepatitis – [ikterohepatítisz] latin 

icterus – [ikterusz] latin 

icterus haemolyticus acquisitus – [ikterusz hemolitikusz akvizitusz] latin 

ictus – [iktusz] latin 

ictus caloris – [iktusz kalórisz] latin 

Idaho – [ájdehó] angol 

Iddesleigh – [idzli] angol 

Ideciu de Jos – [idecsu de zsosz] román 

id est – [id eszt] latin 

idiosyncrasia – [idioszinkrázia] latin 

Idle, Eric – [ájdl erik] angol 

IDU lásd International Democratic Union 

Idylls of the King, The lásd The Idylls of the King 

IEC lásd International Electrotechnical Commission 

Iecea Mică – [jecsja mika] román 

IEEE lásd Institute of Electrical … 

Iéna, Pont d’ – [jena pond]; [jéna …] francia 

Iepureşti – [jepuresty] román 

Iesus Hominum Salvator (IHS) – [jézusz hominum szalvátor] latin 

Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum (INRI) – [jézusz nazarénusz rex judeórum] latin 

Ifans, Rhys – [ájvensz rísz] angol 

I fear I am not in my perfect mind – [áj fír áj em not in máj pörfikt májnd] an-gol 

Igapo Açu – [igapu aszu] portugál 

Ighişu Vechi – [igisu vekj] román 

Iglesia del Salvador – [igleszja del szalvador] spanyol 

Iglesias, Enrique – [igleszjasz enrike] spanyol 

Ignaţ, Doina – [ignac dojna] román 

Ignis aurum probat, miseria fortes viros – [ignisz aurum probat mizéria fortesz virosz] 
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latin 

ignis fatuus – [ignisz fátuusz] latin 

Ignoramus et ignorabimus – [ignorámusz et ignorábimusz] latin 

Ignorantia juris non excusat – [ignorancia jurisz non exkúzat] latin 

Ignoti nulla cupido – [ignóti nulla kupido] latin 

Ignotus – [ignótusz] latin 

Igoumenitsa – [igumenica] görög 

Igreja de São Bento – [igrezsa di szaun bentu] portugál 

Iguaçu – [igvaszu] portugál 

Igualada – [igvaláda] spanyol 

Iguazú – [igvaszu] spanyol 

Igueldo – [igeldó] spanyol 

IHS lásd Iesus Hominum Salvator 

Iisaku – [íszaku] észt 

Iisalmi – [íszalmi] finn 

IISL lásd International Institute of … 

IJmuiden – [ejmöjden] holland 

IJssel – [ejszel] holland 

IJzendijke – [ejzendejke] holland 

Il barone rampante – [Il barone rampante] olasz 

Il berretto a sonagli – [il berrettó a szonalji] olasz 

Il bugiardo – [il budzsárdó] olasz 

Il cavaliere inesistente – [il kavaljere inezisztente] olasz 

Il deserto rosso – [il dezerto rosszó] olasz 

Ileana – [iljana] román 

Île-de-France – [il dö fransz] francia 

Île d’Yeu – [il djő] francia 

ileocaecostomia – [ileocékosztómia] latin 

Île Pomeguès – [il pomeg] francia 

Île-Saint-Louis – [il szen lui] francia 

Îles de Lérins – [il dö leren] francia 

Îles-de-Salut – [il dö szalü] francia 

Ilettes, Brotteau des – [ilet brotó dez] francia 

ileus – [ileusz] latin 

ileus paralyticus – [ileusz paralitikusz] latin 

Ilex serrata – [ileksz szerráta] latin 

Il faut cultiver notre jardin – [il fó kültivé notr zsarden] francia 

Il faut laisser maison et verger et jardin – [il fó leszé mezon e verzsé e zsarden] francia 

Il giardino dei Finzi-Contini – [il dzsardíno deji finci kontíni] olasz 

Il gran nemico dell’umane genti – [il gran nemíko dell umáne dzsenti] olasz 

Ilha de Paquetá – [ilja di paketa] portugál 

Ilhas de Cabo Verde – [iljas di kabu verd] portugál 

Ilhéus – [iljeusz] brazíliai portugál 

Ilieni – [iljeny] román 

Iliescu, Ion – [iljeszku jon] román 

Ilieşi – [iljes] román 

iliococcygealis – [iliokokcigeális(z)] latin 
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Ilkley – [ilkli] angol 

Iłłakowiczówna, Kazimiera – [illakovicsuvna kazsimjera] lengyel 

illaqueatio – [illakveáció] latin 

Illica, Luigi – [illika luidzsi] olasz 

Illicium anisatum – [illícium anizátum] latin 

Illidge – [ilidzs] angol 

Illinois – [ilinoji] v. [ilinojiz] angol 

Illueca – [iljueka] spanyol 

Illusions perdues, Les lásd Les Illusions perdues 

illustrissime – [illusztrisszime] latin 

Il-Maqluba – [il mahluba] máltai 

Il Messaggero – [il messzadzseró] olasz 

ILO lásd International Labour Organization … 

Il ne faut pas être plus royaliste que le roi – [il nö fó paz etr plü roajaliszt kö lö roá] 

francia 

Il porcile – [il porcsile] olasz 

Il-Qawra – [il haura] máltai 

ILS lásd Instrument Landing System 

Il vangelo secondo Matteo – [il vandzselo szekondo matteó] olasz 

Il ventaglio – [il ventaljó] olasz 

Il visconte dimezzato – [il viszkonte dimeddzátó] olasz 

Ilz – [ilc] német 

image – [imázs] francia; [imidzs] angol 

image editing – [imidzs editing] angol 

image processing – [imidzs proszeszing] angol 

Imago animi sermo est – [imágo animi szermo eszt] latin 

imbroglio – [imbroljó] olasz 

IMF lásd International Monetary Fund 

immaculata conceptio – [immakuláta koncepció] latin 

immissio penis – [immisszió penisz] latin 

immobiliser – [imobilájzer] angol 

Imogen – [imódzsen] angol 

impactatio dentis – [impaktáció dentisz] latin 

impasse – [empasz]; [impassz] francia 

impassibilité – [empaszibilité] francia 

impasto – [impasztó] olasz 

Impatiens noli-tangere – [impaciensz nóli tangere] latin 

impedimentum publicae honestatis – [impedimentum publicé honesztátisz] latin 

impegno – [impennyó] olasz 

Imperare sibi maximum imperium est – [imperáre szibi maximum imperium eszt] latin 

imperativus – [imperatívusz] latin 

imperfectum – [imperfektum] latin 

Imperial Valley – [impírjel veli] angol 

impetuoso – [impetuózó] olasz 

impotentia coeundi – [impotencia koeundi] latin 

impressio esophagica – [impresszió ezofágika] latin 

imprimis – [imprimisz] latin 
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impromptu – [empromtü] francia 

I Musici di Roma – [i múzicsi di róma] olasz 

in absentia – [in abszencia] latin 

in abstracto – [in absztraktó] latin 

in abundantia – [in abundancia] latin 

Iňačovce – [inyacsofce] szlovák 

in angustiis – [in angusztiisz] latin 

in annum sequentem – [in annum szekventem] latin 

in armis – [in armisz] latin 

in articulo mortis – [in artikulo mortisz] latin 

In bocca chiusa non entrò mai mosca – [in bokka kjúza non entró maj moszka] olasz 

in bona pace – [in bona páce] latin 

Inca Queen – [inka kvín] angol 

incalzando – [inkalcandó] olasz 

incarnat – [enkarna] francia 

Incarvillea mairei – [inkarvillea majrei] latin 

in casu – [in kázú] latin 

In cauda venenum – [in kauda venénum] latin 

Incesu – [indzseszu] török 

inch – [incs] angol 

inchoativum – [inkoatívum] latin 

Incidit in Scyllam, qui vult evitare Charybdim – [incidit in szcillam kvi vult evitáre 

karibdim] latin 

incisum – [incízum] latin 

incisura cardiaca – [incizúra kardiáka] latin 

incohaerentia – [inkoherencia] latin 

in concreto – [in konkrétó] latin 

in continuo – [in kontinuó] latin 

in contumatiam – [in kontumáciam] latin 

incoronazione – [inkoronacióne] olasz 

Incoronazione di Poppea, L’ lásd L’incoronazione di Poppea 

incorporated – [inkorporéjtid] angol 

in corpore – [in korpore] latin 

incredibile visu – [inkredíbile vizu] latin 

increment – [inkrement] angol 

incroyable – [enkroajábl] francia 

incrustatio – [inkrusztáció] latin 

incurvatio – [inkurváció] latin 

in deposito – [in depozitó] latin 

In der Kunst ist das Beste gut genug – [in der kunszt iszt dasz beszte gút genug] német 

In der Wüste ist der Sand billig – [in der vüszte iszt der zand billig] német 

indicativus – [indikatívusz] latin 

Indivisibiliter ac inseparabiliter – [indivizibiliter ak inszeparábiliter] latin 

indosso – [indosszó] olasz 

Indre – [endr] francia 

Indulging Creme Shower – [indaldzsing krím shauer] angol 

induratio cyanotica – [induráció cianotika] latin 
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industrial engineering – [indasztriel endzsiníring] angol 

in effectu – [in effektu] latin 

Inês de Castro – [ines di kastru] portugál 

in expensis – [in ekszpenzisz] latin 

in extenso – [in eksztenzó] latin 

in extremis – [in eksztrémisz] latin 

in facto – [in faktó] latin 

infarctus haemorrhagicus – [infarktusz hemorrágikusz] latin 

infectio focalis – [infekció fokálisz] latin 

Inferninho – [inferninyu] portugál 

Infiernillo – [infjerniljó] spanyol 

infinitivus – [infinitívusz] latin 

inflammatio adhaesiva – [inflammáció adhézíva] latin 

Inflatable Curtain (IC) – [infléjtebl körtn] angol 

inflatus – [inflátusz] latin 

in floribus – [in floribusz] latin 

infobahn – [infobán] mesterséges 

Infrared Astronomical Satellite (IRAS) – [infrared esztronomikel szetelájt] angol 

in fraudem creditorum – [in fraudem kreditórum] latin 

ING Bank – [ájendzsí benk] angol 

Ingegneri, Marc’ Antonio – [indzsenyeri markantónió] olasz 

Ingenieros, José – [inhenjerosz hoszé] spanyol 

ingenieur – [inzseniőr] német; [enzseniőr] francia 

Ingenio – [inhenjó] spanyol 

Ingenu – [enzsenü] francia 

Ingersoll, Robert Green – [ingerszol robert grín] angol 

Ingestre – [ingesztri] angol 

Inghelbrecht, Désiré – [engelbrekt deziré] francia 

Ingleborough – [inglboró] angol 

Inglis – [inglisz] v. [inglz] angol 

In God we trust – [in god vi traszt] angol 

Ingoldsby – [ingolzbi] angol 

Ingres, Jean-Auguste-Dominique – [engr zsan ogüszt dominik] francia 

in grosso – [in grosszó] olasz 

in hoc sensu – [in hok szenzu] latin 

In hoc signo vinces – [in hok szignó vincesz] latin 

in hoc tempore – [in hok tempore] latin 

Iniqua nunquam regna perpetuo manent – [inikva nunkvam regna perpetuó manent] 

latin 

Initiative Media – [inisjetiv mídja] angol 

ink cartridge – [ink kártridzs] angol 

in loco – [in lokó] latin 

In magnis et voluisse sat est – [in magnísz et voluissze szat eszt] latin 

in medias res – [in mediasz rész] latin 

in melius – [in meliusz] latin 

Innisfail – [iniszféjl] angol 

Innisfree – [iniszfrí] angol 
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Innocare – [innokeer] angol 

Innocens ego sum e sanguine iusti huius – [innocensz ego szum é szangvine juszti 

hujjusz] latin 

Innocenzo da Imola – [innocsencó da ímola] olasz 

Innsbruck – [inzbruk] német 

in obscuro – [in obszkúró] latin 

Inocêncio – [inuszenszju] portugál 

in octavo – [in oktávó] latin 

inoculatio – [inokuláció] latin 

Inopiae desunt multa, avaritiae omnia – [inopié dészunt multa avaricié omnia] latin 

in parenthesi – [in parentézi] latin 

in partibus infidelium – [in partibusz infidélium] latin 

in peius – [in peiusz] latin 

in persona – [in perszóna] latin 

in praesentia – [in prézencia] latin 

in puncto – [in punktó] latin 

input-output – [input autput] angol 

in quarto – [in kvartó] latin 

Inquirer – [inkvájrer] angol 

INRI lásd Iesus Nasarenus Rex … 

INS lásd International News Service 

in saecula saeculorum – [in székula székulórum] latin 

in saldo – [in szaldó] olasz 

in salvo – [in szalvó] olasz 

insania – [inszánia] latin 

insania senilis – [inszánia szenilisz] latin 

Insectivora – [inszektivora] latin 

insectum – [inszektum] latin 

Insel Verlag – [inzel ferlág] német 

inseminatio arteficialis – [inszemináció arteficiálisz] latin 

insert mode – [inszört mód] angol 

InSight Communications – [inszájt komjunikéjsn] angol 

In silvam non ligna feras – [in szilvam non ligna ferasz] latin 

in situ – [in szitú] latin 

insolatio – [inszoláció] latin 

in solidum – [in szolidum] latin 

insomnia – [inszomnia] latin 

in spe – [in szpé] latin 

in specie – [in szpecie] latin 

Inspiration – [inszpiréjsn] angol 

in spiritualibus – [in szpirituálibusz] latin 

in statu nascendi – [in sztátú naszcendi] latin 

Institoris – [insztitorisz] magyar 

Institut de France – [ensztitü dö fransz] francia 

Institut Français – [ensztitü fransze] francia 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – [insztitjút av ilektrikel and 

ilektroniksz endzsinírz] angol 
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Instrument Landing System (ILS) – [insztrument lending szisztem] angol 

instrumentalis – [insztrumentálisz] latin 

In sudore vultus tui vesceris panem tuum – [in szudóre vultusz tui veszcerisz panem 

tuum] latin 

insufficientia – [inszufficiencia] latin 

insufficientia cordis – [inszufficiencia kordisz] latin 

insulinaemia – [inzulinémia] latin 

Insulin Insulatard – [inzulin inzulatard] mesterséges 

in summa – [in szumma] latin 

in suspenso – [in szuszpenzó] latin 

intaglio – [intaljó] olasz 

Integer vitae scelerisque purus – [integer víté szceleriszkve púrusz] latin 

Integrated Services Digital Network (ISDN) – [intögréjtid szörvisziz didzsitel netvörk] 

angol 

intelligence quotient (IQ) – [intelidzsensz kvósnt] angol 

intelligenti pauca – [intelligenti pauka] latin 

intercarrier – [interkerier] angol 

intercity – [intersziti] angol 

intercondylaris – [interkondiláris(z)] la-tin 

Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) – [interkontinentel belisztik miszájl] angol 

intercruralis – [interkrurális(z)] latin 

Inter duos litigantes tertius gaudet – [inter duosz litigantesz terciusz gaudet] la-tin 

interfascicularis – [interfaszcikuláris(z)] latin 

Inter Guide Service – [inter gájd szörvisz] angol 

interieur – [enteriőr] francia 

interleave – [interlív] angol 

interlock – [interlok] angol 

intermezzo – [intermeddzó] olasz 

International Astronautical Federation (IAF) – [internesönel esztronótikel federéjsn] 

angol 

International Astronomical Union (IAU) – [internesönel esztronomikel júnjon] angol 

International Atomic Energy Agency (IAEA) – [internesönel etomik enerdzsi éjdzsenszi] 

angol 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – [internesönel benk 

for rikonsztraksn end divelopment] angol 

International Board on Books for Young People (IBBY) – [internesönel bórd on buksz 

for jang pípl] angol 

International Bodyguard Security Service Association – [internesönel bodigárd szikjuriti 

szörvisz eszószjésn] angol 

International Business Machines Corporation (IBM) – [internesönel biznisz mesínz 

korporéjsn] angol 

International Business School – [internesönel biznisz szkúl] angol 

International Chamber of Commerce (ICC) – [internesönel cséjmber av komersz] angol 

International Christian School of Budapest – [internesönel krisztsen szkúl av búdapeszt] 

angol 

International Civil Aviatic Organization (ICAO) – [internesönel szivil éjvietik orgö-

nájzéjsn] angol 
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International Committee of the Red Cross (ICRC) – [internesönel komití av dö red krosz] 

angol 

International Conference of Free Trade Unions (ICFTU) – [internesönel konferensz av 

frí tréjd júnjonz] angol 

International Democratic Union (IDU) – [internesönel dimokretik júnjon] angol 

International Electrotechnical Commission (IEC) – [internesönel ilektroteknikel 

komisn] angol 

International Herald Tribune – [internesönel hereld tribjún] angol 

International House – [internesönel hausz] angol 

International Institute of Space Law (IISL) – [internesönel insztitjút av szpéjsz ló] angol 

International Labour Organization (ILO) – [internesönel léjbör orgenájzéjsn] angol 

International Language School – [internesönel lengvidzs szkúl] angol 

International Media Fund – [internesönel mídja fand] angol 

International Monetary Fund (IMF) – [internesönel moneteri fand] angol 

International News Service (INS) – [internesönel njúz szörvisz] angol 

International Organization for Standardization (IOS) – [internesönel orgenájzéjsn for 

sztenderdájzéjsn] angol 

International Organization of Employers (IOE) – [internesönel orgenájzéjsn av 

emplojerz] angol 

International Refugee Organization (IRO) – [internesönel rifjudzsí orgönájzéjsn] angol 

International Standard Book Number (ISBN) – [internesönel sztenderd buk namber] 

angol 

International Studies Center – [internesönel sztadiz szenter] angol 

International Telecommunication Union (ITU) – [internesönel telikomjunikéjsn júnjon] 

angol 

Internet Telephone Service Provider (ITSC) – [internet telifón szervisz provájder] angol 

inter parenthesim – [inter parentézim] latin 

inter pocula – [inter pokula] latin 

Intersound – [interszaund] angol 

Intersystem – [interszisztem] angol 

intestabilitas – [intesztabilitás] latin 

intestinum – [intesztínum] latin 

intestinum crassum – [intesztínum krasz-szum] latin 

in thesi – [in tézi] latin 

intonaco – [intónakó] olasz 

intrados – [entrado] francia 

intra muros – [intra múrosz] latin 

intramuscularis – [intramuszkuláris(z)] latin 

intrinsic – [intrinzik] angol 

introitus – [introitusz] latin 

Intruder in the Dust – [intrúder in dö daszt] angol 

Intrum Justitia – [intrum jusztícia] latin 

intumescentia cervicalis – [intumeszcencia cervikálisz] latin 

in tyrannos – [in tirannosz] latin 

in usum – [in úzum] latin 

Invalides, Dôme des – [envalid dom dez] francia 

Inverness – [invernesz] angol 
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inversio viscerum – [inverzió viszcerum] latin 

investment company – [invesztment kampeni] angol 

Invidiam ferre aut fortis aut felix potest – [invidiam ferre aut fortisz aut féliksz poteszt] 

latin 

In vino veritas – [in vínó véritász] latin 

Inzersdorf – [incerszdorf] német 

Iochroma cyaneum – [iokróma ciáneum] latin 

IOE lásd International Organization of … 

Iojib – [jozsib] román 

Iomăneşti – [jomönesty]; [jomanesty] román 

Ionesco, Eugène – [joneszkó özsen] francia 

Ioneşti – [jonesty] román 

Ionopsidum acaule – [ionopszidum akaulé] latin 

Iorga, Nicolae – [jorga nikolaj] román 

Iormănesti – [jormönesty]; [jormanesty] román 

IOS lásd International Organization for … 

Iovianus Flavius – [joviánusz fláviusz] latin 

Iowa – [ájova] angol 

Iphigenia in Tauris – [ifigénia in taurisz] német 

IP Personal Management Consultancy – [ájpí pörsznel menidzsment konszaltenszi] 

angol 

Ipheion uniflorum – [ifejon uniflórum] latin 

Ipomoea coccinea – [ipomőa kokcínea] latin 

Ipomopsis aggregata – [ipomopszisz aggregáta] latin 

I promessi sposi – [i promesszi szpózi] olasz 

Ipsilanti – [ipszilandi]; [ipszilanti] görög 

ipso facto – [ipszó faktó] latin 

ipso iure – [ipszó júre] latin 

Ipswich – [ipszvics] angol 

I pugni in tasca – [i punnyi in taszka] olasz 

IQ [ájkjú] lásd intelligence quotient 

IQSoft – [ájkjúszoft] angol 

Iquique – [ikike] spanyol 

Iquiri – [ikiri] portugál 

Iquitos – [ikitosz] spanyol 

IRA lásd Irish Republican Army 

Irache – [iracse] spanyol 

Iracundiam qui vincit, hostem superat maximum – [irakundiam kvi vincit hosztem 

szuperat makszimum] latin 

Iracundus signifer – [irakundusz szignifer] latin 

IRAS lásd Infrared Astronomical Satellite 

Iregua – [iregva] spanyol 

Irigoyen, Hipólito – [irigojen ipolitó] spanyol 

Irish Republican Army (IRA) – [ájris ripabliken ármi] angol 

Irish stew – [ájris sztjú] angol 

Iris pseudocorus – [írisz pszeudokorusz] latin 

IRO lásd International Refugee Organization 
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Iron Cross – [ájon krosz] angol 

Iron Range – [ájon réjndzs] angol 

Irons, Jeremy – [ájonz dzseremi] angol 

irresuscitabilis – [irre-szuszcitábilis(z)] latin 

Irvine, Eddie – [örvin edi] angol 

Irvinestown – [örvinsztaun] angol 

Irving, Washington – [örving vosington] angol 

Isaac, Heinrich – [iszák hejnrih] holland 

Isabel – [izebel] angol 

Isabel Archer – [izebel árcser] angol 

Isabey, Eugène – [izabe özsen] francia 

Isac, Emil – [iszak emil] román 

Ísafjörður – [iszafjördür] izlandi 

Işalniţa – [isalnica] román 

Isar – [ízár] német 

Isarescu, Andrea – [iszareszku andrea] román 

Isaure – [izór] francia 

ISBN lásd International Standard Book … 

ischaemia – [iszhémia]; [isémia] latin 

Ischia – [iszkia] olasz 

ischias – [iszkiász]; [isiász] latin 

ischuria spastica – [iszkúria szpasztika] v. [isúria spasztika] latin 

ISDN lásd Integrated Services Digital … 

Isenbrandt, Adriaen – [íszenbrant adrián] holland 

Isère – [izer] francia 

Iserlohn – [ízerlón] német 

Isherwood, Christopher – [iservud krisztofer] angol 

Ishizaka Yojiro – [isizaka jodzsiró] japán 

Ishmael – [isméjel] v. [ismiel] angol 

Isidore Besme – [izidor bem] francia 

Isidore Lechat – [izidor lösa] francia 

Isidorus – [izidórusz] latin 

Isla Cristina – [iszla krisztina] spanyol 

Isla de Pascua – [iszla de paszkva] spa-nyol 

Isla Mujeres – [iszla muheresz] spanyol 

Islas Malvinas – [iszlasz malvinasz] spanyol 

Islay – [ájléj] angol 

Isle of Man – [ájl av men] angol 

Isle of Wight – [ájl av vájt] angol 

Isleworth – [ájzlvörth] angol 

Islip – [ájszlip] v. [izlip] angol 

Ismene – [iszméné] görög 

Is not this house as nigh heaven as my own? – [iz nat disz hauz ez náj hevn ez máj ón] 

angol 

Iso Mack – [izo mak] mesterséges 

isochromaticus – [izokrómatikus(z)] latin 

Isoglaucon – [izoglaukon] mesterséges 
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Isognomostoma – [izognomosztóma] latin 

Isonzo – [izoncó]; [*isonzó] olasz 

Isoplexis canariensis – [izoplekszisz kanárienzisz] latin 

Isoptin – [izoptin] mesterséges 

Isopyrum thalictroides – [izopírum taliktroidész] latin 

isosthenuria – [izosztenúria] latin 

Isouard, Nicolas – [iszuár nikola] francia 

Ispagnac – [iszpanyak] francia 

Is pater est, quem nuptiae demonstrant – [isz pater eszt kvem nupcié demonsztrant] latin 

Israëls, Isaac – [iszraelsz iszák] holland 

Issoire – [iszoár] francia 

Issoudun – [iszudön] francia 

Issy Earwicker – [iszi írviker] angol 

Issy, Quai d’ – [iszi ked] francia 

Issy-les-Moulineux – [iszi le mulinő] francia 

isthmectomia – [isztmektómia] latin 

isthmus cartilaginis auriculae – [isztmusz kartiláginisz aurikulé] latin 

Istrati, Panait – [isztráti panajit] román 

Istres – [isztr] francia 

italics – [iteliksz] angol 

Italiens, Boulevard des – [italjen bulvár dez] francia 

Ite missa est – [íte missza eszt] latin 

It is better to wear out than to rost out – [it iz beter tu veer aut den tu roszt aut] angol 

It never rains but it pours – [it never réjnz bat it pórz] angol 

ITSC lásd Internet Telephone Service … 

ITU lásd International Telecommunication Union 

Iubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia – [jubiláte deó omnisz terra szervíte 

dominó in léticia] latin 

Iucundi acti labores – [jukundi akti labóresz] latin 

Iudex damnatur cum nocens absolvitur – [judex damnátur kum nocensz abszolvitur] 

latin 

Iulianus Apostata – [júliánusz aposztata] latin 

Iulus – [júlusz] latin 

Iunius Brutus – [júniusz brútusz] latin 

iure hereditario – [júre hereditárió] latin 

iurisconsultus – [júriszkonzultusz] latin 

iurisdictio – [júriszdikció] latin 

iurisperitus – [júriszperitusz] latin 

iurisprudentia – [júriszprudencia] latin 

iuristitium – [júrisztícium] latin 

iuris utriusque doctor – [júrisz utriuszkve doktor] latin 

ius canonicum – [júsz kanonikum] latin 

ius civile – [júsz civile] latin 

ius criminale – [júsz kriminále] latin 

ius divinum – [júsz divínum] latin 

ius gentium – [júsz gencium] latin 

ius gladii – [júsz gladii] latin 
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ius murmurandi – [júsz murmurandi] latin 

ius naturae – [júsz naturé] latin 

ius placeti – [júsz placeti] latin 

ius primae noctis – [júsz primé noktisz] latin 

ius resistendi – [júsz rezisztendi] latin 

ius talionis – [júsz taliónisz] latin 

Iustinianus, Flavius Petrus Sabbatius – [jusztiniánusz fláviusz petrusz szabbaciusz] latin 

Iustitia – [júsztícia] latin 

iusto tempore – [júsztó tempore] latin 

iusto titulo – [júsztó tituló] latin 

Iustum et tenacem propositi virum – [júsztum et tenacem propoziti virum] latin 

Iustus autem ex fide vivit – [júsztusz autem eksz fide vívit] latin 

Iuvenalis, Decimus Junius – [juvenálisz decimusz júniusz] latin 

Iuventas – [juventász] latin 

Iuventus ventus – [juventusz ventusz] latin 

Ivăneşti – [ivönesty] v. [ivanesty] román 

Ivanhoe – [ájvenhó] angol 

Ivanščica – [ivanscsica] horvát 

Ivens, Joris – [ívensz jórisz] holland 

Ives, Charles – [ájvz csárlz] angol 

I vespri siciliani – [i veszpri szicsiljáni] olasz 

I Virtuosi di Roma – [i virtuózi di róma] olasz 

Ivybridge – [ájvibridzs] angol 

Iwaszkiewicz, Jarosław – [ivaskjevics jaroszláv] lengyel 

I will speak daggers to her but use none – [áj vil szpík degerz tu hör bat júz nan] angol 

Ixelles – [ikszel] francia 

Ixia monadelpha – [ikszia monadelfa] latin 

Ixobrychus minutus – [ikszobrihusz minútusz] latin 

ixodiasis – [ikszodiázis(z)] latin 

Ixtacalco – [isztakalkó] spanyol 

Iznajar – [isznahár] spanyol 

Iznalloz – [isznaljosz] spanyol 

Izquerdo, Lilia – [iszkerdó lilja] spanyol 

Izúcar de Matamoros – [iszukar de matamorosz] spanyol 

Izvoarele Sucevei – [izvoarele szucsevej] román 
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J 
 

 

Jääsjärvi – [jeeszjervi] finn 

Jabberwocky – [dzsebervoki] angol 

Jabès, Edmond – [zsabesz edmon] francia 

Jabe Torrance – [dzséjb torensz] angol 

Jablonski, Krzysztof – [jablonszki ksistof] lengyel 

Jabotão – [zsabutaun] portugál 

Jaca – [haka] spanyol 

Jacaraci – [zsakaraszi] portugál 

jacaranda – [zsakaranda] portugál 

Jacaranda mimosifolia – [jakaranda mimózifólia] latin 

Jacarépaguá – [zsakarepagva] portugál 

J’accuse! – [zsaküz] francia 

Jacinto – [zsaszintu] portugál 

Jack Cade – [dzsek kéjd] angol 

jacket – [dzsekit] angol 

jackpot – [dzsekpot] angol 

Jackson, Andrew – [dzsekszon endrú] angol 

Jackson, Glenda – [dzsekszon glenda] angol 

Jackson Heights – [dzsekszon hájtsz] angol 

Jackson, Mahalia – [dzsekszon mehélia] angol 

Jackson, Marjorie – [dzsekszon márdzsori] angol 

Jackson, Peter – [dzsekszon píter] angol 

Jacksonville – [dzsekszonvil] angol 

Jacobello del Fiore – [jakobelló del fjóre] olasz 

Jacob Flanders – [dzséjkob flenderz] angol 

Jacobi – [jakobi] magyar 

Jacobi, Carl Gustav – [jákobi karl gusztáv] német 

Jacob, Max – [zsakob maksz] francia 

Jacobsen, Jens Peter – [jákopszen jensz péter] dán 

Jacobsen, Thomas – [jákopszen tomasz] dán 

Jacob’s Pillow – [dzséjkopsz piló] angol 

Jacobus de Voragine – [jakobusz de vorágine] latin 

Jacomart, Jaime – [zsakomart zsajme] katalán 

Jacopo della Quercia – [jakopó della kvercsa]; [*dzsakopó … *kercsa] olasz 

Jacopo di Piero Guidi – [jakopó di pjeró gvídi] olasz 
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Jacopone da Todi – [jakopóne da tódi] olasz 

Jacopo Ortis – [jakopó ortisz] olasz 

Jacotot, Jean-Joseph – [zsakotó zsan zsozef] francia 

Jacquard, Joseph-Marie – [zsakár zsozef mari] francia 

Jacque, Charles Émile – [zsak sarl emil] francia 

jacquemart – [zsakmar] francia 

Jacquemontia pentantha – [zsakmoncia pentanta] latin 

Jacquemotte, Joseph – [zsakmot zsozef] francia 

Jacquerie – [zsak(ö)ri] francia 

Jacques Blisson – [zsak bliszon] francia 

Jacques Laruelle – [zsak larüel] francia 

Jacques Ménétrier – [zsak menetrié] francia 

Jacques Paganel – [zsak paganel] francia 

Jacques, Pierre – [zsak pjer] francia 

Jacques Revel – [zsak rövel] francia 

Jacques Thibault – [zsak tibó] francia 

Jacquin – [zsaken] francia 

Jacquot, Benoît – [zsakó bönoa] francia 

jáde – [jáde] v. [zsád] francia 

Jadot, Jean Nicolas – [zsado zsan nikola] francia 

Jadraque – [hadrake] spanyol 

Jaén – [haen] spanyol 

Jaffee, Irving – [dzsefí örving] angol 

Jaffrey Pyncheon – [dzsefri pincson] angol 

Jagger, Mick – [dzseger mik] angol 

Jahn, Ludwig – [ján ludvig] német 

J’aime la majesté des souffrances humaines – [zsem la mazseszté de szufranszöz ümen] 

francia 

Jaimes Freyre, Ricardo – [hajmesz frejre rikárdó] spanyol 

Jaizquibel – [hajszkivel] spanyol 

Jakarta – [dzsakarta] indonéz 

Jake – [dzséjk] angol 

Jalapa Enriquez – [halapa enrikesz] spanyol 

Jalasjärvi – [jalaszjervi] finn 

Jalea, Ion – [zsalja jon] román 

Jaligny – [zsalinyi] francia 

Jamages – [zsamázs] francia 

Jamaica – [dzseméjka]; [dzsamajka]; [jamajka] angol 

Jamaica Bay – [dzseméjka béj] angol 

Jamaica Primrose – [dzseméjka primróz] angol 

Jambe de Fer, Philibert – [zsamb dö fer filiber] francia 

Jameos del Agua – [hameosz del agva] spanyol 

James, Henry – [dzséjmsz henri] angol 

James Hobbs – [dzséjmsz hobz] angol 

James, Jesse – [dzséjmsz dzseszi] angol 

James Morell – [dzséjmsz morel] angol 

Jameson, Robert – [dzséjmszon robert] angol 
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Jamestown – [dzséjmsztaun] angol 

James Tyrone – [dzséjmsz tirón] angol 

Jamieson – [dzséjmiszon] angol 

Jamis, Fayad – [hamisz fajad] spanyol 

Jammes, Francis – [zsam franszisz] francia 

Jämsä – [jemsze] finn 

jam session – [dzsem szesn] angol 

Jämtland – [jemtland] svéd 

Jamy – [dzséjmi] angol 

Janáček, Leoš – [janácsek leos] cseh 

Jan Bockelson – [ján bokkelzon] német 

Jane Eyre – [dzséjn eer] angol 

Janet, Pierre – [zsane pjer] francia 

Janiculum – [janikulum] latin 

Janinet, Jean François – [zsanine zsan franszoa] francia 

Janiszewski, Zygmunt – [janyisefszki zigmunt] lengyel 

Jannequin, Claude – [zsanöken klód] francia 

Jannings, Emil – [janninksz emil] német 

Jansons, Maris – [janszonsz marisz] lett 

Janssens, Pieter – [janszensz píter] holland 

Janus – [jánusz] latin 

Janusz Myszyński – [janus misinyszki] lengyel 

Jaoui, Agnès – [zsaui anyesz] francia 

Japurá – [zsapura] portugál 

Jaquino – [zsakinó] francia 

Järbo – [jerbú] svéd 

Jardim do Serido – [zsardin du szeridu] portugál 

Jardin de l’Archevêché – [zsarden dö larsövesé] francia 

Jardin des Plantes – [zsarden de plant] francia 

Jardinière – [zsardinjer] francia 

Jardin, Nicolas Henri – [zsarden nikola anri] francia 

Jargeau – [zsarzsó] francia 

Jarnac – [zsarnak] francia 

Järnefelt, Eero – [jernefelt éró] finn 

Jarosław Myszyński – [jaroszlav misinyszki] lengyel 

Jarre, Jean-Michel – [zsar zsan misel] francia 

Jarrel, Randall – [dzserel rendl] angol 

Jarre, Maurice – [zsar morisz] francia 

Jarrett, Keith – [dzseret kíth] angol 

Jarry, Alfred – [zsari alfred] francia 

Jaruzelski, Wojciech – [jaruzelszki vojcseh] lengyel 

Järvenpää – [jervenpee] finn 

Järvi, Jyrki – [jervi jürki] finn 

Järvi, Neeme – [jervi néme] finn 

Järvsjö – [jervső] svéd 

Jasienica – [jasenyica] lengyel 

Jasieński, Bruno – [jasenyszki brúnó] lengyel 
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Jasione perennis – [jazióne perennisz] latin 

Jasminum polyanthum – [jázminum poliantum] latin 

Jason – [jászón] v. [jázon] görög; [dzséjszon] angol 

Jasper, John – [dzseszper dzson] angol 

Jaspers, Karl – [jaszpersz karl] német 

Jastrun, Mieczysław – [jasztrun mjecsiszláv] lengyel 

Jastrzebie-Zdrój – [jasztsebje zdruj] lengyel 

Jaubert, Maurice – [zsober morisz] francia 

Jaucourt, Arnail-François – [zsokur arnaj franszoa] francia 

Jaufré Rudel – [zsofré rüdel] francia 

Jaulnay – [zsolne] francia 

Jaurès, Jean – [zsoresz zsan] francia 

Jausiers – [zsozjé] francia 

Jauss, Hans Robert – [jausz hansz róbert] német 

Javert – [zsaver] francia 

Javron-les-Chapelles – [zsavron le sapel] francia 

Jaworzno – [javozsnó] lengyel 

Jayanca – [hajanka] spanyol 

Jayawijaya – [dzsajavidzsaja] indonéz 

Jay Gatsby – [dzséj getszbi] angol 

Jay, Ricky – [dzséj riki] angol 

Jay-Z – [dzséj zed] angol 

jazz-band – [dzsezbend] angol 

Jean Auxtabours – [zsan otabur] francia 

Jean Baptiste Clamence – [zsan batiszt klamansz] francia 

Jean Barois – [zsan baroa] francia 

Jean Baudouin – [zsan boduen] francia 

Jean Blaise – [zsan blez] francia 

Jean Christophe – [zsan krisztof] francia 

Jean de Meung – [zsan dö mőn] francia 

Jean, Frédéric Taillefer – [zsan frederik tajöfer] francia 

Jeanie Deans – [dzsíni dínz] angol 

Jean Leloup – [zsan lölu] francia 

Jean Marcel – [zsan marszel] francia 

Jean Marie Latour – [zsan mari latur] francia 

Jeanne d'Arc – [zsann dark] francia 

Jeanne de la Motte – [zsann dö la mot] francia 

Jeanneret, Charles Édouard – [zsanöre sarl eduár] francia 

Jeannet, Fabrice – [zsane fabrisz] francia 

Jeannet, Jérome – [zsane zserom] francia 

Jean Paul – [zsanpol] francia 

Jean Péloueyre – [zsan peluer] francia 

Jean Santeuil – [zsan szantöj] francia 

Jeans, James – [dzsínz dzséjmz] angol 

Jeans Saloon – [dzsínz szelún] angol 

Jeanswear – [dzsínzver] angol 

Jean Tarrou – [zsan taru] francia 
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Jean Valjean – [zsan valzsan] francia 

Jeauffre, Jean-Christophe – [zsofr zsan krisztof] francia 

Jeaurat, Étienne – [zsora etjenn] francia 

Jebeleanu, Eugen – [zsebeljánu eudzsen] román 

Jedburgh – [dzsedboró] angol 

Jeder Topf findet seinen Deckel – [jéder topf findet zejnen dekkel] német 

Jędrzejczak, Otylia – [jendzsejcsak otilia] lengyel 

Jędrzejów – [jendzsejuf] lengyel 

Jeep – [dzsíp]; [dzsipp] angol 

Jeeter Lester – [dzsíter leszter] angol 

Jeeves – [dzsívz] angol 

Jefferson City – [dzseferszon sziti] angol 

Jeffersonia diphylla – [dzsefferszonia difilla] latin 

Jefferson, Thomas – [dzseferszon tomasz] angol 

Jeffers, Robinson – [dzsefersz robinszon] angol 

Jeghers, Christoffel – [jéhersz krisztoffel] holland 

Jekyll – [dzsíkil] v. [dzsekil] angol 

Jelačić, Josip – [jelacsics joszip]; [jelacsity …]; [jellasics …] horvát 

Jelescu, Paul – [zseleszku paul] román 

Jellicoe, John – [dzselikó dzson] angol 

Jellyby – [dzselibi] angol 

J’embrasse mon rival, mais c’est pour l’étouffer – [zsambrasz mon rival me sze pur 

letufé] francia 

Je m’en vais chercher un grand peut-être – [zsö man ve sersé ön gran pötetr] francia 

Jemmapes – [zsemap] francia 

Jenatsch, Jürg – [jenács jürg] német 

Jenkins, Roy – [dzsenkinsz roj] angol 

Jenner, Bruce – [dzsener brúsz] angol 

Jenner, Edward – [dzsener edvárd] angol 

Jennet Jourdemayne – [dzsenit dzsordöméjn] angol 

Jenney, William – [dzseni viljem] angol 

Jennings, Humphrey – [dzseningz hamfri] angol 

Jenny Fontanin – [zseni fontanen] francia 

Jenny Gerhard – [dzseni dzserhárd] angol 

Jensen, Johannes – [jenszen johanesz] dán 

Jentsch, Julia – [jencs júlia] német 

Jeppesen, Knud – [jebeszen knú]; [… knúd] dán 

Je prends mon bien où je le trouve – [zsö pran mon bjen u zsö lö truv] francia 

Jérémie – [zseremi] francia 

Jeremy Cole – [dzseremi kól] angol 

Jerez de García Salinas – [heresz de garszia szalinasz] spanyol 

Jerez de la Frontera – [heresz de la frontera] spanyol 

Jeritza, Maria – [jerica mária] cseh 

Jermyn – [dzsörmin] angol 

Jernberg, Sixten – [jennberj szikszten] svéd 

Jerome, Jerome Klapka – [dzseróm dzseróm klepka] angol 

Jerphanion – [zserfanjon] francia 



 

361 

Jersey – [dzsörzi] angol 

Jersey City – [dzsörzi sziti] angol 

Jerumenha – [zsirumenya] portugál 

Jerusalem, Siegfried – [jerúzalem zígfríd] német 

Jervaulx – [dzsörvó] v. [dzsárvó] angol 

Jescot Julie – [dzseszkot dzsúli] angol 

Jespersen, Jens – [jeszperszen jensz] dán 

Jessica – [dzseszika] angol 

Jessie Burgess – [dzseszi bördzsisz] angol 

Jess Oakroyd – [dzsesz ókrojd] angol 

Jessup, Philip – [dzseszap filip] angol 

Je suis mêtre de moi comme de l’univers – [zsö szüi metr de moá kom dö lüniver] francia 

Jesús Carranzo – [heszusz karranszó] spanyol 

Jeszcze Polska nie zginęła – [jescse polszka nye zginenla] lengyel 

jet – [dzset] angol 

Jethro Tull – [dzsethró tul] angol 

Jetmore – [dzsetmór] angol 

jet-ski – [dzset szkí] angol 

jet stream – [dzset sztrím] angol 

Jeu de Balle, Place de – [zső dö bal plasz dö] francia 

jeu de mots – [zső dö mo] francia 

Jeu de Paume – [zsőd pom]; [zső dö pom] francia 

Jeufroy – [zsöfroa] francia 

Jeumont – [zsömon] francia 

jeunesse dorée – [zsönesz doré] francia 

Jeunesses Musicales – [jönesz müzikál] francia 

Jeunet, Jean-Pierre – [zsöne zsan pjer] francia 

Jeux sans frontières – [zső szan frontjer] francia 

Jevons, William Stanley – [dzsevonz viljem sztenli] angol 

Jewell, Lynne – [dzsuel lin] angol 

Jewett – [dzsúit] angol 

Jewin – [dzsúin] angol 

Jewison, Norman – [dzsúiszon normen] angol 

Jeziorany – [jezsorani] lengyel 

Jibou – [zsibou] román 

Jidvel – [zsidvel] román 

jigger – [dzsiger] angol 

Jigodini-Băi – [zsigodiny böj]; [… baj] román 

Jim O’Connor – [dzsim ókonor] angol 

Jim Crow – [dzsim krau] angol 

Jiménez, Jerónimo – [himenesz heronimó] spanyol 

Jiménez, Juan Ramón – [himenesz huan ramon] spanyol 

Jim Hawkins – [dzsim hókinz] angol 

Jimmy Porter – [dzsimi porter] angol 

Jindřichův Hradec – [jindrzsihuv hradec] cseh 

jingo – [dzsingó] angol 

Jiparaná – [zsiparana] portugál 
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Jiu – [zsiu] román 

Joachim Ziemssen – [joáhim címszen] német 

Joan of Arc – [dzsón av árk] angol 

João Pessoa – [zsuaum piszoa] portugál 

João Pinheiro – [zsuaum pinyejru] portugál 

job – [dzsob] angol 

jobber – [dzsober] angol 

Jobert, Marlène – [zsober marlen] francia 

JOB Personal Consulting – [dzsob pörsznel konszalting] angol 

Jocelyn – [zsoszlen] francia 

Jochum-Beiser, Trude – [johum bejzer trúde] német 

Jochum, Eugen – [johum ajgén] német 

jockey club – [dzsoki klab] angol 

joc parti – [zsok parti] francia 

Jodar – [hodár] spanyol 

Jodelet – [zsodle] francia 

Jodelle, Étienne – [zsodel etjenn] francia 

Jodrell Bank – [dzsodrel benk] angol 

Joe Elliott – [dzsó eliot] angol 

Joel Knox – [dzsóel noksz] angol 

Joest van Kalkar, Jan – [juszt fan kalkár jan] holland 

Joffé, Alex – [zsofé aleksz] francia 

Joffre, Joseph Jacques – [zsofr zsozef zsak] francia 

jogging – [dzsoging] angol 

Johannesen, Georg – [juhanneszen jeorj] norvég 

Johannesen, Knut – [juhanneszen knűt] norvég 

Johannot, Tony – [zsoanó toni] francia 

Johannsen, Wilhelm – [johanszen vilhelm] dán 

Jóhann Sigurjónsson – [jouhan szigürjounszon] izlandi 

Johansson, Kjell – [juhanszon csell] svéd 

John Bidlake – [dzson bidléjk] angol 

John Bull Pub – [dzson bul pab] angol 

John Burgoyne – [dzson börgojn] angol 

John Chester – [dzson cseszter] angol 

John Dowell – [dzson dauel] angol 

John, Elton – [dzson elton] angol 

John Hatteras – [dzson heterasz] angol 

John Hopkins Hospital – [dzson hopkinsz hoszpitel] angol 

John Hopkins University – [dzson hopkinsz junivörziti] angol 

John Jasper – [dzson dzseszper] angol 

John Mangles – [dzson menglz] angol 

Johnny Walker – [dzsoni volker] angol 

John Oakhurst – [dzson ókhörszt] angol 

John Proctor – [dzson proktor] angol 

John’s Cross – [dzsonz krosz] angol 

Johnson & Johnson – [dzsonszon end dzsonszon] angol 

Johnson, Celia – [dzsonszon szília] angol 
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Johnson, Eyvind – [júnszon ejvind]; [jónszon …] svéd 

Johnson, Lyndon Baines – [dzsonszon lindon béjnz] angol 

Johnson, Pamela – [dzsonszon pemíla] angol 

Johnson, Samuel – [dzsonszon szemjuel] angol 

Johnson, Sandy – [dzsonszon szendi] angol 

Johnson, Uwe – [jónzon úve] német 

John Stockton – [dzson sztokton] angol 

Johnstown – [dzsonsztaun] angol 

John Tanner – [dzson tener] angol 

Joigny – [zsoanyi] francia 

Joint Picture Experts Group (JPEG) – [dzsojnt pikcsör ekszpertsz grup] angol 

joint venture – [dzsojnt vencsör] angol 

Joinville, Jean de – [zsoenvil zsan dö] francia 

Joliot-Curie, Frédéric – [zsoljó küri frederik] francia 

Jolivet, André – [zsolive andré] francia 

Jolivet, Pierre – [zsolive pjer] francia 

Jolland – [dzsolend] angol 

Jolliet, Louis – [zsolje lui] francia 

Jollifant – [dzsolifent] angol 

Jolly, Allison – [dzsoli eliszon] angol 

Jolotca – [zsolotka] román 

Jomini, Antoine Henri – [zsomini antoan anri] francia 

Jonathan Oldbuck – [dzsonethen óldbak] angol 

Jonathan Wild – [dzsonethen vájld] angol 

Jonchery-sur-Vesle – [zsonseri szür vel] francia 

Joncières, Victorin de – [zsonszjer viktoren dö] francia 

Jonckheere, Karel – [jonkhére kárel] holland 

Jones, Gwyneth – [dzsónsz gvinith] angol-walesi 

Jones, James – [dzsónsz dzséjmz] angol 

Jones Lang Wootton – [dzsónsz leng vútonn] angol 

Jones, LeRoi – [dzsónsz liroj] angol 

Jones, Marion – [dzsónsz merion] angol 

Jones, Paula – [dzsónsz póla] angol 

Jones, Philip – [dzsónsz filip] angol 

Jongkind, Johan – [jonkint jóhan] holland 

jongleur – [zsonglőr] francia 

Jonquères d’Oriola, Pierre – [zsonker doriola pjer] francia 

Jonson van Ceulen, Cornelis – [jonszon fan kőlen kornélisz] holland 

Jonson, Ben(jamin) – [dzsonszon ben(dzsemin)]; [dzsonzon …] angol 

Jónsson, Einar – [jounszon ejnár] izlandi 

Jón Steingrímsson – [joun sztejngrimszon] izlandi 

Joos van Gent – [jósz fan hent] holland 

Joplin, Janice – [dzsoplin dzsenisz] angol 

Jordaens, Jacob – [jordánsz jákob] holland 

Jordan, Camille – [zsordan kamij] francia 

Jordan, Michael – [dzsorden májkl] angol 

Jordanes – [jordánesz] latin 
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Jordan, Richard – [dzsorden ricsárd] angol 

Jordão – [zsurdaun] portugál 

Jordløse – [jorlősze] dán 

Jorge Cardoso, Onelio – [horhe kardoszó onelió] spanyol 

Jorge de Burgos – [horhe de burgosz] spanyol 

Jørgensen, Leif – [jörenszen lejf] dán 

Jørgensen, Sophus – [jörenszen szofusz] dán 

Jorgos Travel – [jorgosz trevel] görög-angol 

Jørpeland – [jörpelan] norvég 

José Arcadio Buendia – [hoszé arkádió buendía] spanyol 

Josef Koljaiczek – [józef koljajcsek] német 

Josef und seine Brüder – [józef und zejne brűder] német 

Jøsen – [jőszen] norvég 

Joseph Andrews – [dzsózef endrúz] angol 

Joseph Sedley – [dzsózef szedli] angol 

Josephson, Erland – [júszefszon erland] svéd 

Josephson, Sarah – [dzsózefszon szára] angol 

Josiah Bounderby – [dzsószája baunderbi] angol 

Jósika – [józsika] magyar 

Josovidagdo – [dzsoszovidagdó] indonéz 

Jospin, Lionel – [zsoszpen lionel] francia 

Josquin des Prés – [zsoszken de pré] francia 

Josquin Desprez – [zsoszken de pré] francia 

Josselin – [zsoszlen] francia 

Jostedalsbreen – [jusztedálzbréen] norvég 

jota – [hota] spanyol 

Jotunheimen – [jútünhejmen] norvég 

Joué-les-Tours – [zsué le tur] francia 

Joué-sur-Erdre – [zsué szür erdr] francia 

Jouffa, François – [zsufa franszoa] francia 

Jouhaux, Léon – [zsuó leon] francia 

joule – [dzsúl]; *[zsúl, dzsaul] angol 

Joule, James Prescott – [dzsúl dzséjmz preszkot]; [*zsúl …] angol 

Jourdan, Jean Baptiste – [zsurdan zsan batiszt] francia 

Jourdemayne, Jennet – [dzsordöméjn dzsenit] angol 

jour fixe – [zsúr fiksz] francia 

Journal d’une femme de chambre, Le lásd Le journal d’une femme de chambre 

Journal des Débats – [zsurnal de deba] francia 

Joutsijärvi – [joutszijervi] finn 

Jouvenet, Jean – [zsuvne zsan] francia 

Jouve, Pierre Jean – [zsuv pjer zsan] francia 

Jouvet, Jean – [zsuve zsan] francia 

Jouvet, Louis – [zsuve lui] francia 

Jouy-le-Potier – [zsui lö potjé] francia 

Jovellanos y Ramirez, Gaspar Melchior – [hoveljánosz i ramiresz gaszpar melkior] 

spanyol 

Jowett – [dzsauit] angol 
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Joyce, James – [dzsojsz dzséjmz] angol 

Joyeuse Entrée – [zsoajőz antré] francia 

Joyner-Kersee, Jackie – [dzsojner körszí dzseki] angol 

joystick – [dzsojsztik] angol 

Joy Vanstone – [dzsoj vensztón] angol 

Jönköping – [jőncsőping] svéd 

JPEG lásd Joint Picture Experts … 

Juana Ines de la Cruz – [huana inesz de la krusz] spanyol 

Juan Carlos – [huan karlosz] spanyol 

Juan de Sevilla – [huan de szevilja] spanyol 

Juan de Flandes – [huan de flandesz] spanyol 

Juan de la Cruz – [huan de la krusz] spanyol 

Juan Fernandez – [huan fernandesz] spanyol 

Juan-les-Pins – [zsüan le pen] francia 

Juantorena, Alberto – [huantoréna albertó] spanyol 

Juarez García, Benito – [huaresz garszia benitó] spanyol 

Juazeiro – [zsuazejru] portugál 

Jubaea chilensis – [jubéa csilenzisz] latin 

jubé – [zsübé] francia 

Jubiabá – [zsubiaba] porutgáll 

Judería – [huderia] spanyol 

Juderías – [huderiasz] spanyol 

Juggernaut – [dzsagernót] angol 

Juglans ailanthifolia – [juglansz ajlantifólia] latin 

juice – [dzsúsz] angol 

Juigné-sur-Loire – [zsüjnyé szür loár] francia 

Juillac – [zsüjak] francia 

Juillard, Augustus – [dzsuljárd ógasztusz]; [*zsüjjár…] angol 

Juillet, Chantal – [zsüje santal] francia 

Juist – [jűszt] német 

Juive, La lásd La juive 

jukebox – [dzsúkboksz] angol 

Jules Baraglioul – [zsül baralju] francia 

Jules et Jim – [zsül e zsim] francia 

Julia Drayton – [dzsúlja dréjton] angol 

Julia Flyte – [dzsúlja flájt] angol 

Julia, Gaston Maurice – [zsülja gaszton morisz] francia 

Julian, Janet – [dzsúljen dzsenet] angol 

Julianus Apostata – [júliánusz aposztata] latin 

Julie – [zsüli] francia 

Julie d’Aiglemont – [zsüli deglömon] francia 

Julien Sorel – [zsüljen szorel] francia 

Julie ou la nouvelle Héloïse – [zsüli u la nuvel eloiz] francia 

Julus – [júlusz] latin 

jumbo jet – [dzsambó dzset] angol 

Jument verte, La lásd La jument verte 

Jumièges – [zsümjezs] francia 
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Jumilla – [humilja] spanyol 

Juminer, Bertène – [zsüminé berten] francia 

jumper – [dzsamper] angol 

Juncus effusus – [junkusz effúzusz] latin 

Juneau – [dzsúnó] angol; [zsünó] francia 

Junges Deutschland – [jungesz dajcsland] német 

Jungle Book, The lásd The Jungle Book 

jungle style – [dzsangl sztájl] angol 

Juni, Juan de – [zsuni zsuan de] katalán 

Junimea – [zsunimja] román 

Junín – [hunin] spanyol 

Juniperus communis – [juniperusz kommúnisz] latin 

Junius Brutus – [júniusz brútusz] latin 

Juno and the Peacock – [dzsúnó end dö píkok] angol 

Junón – [hunon] spanyol 

Junot, Andoche – [zsünó andos] francia 

Junqueiro, Abílio – [zsunkejru abilju] portugál 

Junquera – [hunkera] spanyol 

junta – [hunta] spanyol 

Juojärvi – [juojervi] finn 

Jurassic Park – [dzsureszik párk] angol 

jure hereditario – [júre hereditárió] latin 

Jurenito, Julio – [hurenitó huljó] spanyol 

jurisconsultus – [júriszkonszultusz] latin 

jurisdictio – [júriszdikció] latin 

jurisperitus – [júriszperitusz] latin 

jurisprudentia – [júriszprudencia] latin 

juristitium – [júrisztícium] latin 

juris utriusque doctor – [júrisz utriuszkve doktor] latin 

Jūrmale – [júrmale] lett 

Juruá – [zsurua] portugál 

Juruti – [zsuruti] portugál 

jus canonicum – [júsz kanonikum] latin 

jus civile – [júsz civile] latin 

jus criminale – [júsz kriminále] latin 

jus divinum – [júsz divínum] latin 

Jusepe – [huszepe] spanyol 

jus gentium – [júsz gencium] latin 

jus gladii – [júsz gládii] latin 

jus murmurandi – [júsz murmurandi] latin 

jus naturae – [júsz natúré] latin 

jus placeti – [júsz placeti] latin 

jus primae noctis – [júsz primé noktisz] latin 

jus resistendi – [júsz rezisztendi] latin 

Jussey – [zsüszé] francia 

Jussieu, Antoine de – [zsüszjő antoan dö] francia 

Juste avant la nuit – [zsüszt avan la nüji] francia 
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juste milieu – [zsüszt miliő] francia 

Juste, Jean – [zsüszt zsan] francia 

Justine – [zsüsztin] francia 

Justinianus, Flavius Petrus Sabbatius – [jusztiniánusz fláviusz petrusz szabbaciusz] latin 

Justitia – [jusztícia] latin 

Justizmord – [juszticmord] német 

justo tempore – [jusztó tempore] latin 

justo titulo – [jusztó tituló] latin 

Justum et tenacem propositi virum – [jusztum et tenacem propoziti virum] latin 

Justus Kröger – [jusztusz krőger] német 

Juticalpa – [hutikalpa] spanyol 

Juvenalis, Decimus Junius – [juvenálisz decimusz júniusz] latin 

Juventas – [juventász] latin 

Juventus [juventusz] latin 

Juvigny, Carolus de – [zsüvinyi karolüsz dö] francia 

Juvisy-sur-Orge – [zsüvizi szür orzs] francia 

Juzennecourt – [zsüzenkur] francia 

Jürg Jenatsch – [jürg jenács] német 

J’y suis et j’y reste – [zsi szüi e zsi reszt] francia 

Jylland – [jülan] dán 

Jynx torquilla – [jinksz torkvilla] latin 

Jyrkänkallio – [jürkenkallió] finn 

Jyväskylä – [jüveszküle] finn 

 

  



 

368 

 

K 
 

 

Kaalø, Sten – [kólő szden] dán 

Kaalund, Hans Vilhelm – [kólun hansz vilhelm] dán 

Kaapstad – [kápsztad] afrikaans 

Kaaresuvanto – [káreszuvantó] finn 

Kabale und Liebe – [kabále und líbe] német 

Kachyňa, Karel – [kahinya karel] cseh 

Kaçkar Daği – [kacskar dáji] török 

Kaczmarek, Jane – [kacsmarek dzséjn] angol 

Kaempferia roscoeana – [kempferia roszkóána] latin 

Kahlau, Heinz – [kálau hejnc] német 

Kahlo, Frida – [káló frída] német 

Kahlow – [káló] német 

Kaiserslautern – [kajzerszlautern] német 

Kaknästornet – [kákneszturnet] svéd 

Kąkolewnica – [konkolevnyica] lengyel 

Kalanchoë tomentosa – [kalanhoé tomentóza] latin 

Kälbäcär – [kelbedzser] azeri 

Kaleb Trask – [kéjleb treszk] angol 

Kälviä – [kelvie] finn 

Kalwaria Zebrzidowska – [kalvarja zebzsidofszka] lengyel 

Kane, John – [kéjn dzson] angol 

Kangaroo Ridge – [kengerú ridzs] angol 

Kanjiža – [kanyizsa] szerb 

Kanonicza – [kanonyicsa] lengyel 

Kansas City – [kenzesz sziti] angol 

kapitälchen – [kapitelhen] német 

Kaprow, Allan – [kepró elen] angol 

Kapsukas – [kapszukasz] litván 

Kapteyn, Jacobus – [kapten jakobüsz] holland 

Kapušany – [kapusani] szlovák 

Kapuściński, Ryszard – [kapuscsinyszki risárd] lengyel 

Kapuziner – [kapucíner] német 

Karacadağ – [karadzsadá] török 

Karacaoğlan – [karadzsaólan] török 

Karađorđević – [karagyorgyevics]; [karagyorgyevity] szerb 
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Karadžić, Vuk – [karadzsics vuk]; [karadzsity …] szerb 

Kárason, Ólafur – [kauraszon oulafür] izlandi 

Kärkölä – [kerköle] finn 

Karkonosze – [karkonose] lengyel 

Karl Johans Gate – [kall júhansz gáte] norvég 

Karlskoga – [kalskúga] svéd 

Karlskrona – [kalskrúna] svéd 

Karlsruhe – [karlszrúe] német 

Karlstad – [kalstád] svéd 

Kärntner Strasse – [kerntner strassze] német 

Kasprowicz, Jan – [kaszprovics jan] lengyel 

Kasprowy Wierch – [kaszprovi vjerh] lengyel 

Kasprzyk, Marian – [kaszpsik marjan] lengyel 

Kassovitz, Mathieu – [kaszovic matjő] francia 

Kästner, Erich – [kesztner érih] német 

Kastrup – [kasztrob]; [kasztrup] dán 

Kate Croy – [kéjt kroj] angol 

Kate Hardcastle – [kéjt hárdkászl] angol 

Kate Leslie – [kéjt lezli] angol 

Katherine von Rosen – [kateríne fon rózen] német 

Kathleen Wheeler – [kethlín víler] angol 

Katlewicz, Jerzy – [katlevics jezsi] lengyel 

katzenjammer – [kaccenjammer] német 

Kaunas – [kaunasz] litván 

Kawalerowicz, Jerzy – [kavalerovics jezsi] lengyel 

Kawalla, Szymon – [kavalla simon] lengyel 

Kaye, Danny – [kéj deni] angol 

Kay Strong – [kéj sztrong] angol 

Kazimierz – [kazsimjezs] lengyel 

Keach, James – [kícs dzséjmz] angol 

Keach, Stacy – [kícs sztéjszi] angol 

Kean, Edmund – [kín edmond] angol 

Keane, George – [kín dzsordzs] angol 

Kearsarge – [kírszárdzs] angol 

Kearsley – [kírzli] angol 

Kearsney – [kőrzni] angol 

Keating, Paul – [kíting pól] angol 

Keaton, Buster – [kítn baszter]; [kíton …] angol 

Keaton, Diane – [kítn dájen]; [kíton …] angol 

Keats, John – [kítsz dzson] angol 

Kędzierzin – [kendzsezsin] lengyel 

Keeldar, Shirley – [kíldár sörli] angol 

Keene – [kín] angol 

Keep smiling – [kíp szmájling] angol 

Keightley – [kítli] v. [kájtli] angol 

Keigwin – [kegvin] angol 

Këlcyrë – [kelcür] albán 



 

370 

Kelly, Daniel Hugh – [keli denjel hjú] angol 

Kelly, Gene – [keli dzsín] angol 

Kelly, Grace – [keli gréjsz] angol 

Kendrew, John Cowdery – [kendrú dzson kauderi] angol 

Kenealy – [keníli]; [kiníli] angol 

Kenilworth – [kenilvörth] angol 

Kennaird – [kenerd] angol 

Kennedy, John Fitzgerald – [kenidi dzson ficdzserald]; [kenedi …] angol 

Kennicott, Carol Milford – [kenikot kerol milford] angol 

Kennst du das Land wo die Zitronen blühn? – [kenszt du dasz land vó di citrónen blűn] 

német 

Kensington – [kenzinkton] angol 

Kensington High Street – [kenzinkton háj sztrít] angol 

Kentucky Fried Chicken – [kentaki frájd csikn] angol 

Kenwood – [kenvud] angol 

Keönch – [köncs] magyar 

Kepi i Pallës – [kepi i pallsz] albán 

Kerċem – [kercsem] máltai 

Kerguelen-Tremarec, Yves-Joseph de – [kergelen trömarek iv zsozef dö] francia 

Kernahan – [körnien] angol 

Kerouac, Jack – [keruek dzsek] angol 

Kerry-blue terrier – [keri blú terier] angol 

Kessel, Barney – [keszl bárni] angol 

Kęstaičai – [kensztajcsaj] litván 

Kesteven – [kesztíven] angol 

Keswick – [kezik] angol 

ketchup – [kecsap] angol 

Keulinger Strasse – [kajlinger strassze] német 

Keurwels, Edward – [kőrvelsz edvárd] holland 

Keux – [kjú] angol 

Kevelaer – [kéfelár] holland 

Kew Gardens – [kjú gárdenz] angol 

Key-Åberg, Sandro – [kej óberj szandró] svéd 

Key Biscay – [kí biszkéj] angol 

keyboard – [kíbord] angol 

Keyes – [kíz] v. [kájz] angol 

Keynes, John Maynard – [kéjnz dzson méjnárd] angol 

Key West – [kí veszt] angol 

keyword – [kívörd] angol 

Kežmarok – [kezsmarok] szlovák 

khaki – [keki] angol 

Khanh Hy – [hany hi] vietnami 

Khuen – [kűn] német 

kick-box – [kikbox] angol 

Kidman, Nicole – [kidmen nikol] angol 

kidnapper – [kidneper] angol 

Kiel – [kíl] német 
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Kielce – [kjelce] lengyel 

Kieldrecht – [kíldreht] holland 

Kielland, Alexander – [hjellannalekszander] norvég 

Kielland, Olav – [hjellann úlav] norvég 

Kienholz, Edward – [kínholc edvárd] angol 

Kierkegaard, Ingegerd – [kerkegor ingejer] dán 

Kierkegaard, Søren – [kerkegór szőren]; [kirkegór …]; [*kirkegárd …] dán 

Kieselack – [kízelak] német 

Kieselbach – [kízelbah] német 

Kiesinger, Kurt Georg – [kízinger kurt georg] német 

Kieślowski, Krzysztof – [kjeslofszki ksistof] lengyel 

Kieu Phu – [kjeu fu] vietnami 

Kilbowie – [kilbói] angol 

Kilchurn – [kilhörn] angol; [kilhörn] skót 

Killarney – [kilárni] angol 

Killearn – [kilörn] angol 

Killwick – [kilvik] angol 

Killy, Jean-Claude – [kili zsan klod] francia 

Kilmarnock – [kilmárnok] angol 

Kilrush – [kilras] angol 

Kilsyth – [kilszájth] angol 

Kincardine – [kinkárdin] angol 

King, Billie Jean – [king bili dzsín] angol 

King Cole, Nat – [king kól net] angol 

King George – [king dzsordzs] angol 

King Lear – [king lír] angol 

Kingsbury, Charles – [kingzböri csárlz] angol 

King’s College – [kingz kolidzs] angol 

King’s Consort – [kingz konszort] angol 

king size – [king szájz] angol 

King’s Ransom – [kingz renszom] angol 

King’s Singers – [kingz szingerz] angol 

Kingston-upon-Hull – [kinkszton apon hal] angol 

Kingsway – [kingzvéj] angol 

Kingussie – [kingjúszi] angol 

Kinnaird – [kinerd] angol 

Kinoshita Junji – [kinosita dzsundzsi] japán 

Kinsella, Charles – [kinszela csárlz] angol 

Kinshasa – [kinsasza] angol 

Kinski, Klaus – [kinszki klausz] német 

Kinski, Nastassja – [kinszki nasztaszja] német 

Kinzer, Karin – [kincer kárin] német 

Kipling, Rudyard – [kipling radjard] angol 

Kirby Albee – [körbi olbí] angol 

Kirby, John – [körbi dzson] angol 

Kirchbach – [kirhbah] német 

Kirchenglocken sind die Artillerie der Geistlichkeit – [kirhenglokken zind di artilleri der 
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gejsztlihkejt] német 

Kirchheim – [kirhejm] német 

Kirchofen – [kirhófen] német 

Kirchschlag – [kirhslág] német 

Kirchschläger, Rudolf – [kirhsléger rúdolf] német 

Kirdjomuljo – [kirdzsomuldzsó] indonéz 

Kireççi, Ahmet – [kireccsi ahmet] török 

Kirkby – [körbi] (helynév) angol 

Kirkby, Emma – [körkbi ema] angol 

Kirkcaldy – [körkódi] angol 

Kirkcudbright – [körkúbri] angol 

Kirkeby, Per – [kergebű per] dán 

Kirk, Lisa – [körk lájza] angol 

Kirk, Oliver – [körk oliver] angol 

Kirriemuir – [kirimjúr] angol 

kirsch – [kirs] német 

Kishi Yamaji – [kisi jamadzsi] japán 

Kissinger, Henry – [kiszindzser henri] angol 

Kiszczak, Czeszław – [kiscsak cseszláv] lengyel 

Kitakyushu – [kitakjusu] japán 

Kitchener, Horatio – [kicsiner horéjsjó] v. [kicsner …] angol 

Kitchin – [kicsin] angol 

Kitty Garstin – [kiti gársztin] angol 

Kitty Hawk – [kiti hók] angol 

Kitzbühel – [kicbűl] német 

Kjærlighedens komedie – [hjerlihédensz komedí] norvég 

Kjeldahl, Johan – [keldál johan] dán 

Kjellerup – [kellerob] dán 

Kjellgren, Josef – [csellgrén júszef] svéd 

Kjellin – [csellin] svéd 

Kjellman, Björn – [csellman björn] svéd 

Klabund – [klábund] német 

Klaipēda – [klajpéda] litván 

Klarälven – [klárelven] svéd 

Klara Wäscher – [klára vesser] német 

Klärchen – [klerhen] német 

klatsch – [klaccs] német 

Klaus, Václav – [klausz václav] cseh 

Klebelsberg – [klébelszberg] magyar 

Kleenex – [klíneksz] mesterséges 

Klein, Dietmar – [klejn dítmár] német 

Klein, Gérard – [klen zserár] francia 

Kline, Franz – [klájn frensz] angol 

Klingsor – [klingzor] német 

KLM lásd Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 

Kløfta – [klöfta] norvég 

Klondike – [klondájk] angol 
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Klooster der Dominikanen – [klószter der dominikánen] holland 

Klopstock, Friedrich – [klopstok frídrih] német 

Klosterneuburg – [kloszternajburg] német 

Kluivert, Patrick – [klöjvert pátrik] holland 

Knappertsbusch, Hans – [knapertszbus hansz] német 

Knaresborough – [nerzboró] angol 

Knave of Hearts – [néjv av hártsz] angol 

Kňaží stôl – [knyazsí sztuol] szlovák 

knickerbocker – [nikerboker] angol 

Knight, Eric – [nájt erik] angol 

Knightsbridge – [nájtszbridzs] angol 

Kniphofia caulescens – [kniphófia kauleszcensz] latin 

Knježevi Vinogradi – [knyezsevi vinogradi] horvát 

Knockbreda – [nokbrída] angol 

knock-out – [nokaut] angol 

know-how – [nóhau] angol 

Knowles, Beyonce – [nólz bejonsz] angol 

Knox, Joel – [noksz dzsóel] angol 

Knoxville, Johnny – [nokszvil dzsoni] angol 

Knudsen, Erik – [knúszen erik] dán 

Knudsen, Knud – [knúszen knu] dán 

Knutsen, Tormod – [knűtszen turmú] norvég 

Knutsford – [natszford] angol 

Knutsson, Gösta – [knűtszon jöszta] svéd 

Knutstad – [knűtszta] norvég 

Knyvett – [nivit] angol 

Kobayashi Ken-Ichiro – [kobajasi kenicsiró] japán 

Koblenz – [kóblenc] német 

Kocadağ – [kodzsadagh] azeri 

Kocatürk – [kodzsatürk] török 

Kochanowski, Jan – [kohanofszki jan] lengyel 

Koch, Robert – [koh róbert] német 

Koeckert, Rudolf – [kökkert rudolf] német 

Koelreuteria paniculata – [kőlrajteria panikuláta] latin 

Koenen, Tilly – [kúnen tilli] holland 

Koerbecke, Johann – [kurbekke jóhan] holland 

Koessler – [köszler] magyar 

Koestler, Arthur – [kösztler árthur] angol 

Koetsier, Jan – [kutszír jan] holland 

Koetz, Stephanie Charlotte – [köcc stefánie sarlotte] német 

Koeverden, Adam van – [kúferden ádam fan] holland 

Kogălniceanu, Mihail – [kogölnicsánu mihajl]; [kogalnicsánu …] román 

Kohinoor – [kóinur] angol 

Kohlhaas, Michael – [kólhász mihael] német 

Kohl, Helmut – [kól helmut] német 

Kohlrausch, Friedrich – [kólraus frídrih] német 

Kohlund, Christian – [kólund krisztián] német 



 

374 

Kohnke, Peter – [kónke péter] német 

kolchicin – [kolhicin] latin 

Kołczygłowy – [kolcsiglovi] lengyel 

Kolíňany – [kolínyani] szlovák 

Kollonich – [kollonics] magyar 

Kolynos – [kolinosz] mesterséges 

Kongens nytorv – [kongensz nűtorv] dán 

Koninklijk Museum voor Schone Konsten – [koninklök műszeöm fór szhóne konszten] 

holland 

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) – [koninklöke lühtfárt mátszhappej] 

holland 

Konitsa – [konica] görög 

Konnersreuth – [konnerszrajt] német 

Konstanz – [konsztanc]; [konstanc] német 

Konwitschny, Franz – [konvicsni franc] német 

Konzentrationslager (KZ) – [koncentrácionszláger] német 

Koole, Arend – [kóle árend] holland 

Kooning, Willem de – [kóning villem dö] holland 

Koopmansbeurs – [kópmanszbőrsz] holland 

Koopman, Ton – [kópman tón] holland 

Korçë – [korcs] albán 

Korzeniowski, Józef Konrad Nałęcz – [kozsenyofszki juzef konrad nalencs] lengyel 

Kośčierzyina – [koscsezsina] lengyel 

Kościół Mariacki – [koscsul marjacki] lengyel 

Kościół Św. Andrzeja – [koscsul svjentego andzseja] lengyel 

Kościół Św. Ducha – [koscsul svjentego duha] lengyel 

Kościół Św. Katarzyny – [koscsul svjentej katazsini] lengyel 

Kościół Św. Krzyża – [koscsul svjentego ksizsa] lengyel 

Kościuszko, Tadeusz – [koscsuskó tadeus]; [*koscuszkó, *koszciuszkó …] lengyel 

Košice – [kosice] szlovák 

Koskenkylä – [koszkenküle] finn 

Kostrzyn – [kosztsin] lengyel 

Koszalin – [kosalin] lengyel 

Kotzebue, August – [koccebu auguszt] német 

Kough – [kjó] angol 

Koussewitzky, Serge – [kuszevicki szerzs] francia 

Kouwenaar, Gerrit – [kauvenár herrit] holland 

Kowalski, Jochen – [kovalszki johen] német 

Kozienice – [kozsenyice] lengyel 

Kożuchów – [kozsuhuf] lengyel 

Köcarli – [ködzsarli] azeri 

Königgrätz – [kőniggréc] német 

Köpenick – [kőpenik] német 

Köthen – [kőten] német 

Kraeff, Volkert – [kref folkert] német 

Kraemer, Manfred – [krémer manfréd] német 

Kraepelin, Emil – [krépelin emil] német 
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kraftausdruck – [kraftauszdruk] német 

Kragenæs – [krágenesz] dán 

Kragerø – [krágerő] norvég 

Kraków – [krakuf] lengyel 

Krakowskie Przedmieście – [krakofszkje psedmjescse] lengyel 

Kráľova studňa – [králjova sztudnya] szlovák 

Kramář, František – [kramárzs frantyisek] cseh 

Krämer, Ingrid – [kréjmer ingrid] angol 

Kramer, Stanley – [kréjmer sztenli] angol 

Krasiński, Zygmunt – [krasinyszki zigmunt] lengyel 

Kraszewski, Józef Ignacy – [krasefszki juzef ignáci] lengyel 

Kräuter-Kur-Bad – [krajter kúrbád] német 

Krefeld – [kréfeld] német 

Kreisky, Bruno – [krejszki brúnó] német 

Kreisleriana – [krejzleriána] német 

Kremsmünster – [kremszmünszter] német 

Kretschmer – [krecsmer] német 

Kretzschmar, Hermann – [krecsmár herman] német 

Kreutzer, Rodolphe – [krajcer rodolf] német; [krőcer …] francia 

Kreutzwald – [krajcvald] német 

kreuzgang – [krajcgang] német 

Kreuzlingen – [krajclingen] német 

Krewczyk, Gérard – [krefcsik zserár] francia 

Kriebitzsch – [kríbics] német 

Krieglach – [kríglah] német 

Kriemhilde – [krímhilde] német 

Kristianstad – [krisansztaad]; [krissansztád] svéd 

Kristiansund – [krisztianszünn] norvég 

Kristiinankaupunki – [krisztínankaupunki] finn 

Kriváň – [krivány] szlovák 

Krivošťanka – [krivostyanka] szlovák 

Křiž, Ivan – [krsizs iván] cseh 

Krkonoše – [krkonose] cseh 

Krleža, Miroslav – [krlezsa miroszlav] horvát 

Kroměřiž – [kromjerzsizs] cseh 

krona – [krúna] svéd 

Kronborg – [kronbor] dán 

krone – [krúne] norvég 

Krościenko – [kroscsenkó] lengyel 

Krøyer, Peter Severin – [krőjer péter szeverin] dán 

Kröger, Lebrecht – [krőger lébreht] német 

Krrabë – [krab] albán 

Kruczkowski, Leon – [krucskofszki leon] lengyel 

Krueger, Felix – [krűger féliksz] német 

Kruse, Anja – [krúze anja] német 

Krūza, Kārlis – [krúza kárlisz] lett 

Kryekuq – [krüekuty] albán 
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Krystyna – [krisztina] lengyel 

Krzesińska, Elžbieta – [ksesinyszka elzsbjeta] lengyel 

Krzystowiak, Zdzisław – [ksistovjak zdzsiszlav] lengyel 

Krzywoszewski, Stefan – [ksivosefszki sztefán] lengyel 

Krzyżanowski, Konrad – [ksizsanofszki konrád] lengyel 

Ksiąz – [ksonz] lengyel 

Kubitschek de Oliveira, Juscelino – [kubicsek di olivejra zsuszelinu] portugál 

Kubrick, Stanley – [kubrik sztenli] angol 

Kucharski, Tomasz – [kuharszki tomas] lengyel 

Kuene, Konrad – [kűne konrád] német 

Kuhlau, Friedrich – [kúlau frídrih] német 

Kuhnau, Johann – [kúnau jóhan] német 

Kuhn von Kuhnenfeld, Franz – [kún fon kúnenfeld franc] német 

Kuijken, Sigiswald – [köjken szihiszvald] holland 

Kuiken, Wieland – [köjken víland] holland 

Kuiper, Gerard Peter – [köjper herard péter] holland 

Kuiper, Hennie – [köjper henni] holland 

Kungsgatan – [künkszgaatan]; [künkszgátan] svéd 

Kuohijärvi – [kuohijervi] finn 

kuponschneider – [kuponsnejder] német 

kurfürst – [kurfürszt] német 

Kuruş – [kurus] török 

kurz und gut – [kurc und gút] német 

Kusociński, Janusz – [kuszocsinyszki janus] lengyel 

Kusturica, Emir – [kuszturica emir] szerb 

Kutcher, Ashton – [kucser eston] angol 

Kuusisaari – [kúsziszári] finn 

Kuyper, Abraham – [köjper ábraham] holland 

Küçükmenderes – [kücsükmenderesz] török 

Kühne & Nagel – [kűne und nágel] német 

Kürze ist der Rede Würze – [kürce iszt der réde vürce] német 

Küssnacht – [küsznaht] német 

Kütahya – [kütahja] török 

Kwaszniewski, Aleksander – [kvasnyefszki alekszander] lengyel 

Kwidzyn – [kvidzin] lengyel 

Kyçku, Muhamet – [kücsku muhamet] albán 

Kyd, Thomas – [kid tomasz] angol 

Kyffhäuser – [kifhajzer] német 

Kylian, Jiři – [kiljan jirzsi] cseh 

Kyllachy – [kájleki] angol; [kájlehi] skót 

Kynance – [kájnensz] angol 

Kynance Cove – [kájnensz kóv] angol 

Kynaston – [kineszton] angol 

kynológia – [kinológia] latin 

kynológus – [kinológus] latin 

Kyoto – [kjótó]; [kiotó] japán 

Kyrie eleison – [kirie eleiszon] görög-latin 
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Kyrklund – [csürklünd] svéd 

Kyushu – [kjusu] japán 

Kyyjärvi – [kűjervi] finn 

KZ lásd Konzentrationslager 
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Laa an der Thaya – [lá an der tája] német 

Laage – [láge] német 

Laakdaal – [lákdál] holland 

La Alcarria – [la alkarria] spanyol 

Laanila – [lánila] finn 

Laar, Vincent van – [lár vinszent fan] holland 

La Ascensión – [la aszenszion] spanyol 

La Bañeza – [la vanyesza]; [la banyesza] spanyol 

La Barre-en-Ouche – [la bar an us] francia 

La Bastide-des-Jourdans – [la basztid de zsurdan] francia 

Labastide-Murat – [labasztid müra] francia 

Labastide-Rouairoux – [labasztid rueru] francia 

La bataille du rail – [la bataj dü raj] francia 

La Bâthie – [la bati] francia 

La Bâtie-Neuve – [la bati növ] francia 

La battaglia di Legnano – [la battalja di lenyánó] olasz 

La Baule-Escoublac – [la bol eszkublak] francia 

La Bazoche-Gouët – [la bazos gue] francia 

La Bègue, Nicolas Antoine – [la beg nikola antoan] francia 

label – [léjbl] angol 

La belle et la bête – [la bel e la bet] francia 

La Belle Jonchère – [la bel zsonser] francia 

Labé, Louise – [labé luiz] francia 

Labenne – [labenn] francia 

Laberius Decimus – [laberiusz decimusz] latin 

La bête humaine – [la bet ümen] francia 

Labiche, Eugène – [labis özsen] francia 

Labienus, Titus Attius – [labiénusz titusz attiusz] latin 

Labiş, Nicolae – [labis nikoláj] román 

Łabiszyna – [labisina] lengyel 

La Boétie – [la boeszi] francia 

La bohème – [la boem] francia 

Labouheyre – [labuer] francia 

La Bouquita – [la bukita] spanyol 

La Bourbule – [la burbül] francia 
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Labourdette, Elina – [laburdet elina] francia 

La Bourdonnais, Bertrand François – [la burdone bertran franszoa] francia 

Labourier, Dominique – [laburjé dominik] francia 

labourizmus – [léjbörizmus]; [lébörizmus] angol 

La Broque – [la brok] francia 

Labrouste, Henri – [labruszt anri] francia 

Labroye – [labroa] francia 

Labruguière – [labrügjer] francia 

Labrune, Jeanne – [labrün zsann] francia 

La Bruyère, Jean de – [la brüjer zsan dö] francia 

Laburnocytisus adamii – [laburnocitizusz adamii] latin 

Laburnum anagyroides – [laburnum anagiroidész] latin 

La Bussière – [la büszjer] francia 

labyrinthus osseus – [labirintusz osszeusz] latin 

Lacaille, Nicolas-Louis – [lakaj nikola lui] francia 

Lacalahorra – [lakalaorra] spanyol 

Lac-Allard – [lak alár] francia 

La Calprenède, Gautier de Costes de – [la kalpröned gotjé dö koszt dö] francia 

Lacanau-Océan – [lakanó oszean] francia 

Lacan, Jacques – [lakan zsak] francia 

La cantatrice chauve – [la kantatrisz sov] francia 

La casa de Bernarda Alba – [la kasza de bernarda alba] spanyol 

Lacaune – [lakon] francia 

Lac du Bonnet – [lak dü bone] francia 

Lac du Flambeau – [lak dü flambó] francia 

Lacedaemon – [lakedaimón] görög 

La Ceiba – [la szeiva] spanyol 

La Celle-Guénand – [la szel genan] francia 

Lacépède – [laszeped] francia 

La Cépède, Bernard Laville, Comte de – [la szeped bernár lavil komt dö] francia 

La Ceppède, Jean de – [la szeped zsan dö] francia 

laceratio cervicis – [laceráció cervicisz] latin 

Lacerda, Francisco de – [laszerda franszisku di] portugál 

Lacerteux, Germinie – [laszertő zsermini] francia 

Lacey, Bruce – [léjszi brúsz] angol 

Lac Frontière – [lak frontjer] francia 

Lachaise, Gaston – [lasez gaszton] francia 

La Chaise-Dieu – [la sez djő] francia 

La Chaître – [la setr] francia 

La Chaize-le-Vicomte – [la sez lö vikomt] francia 

La Chapelle-Glain – [la sapel glen] francia 

La Chapelle-la-Reine – [la sapel la ren] francia 

La-Charité-sur-Loire – [la sarité szür loár] francia 

La Chartreuse de Parme – [la sartrőz dö parm] francia 

Lachas – [lacsasz] spanyol 

La Châtaigneraie – [la satenyré] francia 

La Chaussée, Pierre – [la soszé pjer] francia 
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La Chaux-de-Fonds – [la sód fon] francia 

Lachenalia orchioides – [lahenália orhiojdész] latin 

Lachesis muta – [lakézisz múta] v. [lahézisz …] latin 

Lachlan – [leklen] v. [loklen] angol 

Lachmann, Karl – [lahman karl] német 

La Chorrera – [la csorrera] spanyol 

Lāči – [lácsi] lett 

La Cieneguita – [la szjenegita] spanyol 

La Cierva – [la szjerva] spanyol 

La ciociara – [la csocsára] olasz 

La Ciotat – [la szjota] francia 

Lācis, Vilis – [lácisz vilisz] lett 

La ciudad y los perros – [la szjudad i losz perrosz] spanyol 

Lac Léman – [lak leman] francia 

La clemenza di Tito – [la klemenca di titó] olasz 

Laclos, Choderlos de – [laklo soderló dö] francia 

Lacombe, Louis Trouillon – [lakomb lui trujon] francia 

La Condamine – [la kondamin] francia 

La condition humaine – [la kondiszjon ümen] francia 

La Concepción – [la konszepszjon] spanyol 

laconicum – [lakonikum] latin 

Lacon murinus – [lakon murínusz] latin 

La contadina astuta – [la kontadína asztúta] olasz 

La Coruña – [la korunya] spanyol 

La coscienza di Zeno – [la kosenca di Cénó] olasz 

Lacoste – [lakoszt] francia 

Lacougotte-Cadoul – [lakugot kadu] francia 

La Courneuve – [la kurnöv] francia 

La cousine Bette – [la kuzin bet] francia 

La Crèche – [la kres] francia 

Lacrimae pondera vocis habent – [lakrimé pondera vocisz habent] latin 

lacrimatorium – [lakrimatórium] latin 

lacrimoso – [lakrimózó] olasz 

Lacrisyn – [lakrizin] mesterséges 

La Croisière – [la kroazjer] francia 

La Croix-en-Touraine – [la kroa an turen] francia 

Lacroix, François – [lakroa franszoa] francia 

lacrosse – [lakrosz] francia 

La Cruz – [la krusz] spanyol 

lactacidaemia – [laktacidémia] latin 

Lactantius, Lucius Caecilius – [laktanciusz lúciusz céciliusz] latin 

Lactarius deliciosus – [laktáriusz deliciózusz] latin 

lactatio – [laktáció] latin 

Lactobacillus acidophilus – [laktobacillusz acidofilusz] latin 

Lactuca serriola – [laktuka szerrióla] latin 

Lactulose – [laktulóz] mesterséges 

Lacul Floreasca – [lakul florjaszka] román 
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Lacul Roşu – [lakul rosu] román 

Lacul Ţarniţei – [lakul carnicej] román 

lacuna lymphatica – [lakúna limfatika] latin 

Lacy, Franz Moritz – [laszi franc móric] német 

Lacy, Rowland – [léjszi rólend] angol 

lacs d’amour – [la damur] francia 

La Dame aux camélias – [la dam o kamelja] francia 

Ladbroke – [ledbruk] angol 

Lădeşti – [lödesty]; [ladesty] román 

Ladislaw – [lediszló] angol 

Ladoeiro – [laduejru] portugál 

La dolce vita – [la dolcse víta] olasz 

Ladri di biciclette – [ládri di bicsiklette] olasz 

lady – [léjdi]; [lédi] angol 

Lady Betty Balfour – [léjdi beti belfór] angol 

Lady Chapel – [léjdi csepl] angol 

Lady Chatterley’s Lover – [léjdi cseterliz laver] angol 

Lady Faulconbridge – [léjdi fóknbridzs] angol 

Lady Grey – [léjdi gréj] angol 

Lady Macbeth – [léjdi mekbeth] angol 

Lady Macduff – [léjdi mekdaf] angol 

Lady Northumberland – [léjdi northamberlend] angol 

Lady of the Lake, The lásd The Lady of the Lake 

Lady Percy – [léjdi pörszi] angol 

Lady Rowena – [léjdi róína] angol 

Ladysmith – [léjdiszmith] angol 

Lady Speed – [léjdi szpíd] angol 

Lady Windermere’s Fan – [léjdi vindermírz fen] angol 

Laelia anceps – [lélia ancepsz] latin 

Laelia harpophylla – [lélia harpofilla] latin 

Laeliocatleya – [léliokatleja] latin 

Laemmle, Carl – [lemle karl] német 

Laermans – [lármansz] holland 

Laer, Pieter Boddink van – [lár píter bodink fan] holland 

Laertes – [laertész] görög; [léjertíz] angol 

laesio – [lézió] latin 

laesio superficialis – [lézió szuperficiálisz] latin 

La Esmeralda – [la eszmeralda] spanyol 

Læsø – [leesző] dán 

La Esperanza – [la eszperansza] spanyol 

La estrella de Sevilla – [la esztrelja de szevilja] spanyol 

Laetare ergo iuvenis in adolescentia tua – [létáre ergo juvenisz in adoleszcencia tua] latin 

Laettner, Christian – [letner krisztien] angol 

laetum nuntium – [létum nuncium] latin 

Laevolac – [lévolak] mesterséges 

laevulosuria – [levulozúria] latin 

La Fanciulla del West – [la fancsulla del veszt] olasz 
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Lafargue, Paul – [lafarg pol] francia 

La Farina, Giuseppe – [la farína dzsuzeppe] olasz 

Lafaurie, Victoria – [lafori viktoria] francia 

La faute de L’abbé Mouret – [la fot dö labbé mure] francia 

Lafayette – [lafajet] francia; [laféjet] angol 

La Fayette, Marie Joseph Motier – [la fajet mari zsozef motjé] francia 

Lafcadio – [lefkádió] angol 

La femme de trente ans – [la fam dö trant an] francia 

La femme du boulanger – [la fam dü bulanzsé] francia 

La Ferrassie – [la feraszi] francia 

La Ferrière-aux-Étangs – [la ferjer oz etan] francia 

Laferté-sur-Aube – [laferté szür ób] francia 

La Feuillade, Georges – [la föjád zsorzs] francia 

La Feuillé – [la föjé] francia 

L’Affilard, Michel – [lafilár misel] francia 

Laffite, Jacques – [lafit zsak] francia 

La finta giardiniera – [la finta dzsardinjera] olasz 

Lafitte, Jean – [lafit zsan] francia 

La folle de Chaillot – [la fol dö sajó] francia 

La Follette, Robert – [la folit robert] angol 

Lafontaine, Henri-Marie – [lafonten anri mari] francia 

La Fontaine, Jean de – [la fonten zsan dö] francia 

Lafont, Bernadette – [lafon bernadet] francia 

Laforet, Carmen – [laforet kármen] spanyol 

Laforet, Marie – [lafore mari] francia 

Laforgue, Jules – [laforg zsül] francia 

La forza del destino – [la forca del desztíno] olasz 

La France marche à la tête de la civilisation – [la fransz mars a la tet dö la szivilizaszjon] 

francia 

La Fresnaye-sur-Chédouet – [la frené szür sedue] francia 

La Fresnay, Roger de – [la frené rozsé dö] francia 

La Garde-Frenet – [la gárd fröne] francia 

La Garde meurt, mais ne se rend pas – [la gárd mőr me nö szö ran pa] francia 

La Gaubretière – [la gobrötjer] francia 

La gazza ladra – [la gacca ladra] olasz 

L’âge de l’or était l’âge où l’or ne régnait pas – [lázs dö lor éte lázs u lor nö renye pa] 

francia 

Lagercrantz, Olof – [laagerkranc úlof]; [lágerkranc …] svéd 

Lagerkvist, Pär – [laagerkviszt per]; [lágerkviszt …] svéd 

Lagerlöf, Selma – [laagerlőf szelma]; [lágerlőf …] svéd 

La Gineta – [la hineta] spanyol 

La Gioconda – [la dzsokonda] olasz 

La Gitanilla – [la hitanilja] spanyol 

La Giustiniana – [la dzsusztinjána] olasz 

Lagny, Thomas – [lanyi toma] francia 

Lagoaça – [laguasza] portugál 

Lago di Bolsena – [lágo di bolszena] olasz 
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Lago di Trasimeno – [lágo di traszimenó] olasz 

La Godivelle – [la godivel] francia 

Lago Maggiore – [lágó madzsóre] olasz 

lagophthalmus – [lagoftalmusz] latin 

La grande illusion – [la grand ilüzjon] francia 

La Grange, Anne de – [la granzs ann dö] francia 

Lagrange, Charles Varlet – [lagranzs sarl varle] francia 

Lagrange, Joseph Louis – [lagranzs zsozef lui] francia 

lagting – [laagting]; [lágting] norvég 

Laguardia – [lagvardja] spanyol 

La Guerché-sur-l’Aubois – [la gersé szür loboa] francia 

Laguerre, Edmond Nicolas – [lager edmon nikola] francia 

La guerre est finie – [la ger e fini] francia 

Laguiole – [lagiol] francia 

Lagunilla – [lagunilja] spanyol 

La Habana – [la avana] spanyol 

La Harpe, Jean-François de – [la arp zsan franszoa dö] francia 

Lahaut, Julien – [laó zsüljen] francia 

La Haye-Pesnel – [la e penel] francia 

La hija del aire – [la iha del ajre] spanyol 

La Hire, Laurent de – [la ir loran dö] francia 

La Hire, Philippe de – [la ir filip dö] francia 

Lahn – [lán] német 

Lahti – [lahti]; [*láti] finn 

La Hyre, Laurent de – [la ir loran dö] francia 

lai – [le] francia 

Laidlaw – [léjdló] angol 

Lai, Francis – [le franszisz] francia 

L’Aiguillon-sur-Mer – [legüjjon szür mer] francia 

Lainé, Pascal – [lené paszkal] francia 

laissez faire – [leszé fer]; [lesszé fer] francia 

laissez-passer – [leszé paszé]; [lesszé passzé] francia 

laiterie – [leteri] francia 

Laize-la-Ville – [lez la vil] francia 

La juive – [la zsüiv] francia 

La jument verte – [la zsüman vert] francia 

Läkätağ – [leketa] azeri 

Lake District – [léjk disztrikt] angol 

Lake Huron – [léjk hjúron] angol 

Lakeland – [léjklend] angol 

Lake Oliver – [léjk oliver] angol 

Lake Placid – [léjk pleszid] angol 

Lake Superior – [léjk szupírior] angol 

Lake, Veronica – [léjk verónika] angol 

Lakewood – [léjkvud] angol 

Lalaing, Jacques de – [lalen zsak dö] francia 

Lalande, Joseph Jérôme – [laland zsozef zserom] francia 
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Lalbenque – [lalbank] francia 

La Légende de Tiel Uylenspiegel et de Lamme Goedzak – [la lezsand dö til ülenszpigel 

e dö lam gedzak] francia 

Lalique, René – [lalik röné] francia 

Lallouette, Jean François – [laluet zsan franszoa] francia 

Lalo, Édouard – [laló eduár] francia 

La Londe-les-Maures – [la lond le mór] francia 

Lalouvesc – [laluveszk] francia 

Lalumière, Catherine – [lalümjer katrin] francia 

La maison Nucingen – [la mezon nüszenzsen] francia 

La Mancha – [la mancsa] spanyol 

La Manche – [la mans] francia 

La Marche, Olivier de – [la mars olivjé dö] francia 

Lamarck, Jean Baptiste – [lamark zsan batiszt] francia 

Lamarckia aurea – [lamarkia aurea] latin 

Lamartine, Alphonse-Marie-Louis Prat de – [lamartin alfonz mari lui pra dö] francia 

Lambaesis – [lambézisz] latin 

Lamballe – [lambal] francia 

Lambayeque – [lambejek] francia 

Lamb, Charles – [lem csárlz] angol 

Lambeaux, Jef – [lambó zsef] francia 

Lamberechts, Frans – [lamberehtsz fransz] holland 

Lambert, Eric – [lembert erik] angol 

Lambert, Louis – [lamber lui] francia 

Lambesc – [lambeszk] francia 

lambrequin – [lambröken] francia 

Lambton – [lemton] angol 

La Meilleraye-de-Bretagne – [lamejre dö brötany] francia 

Lamennais, Hugue Félicité – [lamöne üg feliszité] francia 

lamentoso – [lamentózó] olasz 

La Mettrie, Julien Offroy de – [la metri zsüljen ofroa dö] francia 

L’Ami du Peuple – [lami dü pőpl] francia 

Lammermoor – [lemermúr] v. [lemermór] angol 

Lammermoori Lucia – [lammermúri lúcsia] olasz-angol 

La mort est le commencement de l’immortalité – [la mort elö komanszman dö 

lemmortalité] francia 

La Mothe-Achard – [la mot asár] francia 

Lamotte-Beuvron – [lamot bövron] francia 

La Motte-Picquet – [la mot pike] francia 

L’amour à vingt ans – [lamur a vent an] francia 

Lamour, Dorothy – [lemúr dorothi] angol 

Lamoureux, Charles – [lamurő sarl] francia 

Lamour, Jean-François – [lamur zsan franszoa] francia 

L’amour pneumatique – [lamur pnőmatik] francia 

Lampaul-Plouarzel – [lampol pluarzel] francia 

Lampazos de Naranjo – [lampaszosz de naranhó] spanyol 

Lampedusa – [lampedúza] olasz 
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Lamplough – [lemplú] angol 

Lampranthus roseus – [lamprantusz rózeusz] latin 

Lamprechtshausen – [lamprehtszhauzen] német 

Lamprospero superbus – [lamproszperó szuperbusz] latin 

La Mure – [la mür] francia 

LAN lásd Local Area Network 

La Nation – [la naszjon] francia 

La nausée – [la noszé] francia 

Lancashire – [lenkesír] v. [lenkesör] angol 

Lancaster, Burt – [lenkeszter bört] angol 

Lancelot – [lánszlot]; [lanszelot] angol 

Lancelot du Lac – [lanszlo dü lak] francia 

Lancia – [lancsa]; [*lancsia] olasz 

Lanciano – [lancsánó] olasz 

Lançon-Provence – [lanszon provansz] francia 

Lancret, Nicolas – [lankre nikola] francia 

land-art – [lend árt] angol 

Landen, John – [lenden dzson] angol 

Landerneau – [landernó] francia 

Landeryd – [landerűd] svéd 

Landes – [land] francia 

landgraf – [landgráf] német 

Landis, John – [lendisz dzson] angol 

Land-Lease Act – [lend líz ekt] angol 

Land og Folk – [lann o folk] dán 

Landor, Walter Savage – [lendor volter szevidzs] angol 

Landowska, Wanda – [landofszka vanda] lengyel 

Landösjön – [landősőn] svéd 

Landsat – [lendszet] angol 

Landsbergis, Vytautas – [landszbergisz vitautasz] litván 

landscape mode – [lendszkéjp mód] angol 

Land’s End – [lendz end] angol 

Landshut – [lanchút] német 

landsknecht – [lanckneht] német 

Landskrona – [landszkrúna] svéd 

landsmål – [lanszmol] norvég 

landsting – [lanszting] dán 

Landwehr – [landvér] német 

Lane, Edward – [léjn edvárd] angol 

Laneuville-sur-Meuse – [lanövil szür mőz] francia 

Lanfranco, Giovanni – [lanfrankó dzsovanni] olasz 

Längälmävest – [lengelmeveszt] finn 

Lang, Andrew – [leng endrú] angol 

Langbarugh – [langbáf] angol 

Langdon, Harry – [lengdon heri] angol 

Langdon’s Royal Flush – [lengdonz rojel flas] angol 

Langeac – [lanzsak] francia 
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Langeais – [lanzse] francia 

Langedijk – [langedejk] holland 

Lange, Jessica – [lenge dzseszika] angol 

Langeland – [langelan] dán 

Langenscheidt Verlag – [langensejt ferlág] német 

Länggasse – [lenggassze] német 

Langgässer, Elisabeth – [langesszer elízabet] német 

Langland, Wiliam – [lenglend viljem] angol 

Langley, Samuel – [lengli szemjuel] angol 

Langlois, Charles-Victor – [langloa sarl viktor] francia 

Langlois, Henri – [langloa anri] francia 

Langmuir, Irving – [lengmjúr örving] angol 

Langres – [langr] francia 

Langridge – [lengridzs] angol 

Langside – [lengszájd] angol 

Langton, Stephen – [lenkton sztívn] angol 

langue – [lang] francia 

Languedoc – [langdok] francia 

langue d’oc – [lang dok] francia 

langue d’oïl – [lang dojl] francia 

Languish, Lydia – [lengvis lidja] angol 

Lanier, Sidney – [léjnjer szidni] angol 

Lanjarón – [lanharon] spanyol 

L’année dernière à Marienbad – [lanné dernjer a marienbad] francia 

Lannes, Jean – [lann zsan] francia 

L’annonce fait à Marie – [lanonsz fet a mari] francia 

Lannoy, Micheline – [lanoa mislin] francia 

La Notre-Dame de Paris – [la notr dam dö pari] francia 

Lanouaille – [lanuaj] francia 

Lanoux, Armand – [lanu arman] francia 

Lansbury, Angela – [lenzböri endzsela] angol 

Lansdale – [lenzdéjl] angol 

Lansdowne, Henry Charles Keith – [lenzdaun henri csárlz kíth] angol 

Lans-en-Vercors – [lansz an verkor] francia 

Lansford – [lenszford] angol 

Lansing – [lenszing] angol 

Lantenac, Marquis de – [lantönak marki dö] francia 

Lantier, Auguste – [lantjé ogüszt] francia 

La nuit américaine – [la nüi ameriken] francia 

La nuit est bon conseillère – [la nüi e bon konszejer] francia 

Lanvin, Gérard – [lanven zserár] francia 

Lanza, Mario – [lanca marió] olasz 

Lanzarote – [lanszarote] spanyol 

Lanze Biagiotti – [lance bjadzsotti] olasz 

Lanzelo – [lanceló] olasz 

Lanzetti, Salvatore – [lancetti szalvatóre] olasz 

Laoighise – [líse] ír 
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Laon – [lan] francia 

La Oroya – [la oroja] spanyol 

La Paglia, Anthony – [le palja entoni] angol 

laparoscopia – [laparoszkópia] latin 

La Patellière – [la pateljer] francia 

La patrie est en danger! – [la patri et an danzsé] francia 

La Paz – [la pasz] spanyol 

La peau chagrin – [la pó sagren] francia 

Lapérouse – [laperuz] francia 

La Pérouse, Jean-François de Galaup – [la peruz zsan franszoa dö galo] francia 

Laperrière, Gaetan – [laperjer gaetan] francia 

La peste – [la peszt] francia 

La Petite Bande – [la pötit band]; [*… pöti …] francia 

Lapeyrade – [laperád] francia 

La pharisienne – [la farizienn] francia 

Lapicque, Charles – [lapik sarl] francia 

lapis lazuli – [lapisz lazuli] latin 

La pittura è una poesia muta – [la pittúra e una poézia múta] olasz 

Laplace, Pierre Simon – [laplasz pjer szimon] francia 

La popularité? c’est la gloire en gros sous – [la popülarité sze la gloár an gro szu] francia 

La porte étroite – [la port etroat] francia 

Lapoutroie – [laputroa] francia 

L’appétit vient en mangeant – [lapeti vjent an manzsan] francia 

Laprede, Pierre – [lapred pjer] francia 

La Presle, Jacques Saville de – [la prel zsak szavil dö] francia 

L’après-midi d’un faune – [lapremidi dön fon] francia 

La propriété c’est le vol – [la proprieté sze lö vol] francia 

La Psallette – [la pszalet] francia 

lapsus calami – [lapszusz kalami] latin 

lapsus linguae – [lapszusz lingvé] latin 

lapsus memoriae – [lapszusz memórié] latin 

Lapsus semel fit culpa si iterum cecideris – [lapszusz szemel fit kulpa szi iterum 

ceciderisz] latin 

laptop – [leptop] angol 

Lăpuşna – [löpusna]; [lapusna] román 

Lăpuşniţel – [löpusnicel]; [lapusnicel] román 

Lapväärtti – [lapveerti] finn 

Lapworth, Arthur – [lepvörth ártur] angol 

Laquedam – [lakedám] holland 

L’Aquila – [lakvila] olasz 

La raison du plus fort est toujours la meilleure – [la rezon dü plü fort e tuzsur la mejőr] 

francia 

Laranjeiras do Sul – [laranzsejrasz du szul] brazíliai portugál 

Larbaud, Valéry – [larbó valeri] francia 

L’archipel Lenoir – [larsipel lönoár] francia 

L’Architettura – [larkitettúra] olasz 

Larde, Christian – [lard krisztian] francia 
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La recherche de la paternité est interdite – [la rösers dö la paternité et enterdit] francia 

Laredo – [leréjdó] angol 

La règle du jeu – [la regl dü zső] francia 

La religieuse – [la rölizsjőz] francia 

Lares – [láresz] latin 

La révolte des anges – [la revolt dez anzs] francia 

larghetto – [largettó] olasz 

Largillière, Nicolas de – [larzsijjer nikola dö] francia 

Largo Caballero, Francisco – [largó kavaljeró fransziszkó] spanyol 

La Ribera – [la rivera] spanyol 

La Ricamarie – [la rikamari] francia 

La Rioja – [la rjoha] spanyol 

L’Arlesiana – [larléziána] olasz 

L’Arlésienne – [larlezienn] francia 

Larmessin, Nicolas de – [larmeszen nikola dö] francia 

Larmor, SirJoseph – [lármór ször dzsózef] angol 

larmoyant – [larmoajan] francia 

La Rocca, Nick – [la roka nik] angol 

La Roche-Chalais – [la ros sale] francia 

La Roche-Clermault – [la ros klermó] francia 

La Roche-de-Rame – [la ros dö ram] francia 

La Roche-en-Ardenne – [la ros an ardenn] francia 

La Rochefoucauld, François de – [la rosfukó franszoa dö] francia 

La Rochefoucauld-Liancourt, François – [la rosfukó liankur franszoa] francia 

La Rochejaquelein, Henri de – [la ros-zsaklen anri dö] francia 

La Rochelle – [la rosel] francia 

La Rochepot – [larospó] francia 

La Roche-sur-Yon – [la ros szür jon] francia 

Laromiguière, Pierre – [laromigjer pjer] francia 

La Roquebrussanne – [la rokbrüszann] francia 

Laroque, Frédéric – [larok frederik] francia 

Laroque-Timbaut – [larok tembó] francia 

La rôtisserie de la Reine Pédauque – [la rotiszri dö la ren pedok] francia 

Larousse – [larusz] francia 

Larrocha, Alicia – [larrocsa aliszja] spanyol 

Larry Darrel – [leri derel] angol 

Larsen, Eirik Veraas – [larsen ejrik verósz] norvég 

Larsen, Thøger – [larszen tőjer] dán 

Larsen, Wolf – [lárzen vulf] angol 

Larsson, Lars Erik – [larson lars érik] svéd 

l'art pour l'art – [lar pur lar]; [lár púr lár] francia 

La Rue, Pierre de – [la rü pjer dö] francia 

Laruelle, Jacques – [larüel zsak] francia 

laryngectomia partialis – [laringektómia parciálisz] latin 

laryngismus – [laringizmus(z)] latin 

laryngitis catarrhalis acuta – [laringitisz katarrálisz akuta] latin 

laryngophthisis – [laringoftízis(z)] latin 
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laryngotracheoscopia – [laringo-traheoszkópia] latin 

larynx – [larinksz] latin 

LAS lásd League of Arab States 

La Sablière, Marguerite de – [la szabljer margörit dö] francia 

lasagne – [laszannye]; [lazannye] olasz 

La Sagra – [la szagra] spanyol 

La Sale, Antoine de – [la szal antoan dö] francia 

La Salle, Eriq – [la szal erik] francia 

Lasalle, Philippe de – [laszal filip dö] francia 

La Salvetat-Peyralès – [la szalvöta peralesz] francia 

La Salvetat-sur-Agout – [la szalvöta szür agu] francia 

Las Cabezas de San Juan – [lasz kaveszasz de szan huan] spanyol 

La scala di seta – [la szkála di széta] olasz 

Las Canoas – [lasz kanoasz] spanyol 

Las Casas, Bartolomé de – [lasz kaszasz bartolome de] spanyol 

Las Cascadas – [lasz kaszkadasz] spanyol 

Las Cases, Emmanuel – [lasz káz emanüel] francia 

Lasciate ogni speranza voi ch’ entrate – [lassáte onyi szperanca voj kentráte] olasz 

lascivus – [laszcivusz] latin 

La semaine sainte – [la szömen szent] francia 

La serva padrona – [la szerva padróna] olasz 

La Seu de Urgell – [la szeu de urzselj] katalán 

La Seyne-sur-Mer – [la szen szür mer] francia 

Las Flores – [lasz floresz] spanyol 

La Silla – [la szilja] spanyol 

Lasiocampa quercus – [lasziokampa kverkusz] latin 

Łaskarzew – [laszkazsef] lengyel 

Lasker, Emanuel – [laszker emánuel] német 

Lasker-Schüler, Else – [laszker sűler elze] német 

Las Lajas – [lasz lahasz] spanyol 

Laslea – [laszlja] román 

Las Machorras – [lasz macsorrasz] spanyol 

Las Navas del Marqués – [lasz navasz del markesz] spanyol 

La soif et la faim – [la szoaf e la fem] francia 

La soif s’en va en bouvant – [la szoáf szan va an buvan] francia 

La Sonnambula – [la szonnambula] olasz 

La Souterraine – [la szuteren] francia 

Las Ovejas – [lasz ovehasz] spanyol 

Las Palmas – [lasz palmasz] spanyol 

Laspeyres – [laszper] francia 

La Spezia – [la szpécia] olasz 

Lassalle, Ferdinand – [laszal ferdinan] francia 

lassalleanizmus – [laszaleanizmus] francia 

lassalleánus – [laszaleánus] francia 

Lassigny – [laszinyi] francia 

L’assommoir – [laszomoár] francia 

Lasso, Orlando di – [lasszó orlandó di] olasz 
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Lassus – [lasszusz] latin 

Lasswell, Harold Dwight – [leszvel herold dvájt] angol 

Lastman, Pieter Pietersz. – [lasztman píter pítersz-zón] holland 

last minute – [lászt minit] angol 

Last, Tony – [lászt tóni] angol 

Las Vegas – [lesz véjgasz] v. [lász …] angol 

Las Ventas de San Julián – [lasz ventasz de szan huljan] spanyol 

La Tannière – [la tanjer] francia 

latency – [léjtenszi] angol 

lateralsclerosis amyotrophica – [laterálszklerózisz amiotrófika] latin 

laterna magica – [laterna mágika] latin 

Lathraea clandestina – [latréa klandesztina] latin 

lathyrismus – [latirizmus(z)] latin 

Lathyrus vernus – [latirusz vernusz] latin 

laticlavium – [latiklávium] latin 

Laticort – [latikort] mesterséges 

lativus – [latívusz] latin 

latomiae – [latomié] latin 

Latouche Tréville – [latus trevil] francia 

La Tour d’Aigues – [la tur deg] francia 

La Tour-d’Auvergne – [la tur doverny] francia 

La tour du monde en quatre-vingt jours – [la tur dü mond an katr ven zsur] francia 

La Tour, Georges de – [la tur zsorzs dö] francia 

Latour, Jean Marie – [latur zsan mari] francia 

Latour, Maurice Quentin de – [latur morisz kanten dö] francia 

Latour, Theodor – [latur téodor] német 

La Tour-du-Pin – [la tur dü pen] francia 

Látrabjarg – [lautrabjarg] izlandi 

La trahison des clercs – [la traizon de kler] francia 

La Trimouille – [la trimuj] francia 

Latrobe, Benjamin – [letrób bendzsemin] angol 

Latronquière – [latronkjer] francia 

latticinio – [latticsínió] olasz 

Lăţunaş – [löcunas]; [lacunas] román 

L’Auberge Rouge – [loberzs ruzs] francia 

Laudate Dominum, omnes gentes – [laudáte dominum omnesz gentesz] latin 

laudator temporis acti – [laudátor temporisz akti] latin 

Laudenbach, Philippe – [lodenbak filip] francia 

Lauderdale – [lóderdéjl] angol 

laudes – [laudesz] latin 

Laudine – [lodin] francia 

Laughland – [lohland] skót 

Laughlin, Michael – [loklin májkl] v. [láflin …] angol 

Laughton, Charles – [lótn csárlz] angol 

Launceston – [lónszton] angol 

launch – [loncs] angol 

Launder, Frank – [lónder frenk] angol 
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Laune, Étienne de – [lon etjenn dö] francia 

Laura Douvier – [lora duvjé] francia 

Laura Reed – [lóra ríd] angol 

Laurel, Stan – [lórel szten] angol 

Laurencin, Marie – [loranszen mari] francia 

Laurens, Henri – [loransz anri] francia 

Laurens, Jean Paul – [loransz zsan pol] francia 

Laurent, Augustin – [loran ogüszten] francia 

Laurents, Arthur – [lorentsz árthur] angol 

Laurière – [lorjer] francia 

L’Aurore – [loror] francia 

Lausanne – [lozann] francia 

Lausitz – [lauzic] német 

Lausus – [lauzusz] latin 

Lauterbourg – [lóterbur] francia 

Lauterbur, Paul C. – [lóterbör pol szí] angol 

Lautréamont – [lotreamon] francia 

lautverschiebung – [lautfersíbung] német 

Lauzert – [lozer] francia 

Lauzerte – [lozert] francia 

Lauzon – [lozon] francia 

Lavabo inter innocentes manus meas – [lavábó inter innocentesz manusz measz] latin 

Lavache – [lavas] francia 

Lavagna – [lavannya] olasz 

La Valette, Jean Parisot de – [la valet zsan pariszó dö] francia 

Laval, Pierre – [laval pjer] francia 

La Vallée, Jean de – [la valé zsan dö] francia 

Lavallée, Théophile de – [lavalé teofil dö] francia 

La Vanguardia – [la vangvardja] spanyol 

L’avare – [lavar] francia 

Lavassaare – [lavasszáre] észt 

Lavelanet – [lavlane] francia 

Lavenham – [levnem] angol 

Laveran, Charles – [lavran sarl] francia 

La Verdière – [la verdjer] francia 

Lavergne, Léonce de – [laverny leonsz dö] francia 

La Verpillière – [la verpijjer] francia 

Laverton – [levörton] angol 

La vida es sueño – [la vida esz szuenyo] spanyol 

La vieillesse a rien de beau que la vertu – [la vjejesz a rjen dö bó kö la vertü] francia 

Lavigerie, Charles – [lavizsri sarl] francia 

Lavignac, Albert – [lavinyak alber] francia 

Lavigna, Vincenzo – [lavinnya vincsencó] olasz 

La Villaumare – [la vilomár] francia 

La Villedieu-du-Clain – [la vildjő du klen] francia 

La Viña – [la vinya] spanyol 

lavington – [levington] angol 
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Lavisse, Ernest – [lavisz erneszt] francia 

La voie lactée – [la voa lakté] francia 

Lavoisier, Antoine Laurent – [lavoazjé antoan loran] francia 

La Voulte-sur-Rhône – [la vut szür rón] francia 

Lavoûte-sur-Loire – [lavut szür loár] francia 

Lawford, Peter – [lóford píter] angol 

Lawrence, David Herbert – [lórensz déjvid hörbert] angol 

Lawrence-King, Andrew – [lórensz king endrú] angol 

Lawrence-Mead, Andrea – [lórensz míd endria] angol 

Lawrence Newman – [lórensz njúmen] angol 

Lawrence, Sir Thomas – [lórensz ször tomasz] angol 

Lawrenson – [lórenszon] angol 

Lawson, Colin – [lószon kolin] angol 

Lawson, Leigh – [lószon lí] angol 

Lawton – [lótn] angol 

Laxå – [lakszó] svéd 

Laxness, Halldór – [laksznesz hadldour]; [… haldór] izlandi 

Layard, Austin Harry – [léjard ósztin heri] angol 

layering – [léjering] angol 

La Yesa – [la jesza] spanyol 

layout – [léjaut] angol 

Lazarillo de Tormes – [laszariljó de tormesz] spanyol 

Lázaro, Eusebio – [laszaró euszébjó] spanyol 

Lazenby, George – [léjznbi dzsordzs] angol 

Lazio – [láció] olasz 

Lazuri de Beiuş – [lazur de bejus] román 

Lazzarini, Gregorio – [laccaríni gregorjó] olasz 

lazzarone – [laccaróne] olasz 

Lazzaro Scacerni – [laccaró szkacserni] olasz 

LCD lásd liquid crystal display 

Leachman – [lícsmen] angol 

Leach, Sir Edmund – [lícs ször edmond] angol 

Leacock, Richard – [líkok ricsárd] angol 

Leacock, Stephen Butler – [líkok sztívn batler] angol 

Leadbelly, Huddie – [ledbeli hadi] angol 

Leadenhall – [lednhól] angol 

leader – [líder] angol 

Leadhills – [ledhilz] angol 

League of Arab States (LAS) – [líg av ereb sztéjtsz] angol 

Leahy – [líji] angol 

Leaky, Richard – [líki ricsárd] angol 

Leamas, Alec – [límesz elek] angol 

Le amiche – [le amike] olasz 

Leamington – [lemington] angol 

Lean, David – [lín déjvid] angol 

Léandre, Charles-Lucien – [leandr sarl lüszjen] francia 

Lê Anh Xuan – [le any szuan] vietnami 
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Leanque, Alfred – [löank alfred] francia 

Lear – [lír] angol 

Learney – [lírni] angol 

Lease Plan Hungary – [líz plen hungeri] angol 

Leatham – [líthem] angol 

Leathart – [líthárt] angol 

Leatherstockings Tales, The lásd The Leatherstockings Tales 

Leathes – [lídz] angol 

Léaud, Jean-Pierre – [leó zsan pjer] francia 

Leavenworth – [levnvörth] angol 

Le baiser au lepreux – [lö bezé o leprő] francia 

Le barbier de Séville ou la précaution inutile – [lö barbjé dö szevij u la prekoszjon inütil] 

francia 

Le baruffe chiozzote – [le baruffe kjoccotte] olasz 

Le Beau – [lö bó] francia 

Le Beau, Madeleine – [lö bó madlen] francia 

Le Beausset – [lö bosze] francia 

Le Bel, Achille – [lö bel asil] francia 

Leben und leben lassen – [lében und lében lasszen] német 

lebensraum – [lébenzraum] német 

Leberecht Hühnchen – [lébereht hűnhen] német 

Lebertoul, François – [löbertu franszoa] francia 

Lebesgue, Henri Léon – [löbeg anri leon] francia 

Le Biot – [lö bjó] francia 

Leblanc, Alain – [löblan alen] francia 

Le blé en herbe – [lö blé an erb] francia 

Le Blond, Alexandre Jean-Baptiste – [lö blon alekszandr zsan batiszt] francia 

Le Bon, Gustave – [lö bon güsztav] francia 

Le boucher – [lö busé] francia 

Le Boulou – [lö bulu] francia 

Le Bourg-d’Oisans – [lö bur doazan] francia 

Le bourgeois gentilhomme – [lö burzsoa zsantijom] francia 

Le Bourget – [lö burzse] francia 

Le Bourgneuf-la-Forèt – [lö burnöf la fore] francia 

Lebrecht Kröger – [lébreht krőger] német 

Le Breuil-en-Auge – [lö bröj an ozs] francia 

Lebrija – [lebriha] spanyol 

Lebrousse – [löbrusz] francia 

Le Brun, Charles – [lö brön sarl] francia 

Lebrun, Jacques – [löbrön zsak] francia 

Lebução – [libuszaun] portugál 

Le Bugue – [lö büg] francia 

Leburn – [líbörn] angol 

Le cabinet des antique – [lö kabine dez antik] francia 

Le Canard Enchaîné – [lö kanard ansené] francia 

Le capitaine Fracasse – [lö kapiten frakasz] francia 

Le Cateau – [lö kató] francia 
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Le Catelet – [lö katle] francia 

Le Caylar – [lö kelar] francia 

Lecce – [leccse] olasz 

Lecco – [lekkó] olasz 

Le cercle de famille – [lö szerkl dö famij] francia 

Lecerda, Francisco de – [leszerda fransziszkó de] spanyol 

Le chair et le sang – [lö ser e lö szan] francia 

Le Chambon-sur-Lignon – [lö sambon szür linyon] francia 

Le chant du monde – [lö san dü mond] francia 

Le charme discret de la bourgeoisie – [lö sarm diszkre dö la burzsoazi] francia 

Lechat – [lösa] francia 

Le Château-d’Oléron – [lö sató doleron] francia 

Le Châtelet-en-Brie – [lö satle an bri] francia 

Le Chatelier, Henry – [lö satöljé anri] francia 

Lechat, Isidore – [lösa izidor] francia 

Lechbruck – [lehbruk] német 

Le chef-d’œuvre – [lö se dövr] francia 

Léchelle, Jean – [lesel zsan] francia 

Le chemin de la liberté – [lö sömen dö la liberté] francia 

Le Chesne – [lö sen] francia 

Le Chevalier au lion – [lö sövaljé o lion] francia 

Le Cheylard – [lö selár] francia 

Lechinţa – [lekinca] román 

Lechlade – [lecsléjd] angol 

Lechmere – [lesmír] angol 

Lechner – [lehner] magyar 

Leciñena – [leszinyena] spanyol 

Leclair, Jean Marie – [lökler zsan mari] francia 

Leclanché, Adam – [löklansé adam] francia 

Leclerc, Jacques Philippe – [lökler zsak filip] francia 

Leclerq – [lökler] francia 

Le Clézio, Jean-Marie – [lö klezjó zsan mari] francia 

L’eclisse – [leklissze] olasz 

Lecocq, Alexandre Charles – [lökok alekszandr sarl] francia 

Leco Instrumente – [lékó insztrumente] német 

L’école des femmes – [lekol de fam] francia 

L’école des maris – [lekol de mari] francia 

L’École d’Orphée – [lekol dorfé] francia 

Le collier de la reine – [lö koljé dö la ren] francia 

Lecomte, Claude Martin – [lökomt klod marten] francia 

Le comte de Monte-Cristo – [lö komt dö monte kriszto] francia 

Le congrès ne marche pas, il danse – [lö kongre nö mars pa il dansz] francia 

Le Conqet – [lö konke] francia 

Leconte de Lisle, Charles-Marie – [lökont dö lil sarl mari] francia 

Lecoq de Boisbaudran, Paul Émile – [lökok dö boabodran pol emil] francia 

Le Corbusier – [lö korbüzjé] francia 

Le Coteau – [lö kotó] francia 



 

395 

Le Coudray-Macouard – [lö kudre makuár] francia 

Lecouer, Vincent – [lökué venszan] francia 

Le Courrier – [lö kurjé] francia 

Le cousin Pons ou les deux musiciens – [lö kuzen ponsz u le dő müziszjen] francia 

Le coût fait perdre le goût – [lö ku fe perdrö lö gu] francia 

Lecouvreur, Adrienne – [lökuvrőr adrienn] francia 

Le Creusot – [lö krözó] francia 

Le crime de Sylvestre Bonnard – [lö crim de szilvesztr bonár] francia 

Le Croisic – [lö kroazik] francia 

Le Crotoy – [lö krotoa] francia 

Le Croulay – [lö krule] francia 

lectisternium – [lektiszternium] latin 

lectrinum – [lektrinum] latin 

Le curé de Tours – [lö küré dö tur] francia 

Lęczyca – [lencsica] lengyel 

LED lásd light emitting diode 

Lédergues – [lederg] francia 

Le désert de l’amour – [lö dezer dö lamur] francia 

Le devin de village – [lö döven dö vilázs] francia 

Le diable au corps – [lö diabl o kor] francia 

Le diable et le bon Dieu – [lö diabl e lö bon djő] francia 

Ledoux, Fernand – [lödu fernan] francia 

Ledoyen, Virginie – [lödoajen virzsini] francia 

Ledru-Rollin, Alexandre – [lödrü rolen alekszandr] francia 

Le Duan – [le zvan] vietnami 

L’éducation sentimentale – [ledükaszjon szantimantál] francia 

Le Đuc Tho – [le duk thó] vietnami 

lee – [lí] angol 

Lee, Bruce – [lí brúsz] angol 

Leech, John – [lícs dzson] angol 

Lee, Christopher – [lí krisztofer] angol 

Leeds United – [lídz junájtid] angol 

Leeford, Edward – [líford edvárd] angol 

Leempoels, Jef – [lémpúlsz jef] holland 

Lee, Robert Edward – [lí robert edvárd] angol 

Leeuw, Ton de – [léüv tón dö] holland 

Leeuwarden – [léüvarden] holland 

Leeuwenhoek, Antony van – [léüvenhuk antóni fan]; [*lővenhuk …] holland 

Leeuwin – [léüvin] holland 

Leeward Islands – [lívord ájlendz] angol 

Le fantôme de la liberté – [la fantom dö la liberté] francia 

LeFanu, John Sheridan – [lefenjú dzson seriden] angol 

Le Faouët – [lö faue] francia 

Le Fauconnier, Henri – [lö fokonjé anri] francia 

Lefebvre-Desnouettes – [löfevr denuet] francia 

Lefebvre, Jules – [löfevr zsül] francia 

Le Fèbvre, Robert – [lö fevr rober] francia 
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Le feu follet – [lö fő fole] francia 

Lefèvre, René – [löfevr röné] francia 

Le flambeau de l’amour s’allume à la cuisine – [lö flambó dö lamur szalüm a la küizin] 

francia 

Le Folgoët – [lö folgoe] francia 

Le Fossat – [lö fosza] francia 

Le Fosseret – [lö foszre] francia 

Le Fugeret – [lö füzsre] francia 

Le gai savoir – [lö ge szavoár] francia 

legale testimonium – [legále tesztimónium] latin 

legalis praetensio – [legálisz prétenzió] latin 

legato – [legátó] olasz 

lege artis – [lege artisz] latin 

legend – [ledzsend] angol 

Legendary Harley-Davidson – [ledzsenderi hárli déjvidzon] angol 

Légende de Tiel Uylenspiegel et de Lamme Goedzak, La lásd La Légende de Tiel 

Uylenspiegel et de Lamme Goedzak 

Legend of Sleepy Hollow, The lásd The Legend of Sleepy Hollow 

Léger, Fernand – [lezsé fernan] francia 

leggeramente – [leddzseramente] olasz 

Legget – [legit] angol 

Leggett, Anthony J. – [legit entoni dzséj] angol 

Legh – [lí] angol 

Legio mihi nomen est, quia multi sumus – [legio mihi nómen eszt kvia multi szumusz] 

latin 

légion d’honneur – [lezsion donőr] francia 

legislativ – [legiszlatív] német 

legislator – [legiszlátor] latin 

legislatura – [legiszlatúra] latin 

legitima portio – [legitima porció] latin 

Legnano – [lenyánó] olasz 

Legrain, Pierre-Émile – [lögren pjer emil] francia 

Le Grand-Fougeray – [lö gran fuzsre] francia 

Le Grand-Lucé – [lö gran lüszé] francia 

Le grand Meaulnes – [lö gran món] francia 

Legrand, Michel Jean – [lögran misel zsan] francia 

Legrand, William – [lögrend viljem] angol 

Le Grave – [lö gráv] francia 

Le Gray, Gustave – [lö gré güsztav] francia 

Legrenzi, Giovanni – [legrenci dzsovanni] olasz 

Legros, Pierre – [lögro pjer] francia 

Le Gué-de-Longroi – [lö gé dö longroa] francia 

Legueult, Raymond – [lögő remon] francia 

Léguevin – [legven] francia 

Leguía, Augusto – [legia augusztó] spanyol 

Le Havre – [lö ávr] francia 

Le Haye-Pesnel – [lö ej penel] francia 
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Le Hérie-la-Vieville – [lö eri la vjevil] francia 

Lehmann, Lotte – [léman lotte] német 

Lehmbruck, Wilhelm – [lémbruk vilhelm] német 

Le Hongre, Étienne – [lö ongr etjenn] francia 

lei – [lej] román 

Leibniz, Gottfried Wilhelm – [lejbnic gotfríd vilhelm] német 

Leica – [lejka] német 

Leicester – [leszter] angol 

Leicestershire – [lesztersír] v. [lesztersör] angol 

Leicester Square – [leszter szkver] angol 

Leichlingen – [lejhlingen] német 

Leiden des jungen Werther, Die lásd Die Leiden des jungen Werther 

Leigh – (helynév) [lí] v. [láj] angol 

Leigh, Aurora – [lí oróra] angol 

Leigh, Vivian – [lí vivjen] angol 

Leighton, Sir Frederic – [lejtn ször frederik] angol 

Leinster – [lenszter] angol 

leiomyoma – [lejjomióma] latin 

Leiophyllum buxifolium – [lejjofillum bukszifólium] latin 

Leipzig – [lejpcig] német 

Leishman – [lísmen] angol 

Leitch – [lícs] angol 

Leitrim – [lítrim] angol 

Leitz – [lejc] német 

Leix – [lís] ír 

Lejasciems – [lejaszciemsz] lett 

Lejeune, Caroline – [lözsőn karolin] francia 

Lejeune, François – [lözsőn franszoa] francia 

Lejeune, Philippe – [lözsőn filip] francia 

Lejos de ojos, lejos de corazón – [lehosz de ohosz lehosz de koraszon] spanyol 

Le journal d’une femme de chambre – [lö zsurnal dün fam de chambr] francia 

Le jour se lève – [lö zsur szö lev] francia 

Lekain, Henri – [löken anri] francia 

Leland – [lílend] angol 

Le Lande-de-Goult – [lö land dö gu] francia 

Le Lavandou – [lö lavandu] francia 

Leleu, Jean-François – [lölő zsan franszoa] francia 

Le lis dans la vallée – [lö lis dans la valé] francia 

Leloir – [löloár] francia 

Le Lorrain, Robert – [lö loren rober] francia 

Le Lorraine, Claude – [lö loren klod] francia 

Lelouch, Claude – [lölus klod] francia 

Leloup, Jean – [lölu zsan] francia 

Lely, Sir Peter – [líli ször píter] angol 

Lelystad – [lélejsztád] holland 

Le Maire – [lö mer] francia 

Lemaire, Philippe – [lömer filip] francia 
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Lemaistre, Antoine – [lömetr antoan] francia 

Lemaître, Fréderic – [lömetr frederik] francia 

Le malade imaginaire – [lö malad imazsiner] francia 

Le Mans – [lö man] francia 

Le mariage de Figaro – [lö marjázs dö figaro] francia 

Lemass, Sean – [lömász son] angol 

Lembach – [lambak] francia 

Lembeye – [lambej] francia 

Le médecin de campagne – [lö medszen dö kampany] francia 

Le Médecin malgré lui – [lö medszen malgré lüi] francia 

Lemercier, Jacques – [lömerszjé zsak] francia 

Le Mesnil-Réaume – [lö menil reom] francia 

Lemierre, Antoine-Marin – [lömjer antoan maren] francia 

Le mieux est l’ennemi du bien – [lö mjő e lanömi dü bjen] francia 

Lemieux, Mario – [lömjő mario] francia 

Le Misanthrope – [lö mizantrop] francia 

Lemmon, Jack – [lemon dzsek] angol 

lemniscus medialis – [lemniszkusz mediálisz] latin 

Le Moine, François – [lö moan franszoa] francia 

Le Moiturier, Antoine – [lö moatürjé antoan] francia 

Le Montet – [lö monte] francia 

Le Mont Saint Michel – [lö mon szen misel] francia 

Lemot, François Frédéric – [lömo franszoa frederik] francia 

Le Moustier – [lö musztjé] francia 

Lemoyne, Jean-Baptiste – [lömoan zsan batiszt] francia 

Lemvig – [lémvi] dán 

Le Nain, Antoine – [lö nen antoan] francia 

Lenau, Nikolas – [lénau nikolász] német 

Lencloître – [lankloatr] francia 

Lençóis – [lenszojs] portugál 

Lencouacq – [lankuak] francia 

Lenepveu, Jules-Eugène – [lönövő zsül özsen] francia 

Le Neubourg – [lö nöbur] francia 

L’enfance d’un chef – [lanfansz dön sef] francia 

L’Enfant, Pierre – [lanfan pjer] francia 

L’enfant sauvage – [lanfan szovázs] francia 

Lenglen, Suzanne – [langlen szüzann] francia 

Lennie Small – [leni szmól] angol 

Lennon, John – [lenon dzson] angol 

Le nœud de vipères – [lö nő dö viper] francia 

Lenoir, Noëlle – [lönoár noel] francia 

Lenore – [lenór] angol 

Lenormand, Marie-Anne-Adelaïde – [lönorman mari ann adölaid] francia 

Le Nôtre, André – [lö notr andré] francia 

Lentillac-Lauzès – [lantijak lozesz] francia 

L’Entillère – [lantijer] francia 

Lenz, Siegfried – [lenc zígfríd] német 
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Leoben – [leóben] német 

Leominster – [leminszter] v. [lemszter] angol 

Léon Delmont – [leon delmon] francia 

Léon Dupuis – [leon düpüi] francia 

Leonard, Brett – [lenárd bret] angol 

Leonard, Ray Charles – [lenárd réj csárlz] angol 

Leonardo da Vinci – [leonárdó da vincsi] olasz 

Leoncavallo, Ruggiero – [leonkavalló ruddzseró] olasz 

Leone, Sergio – [leóne szerdzsó] olasz 

Leonhardt, Gustav – [leonhárt güsztav] holland 

Leontes – [leontész] görög 

Leopold Bloom – [liopóld blúm] angol 

Léotard, Philippe – [leotár filip] francia 

Lepanthes chiriguiensis – [lepantesz csirigienzisz] latin 

Le Parc, Julio – [le park hulió] spanyol 

Le Pautre, Antoine – [lö potr antoan] francia 

Le Pays Basque – [lö peji baszk] francia 

Le peau de chagrin – [lö pó dö sagren] francia 

Le Pellerin – [lö pelren] francia 

Lepennec, Émile – [löpenek emil] fran-cia 

Le Père Goriot – [lö per gorjo] francia 

Lepère, Jean-Baptiste – [löper zsan batiszt] francia 

Le Petit Palais – [lö pti pale] francia 

Le petit prince – [lö pti prensz] francia 

Le petit soldat – [lö pti szolda] francia 

Lepidus, Marcus Aemilius – [lepidusz markusz émiliusz] latin 

Lepindea – [lepingya] román 

Lépine, Stanislas – [lepin sztaniszla] francia 

Lepisma saccharina – [lepizma szakkarína] v. [… szaharína] latin 

Le Play, Frédéric – [lö ple frederik] francia 

Le poète est semblable au prince des nuées – [lö poet e szamblabl o prensz de nüé] 

francia 

Le Pont-de-Montvert – [lö pon dö monver] francia 

Le Poteau – [lö potó] francia 

Leppard, Raymond – [lepár remon] francia 

Leppien, Jean – [lepjen zsan] francia 

leprechaun – [leprikón] angol 

Le prix d’éloquence sera donné au laconisme – [lö pri delokansz szöra doné o lakonizm] 

francia 

leprosorium – [leprozórium] latin 

Lepsius, Carl Richard – [lepsziusz karl rihárd] német 

leptomeningitis haemorrhagica – [leptomeningítisz hemorrágika] latin 

Leptospermium flavescens – [leptoszpermium flaveszcensz] latin 

Leptotes bicolor – [leptotész bikolor] latin 

leptothricosis – [leptotrikózis(z)] latin 

Le Puy – [lö püji] francia 

Le Quesnoy – [lö kenoa] francia 
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Lequio, Tommaso – [lekvió tommászó] olasz 

Le Raincy – [lö renszi] francia 

Leray, Jean – [löre zsan] francia 

Lérida – [lerida] spanyol 

Le ridicule déshonore plus que le déshonneur – [lö ridikül dezonor plü kö lö dezonőr] 

francia 

Le ridicule touche au sublime – [lö ridikül tus o szüblim] francia 

Le rivage des Dyrtes – [lö rivazs de dirt] francia 

Lermoos – [lermósz] német 

Le Roi d’Ys – [lö roa disz] francia 

Le roi est mort, vive le roi – [lö roá e mor, viv lö roá] francia 

Leroi, Francis – [löroa franszisz] francia 

Le roi s’amuse – [lö roa szamüz] francia 

Le roi se meurt – [lö roa szö mőr] francia 

Le rouge et le noir – [lö ruzs e lö noár] francia 

Le Roux, François – [lö ru franszoa] francia 

Leroux, Maxime – [löru makszim] francia 

Leroux, Rouland – [löru rulan] francia 

Leroy-Beaulieu, Anatole – [löroa bóliő anatol] francia 

Le Roy, Mervyn – [lö roj mörvin] angol 

Lerwick – [lörvik] angol 

Les absents ont toujours tort – [lez abszant on tuzsur tor] francia 

Le Sage, Alain-René – [lö százs alen röné] francia 

Lesage, François – [löszázs franszoa] francia 

Lesage, Michel – [löszázs misel] francia 

Les Aix-d’Angillon – [lez eksz danzsijon] francia 

Les Andelys – [lez andöli] francia 

Le sang d’un poète – [lö szan dön poet] francia 

Les anges noirs – [lez anzs noár] francia 

Les barricades n’ont que deux côtés – [le barikád non kö dő koté] francia 

Les Bauges – [le bozs] francia 

Les Baux-de-Provence – [le bó dö provansz] francia 

Les belles de nuit – [le bel dö nüi] francia 

Les bonnes – [le bonn] francia 

Les Bouchoux – [le busu] francia 

Les Buissonnets – [le büiszone] francia 

Les caprices de Marianne – [le kaprisz dö marjann] francia 

Les carabiniers – [le karabinjé] francia 

Lescaut, Manon – [leszkó manon] francia 

Les caves du Vatican – [le kav dü vatikan] francia 

Les Cayes – [le kej] francia 

Les célibataires – [le szelibater] francia 

Lescol – [leszkol] mesterséges 

Les conquérants – [le konkeran] francia 

Les Contamines-Montjoire – [le kontamin monzsoár] francia 

Les contes d’Hoffmann – [le kont dofman] francia 

Lescot, Pierre – [leszkó pjer] francia 
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Les deux anglaises et le continent – [le döz anglez e lö kontinan] francia 

Les dieux ont soif – [le djő on szoaf] francia 

Les Echelles – [lez esel] francia 

lèse-majesté – [lez mazseszté] francia 

Les enfants du Paradise – [lez anfan dü paradiz] francia 

Les enfants terribles – [léz anfan teribl] francia 

Les Escaldes – [lez eszkald] francia 

Les Esserts – [lez eszer] francia 

Les extrèmes se touchent – [lez eksztrem szö tus] francia 

Les fâcheux – [le faső] francia 

Les faux-monnayeurs – [le fó monejőr] francia 

Les femmes savantes – [le fam szavant] francia 

Les Folies-Bergères – [le foli berzser] francia 

Les fourberies de Scapin – [le furböri dö szkapen] francia 

Les grandes pensées viennent du coeur – [le grand panzé vjen dü kőr] francia 

Les grands artistes n’ont pas de patrie – [le granz artiszt non pa dö patri] francia 

Les Halles – [le al] francia 

Les Herbiers – [lez erbjé] francia 

Les Houches – [lez us] francia 

Le Sidaner, Henri Eugène – [lö szidané anri özsen] francia 

Le silence du peuple est la leçon des rois – [lö szilansz dü pőpl e la löszon de roá] francia 

Les illusions perdues – [lez ilüzjon perdü] francia 

Les jaloux – [le zsalu] francia 

Les jeux sont faites – [le zső szon fet] francia 

Lesjöfors – [lésőfurs] svéd 

Les justes – [le zsüszt] francia 

Les liaisons dangereuses – [le liezon danzsörőz] francia 

Leslie, Kate – [lezli kéjt] angol 

Lesmahagow – [leszmehéjgó] angol 

Les mains sales – [le men szál] francia 

Les mamelles de Tirésias – [le mamel dö tireziasz] francia 

Les mandarins – [le mandaren] francia 

Les Marolles – [le marol] francia 

Leśmian, Bołesław – [lesmjan boleszláv] lengyel 

Les misérables – [le mizerabl] francia 

Les oiseaux de lune – [lez oazo de lün] francia 

Les Ollières-sur-Eyrieux – [lez oljer szür erjő] francia 

Le sort fait les parents, la choix fait les amis – [lö szor fe le paran la soa fe lez ami] 

francia 

Le souffle au cœur – [lö szufl o kőr] francia 

Le soulier de satin – [lö szuljé dö szaten] francia 

Les parapluis de Cherbourg – [le paraplüi dö serbur] francia 

Les parents terrible – [le paran teribl] francia 

Les pêcheurs de perles – [le pesőr dö perl] francia 

Les Pieux – [le pjő] francia 

Lespinasse, Mlle de – [leszpinasz madmoazel dö] francia 

Les Ponts-de-Martel – [le pon dö martel] francia 
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Les précieuses ridicules – [le preszjőz ridikül] francia 

Les Pujols – [le püzsol] francia 

Les quatre cent coups – [le katr szan ku] francia 

Les Sables-d’Olonne – [le szabl dolonn] francia 

Les Salles-sur-Verdon – [le szál szür verdon] francia 

Lessay – [lesze] francia 

Lessebo – [lesszebú] svéd 

Lesseps, Ferdinand de – [leszepsz ferdinan dö] francia 

Les séquestrés d’Altona – [le szekesztré daltona] francia 

Lessing, Doris – [leszing dórisz] angol 

Lessing, Gotthold Ephraim – [lesszing gothold efraim] német 

Les sots depuis Adam sont en majorité – [le szo döpüjz adam szont an mazsorité] francia 

Lestelle-Bétharram – [lesztel betaram] francia 

Lester, Jeeter – [leszter dzsíter] angol 

Lester, Sean – [leszter són] angol 

Les Thibaults – [le tibó] francia 

Lestréchure – [lesztresür] francia 

Les trois mousquetaires – [le troa muszketer] francia 

Le style c’est l’homme même – [lö sztil sze lom mem] francia 

Le Sueur, Eustache – [lö szüőr ösztas] francia 

Lesueur, Jean-François – [löszüőr zsan franszoa] francia 

Lesueur, Max – [löszüőr maksz] francia 

Le superflu, chose très nécessaire – [lö szüperflü sóz tre neszeszer] francia 

Les vacances de monsieur Hulot – [le vakansz dö möszjő ülo] francia 

Les visiteurs de soir – [le vizitőr dö szoár] francia 

Leszczyński, Stanisław – [lescsinyszki sztanyiszláv] lengyel 

L’État c’est moi – [leta sze moa] francia 

L’état de siège – [leta dö szjezs] francia 

Letelier, Orlando – [löteljé orlandó] francia 

Le Tellier, Michel – [lö teljé misel] francia 

L’éternel retour – [leternel rötur] francia 

Leterrier, François – [löterjé franszoa] francia 

Le testament d’Orphée – [lö tesztaman dorfé] francia 

Le Thoureil – [lö turöj] francia 

Le Touquet – [lö tuke] francia 

Le Touvet – [lö tuve] francia 

Lętowo – [lentovó] lengyel 

L’étranger – [letranzsé] francia 

Le Tréport – [lö trepor] francia 

Let sleeping dogs lie – [let szlíping dogz láj] angol 

lettre de cachet – [letr dö kase] francia 

Let us be sacrificers but not butchers – [let az bi szekrifájszerz bat not bucserz] angol 

Leubsdorf – [lajbzdorf] német 

Leucadendron argenteum – [leukadendron argenteum] latin 

leucaemia lymphatica – [leukémia limfatika] latin 

Leucaspius delineatus – [leukaszpiusz delineátusz] latin 

Leucate – [lőkat] francia 
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Leuchars – [lúkárz] angol; [luhárz] skót 

Leucht, Kurt – [lajht kurt] német 

Leuciscus cephalus – [leuciszkusz cefalusz] latin 

Leucobryum glaucum – [leukobrium glaukum] latin 

Leucocoryne ixiodes – [leukokorine iksziodész] latin 

leucocythaemia – [leuko-citémia] latin 

leucocytolyticus – [leuko-citolitikus(z)] latin 

leucomyelitis – [leukomielitisz] latin 

leucomyelopathia – [leuko-mielopátia] la-tin 

leucorrhagia – [leukorrágia] latin 

leucosarcomatosis – [leuko-szarkomatózis(z)] latin 

Leucospermum cordifolium – [leukoszpermum kordifólium] latin 

Leucothoë fontanesiana – [leukotoé fontanéziána] latin 

Leucoyum aestivum – [leukójum észtívum] latin 

Leuglay – [lőgle] francia 

Leutkirch – [lajtkirh] német 

Leuven – [lőven] holland 

Leuwen, Lucien – [lőven lüszjen] francia 

Leuze-en-Haynaut – [lőz an enó] francia 

Levallois-Perret – [lövaloa pere] francia 

Levanzo – [levancó] olasz 

Levasseur, Pierre Émile – [lövaszőr pjer emil] francia 

Le Vau, Louis – [lö vó lui] francia 

levée – [lövé] francia 

Leveque – [lövek] francia 

Leverkusen – [léverkúzen] német 

Le verre d’eau – [lö ver dó] francia 

Leverrier, Urbain – [löverjé ürben] francia 

Leveson, Paul – [leviszon pól] angol 

Leveson-Gower – [lúszon gór] angol 

Lévesque, René – [levek röné] francia 

Levi, Carlo – [lévi karló] olasz 

Levi-Civita, Tullio – [lévi csívita tullió] olasz 

Levi-Montalcini, Rita – [lévi montalcsíni rita] olasz 

Levine, James – [lövín dzséjmz]; [lövájn …]; [livájn …] angol 

Levinson, Barry – [livinszon beri] angol 

Lévis, Duc de – [levi dük dö] francia 
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Le Vivier-sur-Mer – [lö vivjé szür mer] francia 
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404 

Lewis, Brian – [lúisz brájen] angol 
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Lewis, Cecil Day – [lúisz szeszil déj] angol 

Lewis, Charlotte – [lúisz sarlot] angol 

Lewis, Denise – [lúisz döníz] angol 

Lewis, Lennox – [lúisz lenox] angol 

Lewisham – [lúisem] angol 

Lewisia columbiana – [luizia kolumbiána] v. [levizia …] latin 

lewisit – [levizit] v. [luizit] mesterséges 

Lewis, Jerry Lee – [lúisz dzseri lí] angol 

Lewison, Oscar – [lúiszon oszkár] angol 

Lewis, Percy Wyndham – [lúisz pörszi vindem] angol 

Lewis, Sinclair – [lúisz szinkler] angol 

Lewis, Steve – [lúisz sztív] anhgol 

Lewiston – [lúiszton] angol 

LeWitt, Sol – [lövit szol] angol 
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Leyden, Lucas van – [lejden lűkasz fan] holland 
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Leyster, Judith – [lejszter judit] holland 

Leyland – [lejlend] angol 

Leżajsk – [lezsajszk] lengyel 

Lézardrieux – [lezardriő] francia 

Lezhë – [lezs] albán 

Lézignan – [lezinyan] francia 

Lezoux – [lözu] francia 

Lezuza – [leszusza] spanyol 

L’habit ne fait pas le moine – [labi nö fe pa lö moan] francia 
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L’Hermitage-Lorge – [lermitázs lorzs] francia 
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Lichen verrucosus – [lihen verrukózusz] latin 
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Liebknecht, Karl – [lípkneht karl] német 

Liechtenstein – [líhtenstejn] német 

Liedenwall – [lídenval] német 
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Liernais – [lierne] francia 

Lietavská-Lučka – [lietavszká lucska] szlovák 

Lie, Trygve – [lí trügve] norvég 
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L’incoronazione di Poppea – [linkoronacióne di Poppea] olasz 

Linda di Chamounix – [linda di samuni] olasz 
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liquet – [likvet] latin 
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lithiasis – [litiázis(z)] latin 
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Llanfranch – [ljanfrank] katalán 
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Llanquihue – [ljankive] spanyol 
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Lleonart, Josep – [ljeunar zsozep] katalán 

Llerena – [ljerena] spanyol 
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Lleulleu – [ljeuljeu] spanyol 
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Llorri – [ljorri] katalán 
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Lloyd, Melissa – [lojd melisza] angol 

Lloyd Webber, Sir Andrew – [lojd veber ször endrú] angol 

Lluch – [ljuk] katalán 
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LM lásd Lunar Module 
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Lobivia hertrichiana – [lobívia hertrihiána] latin 

lobulus auricularis – [lobulusz aurikulárisz] latin 

lobus – [lobusz] latin 

lobus occipitalis – [lobusz okcipitálisz] latin 

Local Area Network (LAN) – [lókl erie netvörk] angol 

localanaestheticum – [lokál-anesztétikum] latin 

Locarno – [lokarnó] olasz 

Locatelli, Pietro – [lokatelli pjetró] olasz 



 

410 
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Lochaber – [loháber] angol 

Lochboisdale – [lokbojzdéjl] angol 

Lochdonhead – [lokdonhed] angol 

Lochem – [lohem] holland 

Loches – [los] francia 

Lochhead – [lohed] skót 

Lochia serosa – [lohia szeróza] latin 

Lochinvar – [lohinvár] angol 

lochiocolpos – [lohiokolposz] latin 

lochioschesis – [lohioszkézisz] latin 

Loch Leven – [loh lívn] skót 

Lochleven – [loklíven] angol 

Loch Ness – [loh nesz] skót 

Loch Nevis – [loh nevisz] skót 

Loch Rannoc – [loh renok] skót 

Loch Ryan – [loh rájen] skót 
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Loch Turret – [loh tarit] skót 
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Lockerbie – [lokerbi] angol 
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Loc Ninh – [lok niny] vietnami 
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loculus – [lokulusz] latin 

locumtenens – [lokumtenensz] latin 

locumtenentiale – [lokumtenenciále] latin 

locus caeruleus – [lokusz céruleusz] latin 

locus communis – [lokusz kummúnisz] latin 

locus sigilli – [lokusz szigilli] latin 

Locustella naevia – [lokusztella névia] latin 

locutorium – [lokutórium] latin 

Lodge, Thomas – [lodzs tomasz] angol 

Lodovico – [lodovíkó] olasz 

Łódź – [vucs]; [lodz] lengyel 

Loerke, Oskar – [lörke oszkár] német 
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Loggia dei Lanzi – [loddzsa deji lanci] olasz 
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Logis Seigneurial – [lozsi szenyörjal] francia 

logorrhoea – [logorröa]; [logorrea] latin 

Logroño – [logronyó] spanyol 
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Løgstør – [lösztőr] dán 

Løgumkloster – [lőgumkloszter] dán 

Lohéac – [loeak] francia 

Lohengrin – [lóengrín] német 

Lohenstein – [lóenstejn] német 

Lohmann – [lóman] német 

Loire – [loár] francia 

Loiret – [loare] francia 

Loir-et-Cher – [loár e ser] francia 

Loiron – [loaron] francia 
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Loja – [loha] spanyol 

Lo-Johansson, Ivar – [lú juhanszon ívár] svéd 
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Loman, Hal – [lómen hel] angol 

Lombroso, Cesare – [lombrózó csezáre] olasz 

Lonchura striata var. domestica – [lonkúra sztriáta variegáta domesztika]; [lonhúra …] 
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London Delight – [london dilájt] angol 
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Longfellow, Henry Wadsworth – [lonkfeló henri vodzvörth] angol 
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López-Cobos, Jesus – [lopesz kovosz heszusz]; [… kobosz …] spanyol 

López de Ayala, Pedro – [lopesz de ajala pedró] spanyol 
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Lorenzo de Avendaño – [lorenszó de avendanyó] spanyol 
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Los Angeles, Victoria de – [losz anhelesz viktoria de] spanyol 

Los Blancos – [losz blankosz] spanyol 

Los Cedros – [losz szedrosz] spanyol 

Lo sceicco bianco – [lo sejko bjanko] olasz 
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Los Chiles – [losz csilesz] spanyol 

Los Chiriguanos – [losz csirigvanosz] spanyol 

Los Corrales – [losz korralesz] spanyol 

Losec – [loszek] mesterséges 

Los Encuentres – [losz enkventresz] spanyol 

Losey, Joseph – [lúzi dzsózef] angol 

Los Herreras – [losz errerasz] spanyol 

Los Hinajosos – [losz inahoszosz] spanyol 

Los Menucos – [losz menukosz] spanyol 

Los Monjes – [losz monhesz] spanyol 

Los Palacios y Villafranca – [losz palaszjosz i viljafranka] spanyol 

Los Remedios – [losz remedjosz] spanyol 

Los Reyes de Salgado – [losz rejesz de szalgadó] spanyol 

Los Roques – [losz rokesz] spanyol 

Los Santos – [losz szantosz] spanyol 

Los Teques – [losz tekesz] spanyol 

Los Testigos – [losz tesztigosz] spanyol 

Los Vientos – [losz vjentosz] spanyol 

Los Yebenes – [losz jevenesz] spanyol 

Lot-et-Garonne – [lot e garonn] francia 

Lothbury – [lóthböri] angol 

Lothian – [lódjen] angol 

lotion – [lósn] angol 

Lotte Bischoff – [lotte bisof] német 

Lotus corniculatus – [lótusz kornikulátusz] latin 

Louans – [luan] francia 

Loubet, Émile – [lube emil] francia 

Loudéac – [ludeak] francia 

Loudon – [ludon] francia 

Loudun – [ludön] francia 

Louganis, Greg – [luganisz greg] angol 

Loughborough – [lafboró] angol 

Loughlin – [loklin] angol 

Lough Neagh – [lok néj] angol 

Lough Sheelin – [lok sílin] angol 

Louisbourgh – [luiszboró] angol 

Louis de Coufontaine – [lui dö kufonten] francia 

Louis de Venosta – [lui dö venoszta] francia 

louis d'or – [lui dor] francia 

Louis Dubedat – [luiz djubdet] angol 

Louise Odier – [luiz odjé] francia 

Louise Roque – [luiz rok] francia 

Louisiana – [luíziána] angol 

Louis, Joe – [luiz dzsó] angol 

Louis Lambert – [lui lamber] francia 

Louis-Philippe – [lui filip] francia 

Louis-quatorze – [lui katorz] francia 



 

414 

Louis-quinze – [lui kenz] francia 

Louis-seize – [lui szez] francia 

Louisville – [lúivil] brit angol; [lúiszvil] amerikai angol 

Loulle – [lul] francia 

Lourdes – [lurd] francia 

Lourinha – [lorinya] portugál 

Lousã – [lozan] portugál 

Loutherbourg, Philippe Jacques – [luterbur filip zsak] francia 

Louvain – [luven] francia 

Louvet de Couvray, Jean-Baptiste – [luve dö kuvré zsan batiszt] francia 

Louviers – [luvjé] francia 

Louvois, Marquis de – [luvoa marki dö] francia 

Louvre, Musées de – [luvr müzé dö] francia 

Louw, Nicolaas Petrus van – [lau nikolász petrüsz fan] afrikaans 

Love, Augustus – [lav ógasztusz] angol 

Love is like measles, we all have to go through it – [lav iz lájk mízlz vi ol hev tu gó thrú 

it] angol 

Lovelace, Richard – [lavléjsz ricsárd] angol 

Loveless, Lea – [lavlisz lí] angol 

Lovell, Sir Alfred – [lavel ször elfred] angol 

Løvenørn – [lővenörn] dán 

Love’s Labour’s Lost – [lavz léjbörz loszt] angol 

Loveys – [lavisz] angol 

Loviisa – [lovísza] finn 

Loving Memory – [laving memori] angol 

low budget – [ló badzsit] angol 

Lowell, Amy – [lóel éjmi] angol 

Lowell, James Russell – [lóel dzséjmz raszel] angol 

Lowestoft – [lósztoft] angol 

Lowman – [lómen] angol 

Lowndes – [laundz] angol 

Lowood – [lóvud] angol 

lowpass filter – [lópász filter] angol 

Lowry, Malcolm – [lauri melkom] angol 

Lowry, Thomas – [lauri tomasz] angol 

Lowton – [lóton] angol 

Lowy, Robert – [lói robert] angol 

loxarthrosis – [lokszartrózis(z)] latin 

Loxia curvirostra – [lokszia kurvirosztra] latin 

Loxophyllum meleagris – [lokszofillum meleagrisz] latin 

Loyettes – [loajet] francia 

Loyola Brandão, Ignacio de – [lojola brandaun ignaszju di] portugál 

Lozoyuela – [loszojuela] spanyol 

Löfgren, Inger – [lővgrén inger] svéd 

Lötschberg – [löcsberg] német 

Lövånger – [lővonger] svéd 

Lövland, Helge – [lővlan helje] norvég 
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Lövstabruk – [lőfsztabrük] svéd 

Löwensköld, Charlotte – [lővensöld sarlot] svéd 

LPM lásd line per minute … 

LSD
1
 lásd lysergic acide diethylamide … 

LSD
2
 lásd Limited Slip Differential … 

Lubbers, Ruud – [lübbersz rűd] holland 

Lubitsch, Ernst – [lubics ernszt] német 

Lubomierz – [lubomjes] lengyel 

lubricantia – [lubrikancia] latin 

Lubycza-Królewska – [lubicsa krulefszka] lengyel 

Luca della Robbia – [lúka della robbja] olasz 

Lucanus cervus – [lukánusz cervusz] latin 

Lucanus, Marcus Annaeus – [lukánusz markusz annéusz] latin 

Lucas Beauchamp – [lúkasz bícsem] angol 

Lucas, George – [lúkasz dzsordzs] angol 

Lucas van Leyden – [lűkasz fan lejden] holland 

Luçay-le-Mâle – [lüsze lö mal] francia 

Lucca – [lukka] olasz 

Lucchesini, Andrea – [lukkezíni andrea] olasz 

Lucebert – [lűszebert] holland 

Lucena del Cid – [luszena del szid] spanyol 

Luc-en-Diois – [lük an djoa] francia 

Lucenti, Girolamo – [lucsenti dzsirolámó] olasz 

Lucentio – [lúszensió]; [lucsenció] angol 

Lucent Technologies – [lúszent teknolodzsiz] angol 

Lucetta – [lucsetta] olasz 

Luchaire, Achille – [lüser asil] francia 

Luchetti, Veriano – [luketti verjánó] olasz 

Luchetto da Genova – [lukettó da dzsenova] olasz 

Luchian, Ştefan – [lukián stefán] román 

Luchsperger, Lorenz – [lukszperger lórenc] német 

Lucia di Lammermoor – [lúcsia di Lammermur] olasz 

Luciana – [lucsána] olasz 

Luciani, Sebastiano – [lucsáni szebasztjánó] olasz 

Lucidor, Lasse – [lüszidor lassze] svéd 

Lucien Fleurier – [lüszjen flörjé] francia 

Lucien Leuwen – [lüszjen lőven] francia 

Lucien Rubempré – [lüszjen rübampré] francia 

Lucile Blanchard – [lüszil blansár] francia 

Lucilia caesar – [lucilia cézár] latin 

Lucilius, Gaius – [luciliusz gájusz] latin 

Lucio – [lúcsió] olasz 

Lucio Silla – [lúcsió szilla] olasz 

Lucius Junius – [lúciusz júniusz] latin 

Lucius Tarquinius – [lúciusz tarkvíniusz] latin 

Lúčky-kúpele – [lúcski kúpele] szlovák 

Lucky Strike – [laki sztrájk] angol 
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Lucock – [lakok] angol 

Luçon – [lüszon] francia 

Lucretia – [lukrécia] latin 

Lucretius Carus, Titus – [lukréciusz kárusz titusz] latin 

Lucri bonus est odor ex re qualibet – [lukri bonusz eszt odor eksz ré kválibet] latin 

lucrum camerae – [lukrum kameré] latin 

lucrum cessans – [lukrum cesszansz] latin 

Lucy Snowe – [lúszi sznó] angol 

Ludgate Circus – [ladgéjt szörkasz] v. [ladgit …] angol 

Ludisia discolor dawsoniana – [ludizia diszkolor dózoniána] latin 

Ludlow – [ladló] angol 

Luduş – [ludus] román 

Ludwig Jahn – [ludvig ján] német 

Lueger, Karl – [lűger karl] német 

lues cerebrovascularis – [luesz cerebro-vaszkulárisz] latin 

Luetkea pectinata – [lütkea pektináta] latin 

Lugaşu de Jos – [lugasu de zsosz] román 

Lugeon, Maurice – [lüzson morisz] francia 

Lugné-Poe – [lünyé po] francia 

Lugoj – [lugozs] román 

Luik – [löjk] holland 

Luise Miller – [luíze miller] német 

Lukač, Emil Boleslav – [lukács emil boleszláv] szlovák 

Lukas, Paul – [lúkesz pól] angol 

Luleå – [lűleó] svéd 

Luleälven – [lűleelven] svéd 

Lullus, Raimundus – [lullusz rajmundusz] latin 

Lully, Jean Baptiste – [lüli zsan batiszt] francia 

lumbalpunctio – [lumbálpunkció] latin 

lumbricosis – [lumbrikózis(z)] latin 

Lumet, Sidney – [lúmit szidni] angol 

Lumière, August – [lümjer ogüszt] fran-cia 

Lumière, Louis – [lümjer lui] francia 

Lumina in tenebris clariora sunt – [lumina in tenebrisz klarióra szunt] latin 

Lumpiaque – [lumpjake] spanyol 

Lunar Module (LM) – [ljúner modjul] angol 

Lunathyrium japonicum – [lunatírium japonikum] latin 

Lunca de Jos – [lunka de zsosz] román 

Luncşoara – [lunksvara]; [lunksoara] román 

Lundbäck, Sven-Åke – [lündbek szven óke] svéd 

Lundberg, Johan Theodor – [lündberj júhan teodor] svéd 

Lundeberg, Åke – [lündeberj óke] svéd 

Lundkvist, Artur – [lündkviszt artür] svéd 

Lundström – [lündsztrőm] svéd 

Lundy – [landi] angol 

Lunéville – [lünevil] francia 

Lunghezza – [lungecca] olasz 
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L’union fait la force – [lünion fe la forsz] francia 

Lunz am See – [lunc am zé] német 

Lupeni – [lupeny] román 

Lupercus – [luperkusz] latin 

Lupin, Arsène – [lüpen arszen] francia 

Lupinus polyphyllus – [lupínusz polifillusz] latin 

lupus erythromatosus disseminatus – [lúpusz eritromatózusz disszeminátusz] latin 

Lupus est homo homini – [lupusz eszt homo homini] latin 

Lupus in fabula – [lupusz in fabula] latin 

lupus vulgaris – [lupusz vulgárisz] latin 

Luqa – [luha] máltai 

Lurçat, Jean – [lürsza zsan] francia 

Lury-sur-Amon – [lüri szür amon] francia 

Luscinia calliope – [luszcínia kalliopé] latin 

Luscinia megarhynchos – [luszcínia megarinkosz]; [… megarinhosz] latin 

Lushington – [lasington] angol 

Lush, Jay – [las dzséj] angol 

Lushnjë – [lusny] albán 

Lusignan, Guido da – [luzinyan gvídó da] olasz 

lusingando – [luzingandó] olasz 

Lussac-les-Châteaux – [lüszak le sató] francia 

lustrum – [lusztrum] latin 

lusus colorum – [lúzusz kolórum] latin 

Luther Allison Blues Band – [lúther elizon blúz bend] angol 

Lutiţa – [lutica] román 

Lutosławski, Witold – [lutoszlafszki vitold] lengyel 

Lutyens, Elisabeth – [latjens elizebet] angol 

luxatio coaxae congenita – [lukszáció koakszé kongenita] latin 

Luxembourg – [lukszemburg] (európai állam és fővárosa); [lükszambúr] (palota és közkert 

Párizsban) francia 

Luxeuil-les-Bains – [lükszöj le ben] francia 

Lux perpetua luceat eis – [lux perpetua luceat ejisz] latin 

Luyken – [löjken] holland 

Luynes – [lüin] francia 

Luzarches – [lüzars] francia 

Luzenac – [lüznak] francia 

Luzern – [lucern] német 

Luz-Saint-Sauveur – [lü szen szovőr] francia 

Luzzaschi, Luzzasco – [luddzaszki luddzaszkó] olasz 

Lübeck – [lűbek] német 

Lützelflüh – [lücelflű] német 

Lwowczyk, Marcin – [lvofcsik marcsin] lengyel 

Lwówek Śląski – [lvuvek slonszki] lengyel 

Lyautey, Louis – [lioté lui] francia 

lycanthropia – [likantrópia] latin 

Lycaon – [lükaón] görög 

Lycaste aromatica – [likaszte aromatika] latin 
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Lycaste cruenta – [likaszte kruenta] latin 

Lycée Français de Budapest – [liszé fransze dö büdapeszt] francia 

Lychnis flos-cuculi – [lihnisz flosz kukuli] latin 

Lyckebyån – [lükkebűón] svéd 

Lycopodium clavatum – [likopódium klavátum] latin 

Lycoris squamigera – [likorisz szkvámigera] latin 

Lycosa singoriensis – [likóza szingorienzisz] latin 

Lycurgus – [lükurgosz] v. [likurgosz] görög 

Lycus – [lükosz] görög 

Lydall – [lájdl] angol 

Lydd – [lid] angol 

Lydgate, John – [lidgéjt dzson] angol 

Lydekker – [lájdeker] angol 

Lydia Languish – [lídja lengvis] angol 

Lyell, Charles – [lájel csárlz] angol 

Lygaenematus abietinus – [ligénemátusz abietínusz] latin 

Lyhne, Niels – [lűne nelsz]; [… nílsz] dán 

Lyka – [lika] magyar 

Lykabettos – [likavettosz] újgörög 

Lyly, John – [lili dzson] angol 

Lymantria monacha – [limantria monaha] latin 

Lymington – [limington] angol 

lymphadenectasia – [limfaden-ektázia] latin 

lymphadenitis cervicalis – [limfadenítisz cervikálisz] latin 

lymphangiectomia – [limfangi-ektómia] latin 

lymphatismus – [limfatizmus(z)] latin 

lymphoblastosis – [limfoblasztózis(z)] latin 

lymphocytomatosis – [limfo-citomatózis(z)] latin 

lymphocytosis infectiosa acuta – [limfocitózisz infekcióza akuta] latin 

lymphoepithelomia – [limfo-epitelómia] latin 

lymphogranulomatosis – [limfo-granulómatózis(z)] latin 

lymphoreticulosis – [limfo-retikulózis(z)] latin 

lymphorrhagia – [limforrágia] latin 

lymphorrhoea – [limforröa]; [limforrea] latin 

lymphosarcomatosis – [limfo-szarkomatózis(z)] latin 

Lymulus polyphemus – [limulusz polifémusz] latin 

Lynam – [lájnem] angol 

Lynch, David – [lincs déjvid] angol 

Lynch, Jeremy – [lincs dzseremi] angol 

Lyngby Jepsen, Hans – [löngbű jepszen hansz] dán 

Lyngdal – [lüngdál] norvég 

Lyngør – [lüngőr] norvég 

Lyngseidet – [lünkszejde] norvég 

Lynmouth – [linmoth] angol 

Lynn – [lin] angol 

Lyon – [lion] francia 

Lyonothamnus aspleniifolius – [lionotamnusz aszplenii-fóliusz] latin 
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Lyon’s Corner – [lájonsz korner] angol 

Lyons, Joseph – [lájonz dzsózef] angol 

lyophilisatio – [liofilizáció] latin 

Lyot, Bernard – [lio bernar] francia 

Lyotard, Jean François – [liotár zsan franszoa] francia 

Lys, Johann – [lisz jóhan] német 

Lysaght – [lájszet] angol 

Lysander – [lizander] latin; [lájszender] angol 

lysergic acide diethylamide (LSD) – [lizerdzsik eszid dájethilemájd] angol 

Lysholm – [lűszholm] svéd 

Lysichiton americanum – [lizihiton amerikánum] latin 

Lysimachia nummularia – [lizimahia nummulárisz] latin 

Lysimachus – [lizimakhusz] latin; [lüszimakhosz] görög 

Lys-les-Lannoy – [li le lanoa] francia 

lyssophobia – [lisszofóbia] latin 

Lytham – [lidem] angol 

Lythrum salicaria – [litrum szalikária] latin 

Lytta vesicatoria – [litta vezikatória] latin 

Lyttelton – [litlton] angol 

Lytton, Edward Bulwer – [liton edvárd bulver] angol 

Lyveden – [livden] angol 

Lyyli – [lűli] finn 
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Maackia amurensis – [mákia amurenzisz] latin 

Maansälke – [mánszelke] finn 

Maardu – [márdu] észt 

Maartens, Henry – [mártensz henri] angol 

Maas – [mász] holland 

Maasbracht – [mászbraht] holland 

Maashaven – [mászháfen] holland 

Maas, Marcel – [mász marszel] holland 

Maass, Stefan – [mász stefán] német 

Maastricht – [másztriht] holland 

Maazel, Lorin – [mázel lorin] angol 

Mabillon, Jean – [mabijon zsan] francia 

Macabich Llobet, Isidor – [makabik ljobet iszidor] katalán 

macabre – [makabr] francia 

Macacus rhesus – [mamakusz rézusz] latin 

Macão – [makaun] portugál 

MacArthur, Douglas – [mekárthur daglesz] angol 

Macaulay, Thomas – [mekóli tomasz] angol 

Macbeth – [mekbeth] angol 

MacBride, Sean – [mekbrájd són] angol 

MacCallum, Virginius – [mekkelam vördzsínjasz] angol 

macchia – [makkja] olasz 

macchiaiuolismo – [makkjajuolizmó] olasz 

Macciolini, Ulisse – [maccsolíni ulissze] olasz 

MacClure – [meklúr] angol 

MacDiarmid, Hugh – [mekdiörmid hjú] angol 

Macdonald, James Ramsay – [mekdoneld dzséjmz remzi] angol 

Macdonald, Jeanette – [mekdoneld dzsenet] angol 

Macdonnell – [mekdonel] angol 

MacDowell, Edward – [mekdóel edvárd] angol 

Macduff – [mekdaf] angol 

Macea – [macsa] román 

Macedo de Cavaleiros – [maszedu di kavalejrus] portugál 

Macedonski, Alexandru – [macsedonszki alekszandru] román 

Maceió – [maszeju] portugál 
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Macfarlane – [mekfárlin] angol 

Machachi – [macsacsi] spanyol 

Machado de Assis, Joaquim – [masádu di aszisz zsuakim] brazíliai portugál 

Machado y Morales, Gerardo – [macsádó i morálesz herardó] spanyol 

Machado y Ruíz, Antonio – [macsádó i ruisz antonió] spanyol 

Machala – [macsala] spanyol 

Machaut, Guillaum de – [masó gijom dö] francia 

Machecoul – [masku] francia 

Mach, Ernst – [mah ernszt] német 

machete – [macsete] spanyol 

Machiavelli, Niccolò – [makjavelli nikkoló] olasz 

machiavellizmus – [makjavellizmus]; [makkiavellizmus] olasz 

Machicaco – [macsikakó] spanyol 

Machilly – [masili] francia 

Machiques – [macsikesz] spanyol 

macho – [macsó] spanyol 

Machu Picchu – [macsu pikcsu]; [*… piccsu] spanyol 

Maciej Boryna – [macsej borina] lengyel 

Maciej Chelmicki – [macsej helmicki] lengyel 

Maciejewski, Zygmunt – [macsejefszki zigmunt] lengyel 

MacIntosh, Charles – [mekintos csárlz] angol 

Maciova – [macsova] román 

Mackenna – [mekena] angol 

Mackenzie, Sir Compton – [mekenzi ször komtn] angol 

Mackerras, Sir Charles – [mekerasz ször csárlz] angol 

Mackey, George Whitelaw – [mekéj dzsordzs vájtló] angol 

Mackie Messer – [meki messzer] német 

Mackinaw City – [mekinó sziti] angol 

MacKinley – [mekinli] angol 

MacKinnon, Roderick – [mekinon roderik] angol 

mackintosh – [mekintos] angol 

Mackintosh, Charles Rennie – [mekintos csárlz reni] angol 

Mack, Timothy – [mek timothi] angol 

MacLachlan, Kyle – [meklehlen kájl] v. [mekloklen …] angol 

MacLaine, Shirley – [mekléjn sörli] angol 

MacLane, Saunders – [mekléjn szonderz] angol 

MacLaren, Norman – [mekleren normen] angol 

Maclaurin, Colin – [meklórin kolin] angol 

Macleania insignis – [meklínia inszignisz] latin 

MacLeish, Archibald – [meklís árcsibald] angol 

MacLeod, John James Richard – [meklaud dzson dzséjmz ricsárd] angol 

MacLiammóir, Micheal – [mekliemór mikál] ír 

Maclura pomifera – [maklúra pomifera] latin 

Mac-Mahon, Edme Patrice Maurice de – [makmaon edm patrisz morisz dö] francia 

MacMahon, Julian – [mekmáon dzsúljen] angol 

Macmillan, Harold – [mekmilen herold] angol 

Macmorris – [mekmorisz] angol 



 

422 

MacMurray, Fred – [mekmari fred] angol 

MacNeice, Louis – [meknísz lúiz] angol 

Macomber, Francis – [mekomber fransziz] angol 

Mâcon – [makon] francia 

Macon – [méjkon] angol 

Macondo – [makondó] spanyol 

MacPherson, James – [mekförszon dzséjmz] angol 

Macquarie – [mekvori] angol 

Macquart, Antoine – [makár antoan] francia 

Macquart, Gervaise – [makár zservez] francia 

Macready, George – [mekrídi dzsordzs] angol 

Macrinus, Marcus Opellius – [makrinusz markusz opelliusz] latin 

macroaesthesia – [makroesztézia] latin 

Macrobius, Ambrosius Theodosius – [makrobiusz ambróziusz teodóziusz] latin 

macrocephalia – [makrocefália] latin 

Macrocephalus panamensis – [makrocefalusz panamenzisz] latin 

macroclitoris – [makroklitorisz] latin 

macrocytosis – [makrocitózis(z)] latin 

macrodactylia – [makrodaktilia] latin 

macroencephalia – [makroencefália] latin 

macrogenitosomia praecox – [makro-genitoszómia prékoksz] latin 

macrogyria – [makrogiria] latin 

macronychia – [makronihia] latin 

macrorhinia – [makrorínia] latin 

Macrotermes bellicosus – [makrotermész bellikózusz] latin 

Macrozamia spiralis – [makrozámia szpirálisz] latin 

Mac’s Gold – [meksz góld] angol 

MacShane, Denis – [mekséjn denisz] angol 

macula coerulea – [makula cőrulea] latin 

macumba – [makumba] portugál 

Macy’s – [méjsziz] angol 

Macy, William – [méjszi viljem] angol 

Madama Butterfly – [madáma baterfláj] olasz-angol 

Madame Bovary – [madam bovari] francia 

Madame Chauchat – [madam sosa] francia 

Madame Dubarry – [madam dübari] francia 

Madame Houpflé – [madam upflé] francia 

Madame sans gêne – [madam szan zsen] francia 

Madame Sévigné – [madam szevinyé] francia 

Madame Tussaud’s – [madam túszóz] v. [medem tuszódz] angol 

Mădărăş – [mödöras]; [madaras] román 

Madariaga, Salvador de – [madarjága szalvador de] spanyol 

mädchen für alles – [methen für allesz] német 

made in… – [méjd in] angol 

Madeirinha – [madejrinya] portugál 

Madeleine Coigny – [madlen koanyi] francia 

Madeleine, Église de la – [madlen egliz dö la] francia 
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mademoiselle – [madmoazel] francia 

Madison Square Garden – [medizon szkver gárden] angol 

Madridejos – [madridehosz] spanyol 

Madsen, Michael – [metszen májkl] angol 

maduromycosis – [maduromikózis(z)] latin 

Maecenas, Cajus Cilnius – [mécénasz kájusz cilniusz]; [mecénász …] latin 

Maegaard, Jan – [megór jan] dán 

maelstrom – [méjlsztrom] angol 

Maenza, Vincenzo – [maenca vincsencó] olasz 

Maes, Nicolaes – [mász nikolász] holland 

Maestà – [maeszta] olasz 

maestoso – [maesztózó] olasz 

maestral – [maesztrál] olasz 

Maestrazgo – [maesztrazgó] spanyol 

Maestri, Giovanni de’ – [maesztri dzsovanni de] olasz 

maestro – [maesztró] olasz 

Maeterlinck, Maurice – [meterlenk morisz] francia; [máterlink …] holland 

Mae West – [méj veszt] angol 

Magalhães, Fernão de – [magaljains fernaun di] portugál 

Magallanes, Estrecho de – [magaljanesz esztrecsó de] spanyol 

Magallanes, Fernando de – [magaljanesz fernandó de] spanyol 

Magaña – [maganya] spanyol 

Magdalene College – [módlin kolidzs] angol 

Magee, Ken – [megí ken] angol 

Magenta – [madzsenta] olasz 

Magerøy – [maageröj]; [mágeröj] norvég 

Maggie Tulliver – [megi taliver] angol 

Maggio Musicale – [maddzsó muzikále] olasz 

maggiore – [maddzsóre] olasz 

Maggiorivoglio – [maddzsorivoljó] olasz 

Măgherani – [mögerany]; [magerany] román 

Maghull – [megal] angol 

Magimel, Benoît – [mazsimel bönoa] francia 

Magini, Giovanni Antonio – [madzsíni dzsovanni antónió] olasz 

Maginot, André – [mazsinó andré] francia 

Magis, Émile – [mazsi emil] francia 

Magister adest et vocat te – [magiszter adeszt et vokat té] latin 

magister artium liberalium – [magiszter arcium liberálium] latin 

magister equitum – [magiszter ekvitum] latin 

magister militum – [magiszter militum] latin 

magister operis – [magiszter operisz] latin 

magistratura – [magisztratúra] latin 

Magna Charta – [magna karta] latin 

Magnac-Laval – [manyak laval] francia 

Magna fuit quondam capitis reverentia cani – [magna fuit kvondam kapitisz reverencia 

káni] latin 

Magnan, Prosper – [manyan proszper] francia 



 

424 

Magnani, Anna – [manyáni anna] olasz 

Magnasco, Alessandro – [manyaszkó alesz-szandró] olasz 

Magnelli, Alberto – [manyelli albertó] olasz 

Magnentius, Flavius Magnus – [magnenciusz fláviusz magnusz] latin 

Magnificat – [magnifikat] latin 

magnificentia – [magnificencia] latin 

magnificus – [magnifikusz] latin 

magnifier – [megnifájer] angol 

Magni, Luigi – [mannyi luidzsi] olasz 

Magni minores saepe fures puniunt – [magni minoresz szépe furesz puniunt] latin 

Magnol, Pierre – [manyol pjer] francia 

magnum opus – [magnum opusz] latin 

Magnus ab integro coelorum nascitur ordo – [magnusz ab integró cőlórum naszcitur ordo] 

latin 

Magny-en-Vexin – [manyi an vekszen] francia 

Magny, Olivier de – [manyi olivjé dö] francia 

Magritte, René – [magrit röné] francia 

Maguelonne – [magölonn] francia 

Măgura Ilvei – [mögura ilvej]; [magura …] román 

Măguri-Răcătău – [mögurj rökötöu]; [magurj rakatau] román 

Măhăceni – [möhöcseny]; [mahacseny] román 

Maharishi Transcendental Meditation Center – [maharisi trenszendentl meditéjsn 

szenter] angol 

Mahaut, Albert – [mao alber] francia 

Maheu, Toussaint – [maő tuszen] francia 

Mahieu, Thomas – [majő toma] francia 

mah-jong – [mádzsong]; [mazsong] angol 

Mahler, Gustav – [máler gusztáv] német 

mahlzeit – [málcejt] német 

Mahoberberis aquisargentii – [mahoberberisz akviszargencii] latin 

Mahón – [maon] spanyol 

Mahon, Christy – [mehún kriszti]] angol 

Mahonia acanthifolia – [mahónia akantifólia] latin 

Maiano, Giuliano da – [majánó dzsuljánó da] olasz 

Maianthemum canadense – [majantémum kanadenze] latin 

Maidenhead – [méjdnhed] angol 

Maidstone – [méjdsztón] angol 

Maien Fröste sind unnütze Gäste – [májen fröszte zind unnücce geszte] német 

maiestas – [majesztász] latin 

maiestas Domini – [majesztász domini] latin 

Maigret – [megré] francia 

mail-art – [méjl árt] angol 

mailbox – [méjlboksz] angol 

Mailer, Norman – [méjler normen] angol 

Maillard – [méjlárd] angol 

Maillart, Louis Aimé – [majár lui emé] francia 

Maillart, Robert – [majár rober] francia 
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Maillet, Benoît de – [maje bönoa dö] francia 

Maillol, Aristide – [majol arisztid] fran-cia 

Mailly-le-Camp – [maji lö kam] francia 

Maine – [méjn] angol; [men] francia 

Maine de Biran, Marie François – [men dö biran mari franszoa] francia 

Maine-et-Loire – [men e loár] francia 

Mainieri, Mike – [méjnjeri májk] angol 

Mainstream – [méjnsztrím] angol 

Main Street – [méjn sztrít] angol 

Maintenon, Marqise de – [ment(ö)non markiz dö] francia 

Mainwaring – [menering] angol 

Mainz – [majnc] német 

Maior est longinquo reverentia – [major eszt longinkvó reverencia] latin 

Maior famae sitis est quam virtuti – [major fámé szitisz eszt kvam virtúti] latin 

maiorennis – [majorennisz] latin 

Maiorescu, Titu – [majoreszku titu] román 

Mairet, Jean – [mere zsan] francia 

Mair’s Variety – [meerz verájeti] angol 

Maisky, Mischa – [majszki misa] német 

Maison Carrée – [mezon karé] francia 

Maison de la Reine Bérangère – [mezon dö la ren beranzser] francia 

Maison des Chevaliers – [mezon de sövaljé] francia 

Maison de Tartarin – [mezon dö tartaren] francia 

Maison du Roi – [mezon dü roa] francia 

Maisonneuve, Jean – [mezonnöv zsan] francia 

Maison Nucingen, La lásd La maison Nucingen 

Maisons-Alfort – [mezonz alfor] francia 

Maisons-Lafitte – [mezon lafit] francia 

Maison Vigneronne – [mezon vinyöronn] francia 

Maisse – [mesz] francia 

Maistre, Joseph de – [mesztr zsozef dö] francia 

Maître de Moulins – [metr dö mulen] francia 

maître d’hôtel – [metr dotel] francia 

Maizière, Lothar de – [mezjer lotár dö] francia 

Maja desnuda – [maha desznuda]; [*maja …] spanyol 

Maja vestida – [maha vesztida]; [*maja …] spanyol 

Majestic Kerkrade – [medzsesztik körkréjd] angol 

majeur – [mazsőr] francia 

Major Barbara – [méjdzsor bárbara] angol 

majorette – [méjdzsoret]; [mazsoret] angol 

Major, John Ray – [méjdzsor dzson réj] angol 

make-up – [méjkap] angol 

Maków – [makuf] lengyel 

Malade imaginaire, Le lásd Le malade imaginaire 

Málaga – [malaga] spanyol 

mal à propos – [malapropó] francia 

Mälaren – [meelaren] svéd 
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Malaspina, Alessandro – [malaszpina alesz-szandró] olasz 

Malatesta, Simone – [malateszta szimóne] olasz 

Malaucène – [maloszen] francia 

Malavoglia – [malavolja] olasz 

Malavoy, Christophe – [malavoa krisztof] francia 

Malaysia – [meléjzja]; [malajzia] angol 

Malcolm, Sir George – [melkom ször dzsordzs] angol 

Małczewski, Antoni – [malcsefszki antoni] lengyel 

Malden, Karl – [molden kárl] angol 

Mâle, Émile – [mal emil] francia 

Malebranche, Nicolas – [malbrans nikola] francia 

mal-entendu – [malantandü] francia 

Malephora crocea – [malefora krócea] latin 

Malesherbes, Boulevard de – [malzerb bulvár dö] francia 

Malesherbes, Chrétien – [malzerb kretjen] francia 

Malfait, Hubert – [malfe über] francia 

Malherbe, François – [malerb franszoa] francia 

Malicorne-sur-Sarthe – [malikorn szür szárt] francia 

Malines – [malin] francia 

Malinowski – [malinofszki] lengyel 

Malipiero, Gian Francesco – [malipjero dzsan francseszkó] olasz 

Maliq – [mality] albán 

Malisse, Xavier – [malisz kszavjé] francia 

Malivert, Octave de – [maliver oktav dö] francia 

Malizia – [malícia] olasz 

Mallarmé, Stéphane – [malarmé sztefan] francia 

Malle, Louis – [mal lui] francia 

malleolus – [malleolusz] latin 

Malles Venosta – [mallesz venoszta] olasz 

Mallet du Pan, Jacques – [male dü pan zsak] francia 

Mallin, Harry – [melin heri] angol 

Mallorca – [maljorka] spanyol 

Mallowan, Sir Maximilian – [melóen ször mekszimiljen] angol 

Malmaison – [malmezon] francia 

Malmesbury – [mámzböri] angol 

Malmøya – [malmőja] norvég 

Malmström, Johan – [malmsztrőm júhan] svéd 

Malogoszcz – [malogoscs] lengyel 

Malone, Mark – [melón márk] angol 

Malone, Russel – [melón raszel] angol 

Malory, Sir Thomas – [melori ször tomasz] angol 

Malouel, Jean – [maluel zsan] francia 

Måløy – [mólöj] norvég 

Malpighi, Marcello – [malpígi marcselló] olasz 

Malpils – [malpilsz] lett 

Malplaquet – [malplake] francia 

Malraux, André – [malró andré] francia 
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Maltese Falcon, The lásd The Maltese Falcon 

Malthus, Thomas Robert – [melthasz tomasz robert]; [maltusz …] angol 

malthusianizmus – [maltuziánizmus] angol 

malthusiánus – [maltuziánus] angol 

Maltz, Albert – [melc olbert] angol 

Malus, Étienne Louis – [malüsz etjenn lui] francia 

Malvasia – [malvázia] olasz 

Malvaviscus arboreus – [malvaviszkusz arboreusz] latin 

Malvo, Lee Boyd – [melvó lí bojd] angol 

Mammoth Cave – [memoth kéjv] angol 

MAN lásd Metropolitan Area Network 

Managua – [managva] spanyol 

mañana – [manyána] spanyol 

Man and Superman – [men and szúpermen] angol 

Mănăstirea Neamţ – [mönösztirja njamc]; [manasztirja …] román 

Manáus – [manausz] brazíliai portugál 

mancando – [mankandó] olasz 

Manchester – [mencseszter] angol 

Manchester Guardien – [mencseszter gárdjen] angol 

Manchester United – [mencseszter junájtid] angol 

Mancinelli, Graziano – [mancsinelli graciánó] olasz 

mancipatio – [mancipáció] latin 

Mandarins, Les lásd Les mandarins 

Mandeville, Bernard – [mendevil börnard] angol 

Mandø – [mannő] dán 

Mandres-la-Côte – [mandr la kot] francia 

manes – [mánesz] latin 

Manessier, Alfred – [maneszjé alfre] francia 

Manet, Édouard – [mane eduár]; [mané …] francia 

Mangeot, Édouard Joseph – [manzsó eduár zsozef] francia 

Mangiarotti, Edoardo – [mandzsarotti edoardó] olasz 

Mangini, Angelo – [mandzsíni andzseló] olasz 

Manguerinha – [mangerinya] portugál 

Manhattan – [menheten] angol 

Manhattan Clearface – [menheten klírféjsz] angol 

Manhuaçu – [manvaszu] portugál 

mania hypochondriaca – [mánia hipohondriáka] latin 

mania stuporosa – [mánia sztuporóza] latin 

maniera greca – [maniera gréka] olasz 

maniera tedesca – [maniera tedeszka] olasz 

Manilius, Marcus – [maniliusz markusz] latin 

Manitoba – [menitóba] angol 

Mankiewicz – [mankjevics] lengyel 

Mannequin-Pis – [manöken pisz] francia 

Mannesmann Anlagenbau – [manneszman anlágenbau] német 

Mannigoe, Nancy – [menigó nenszi] angol 

mannschaft – [mansaft]; [mancsaft] német 
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mano destra – [máno desztra] olasz 

Manon Lescaut – [manon leszkó] francia 

mano sinistra – [máno szinisztra] olasz 

Manosque – [manoszk] francia 

Manozzi, Giovanni – [manocci dzsovanni] olasz 

Manpower – [menpauer] angol 

man probiert – [man probírt] német 

Manresa – [manresza] spanyol 

Manrico – [manrikó] olasz 

Manrique, Jorge – [manrike horhe] spanyol 

Mansart, Jules – [manszár zsül]; [manzár …] francia 

Mansell, Nigel – [menszel nájdzsel] angol 

Mansfield, Katherine – [menszfíld ketherin] angol 

Manship, Paul – [mensip pól] angol 

Mansilla de las Mulas – [manszilja de lasz mulasz] spanyol 

Mansion House – [mensn hausz] angol 

Mansle – [manl] francia 

Mantegna, Andrea – [mantennya andrea] olasz 

Mantes-la-Jolie – [mant la zsoli] francia 

Manteuffel, Edwin – [mantajfel edvin] német 

Mantiqueira – [mantikejra] portugál 

Mantis religiosa – [mantisz religióza] latin 

Mantoux, Charles – [mantu sarl] francia 

Mäntsälä – [mentszele] finn 

Mäntyharju – [mentüharju] finn 

Mäntyranta, Eero – [mentüranta éró] finn 

manu brevi – [manu brévi] latin 

Ma nuit chez Maud – [ma nüi se mod] francia 

manu militari – [manu militári] latin 

manumissio – [manumisszió] latin 

manuscriptum – [manuszkriptum] latin 

Manus manum lavat – [manusz manum lavat] latin 

manus mortua – [manusz mortua] latin 

Manutius, Aldus – [manuciusz aldusz] latin 

Manzanares – [manszanaresz] spanyol 

Manzanillo – [manszaniljó] spanyol 

Manzat – [manza] francia 

Manzoni, Alessandro – [mandzóni alesz-szandró] olasz 

Manzù, Giacomo – [mandzu dzsakomó] olasz 

Many a slip ’twixt the cup and the lip – [meni e szlip tvixt dö kap end dö lip] angol 

mapuche – [mapucse] spanyol 

Maqueda – [makeda] spanyol 

maquis – [maki] francia 

maquisard – [makizár] francia 

Maracaibo – [marakajvó]; [marakajbó] spanyol 

Maracaju – [marakazsu] portugál 

Marais – [mare] francia 
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Marais, Jean – [mare zsan] francia 

Marajó – [marazsu] portugál 

Maramureş – [maramures] román 

Maranhão – [maranyaun] portugál 

Marañón – [maranyon] spanyol 

maraschino – [maraszkínó] olasz 

Mărăşeşti – [mörösesty]; [marasesty] román 

marasmus infantilis – [marazmusz infantilisz] latin 

Marat, Jean-Paul – [mara zsan pol] francia 

Maraye-en-Othe – [marej an ot] francia 

Marbella – [marbelja] spanyol 

Marble Arch – [márbl árcs] angol 

Marcantonio Raimondi – [markantónjó rajmondi] olasz 

marcato – [markátó] olasz 

Marceau, Félicien – [marszó feliszjen] francia 

Marceau, Marcel – [marszó marszel] francia 

Marceau, Sophie – [marszó szofi] francia 

Marcel, Étienne – [marszel etjenn] francia 

Marcelina – [marszelina] spanyol 

Marcello, Benedetto – [marcselló benedettó] olasz 

Marcellus, Caius Claudius – [marcellusz kájusz klaudiusz] latin 

Marcelo, Rogerio – [marszeló roherjó] spanyol 

Marc, Franz – [mark franc] német 

Marchand, Guy – [marsan gí] francia 

Marchand, Jean – [marsan zsan] francia 

Marchantia polymorpha – [markancia polimorfa] latin 

March, Augie – [márcs ógi] angol 

Marchaux – [marsó] francia 

Marchbanks – [márcsbenksz] angol 

Marchbanks, Eugene – [márcsbenksz júdzsín] angol 

Marche – [márke] olasz; [mars] francia 

Marché aux Fleures – [marsé o flőr] francia 

Marché aux Herbes – [marsé oz erb] francia 

Marche-en-Famenne – [mars an famenn] francia 

marchesa – [markéza] olasz 

marchese – [markéze] olasz 

Marchesi, Girolamo – [markézi dzsirolámó] olasz 

March, Fredric – [márcs fredrik] angol 

Marchi, Jacopo – [marki jakopó] olasz 

Marchmain – [márcsméjn] angol 

Marchmont – [márcsmont] angol 

March Seedling – [márcs szídling] angol 

marcia su Roma – [marcsa szu róma] olasz 

Marcigny – [marszinyi] francia 

Marcilla, Celestino – [marszilja szelesztinó] spanyol 

Marcilly-sur-Vienne – [marsziji szür vjenn] francia 

Marcinkēvičius, Justinas – [marcinkévicsjusz jusztinasz] litván 
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Marco de Canaveses – [marku di kanavezis] portugál 

Marco d’Oggiono – [markó doddzsonó] olasz 

Marcoing – [markoen] francia 

Marco, José Melo – [marku zsuze melu] portugál 

Marconi, Guglielmo – [markóni guljelmó] olasz 

Marco Romano – [markó románó] olasz 

Marcos, Ferdinand – [markosz ferdinand] spanyol 

Marcos Vargas – [markosz vargasz] spanyol 

Marcoussis, Louis – [markuszi lui] francia 

Marcoux, Vanni – [marku vanni] francia 

Marcovici – [markovics] román 

Mărcuşa – [mörkusa]; [markusa] román 

Marcus Andronicus – [markusz andronikusz] latin 

Marcus Aurelius – [markusz auréliusz] latin 

Marcuse, Herbert – [markúze herbert] német 

Marcus Junius – [markusz júniusz] latin 

Marczewski, Wojciech – [marcsefszki vojcseh] lengyel 

Maréchal de France – [maresal dö fransz] francia 

Maréchal Foch – [maresal fos] francia 

Marées, George de – [maré zsorzs dö] francia 

Marées, Hans van – [maré hansz fan] német 

Marennes – [marenn] francia 

Marenzio, Luca – [marenció lúka] olasz 

Marescalco, Pietro – [mareszkalkó pjetró] olasz 

Mareuil-sur-Lay – [maröj szür le] francia 

Mareuil-sur-Ourcq – [maröj szür urk] francia 

Marey, Étienne-Jules – [mare etjenn zsül] francia 

Margaret Davies – [márgrit déjviz] angol 

Margaritas ante porcos – [margaritasz ante porkosz] latin 

Margate – [margéjt] angol 

marge – [marzs] francia 

Margery Jourdain – [marzsöri zsurden] francia 

Marginianu, Nicolae – [mardzsiniánu nikolaj] román 

Marguerite Gautier – [margörit gotjé] francia 

Margueron – [margöron] francia 

Margyrocarpus setosus – [margirokarpusz szetózusz] latin 

Marham – [merem] angol 

mariage – [mariázs] francia 

Mariage de Figaro, Le lásd Le mariage de Figaro 

Marian Forrester – [merien foreszter] angol 

Marianne Dashwood – [merien desvud] angol 

Marías, Javier – [mariasz havjer] spanyol 

Mariátegui, José Carlos – [marjategi hoszé karlosz] spanyol 

Mariazell – [máriacel] német 

Marie Antoinette – [mari antoanet] francia 

Marie Boisselot – [mari boaszöló] francia 

Marie de France – [mari dö fransz] francia 
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Marie Godeaut – [mari godó] francia 

Marie Louise – [mari luiz] francia 

Marie Roget – [mari rozse] francia 

Marieschi, Michele – [marjeszki mikéle] olasz 

Marie Thérèse – [mari terez] francia 

Mariette, François – [marjet franszoa] francia 

Marigliano – [mariljánó] olasz 

Marillac, Michel de – [marijak misel dö] francia 

Marignac, Jean Charles – [marinyak zsan sarl] francia 

Marignan – [marinyan] francia 

Marignano – [marinyánó] olasz 

Marigny, Enguerrand de – [marinyi angeran dö] francia 

Marin-Degor, Sophie – [maren dögor szofi] francia 

Marino, Giambattista – [marínó dzsambattiszta] olasz 

Marion Delorme – [marion dölorm] francia 

Mariotte, Edmé – [marjot edmé] francia 

Mariotti, Vincenzo – [marjotti vincsencó] olasz 

Mario und der Zauberer – [márió und der cauberer] német 

Mariquina – [marikina] portugál 

Marisol, Escobar – [mariszol eszkovar] spanyol 

Maritain, Jacques – [mariten zsak] francia 

Maritime Cargo Forwarder – [meritájm kárgó forvarder] angol 

Maritime Museum – [meritájm mjúziom] angol 

Marius, Gaius – [máriusz gájusz] latin 

Marivaux, Pierre – [marivó pjer] francia 

Market Consult – [márkit konszalt] angol 

Markevitch, Igor – [markevics igor] francia 

Mark Staithes – [márk sztéjdz] angol 
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marquise – [markiz] francia 

Marquises – [markiz] francia 

Marriner, Neville – [meriner nevil] angol 

Marroqui – [marroki] spanyol 
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Marsala – [marszala] olasz 

Marsamxett – [marszamsett] máltai 
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marsch – [mars] német 
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Marsilius – [marsziliusz] latin 
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Martin du Gard, Roger – [marten dü gár rozsé] francia 
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Martini, Giovanni Battista – [martíni dzsovanni battiszta] olasz 
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Martinsdale – [mártinzdéjl] angol 
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Marylebone – [merlöbón] v. [márlibon] v. [meribon] angol 

Marzabotto – [marcabottó] olasz 

Marziale, Marco – [marciále markó] olasz 

Masaccio – [maszaccsó] olasz 

Masaniello – [maszanjelló] olasz 
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Mascagni, Pietro – [maszkányi pjetro] olasz 

Mascarenhas – [maszkarenyasz] brazíliai portugál 

Mascarille – [maszkarij] francia 

mascarpone – [maszkarpóne] olasz 

maschaladenitis – [maszkaladenitisz] latin 

maschaloncus – [maszkalonkusz] latin 

Mascheroni, Edoardo – [maszkeróni edoárdó] olasz 
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Mascitti, Michele – [masitti mikéle] olasz 
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spanyol 
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Maslin – [mezlin] angol 

Maslow, Abraham – [mezló éjbrehem] angol 

masochismus – [mazohizmus] latin 

Maso di Bianco – [maszó di biankó] olasz 

Masolino da Panicale – [mazolínó da panikále] olasz 

Mason, Colin – [méjzn kolin] angol 

Mason, James – [méjzn dzséjmz] angol 

Mason’s Bronze – [méjznz bronz] angol 

Maspero, Henri – [maszperó anri] francia 

Massa Fiscaglia – [massza fiszkalja] olasz 

Massachusetts – [meszöcsúzitsz] angol 
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Massari, Lea – [masszári lea] olasz 

Massat – [masza] francia 

Massay – [masze] francia 
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Massegne, Giacomello – [masszennye dzsakomelló] olasz 

Massegne, Paolo – [masszennye paoló] olasz 

Massenet, Jules – [maszne zsül] francia 
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masseter – [masszeter] latin 
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Massey, James Lee – [meszi dzséjmz lí] angol 
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mastatrophia – [masztatrófia] latin 

mastectomia – [masztektómia] latin 
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Master Stuart – [mászter sztjúárt] angol 

masthelcosis – [masztelkózis(z)] latin 

masticatorius – [masztikatóriusz] latin 

mastiff – [másztif] angol 
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mastodynia – [masztodínia] latin 
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Mato Grosso – [matu groszu] portugál 
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Matters of fact are very stubborn things – [meterz av fekt ár veri sztaborn thingz] angol 
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Maubeuge – [mobőzs] francia 
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Maupeou, René – [mopu röné] francia 
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Maureen – [mórín] angol 
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Mauritshuis – [maurichöjsz] holland 
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Mayor’s Walk – [meerz vók]; [… volk] angol 
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Mazzucato, Alberto – [maccukátó albertó] olasz 
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McBean, Lewis – [mekbéjn lúiz] angol 
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McCaslin, Carothers – [mekászlin keraderz] angol 
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McClintock, Barbara – [meklintok bárbra] angol 

McClure, Sir Robert – [meklúr ször robert] angol 
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McLane, James – [mekléjn dzséjmz] angol 

McLaren, Bruce – [mekleren brúsz] angol 
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McNair, Sylvia – [mekner szilvia] angol 
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Meates – [mítsz] angol 

meatus – [meátusz] latin 
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Meaux – [mó] francia 
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Mecistogaster ornatus – [mecisztogaszter ornátusz] latin 
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médaille – [medaj] francia 
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Mediaş – [medjas] román 
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Medica Humana – [medika humána] latin 
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Medio tutissime ibis – [medió tutisszime íbisz] latin 
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Meegeren, Han van – [méheren han fan] holland 

Meerbusch – [mérbus] német 
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meeting – [míting] angol 
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Megachile centuncularis – [megahile centunkulárisz] latin 

megalocaryocyta – [megalokariocita] latin 

megaloesophagus – [megaloezofágusz] latin 

megalophthalmus – [megaloftalmusz] latin 

megalothymus – [megalotímusz] latin 
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Megève – [mezsev] francia 
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mehrwert – [mérvert] német 
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Meighen – [míen] angol 
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Meistersinger von Nürnberg, Die lásd Die Meistersinger von Nürnberg 
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melaena – [meléna] latin 
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melancholia hypochondriaca – [melankólia hipohondriáka] latin 
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Melbourne – [melbörn] angol 
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Melchtal – [melhtál] német 
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Melior tutiorque est certa pax, quam sperata victoria – [melior tutiorkve eszt certa 

paksz kvam szperáta viktória] latin 
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melisma addisonii – [melizma addizonii] latin 

melissotherapia – [melisszoterápia] latin 
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Mělník – [mjelnyík] cseh 
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Melocco – [melokkó] magyar 

Meloe scabriusculus – [meloé szkabriuszkulusz] latin 

Melopsittacus undulatus – [melopszittakusz undulátusz] latin 

melorheostosis – [meloreosztózis(z)] latin 
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Melrose – [melróz] angol 
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esz et in pulverem reverterisz] latin 
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MENA lásd Middle East News … 

menacme – [menakmé] latin 

Menaechmus – [menekhmusz] latin; [menaikhmosz] görög 

ménage à trois – [menázs a troa] francia 

menarche – [menarké] latin 

Menars – [mönár] francia 

Menas – [menász] latin 

Mendelssohn-Bartoldy, Felix – [mendelzón bartoldi féliksz] német 

Menderes – [menderesz] török 

Mendès-France, Pierre – [mendesz fransz pjer] francia 

Mendoza, Iñigo López de – [mendosza inyigó lopesz de] spanyol 

Menecrates – [menekratész] görög 

Meneghini – [menegíni] olasz 

ménestrel – [menesztrel] francia 

Ménétréol-sur-Sauldre – [menetreol szür szodr] francia 

Ménétrier, Jacques – [menetrié zsak] francia 

Menichelli, Franco – [menikelli frankó] olasz 

Menichini, Leonardo – [menikíni leonardó] olasz 

Ménilmontant – [menilmontan] francia 



 

441 

meningitis cerebrospinalis epidemica – [meningitisz cerebroszpinálisz epidémika] latin 

meningococcaemia – [meningo-kokcémia] latin 

meningoencephalomyelitis – [meningo-encefalo-mielitisz] latin 

meninx vasculosa – [meninksz vaszkulóza] latin 

meniscocytosis – [meniszkocitózis(z)] latin 

Menjou, Adolphe – [manzsu adolf] francia 

Men make houses, women make homes – [men méjk hauziz vimin méjk hómz] angol 

Menorca – [menorka] spanyol 

menorrhagia – [menorrágia] latin 

menostasis – [menosztázis(z)] latin 

Mens – [mansz] francia 

mensa academica – [mensza akadémika] latin 

menses – [menzesz] latin 

Men should be what they seem – [men sud bi vot déj szím] angol 

mensis currentis – [menzisz kurrentisz] latin 

Mens sana in corpore sano – [mensz szána in korpore szánó] latin 

Menton – [manton] francia 

menuiserie – [mönüizeri] francia 

Menyanthes trifoliata – [meniantész trifóliáta] latin 

Menzel, Jiři – [menzel jirzsi]; [mencel …] cseh 

Menzies, William Cameron – [menziz viljem kemeron] angol 

Mephistopheles – [mefisztofelesz] latin 

Meraldus Sebastianus – [meraldusz szebasztiánusz] latin 

Mercadante, Giuseppe Saverino – [merkadante dzsuzeppe szaverinó] olasz 

Mercade – [merkad] francia 

Mercadier, Pierre – [merkadjé pjer] francia 

Mercan – [merdzsan] török 

Mercantini, Luigi – [merkantíni luídzsi] olasz 

Mercantour – [merkantur] francia 

Mercati, Giovanni – [merkáti dzsovanni] olasz 

Mercator Gerhardus – [merkátor gerhardusz] latin 

Mercator Travel – [mörkéjtor trevel] angol 

merchandising – [mörcsendájzing] angol 

Merchant of Venice, The lásd The Merchant of Venice 

Mercia – [mörszja] angol 

Merck, Heinrich – [merk hejnrih] német 

Merckx, Eddy – [merksz edi] holland 

Mercouri, Melina – [merkuri melina] újgörög 

Mercure de France – [merkür dö fransz] francia 

Mercuriali, Angelo – [merkurjáli andzseló] olasz 

mercurialismus – [merkurializmus(z)] latin 

mercurium – [merkurium] latin 

Mercurius Hungaricus – [merkuriusz hungarikusz] latin 

Mercury International – [mörkjúri internesönel] angol 

Mercutio – [mörkjúsió]; [merkúció] angol 

Mer de Glace – [mer dö glasz] francia 

Merdrignac – [merdrinyak] francia 
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Meredith, George – [meridith dzsordzs] angol 

Merghindeal – [mergingyal] román 

Mergy, Bernard – [merzsi bernar] francia 

Mérida – [merida] spanyol 

Mérignac – [merinyak] francia 

Mérimée, Prosper – [merimé proszper] francia 

Merisi, Michelangelo – [merízi mikelandzseló] olasz 

Merivale – [merivéjl] angol 

Merleau-Ponty, Maurice – [merló ponti morisz] francia 

Merle, Robert – [merl rober] francia 

Merlier, Pierre – [merlié pjer] francia 

Merlin de Douai, Philippe-Antoine – [merlen dö due filip antoan] francia 

Merlot – [merló] francia 

Mermaid – [mörméjd] angol 

meroanencephalia – [mero-anencefália] latin 

meroparaesthesia – [meroparesztézia] latin 

Merops apiaster – [meropsz ápiaszter] latin 

merorachischisis – [merorahiszkízis(z)] latin 

Merret, Faustine – [mere fosztin] francia 

Merry Wives of Windsor, The lásd The Merry Wives of Windsor 

Mersey – [mőrzi] angol 

Merson, Luc Olivier – [merszon lük olivjé] francia 

Mērsrags – [mérszraksz] lett 

Merthyr Tydfil – [merthir tidvil] walesi 

Meschers-sur-Gironde – [meser szür zsirond] francia 

merveilleuse – [mervejőz] francia 

Merz, Mario – [merc márió] olasz 

Mesa, German – [mesza herman] spanyol 

mesaortitis – [mezaortritisz] latin 

mesdames – [medám]; [médám] francia 

mesenchyma – [mezenhima] latin 

Mesić, Stipe – [meszics sztipe]; [meszity …] horvát 

mesiolingualis – [meziolongvális(z)] latin 

Meškuičiai – [meskujcsiaj] litván 

Meslay-du-Maine – [melé dü men] francia 

Meslier, Jean – [meljé zsan] francia 

Mesmer, Friedrich Anton – [mezmer frídrih anton] német 

mesmerizmus – [mezmerizmus] német 

Mesmes, Jean-Jacques – [mem zsan zsak] francia 

Mesnard – [menár] francia 

mesocaecalis – [mezocékális(z)] latin 

mesophlebitis – [mezoflebitisz] latin 

mesosyphilis – [mezoszifilisz] latin 

mesothelioma – [mezotelióma] latin 

Mespilus germanica – [meszpilusz germánika] latin 

Mesplé, Mady – [meszplé madi] francia 

messa di voce – [messza di vócse] olasz 
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Messala – [messzala] latin 

Messalina – [messzalina] latin 

Messapico – [messzápikó] olasz 

Messchaert, Johannes – [meszhárt jóhannesz] holland 

messenger – [meszindzser] angol 

Messerschmidt, Franz Xaver – [messzersmit franc kszavér] német 

Messiaen, Olivier – [meszjan olivjé] francia 

messidor – [meszidor] francia 

Messier, Charles – [meszjé sarl] francia 

messieurs – [meszjő] francia 

Messina – [messzina] olasz 

Messmer, Pierre – [meszmer pjer] francia 

Messner, Reinhold – [meszner rejnhold] német 

Mestanza – [mesztansza] spanyol 

mesto – [mesztó] olasz 

Meštrović, Ivan – [mestrovics iván]; [mestrovity …] horvát 

Mesurat, Adrienne – [mözüra adrienn] francia 

Mesvres – [mevr] francia 

Metabus – [metabusz] latin 

Metacarpo-phalangealis – [metakarpofalangeális(z)] latin 

metacarpus – [metakarpusz] latin 

metachromasia – [metakromázia] latin 

Metallicus – [metallikusz] latin 

Metastasio, Pietro – [metasztázió pjetro] olasz 

metastaticus – [metasztatikus(z)] latin 

metatarsus – [metatarzusz] latin 

Metcalfe – [metkáf] angol 

Metellus, Quintus Caecilius – [metellusz kvintusz céciliusz] latin 

metencephalon – [metencefalon] latin 

meteorismus intestinalis – [meteorizmusz intesztinálisz] latin 

Métezeau, Thibault – [metözó tibó] francia 

methaemoglobinaemia – [methemoglobin-émia] latin 

méthode champenoise – [metod sampönoaz] francia 

Methuen – [methjúen] angol 

métier – [metjé] francia 

metritis phlegmonosa – [metritisz flegmonóza] latin 

MetroConsult – [metrókonszalt] angol 

Metropolitan Area Network (MAN) – [metropoliten erie netvörk] angol 

metrorrhagia – [metrorrágia] latin 

metrorrhoea – [metrorröa]; [metrorrea] latin 

Metrosideros excelsa – [metrosziderosz ekszcelza] latin 

Metsers, Hugo – [metszersz hühó] holland 

Metsu, Gabriel – [metszü hábriel] holland 

Metsys, Quentin – [metszejsz kventin] holland 

Metternich, Klemens Wenceslas – [metternih klemensz venceszlasz] német 

Metz – [mesz]; [mec] francia 

Metzinger, Jean – [meszenzsé zsan] francia 
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Metzys, Quentin – [metzejsz kventin] holland 

metylenum coeruleum – [metilénum cőruleum] latin 

Meudon – [mödon] francia 

Meulan – [mölan] francia 

Meulen, Adam Frans van de – [mőlen ádam fransz fan dö] holland 

Meulon – [mölon] francia 

Meung-sur-Loire – [mön szür loár] francia 

Meunier, Alain – [mönjé alen] francia 

Meunier, Constantin Émile – [mönjé konsztanten emil] francia 

Meursault – [mőrszó] francia 

Meurthe – [mört] francia 

Meurthe-et-Moselle – [mört e mozel] francia 

Meuse – [mőz] francia 

Meusnes – [mőn] francia 

Mexicali – [mehikali] spanyol 

México – [mehiko]; [mekszikó] spa-nyol 

Meyerbeer, Giacomo – [mejerber dzsakomo] német-olasz 

Meynell – [menl] angol 

Meyrick – [merik] angol 

Meytens, Martin van – [mejtensz martin fan] holland 

Meyzieux – [mezjő] francia 

Meżeikiai – [mezsejkjai] litván 

Mężenin – [menzsenyin] lengyel 

Mezger, Ferdinand – [mecger ferndinand] német 

Mézières-en-Brenne – [mezjer an brenn] francia 

Mézières, Myriam – [mezjer mirjam] francia 

Mézières-sur-Issoire – [mezjer szür iszoár] francia 

Mézin – [mezen] francia 

Mezquita de Jarque – [meszkita de harke] spanyol 

Mezquital – [meszkital] spanyol 

mezza voce – [meddza vócse] olasz 

mezzanin – [meddzanin] olasz 

mezzo rilievo – [meddzo riljevó] olasz 

Mezzofanti, Giuseppe – [meddzofanti dzsuzeppe] olasz 

mezzoforte – [meddzoforte] olasz 

mezzopiano – [meddzopjánó] olasz 

mezzotinto – [meddzotintó] olasz 

Mezzrow, Milton – [mezró milton] angol 

MFP lásd Multi-Function … 

M. Gallet décédé – [möszjő gale deszedé] francia 

Mġarr-ix-Xini – [mdzsarr is sini] máltai 

MG Trade Dunlop – [emdzsí tréjd danlop] angol 

Micaela – [mikaela] spanyol 

Miacalcic – [miakalcik] mesterséges 

Miami – [májemi] angol 

Miami Dolphins – [májemi dolfinz] angol 

Micawber, Wilkins – [mikóber vilkinz] angol 
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Michael – [mihael] német; [májkl] angol 

Michael Henchard – [májkl hencsárd] angol 

Michael Kohlhaas – [mihael kólhász] német 

Michaelmas – [miklmasz] angol 

Michael’s Cathedral – [májklz kethídrel] angol 

Michard, Lucien – [misár lüszjen] francia 

Michaux, Henri – [misó anri] francia 

Michelangelo Buonarroti – [mikelandzseló buonarróti]; [… *buonarotti] olasz 

Michel Contréal – [misel kontreál] francia 

Micheldever – [micseldever] angol 

Michelet, Jules – [misle zsül] francia 

Michelin – [mislen] francia 

Michelmore – [micselmór] angol 

Michelot, Roger – [misló rozsé] francia 

Michelozzo di Bartolommeo – [mikeloccó di bartolommeó] olasz 

Michelson, Albert Abraham – [májkelzon olbert éjbrehem] angol 

Michelwitz – [mihelvic] német 

Michetti, Francesco Paolo – [miketti francseszkó paoló] olasz 

Michi, Orazio – [miki oráció] olasz 

Michiel, Marcantonio – [mikiel markantónjó] olasz 

Michiels, Ivo – [mihilsz ivó] holland 

Michigan – [misigen] v. [micsigen] angol 

Michmash – [mikmes] angol 

Michnik, Adam – [mihnyik adam] lengyel 

Michomacán – [micsomakán] spanyol 

Michów – [mihuf] lengyel 

Miceştii de Câmpie – [micsestyi de kimpje] román 

Miciński, Tadeusz – [micinyszki tadeus] lengyel 

Mickiewicz, Adam – [mickjevics adam]; [*mickievic …] lengyel 

Micklegate – [miklgéjt] angol 

Micloşoara – [miklosvara] román 

microangiopathia thrombotica – [mikro-angiopátia trombotika] latin 

Microbiota decussata – [mikrobióta dekusszáta] latin 

microblepharia – [mikroblefária] latin 

microcephalia – [mikrocefália] latin 

micrococcus – [mikrokokkusz] latin 

microcyta – [mikrocita] latin 

microcythaemia – [mikrocitémia] latin 

microfiche – [mikrofis] francia 

Microlepia strigosa – [mikrolépia sztrigóza] latin 

micromyeloblast – [mikromieloblaszt] latin 

Micromys minutus – [mikromisz minútusz] latin 

Micropus apus – [mikropusz ápusz] latin 

Microsoft Disk Operating System (MS-DOS) – [májkroszoft diszk operéjting szisztem] 

angol 

Microsoft Hungary – [májkroszoft hangeri] angol 

microsphaerocytosis – [mikroszférocitózis(z)] latin 
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microsphygmia – [mikroszfigmia] latin 

Microsystem – [májkroszisztem] angol 

Microtus arvalis – [mikrótusz arválisz] latin 

MIDAS lásd Missile Infrared Detection … 

Middle East News Agency (MENA) – [midl íszt njúz éjdzsenszi] angol 

Middle Europe Networks – [midl júrop netvörksz] angol 

Middlemarch – [midlmárcs] angol 

Middlesborough – [midlzboró] angol 

Midlothian – [midlódjen] angol 

Midsummer-Night’s Dream, A lásd A Midsummer-Night’s Dream 

Miechelstadt – [míhelstat] német 

Miechów – [mjehuf] lengyel 

Międwie – [mjendvje] lengyel 

Międzychód – [mjendzihud] lengyel 

Międzylesie – [mjendzilesje] lengyel 

Międzyrzecki, Artur – [mjendzizsecki artur] lengyel 

Międzyrzecz – [mjendzizsecs] lengyel 

Międzywodzie – [mjendzivodzse] lengyel 

Miehikkälä – [miehikkele] finn 

Miejska Górka – [mjejszka gurka] lengyel 

Miélan – [mjelan] francia 

Mielnik – [mjelnyik] lengyel 

Miercurea Ciuc – [mjerkurja csuk] román 

Mieres – [mjeresz] spanyol 

Mierevelt, Michiel Jansz. van – [mírefelt mihiel jansz-zón fan] holland 

Mierlău – [mjerlöu]; [mjerlau] román 

Mierosławski, Ludwik – [mjeroszlafszki ludvik] lengyel 

Mierzejewski, Mieczysław – [mjezsejefszki mjecsiszláf] lengyel 

Mies van der Rohe, Ludwig – [mísz fan der róe ludvig] német 

Mieszko – [mjeskó] lengyel 

Mieželaitis, Eduardas – [miezselajitisz eduardasz] litván 

Migazzi – [migacci] olasz 

Migenes-Johnson, Julia – [mihenesz-dzsonzon, dzsúlia] spanyol-angol 

Migeon, Pierre – [mizson pjer] francia 

Migjeni – [migyeni] albán 

Mignard, Pierre – [minyár pjer] francia 

Mignon – [minyon] francia 

Miguel – [migel]; [*miguel] spanyol, portugál 

Miguel, Aurelio – [migel aurelju] portugál 

Miguel Hidalgo – [migel idalgó] spanyol 

Mihailović, Draža – [mihajlovics drazsa] szerb 

Mihai Viteazul – [mihaj vityazul] román 

Mihăjleşti – [mihöjlesty]; [mihajlesty] 

Miheşu – [mihesu] román 

Mihi vindicta, ego contribuam, dicit Dominus – [mihi vindikta ego kontribuam dicit 

dominusz] latin 

Mijdrecht – [mejdreht] holland 
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Mikes, George – [májksz dzsordzs] angol 

milady – [miléjdi]; [*májlédi] angol 

Milá i Fontanals, Manuel – [mila i funtanalsz manuel] katalán 

Milanesi, Gaetano – [milanézi gaetánó] olasz 

Milanuzzi, Carlo – [milanucci karló] olasz 

Milde Sorte – [milde zorte] német 

mile – [májl] angol 

Miles-Clark, Jearl – [májlz klárk dzsörl] angol 

Miles gloriosus – [milesz gloriózusz] latin 

Miles Standish – [májlz sztendis] angol 

Milhaud, Darius – [mijó dariüsz] francia 

Milič – [milics] szlovák 

military – [militeri] angol 

Military Police (MP) – [militeri polisz] angol 

Millais, John – [miléj dzson] angol 

Millais, Sir John Everett – [miléj ször dzson everit] angol 

Millares, Manolo – [miljaresz manoló] spanyol 

Millay, Edna St. Vincent – [miléj edna széjnt vinszent] angol 

millefiori – [millefjóri] olasz 

millefleurs – [milflőr] francia 

millepoints – [milpoen] francia 

Millerand, Alexandre – [milran alekszandr] francia 

Miller, Arthur – [miler árthur]; [miller …] angol 

Miller, Claude – [miler klod] francia 

Miller, Daisy – [miler déjzi] angol 

Miller, Leszek – [miller lesek] lengyel 

Miller, Luise – [miller luíze] német 

Milles, Carl – [millesz karl] svéd 

Millet, Jean-François – [mile zsan franszoa] francia 

Millet, Lluis – [miljet ljuisz] katalán 

Millevaches – [milvas] francia 

Mill, John Stuart – [mil dzson sztjúárt] angol 

Millon, Eugène – [mijon özsen] francia 

Millöcker, Karl – [milöker karl]; [millökker …] német 

Mills Brothers – [milz braderz] angol 

Milne, Alan Alexander – [miln elen eligzánder] angol 

Milnes – [milz] v. [milnz] angol 

Milošević, Slobodan – [milosevics szlobodan]; [milosevity …] szerb 

Miloşovici, Lavinia – [milosovics lavinia] román 

Miłosz, Czesław – [milos cseszlaf] lengyel 

milreis – [milreis] v. [milreisz] (európai, ill. brazíliai) portugál 

Milton, John – [milton dzson] angol 

Milvus migrans – [milvusz migransz] latin 

Milwaukee – [milvókí] angol 

Mimoun, Alain – [mimun alen] francia 

Minas Gerais – [minasz zserajsz] brazíliai portugál 

Mincio – [mincsó] olasz 
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minderwertigkeitsgefühl – [mindervertigkejtsz-gefűl] német 

minestrone – [minesztróne] olasz 

mineur – [minőr] francia 

Mingäçevi – [mingecsevi] azeri 

Minghetti, Marco – [mingetti markó] olasz 

Mingus, Charlie – [mingusz csárli] angol 

Minguzzi, Luciano – [mingucci lucsánó] olasz 

Minho – [minyu] portugál 

minimal art – [minimel árt] angol 

minimo calculo – [minimó kalkuló] latin 

minipool – [minipúl] angol 

Minischalchi, Guglielmo – [miniszkalki guljelmó] olasz 

Minkowski, Hermann – [minkofszki herman] német 

Minneapolis – [miniepolisz] angol 

Minnelli, Liza – [minelli lájza] angol 

Minnelli, Vincente – [minelli vincsente] olasz 

minnesänger – [minnezenger] német 

Minnesota – [miniszóta] angol 

Minnie – [mini] angol 

Mino da Fiesole – [mínó da fjezóle]; [… fiezóle] olasz 

Minogue, Kylie – [minóg kájli] angol 

minstrel – [minsztrel] angol 

Minton, Yvonne – [minton ivon] angol 

Mintz, Schlomo – [minc slómó] jiddis 

mio conto – [mio kontó] olasz 

Miou-Miou – [miu miu] francia 

Miquel, Françoise – [mikel franszoaz] francia 

Mirabeau, Honoré Gabriel de – [mirabó onoré gabriel dö] francia 

mirabile dictu – [mirábile diktú] latin 

mirabile visu – [mirábile vizú] latin 

Miracema do Norte – [miraszima du nort] portugál 

Miraflores de la Sierra – [mirafloresz de la szjerra] spanyol 

Mirage-Dassault – [mirázs daszó] francia 

Mirambeau – [mirambó] francia 

Mirbeau, Octave – [mirbó oktav] francia 

Mircea cel Bătrîn – [mircsa csel bötrin] román 

Mireille – [mirej] francia 

Mirrlees, James – [mirlíz dzséjmz] angol 

Mîrşani – [mirsany] román 

Misanthrope, Le lásd Le Misanthrope 

Mişca – [miska] román 

Miscanthus sacchariflorus – [miszkantusz szakkariflórusz]; [… szahariflórusz] latin 

mise en scène – [miz an szen] francia 

Misérables, Les lásd Les misérables 

misera plebs contribuens – [mizera plebsz kontribuensz] latin 

miserere – [mizerére] latin 

misericordia – [mizerikordia] latin 
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Mishima Yukio – [misima jukió] japán 

miss – [misz] angol 

missa – [missza] latin 

Miss Bateman – [misz béjtmen] angol 

Missile Infrared Detection Alarm System (MIDAS) – [miszájl infrared diteksn elárm 

szisztem] angol 

missing link – [miszing link] angol 

Mississippi – [misziszipi] angol 

Missoula – [mizúla] angol 

Missouri – [mizúri] v. [miszúri] angol 

misterioso – [miszterjózó] olasz 

Mistinguette – [misztenget] francia 

Mistral, Frédéric – [misztrál frederik] francia 

Mistral, Gabriela – [misztrál gabriela] spanyol 

mistress – [misziz] angol 

Mitchella repens – [micsella repensz] latin 

Mitchell, Dennis – [micsel denisz] angol 

Mitchell, Margaret – [micsel márgrit] angol 

Mitchum, Robert – [micsam robert] angol 

mithridatismus – [mitridatizmus(z)] latin 

mitochondrium – [mitokondrium] latin 

Mitropoulos, Dimitri – [mitropulosz dimitri]; [*mitropoulosz …] újgörög 

Mitsubishi – [micubisi] japán 

Mitterrand, François Maurice – [miteran franszoa morisz] francia 

mixed grill – [mikszt gril] angol 

mixed media – [mikszt mídia] angol 

mixed pickles – [mikszt piklz] angol 

mixtum compositum – [miksztum kompozitum] latin 

Mjøsa – [mjősza] norvég 

Mjölby – [mjőlbű] svéd 

Mlynař, Zdeňek – [mlinárzs zdenyek] cseh 

Mme le Coultre – [madam lö kutr] francia 

Mňačko, Ladislav – [mnyacskó lagyiszláv] szlovák 

Mníšek – [mnyísek] szlovák 

Mnouchkine, Ariane – [mnuskin arian] francia 

Moacşa – [moaksa] román 

Moaña – [moanya] spanyol 

Moberg, Vilhelm – [múberj vilhelm]; [móberg …] svéd 

Mobridge – [móbridzs] angol 

Moby Dick or the White Whale – [móbi dik or dö vájt véjl] angol 

Moçambique – [muszambik] v. [mozambik] portugál 

Moçamedes – [moszamedis] portugál 

Mocchi, Francesco – [mokki francseszkó] olasz 

Mocetto, Girolamo – [mocsettó dzsirolámó] olasz 

Mockridge, Cyril – [mokridzs sziril] angol 

Mockridge, Russell – [mokridzs raszel] angol 

Mocky, Jean-Pierre – [moki zsan pjer] francia 
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Moclin – [moklin] spanyol 

Moctezuma – [mokteszuma] spanyol 

moderato – [moderátó] olasz 

Modern Times – [modern tájmz] angol 

modestia – [modesztia] latin 

Modigliana – [modiljána] olasz 

Modigliani, Amadeo – [modiljáni amadeó] olasz 

Modugno – [modunnyó] olasz 

modus – [módusz] latin 

modus operandi – [módusz operandi] latin 

modus vivendi – [módusz vivendi] latin 

Moelv – [múelv] norvég 

Moen – [múen] norvég 

Moerdijk, Carlos – [múrdejk karlosz] holland 

Moerman, Ernst – [murman ernszt] holland 

Moët – [moe] francia 

Moeyaert, Claes – [mújárt klász] holland 

Moffat – [mofet] angol 

Mogente – [mohente] spanyol 

Mogliano – [moljánó] olasz 

Moguer – [moger] spanyol 

mohawk – [móhók] angol 

Moholy-Nagy – [moholi nagy] magyar 

Mo i Rana – [mú i rána] norvég 

Moisdon-la-Rivière – [moadon la rivjer] francia 

Moisei – [mojszej] román 

Moissac – [moaszak] francia 

Moissan, Ferdinand Henri – [moaszan ferdinand anri] francia 

Moisturizing – [mojszcsörájzing] angol 

Moivre, Abraham de – [moavr abram dö] francia 

Mojácar – [mohakar] spanyol 

Mojave – [móhávi] spanyol-angol 

Molander, Gustav – [múlander güsztav] svéd 

Moldoveanu – [moldovjánu] román 

Moledo de Minho – [muledu di minyu] portugál 

Molenaer, Jan Miense – [molenár jan mínsze] holland 

Moleschott, Jakob – [móleszhott jákob] holland 

Molesey – [mólzi] angol 

Moleyns – [malinz] angol 

Molière – [moljer]; [molier] francia 

Molinier, Vincent – [molinjé venszan] francia 

Molise – [molíze] olasz 

Molla, Jordi – [molja zsordi] katalán 

Mollans-sur-Ouvèze – [molan szür uvez] francia 

Mollet, Gui – [mole gi] francia 

Molliens-Vidame – [moljen vidam] francia 

Mollusca – [molluszka] latin 
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Molsheim – [molszem] francia 

Moltrade Mineralimpex – [móltréjd minerálimpeksz] angol 

Molly Bloom – [moli blúm] angol 

Molyneux – [molinő] francia 

Moments musicaux – [moman müzikó] francia 

Mommsen, Theodor – [momzen téodor] német 

monachális – [monahális] latin 

monachus – [monahusz] latin 

Monaghan – [monehen] angol 

Mona Lisa – [mona líza] olasz 

Monarch Court Jesters – [monárk kórt dzseszterz] angol 

monarthritis – [monartritisz] latin 

Monção – [monszaun] portugál 

Monceau – [monszó] francia 

Monchique – [moncsike] spanyol 

Monchy-Humières – [monsi ümjer] francia 

Monck, George – [monk dzsordzs] angol 

Moncloa, Palacio de la – [monkloa palaszjó de la] spanyol 

Moncontour – [monkontur] francia 

Moncoutant – [monkutan] francia 

Moncrieff – [monkríf] angol 

Mondriaan, Piet – [mondrián pít] holland 

mondscheinparti – [mondsájnparti] német 

Moneglia – [monelja] olasz 

Monestier-de-Clermont – [monesztjé dö klermon] francia 

Monestiès – [monesztiesz] francia 

Monet, Claude – [mone klod]; [moné…] francia 

money-making – [mani méjking] angol 

Monfort – [monfor] francia 

Monge, Gaspard – [monzs gaszpar] francia 

Monica Wyatt – [mónika vájit] angol 

Monicelli, Mario – [monicselli márió] olasz 

Moniuszko, Stanisław – [monjuskó sztanyiszláv]; [*moniuszkó …] lengyel 

Moniz, Antonio Caetano – [munis antonju kajtánu] portugál 

Monk, Thelonius – [mank thilóniasz] angol 

Monks – [manksz] angol 

Mon métier et mon art c’est vivre – [mon metjé e mon ár sze vivr] francia 

monochromasia – [monokromázia] latin 

Monocotyledonopsia – [monokotiledonopszia] latin 

Monod, Jacques – [mono zsak] francia 

monomyositis – [monomiózitisz] latin 

Mon oncle – [mon onkl] francia 

mononucleosis infectiosa – [mononukleózisz infekcióza] latin 

monophthalmia – [monoftalmia] latin 

Monoprix – [monopri] francia 

monoposto – [monoposztó] olasz 

Monostatos – [monosztátosz] német 
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monotype – [monotájp] angol 

Monroe, Harriet – [monró heriet] angol 

Monroe, James – [monró dzséjmz] angol 

Monroe, Marilyn – [monró merilin] angol 

Monsabert – [monszaber] francia 

monseigneur – [monszenyőr] francia 

Monselice – [monszelícse] olasz 

monsieur – [möszjő] francia 

Monsieur Verdoux – [möszjő verdu] francia 

monsignore – [monszinyóre] olasz 

Monsigny, Pierre – [monszinyi pjer] francia 

Monstera acuminata – [monsztera akumináta] latin 

Montagna, Bartolomeo – [montanya bartolomeó] olasz 

Montagnac – [montanyak] francia 

Montagnana, Jacopo da – [montanyána jakopó da] olasz 

montagnard – [montanyár] francia 

Montagu, Mary Wortley – [montegjú meeri vörtli] angol 

Montaigne, Michel de – [monteny misel dö] francia 

Montaigu – [montegü] francia 

Montalcino – [montalcsínó] olasz 

Montale, Eugenio – [montále eudzsénió] olasz 

Montalembert, Charles – [montalamber sarl] francia 

Montalvão – [montalvaun] portugál 

Montand, Yves – [montan iv] francia 

Montánchez – [montancsesz] spanyol 

Montañes, Juan Martínez – [montanyesz huan martinesz] spanyol 

Montargis – [montarzsi] francia 

Montauban – [montoban] francia 

Montbéliard – [mombeljár] francia 

Mont Blanc – [mom blan] v. [mom blank]; [*montblank] francia 

Montceau-les-Mines – [monszó le min] francia 

Mont Cenis – [mon szöni] francia 

Montchrétien, Antoine de – [monkretjen antoan dö] francia 

Mont-Dore – [mon dor] francia 

Monte dei Paschi – [monte deji paszki] olasz 

Monte-Carlo – [monte karló] olasz 

Montecassino – [montekasszínó] olasz 

Montecchi – [montekki] olasz 

Monte Cervino – [monte cservínó] olasz 

Montech – [montes] francia 

Monte-Cristo lásd Le comte de Monte-Cristo 

Montecuccoli, Raimondo – [montekukkoli rajmondó] olasz 

Montegiardino – [montedzsardínó] olasz 

Montejurra – [montehurra] spanyol 

Montemor-o-Novo – [montemor u novu] portugál 

Montepulciano – [montepulcsánó] olasz 

Monte Quemado – [monte kemádó] spanyol 
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Montereau-Faut-Yonne – [montró fo jonn] francia 

Monte Rosa – [monte róza] olasz 

Monte Sant’Angelo – [monte szantandzseló] olasz 

Montesarchio – [monteszarkjó] olasz 

Montescaglioso – [montaszkaljózó] olasz 

Montespan, Marquise de – [monteszpan márkiz dö] francia 

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat – [monteszkjő sarl lui dö szökonda] francia 

Montesquiou – [monteszkju] francia 

Montessori, Maria – [montesszori mária] olasz 

Montestruc-sur-Gers – [montösztrük szür zser] francia 

Monteux, Pierre – [montő pjer] francia 

Montevarchi – [montevarki] olasz 

Monteverdi, Claudio – [monteverdi klaudió] olasz 

Montfermeil – [monfermej] francia 

Montferrand, Auguste – [monferan ogüszt] francia 

Montfort, Simon de – [monfor szimon dö] francia 

Montfort-sur-Risle – [monfor szür ril] francia 

Montgenèvre – [monzsönevr] francia 

Montgilbert – [monzsilber] francia 

Montgolfier, Jacques-Étienne – [mongolfjé zsak etjenn] francia 

Montgolfier, Joseph-Michel – [mongolfjé zsozef misel] francia 

Montgomery, Bernard Law – [montgomeri börnárd ló] angol 

Montguyon – [mongüjon] francia 

Montherlant, Henri de – [monterlan anri dö] francia 

Monthéry – [monteri] francia 

Monthou-sur-Cher – [montu szür ser] francia 

Monthureux-sur-Saône – [montürő szür szón] francia 

Monticelli, Adolphe – [monticselli adolf] olasz-francia 

Montichiari – [montikjári] olasz 

Montier-en-Der – [montjé an der] fran-cia 

Montiers-sur-Saulx – [montjé szür szó] francia 

Montignac – [montinyak] francia 

Montigny-sur-Aube – [montinyi szür ób] francia 

Montijo – [montiho] spanyol; [montizsu] portugál 

Montilla – [montilja] spanyol 

Monti, Vincenzo – [monti vincsencó] olasz 

Montjoy – [monzsoá] francia 

Montlhéry – [monleri] francia 

Montlieu-la-Garde – [monliő la gárd] francia 

Montluçon – [monlüszon] francia 

Montmartre – [mommartr] francia 

Montmélian – [mommelian] francia 

Montmerle-sur-Saône – [mommerl szür szón] francia 

Montmoreau-Saint-Cybard – [mommoró szen szibár] francia 

Montmorency, Anne de – [mommoranszi ann dö] francia 

Montorsoli, Giovanni Angelo – [montorszoli dzsovanni andzseló] olasz 

Montoya, Juan Pablo – [montoja huan pavló]; [… pabló] spanyol 
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Montoyer, Louis Joseph – [montoajé lui zsozef] francia 

Montparnasse – [momparnasz] francia 

Mont Pelée – [mon pölé] francia 

Montpelier – [montpíljer] angol 

Montpellier – [mompeljé] v. [mompöljé] francia 

Montpezat-de-Quercy – [mompöza dö kerszi] francia 

Montpont-en-Bresse – [mompont an bresz] francia 

Montréal – [montriol] angol; [monreál] francia 

Montredon-Labessonnié – [monrödon labeszonjé] francia 

Montréjeau – [monrezsó] francia 

Montrésor – [montrezor] francia 

Montreuil, Pierre de – [montrőj pjer dö] francia 

Montreux – [montrő] francia 

Montrevault – [montrövó] francia 

Montrevel-en-Bresse – [monrövel an bresz] francia 

Montrichard – [monrisár] francia 

Montriond – [monrion] francia 

Montrose – [montróz] angol 

Montrouge – [monruzs] francia 

Mont Saint-Michel – [mon szen misel] francia 

Montserrat – [montszerrat] katalán; [montszeret] angol 

Montsoreau – [monszoró] francia 

Montsouche – [monszus] francia 

Montsouris – [monszuri] francia 

Montsûrs – [monszür] francia 

Mont-Teampanon – [mont tímpenon] angol 

Monville – [monvil] francia 

Monzón – [monszon] spanyol 

Moody, William Vaughn – [múdi viljem vón] angol 

Moolenaar, Frieso – [mólenár fríszó] holland 

Moon for the Misbegotten, A lásd A Moon for the Misbegotten 

Moonie – [múni] angol 

Moon Mirage – [mún mirázs] angol 

Moore, Gerald – [múr dzserald] angol 

Moorehead, Agnes – [múrhed egnisz] angol 

Moore, Henry – [múr henri] angol 

Moore, Marianne – [múr merien] angol 

Moore, Roger – [múr rodzser] angol 

Moorgate – [múrgéjt] angol 

Moorhouse, Adrian – [múrhausz éjdrien] angol 

Moor Place – [múr pléjsz] angol 

Moorsel, Leontien van – [mórszel leontín fan] holland 

Moosach – [mózah] német 

Moosehead – [múszhed] angol 

Mopsa – [mopsza] angol 

Moquegua – [mokegva] spanyol 

Morąg – [morong] lengyel 
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Morais, Venceslau José de Sousa – [murajs venszeszlau zsuze di szósza] portugál 

Moraleja – [moraleha] spanyol 

Morales-Bermudes, Francisco – [moralesz bermudesz fransziszkó] spanyol 

Morales, Luis de – [moralesz luisz de] spanyol 

moral insanity – [morel inszeniti] angol 

Morand, Paul – [moran pól] francia 

Morannes – [morann] francia 

Morazzone, Pier Francesco – [moraddzóne pjer francseszkó] olasz 

Morbegno – [morbennyó] olasz 

morbus caducus – [morbusz kadukusz] latin 

morbus Hungaricus – [morbusz hungarikusz] latin 

morbus sacer – [morbusz szacer] latin 

Morcenx – [morszan] francia 

Morchella esculenta – [morkella eszkulenta]; [morhella …] latin 

mordskerl – [morckerl] német 

Moréas, Jean – [moreasz zsan] francia 

Moreau, Gustave – [moró güsztav] francia 

Moreau, Jeanne – [moró zsann] francia 

Moreau, Marguerite – [moró margörit] francia 

Moreau, Yolande – [moró joland] francia 

Morecambe – [mórkem] angol 

more consueto – [móre konszvetó] latin 

Moreelse, Paulus – [morélsze paulüsz] holland 

Morell, James – [morel dzséjmz] angol 

Morellet, François – [morele franszoa] francia 

Morelli, Giovanni – [morelli dzsovanni] olasz 

Morelos y Pavón, José María – [morelosz i pavon hoszé maria] spanyol 

more patrio – [móre patrió] latin 

Moreschi, Alessandro – [moreszki alesz-szandró] olasz 

More, Sir Thomas – [mór ször tomasz] angol 

Moret-sur-Loing – [more szür loen] francia 

Moretto di Brescia – [morettó di bressa] olasz 

Moreuil – [morőj] francia 

Morgagni, Giovanni Battista – [morgannyi dzsovanni battiszta] olasz 

Morgan, Edwin – [mórgen edvin] angol 

Morgan le Fay – [morgan lö féj] angol 

Morgan, Michèle – [morgan misel] francia 

Morgause – [morgóz] francia 

Morges – [morzs] francia 

morgue – [morg] francia 

Morhange – [moranzs] francia 

Moriarty, Michael – [morjárti májkl] angol 

Morillo – [moriljó] spanyol 

Morins – [moren] francia 

Morison, Stanley – [moriszon sztenli] angol 

Morisot, Berthe – [moriszó bert] francia 

Morlaix – [morle] francia 
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Morley, Thomas – [mórli tomasz] angol 

Mormolyce phyllodes – [mormolicé fillodész] latin 

Morosini, Domenico – [morozíni domenikó] olasz 

morosus debitor – [morózusz debitor] latin 

Morris, James – [morisz dzséjmz] angol 

Morrison, Toni – [moriszon tóni] angol 

Morris, William – [morisz viljem] angol 

Morsains – [morszen] francia 

morse – [morsz]; [morze] angol 

Morse, Samuel Finley Breese – [morsz szemjuel finli bríz] angol 

Mors et fugacem persequitur virum – [morsz et fugácem perszekvitur virum] latin 

Morshead – [mórszhed] angol 

mors imperator – [morsz imperátor] latin 

Morsztyn, Jan Andrzej – [morstin jan andzsej] lengyel 

Mortagne-sur-Gironde – [mortany szür zsirond] francia 

Mortain – [morten] francia 

Morteau – [mortó] francia 

Mortensen, Viggo – [mortenszen vigó] angol 

Mortier de Fontaine, Henry – [mortjé dö fonten anri] francia 

Mortier, Roland – [mortjé rolan] francia 

mortis causa – [mortisz kauza] latin 

Mortsauf, Henriette de – [morszof anriet dö] francia 

Mortsel – [mortszel] holland 

Morts sans sépulture – [mor szan szepültür] francia 

Morup – [múrüp] svéd 

Morze Bałtyckie – [mozse baltickje] lengyel 

Mosander, Carl Gustav – [múszander kall güsztáv] svéd 

Mosbach – [mózbah] német 

Mosby – [mozbi] angol 

Moscaglia, Giovanni Battista – [moszkalja dzsovanni battiszta] olasz 

Moscheles, Ignaz – [móselesz ignác] német 

Mościcki, Ignacy – [moscsicki ignaci] lengyel 

Moscoso – [moszkoszó] spanyol 

Moscovici, Serge – [moszkovics szerzs] román–francia 

Mose in Egitto – [móze in edzsitto] olasz 

Mosel – [mózel] német 

Moseley – [mózli] angol 

Moselle – [mozel] francia 

Moser-Pröll, Annemarie – [mózer pröl annemari] német 

Moses, Edwin – [mózisz edvin] angol 

Mosjøen – [músően] norvég 

Mosley, Roger – [mozli rodzser] angol 

Mosqueruela – [moszkervela]; [moszkeruela] spanyol 

mosso – [mosszó] olasz 

Mosteiros – [mustejrus] portugál 

Most Księcia J. Poniatowskiego – [moszt ksencsa jana ponjatofszkjego] lengyel 

Mostoles – [mosztolesz] spanyol 
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Most Śląsko-Dąbrowski – [moszt slonszko-dombrofszki] lengyel 

Moszkowski, Moritz – [moskofszki moric] lengyel 

Moţăţei – [mocöcej] v. [mocacej] román 

motherboard – [maderbórd] angol 

Motherwell, Robert – [madervel robert] angol 

Motilla de Palancar – [motilja de palankár] spanyol 

motio – [móció] latin 

motion sensor – [mósn szenzor] angol 

moto-cross – [mótokrosz] v. [motokrossz] angol 

Motte, Jeanne de la – [mot zsann dö la] francia 

Motte-Picquet, Avenue de la – [mot pike avnü dö la] francia 

motu proprio – [mótu proprió] latin 

Mouchan – [musan] francia 

Mouchard – [musár] francia 

mouche – [mus] francia 

Moucheron – [musron] francia 

Mouchette – [muset] francia 

Mouchoir – [musoár] francia 

Mouffetard, rue – [muftár rü] francia 

Mougins – [muzsen] francia 

moulage – [mulázs] francia 

Mouliherne – [muliern] francia 

Moulinex – [mulineksz] francia 

Moulinié, Etienne – [mulinjé etjenn] francia 

Moulins – [mulen] francia 

Moulin Rouge – [mulen ruzs] francia 

Moulismes – [mulim] francia 

mountain bike – [mauntin bájk] angol 

Mountbatten – [mauntbetn] angol 

Mount Everest – [maunt everszt]; [… evereszt] angol 

Mountjoy, Sammy – [mauntdzsoj szemi] angol 

Mount Kimberley – [maunt kimberli] angol 

Mount McKinley – [maunt mekinli] angol 

Mount Murchison – [maunt mörcsizn] angol 

Mountolive, David – [mauntoliv déjvid] angol 

Mount Rainier – [maunt réjnjer] angol 

Mount Rushmore – [maunt rasmor] angol 

Mourão – [moraun] portugál 

Mouret, François – [mure franszoa] francia 

Mourinho, José – [morinyu zsozé] portugál 

Mouroutsos, Michail – [murucosz mihail] újgörög 

Mourning Becomes Electra – [morning bikamz ilektra] angol 

Mouroux – [muru] francia 

mouse – [mausz] angol 

Moussac – [muszak] francia 

Moussinac, Léon – [muszinak leon] francia 

moustérien – [muszterien] francia 
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Moustiers-Sainte-Marie – [musztjé szent mari] francia 

Mouthournet – [muturne] francia 

Moûtiers – [mutjé] francia 

Mouton, Jean – [muton zsan] francia 

Mouzon – [muzon] francia 

Mowatt – [mauet] angol 

Mowbray – [móbréj] angol 

Mowll – [mól] v. [múl] angol 

Moya, Carlos – [moja karlosz] spanyol 

Moyenneville – [moajenvil] francia 

Moygashel – [mojgesel] angol 

Moynihan – [mojnien] angol 

Mozart, Wolfgang Amadeus – [mócárt volfgang amadeusz] német 

mozzarella – [moccarella] olasz 

Möbius, August Ferdinand – [mőbiusz auguszt ferdinand] német 

Mölnlycke – [mölnlükke] svéd 

Mönchengladbach – [mönhengládbah] német 

Mörrumsån – [mörrümszón] svéd 

MP
1
 lásd Member of Parliament 

MP
2
 lásd Military Police 

MPD lásd maximum permitted dose 

Mphahlele, Ezekiel – [empahlele izíkjel] angol 

Mqabba – [mhabba] máltai 

Mrągowo – [mrongovó] lengyel 

Mr. Muscle – [miszter maszkl] angol 

Mrożek, Sławomir – [mrozsek szlavomir] lengyel 

Mrs. Cholmondeley – [misziz csomli] angol 

Mrs. Dalloway – [misziz delovéj] angol 

Mrs. Warren’s Profession – [misziz vorenz profesn] angol 

MS-DOS lásd Microsoft Disk … 

Mucchi, Gabriele – [mukki gabriele] olasz 

Mucha, Alfons – [muha alfonsz] cseh 

Much Ado About Nothing – [macs edó ebaut nathing] angol 

Mucha, Jiři – [muha jirzsi] cseh 

Muche, Georg – [muhe georg] német 

Mucius Scaevola – [múciusz szcévola] latin 

mucoenteritis – [mukoenteritisz] latin 

mucomycosis – [mukomikózis(z)] latin 

mucopolysaccharidosis – [mukopoli-szaharidózis(z)] latin 

mucor – [mukor] latin 

mucositis – [mukózitis(z)] latin 

mucosus – [mukózus(z)] latin 

mudéjar – [mudehár] spanyol 

Mudie, Michael – [mjúdi májkl] angol 

Muehlenbeckia complexa – [műlenbekkia kompleksza] latin 

Muelich, Hans – [műlih hansz] német 

Mueller, Otto – [müller ottó] német 
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Mueller-Stahl, Armin – [müller stál ármin] német 

Muerte de un ciclista – [muerte de un szikliszta] spanyol 

Muffat – [müfa] francia 

Muğani – [muani] azeri 

Muggins – [maginz] v. [mjúginz] angol 

Mugs – [magz] angol 

Muidenstraat – [möjdensztrát] holland 

Mujna – [muzsna] román 

Mulcaster – [malkeszter] angol 

mulch – [malcs] angol 

Mulhacén – [mulaszen] spanyol 

Mulhammer, Claude – [malhemer klód] angol 

Mulhouse – [mülúz] francia 

Mulieres taceant in ecclesia – [mulierész taceant in ekklészia] latin 

Mulligan, Gerry – [maligen dzseri] angol 

Mulliken, Robert – [maliken robert] angol 

Mullis, Kary Banks – [malisz keri benksz] angol 

Mulready, William – [malredi viljem] angol 

Mulroney, Martin Brian – [malróni martin brájen] angol 

Multa cadunt inter calicem supremaque labra – [multa kadunt inter kalicem szup-

rémakve labra] latin 

Multidata Translation – [maltidéjta trenszléjsn] angol 

Multi enim sunt vocati, pauci vero electi – [multi enim szunt vokáti pauci véró elekti] 

latin 

multi-function display – [malti fankson diszpléj] angol 

Multi-Function Printer (MFP) – [malti fanksn printer] angol 

multiplicandum – [multiplikandum] latin 

multiplier – [maltiplájer] angol 

multi-stage noise shaping – [malti sztéjdzs nojz séjping] angol 

multiuser – [maltijúzer] angol 

Multscher, Hans – [mulcser hansz] német 

Mumbles – [mamblz] angol 

Munch, Edvard – [munk edvár]; [*münh edvárd] norvég 

Munch-Petersen, Gustaf – [mong péderszen gusztav] dán 

Mundell, Robert Alexander – [mandel robert eligzánder] angol 

mundstück – [mundstük] német 

Muniesa – [munjesza] spanyol 

Muñoz y Pujol, Josep Maria – [munyosz i puzsol zsozep maria] katalán 

Muñoz Molleda, José – [munyosz moljeda hoszé] spanyol 

Muñoz, Sebastián – [munyosz szebasztián] spanyol 

Munrow, David – [manró déjvid] angol 

Muntele Şes – [muntele sesz] román 

Munthe, Axel – [münte akszel] svéd 

Mun, Thomas – [man tomasz] angol 

Munţii Apuseni – [munci apuszeny] román 

Munţii Bucegi – [munci bucsedzs] román 

Munţii Ciucului – [munci csukuluji] román 
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Munţii Dognecei – [munci dognecsej] román 

Munţii Făgărăşului – [munci fögörösuluji]; [… fagarasuluji] román 

Munţii Harghita – [munci hargita] román 

Munţii Maramureşului – [munci maramuresuluji] román 

Munţii Rodnei – [munci rodnej] román 

Munţii-Pădurea Craiului – [munci pödurja krajuluji]; [… padurja …] román 

Munţii-Ţibleş – [munci cibles] román 

Munţii Vrancei – [munci vrancsej] román 

Murat, Joachim – [müra zsoaken] francia 

Murça – [mursza] portugál 

Murchison, Sir Roderick – [mörcsiszon ször roderik] v. [mörkiszon …] angol 

Murcia – [murszja] spanyol 

Murder in the Cathedral – [mörder in dö kethídrel] angol 

Mur-de-Sologne – [mür dö szolony] francia 

Murdoch, Jean Iris – [mördok dzsín ájrisz] angol 

Murdoch, Rupert – [mördok rúpert] angol 

Murdok, George Peter – [mördok dzsordzs píter] angol 

Murdstone – [mördsztón] angol 

Mureau, Gilles – [müró zsil] francia 

Mureşenii Bârgăului – [muresenyi birgauluji] román 

Murger, Henri – [mürzsé anri] francia 

Murillo, Bartolomé Esteban – [muriljó bartolome esztevan] spanyol 

Murphy, Cecil – [mörfi szeszil] angol 

Murphy, Eddie – [mörfi edi] angol 

Murray, Sir John – [mari ször dzson] angol 

Murs-Érigné – [mürz erinyé] francia 

Mursko Središće – [murszko szrediscse] horvát 

Murviel-les-Béziers – [mürvjel le bezjé] francia 

Musäus, Johann Karl August – [múzéusz jóhan karl auguszt] német 

Musca domestica – [muszka domesztika] latin 

Muscardinus avellanarius – [muszkardínusz avellanáriusz] latin 

Muscari macrocarpum – [muszkari makrokarpum] latin 

muscarinismus – [muszkarinizmus(z)] latin 

Muschamp – [maszkem] angol 

musculi thoracis – [muszkuli toracisz] latin 

musculus – [muszkulusz] latin 

musculus constrictor – [muszkulusz konsztriktor] latin 

musculus obliquus – [muszkulusz oblikvusz] latin 

musculus sartorius – [muszkulusz szartóriusz] latin 

Musée Cantini – [müzé kantini] francia 

Musée d’Art Païen – [müzé dar pajen] francia 

Musée de Louvre – [müzé dö lúvr] francia 

Musée des Beaux Arts – [müzé de bóz ár] francia 

Musée Guimet – [müzé gime] francia 

Musée Municipal – [müzé müniszipal] francia 

Musée Rodin – [müzé roden] francia 

Musée Rolin – [müzé rolen] francia 
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Musée St-Croix – [müzé szenkroa] francia 

Museo Archeologico Nazionale – [muzeó arkeolódzsikó nacionále] olasz 

Museo Capitolino – [muzeó kapitolínó] olasz 

Museo Chiaramonti – [muzeó kjáramonti] olasz 

Museo Civico – [muzeó csívikó] olasz 

Muset, Colin – [müze kolen] francia 

musette – [müzet] francia 

Musette – [müzet] francia 

Musgrave Range – [mazgréjv réjndzs] angol 

Musgrave’s Pink – [mazgréjvz pink] angol 

Mushakoji Saneatsu – [musakodzsi szaneacu] japán 

music center – [mjúzik szenter] angol 

Music Hall – [mjúzik hól] angol 

Musica Antiqua – [muzika antikva] latin 

Musica Sacra – [muzika szakra] latin 

musical – [mjúzikel] angol 

Musicapa striata – [múzikápa sztriáta] latin 

Musil, Robert – [múzil róbert] német 

Muskegon – [maszkigen] angol 

Mus musculus – [músz muszkulusz] latin 

Mussaenda erythrophylla – [musszenda eritrofilla] latin 

Mussatus Albertinus – [musszátusz albertínusz] latin 

Musselburgh – [maszlboró] angol 

Musset, Alfred de – [müsze alfre dö] francia 

Musso, Francesco – [musszó francseszkó] angol 

Mussolini, Benito Amilcare – [musszolíni benító amilkáre] olasz 

Mussy-sur-Seine – [müszi szür szen] francia 

Mustang – [maszteng] angol 

Mustela nivalis – [musztela niválisz] latin 

Mustelidae – [musztelidé] latin 

mutacismus – [mutacizmus(z)] latin 

mutatis mutandis – [mutátisz mutandisz] latin 

Muti, Riccardo – [múti rikkardó] olasz 

Mutter Courage und ihre Kinder – [mutter kurázs und íre kinder] német 

Muybridge, Eadweard – [majbridzs ídvörd] angol 

Mühlhausen – [műlhauzen] német 

Mühsam, Erich – [műzám érih] német 

Münch, Charles – [münh sarl] francia 

München – [münhen]; [*münhen] német 

Münchhausen – [münhauzen] német 

Münster, Sebastian – [münszter szebasztián] német 

Münzer, Thomas – [müncer tómasz] német 

Mürzzuschlag – [mürccuslág] német 

Müürisepp – [műjriszepp] észt 

myasthenia gastrica – [miaszténia gasztrika] latin 

Mycophyta – [mikofita] latin 

Mycosolon – [mikoszolon] mesterséges 
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Mycosphaerella – [mikoszférella] latin 

mycostaticus – [mikosztatikus(z)] latin 

My Darling Clementine – [máj dárling klementájn] angol 

myelasthenia – [mielaszténia] latin 

myelencephalitis – [mielencefalitisz] latin 

myelitis circumscripta – [mielitisz cirkumszkripta] latin 

myelocysta – [mielociszta] latin 

myelorrhagia – [mielorrágia] latin 

myelosarcomatosis – [mieloszarkomatózis(z)] latin 

Myerscough – [májerszkó] angol 

Myers, Kim – [májerz kim] angol 

My Fair Lady – [máj feer léjdi] angol 

Myfanwy – [mevenvi] angol; [mevanvi] walesi 

My home is my castle – [máj hóm iz máj kászl] angol 

My Lai – [mí láj] vietnami 

Myliobatis aquila – [miliobatisz akvila] latin 

Mynämäki – [münemeki] finn 

Mynott – [májnot] angol 

myocarditis disseminata – [miokarditisz disszemináta] latin 

Myocastor coypus – [miokasztor koipusz] latin 

myohypertrophia – [miohipertrófia] latin 

My only love sprung from my only hate – [máj ónli lav szprang from máj ónli héjt] angol 

Myoporum laetum – [miopórum létum] latin 

Myopsitta monachus – [miopszitta monakusz]; [… monahusz] latin 

myositis acuta serosa – [miózitisz akuta szeróza] latin 

Myosotis arvensis – [miozotisz arvenzisz] latin 

Myosotis scorpioides – [miozotisz szkorpiojdész] latin 

Myosotodium hortensia – [miozotódium hortenzia] latin 

myotonia acquisita – [miotónia akvizita] latin 

Myrback – [műrbak] svéd 

Myrceogenia apiculata – [mirceogénia apikuláta] latin 

Myrdal, Karl Gunnar – [műrdaal kall günnar]; [műrdál …] svéd 

Myriophyllum spicatum – [miriofillum szpikátum] latin 

Myrmarachne formicaria – [mirmarahné formikária] latin 

Myrmecocystus mexicanus – [mirmekocisztusz mekszikánusz] latin 

Myrmecophaga tridactyla – [mirmekofága tridaktila] latin 

Myrrhis odorata – [mirrisz odoráta] latin 

Myrsine africana – [mirszine afrikána] latin 

Myrskylä – [mürszküle] finn 

Myrtillocactus geometrizans – [mirtillokaktusz geometrizansz] latin 

Myrtus apiculata – [mirtusz apikuláta] latin 

Myslbek, Jozef Václav – [miszlbek jozef václav] cseh 

Myślenice – [mislenyice] lengyel 

Myślibórz – [mislibus] lengyel 

Mysliveček, Joseph – [miszlivecsek jozef] cseh 

Mystères de Paris – [miszter dö pari] francia 

Myszków – [miskuf] lengyel 
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Myszyński, Janusz – [misinyszki janus] lengyel 

Myszyński, Jarosław – [misinyszki jaroszlav] lengyel 

Mytens, Martin van – [mejtensz martin fan] holland 

Mytholmroyd – [midomrojd] angol 

Mytilus edulis – [mitilusz edulisz] latin 

Myxochondro-sarcoma – [mikszokondroszarkóma] latin 

myxoedema – [mixödéma] latin 

myxoedema congenitale – [mikszödéma kongenitále] latin 

myxomycetes – [mixomicetész] latin 

myxomyoma – [mikszomióma] latin 

Myxophyta – [mikszofita] latin 

Myyre Jonni – [műre jonni] finn 
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N 
 

 

Naaldwijk – [náldvejk] holland 

Naantali – [nántali] finn 

Naarva – [nárva] finn 

Nabais – [nabajs] portugál 

Nabis – [nabi] francia 

Nabucco – [nabukkó] olasz 

Nachtigal, Gustav – [nahtigal gusztáv] német 

nachwuchs – [nahvuhsz] német 

Nacimiento – [naszimjento] spanyol 

Nădăşelu – [nödöselu]; [nadaselu] román 

Nadig, Marie-Therese – [nádig mari teréze] német 

Nădlac – [nödlak]; [nadlak] román 

naenia – [nénia] latin 

Nærbø – [nerbő] norvég 

Næstved – [nezdve] dán 

Naevius, Gnaeus – [néviusz gnéusz] latin 

naevus coeruleus – [névusz cöruleusz] latin 

naevus haemangiomatosus – [névusz hemangiomatózusz] latin 

NAFTA lásd North American Free … 

Nailloux – [naju] francia 

Nairne – [nern] angol 

Nájera – [nahera] spanyol 

Näljänkä – [neljenke] finn 

Nam Đinh – [nam diny] vietnami 

Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet – [nam tua rész agitur pariesz kum 

prokszimusz ardet] latin 

Namur – [namür] francia 

Nana Coupeau – [nana kupó] francia 

Nancy – [nenszi] angol; [nanszi] francia 

Nancy Mannigoe – [nenszi menigó] an-gol 

Nangis – [nanzsi] francia 

Nanni di Banco – [nanni di bankó] olasz 

Nanni Unghero – [nanni ungeró] olasz 

nanosomia – [nanoszómia] latin 

Nansen, Fridtjof – [nanszen fritjuf]; [nanzen …] norvég 
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Nanterre – [nanter] francia 

Nantes – [nant] francia 

Nanteuil, Robert – [nantöj rober] francia 

Nantucket – [nentakit] angol 

Nantwich – [nentvics] angol 

Naouri, Laurent – [nauri loran] francia 

Naphta – [nafta] német 

Napier, John – [néjpjer dzson] angol 

Naprosyn – [naprozin] mesterséges 

Naranjito – [naranhitó] spanyol 

Naranjo de Bulnes – [naranho de bulnesz] spanyol 

Narbonne – [narbonn] francia 

Narcissa Benbow – [nárszisza bembó] angol 

Narcissus cyclamineus – [narcisszusz ciklamineusz] latin 

narcoanalysis – [narkoanalízis(z)] latin 

narcolepsia – [narkolepszia] latin 

Naruszewicz, Adam – [narusevics adam] lengyel 

NASA [náza] lásd National Aeronautics and … 

Năsăud – [nöszöud]; [naszaud] román 

Nascimbene – [nassimbene]; [*naszcsimbene] olasz 

Naseby – [néjzbi] angol 

Nashville-Davidson – [nesvil déjvidzon] angol 

Nashville Teens – [nesvil tínz] angol 

Näsijärvi – [neszijervi] finn 

Nasjonalgalleriet – [nasunalgaleríet] norvég 

Nasmyth – [néjzmith] v. [nezmith] angol 

nasopharynx – [nazofarinksz] latin 

nasosinuitis – [nazoszinuitisz] latin 

Nasreddin Hoca – [naszreddin hodzsa] török 

Nässjö – [nesz-ső] svéd 

Nastase, Adrian – [nasztasze adrian]; [*nasztáze …] román 

Natchez – [necsiz] angol 

Nathans, Daniel – [nethenz denjel] angol 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) – [nesönel eronótiksz and 

szpéjsz edminisztréjsn] angol 

National Broadcasting Corporation (NBC) – [nesönel bródkászting korporéjsn] angol 

National Gallery – [nesönel geleri] angol 

National Monument – [nesönel monjument] angol 

National Portrait Gallery – [nesönel portrit geleri] angol 

Nationale-Nederlanden – [naszionále néderlanden] holland 

NATO lásd North Atlantic Treaty … 

Natoire, Charles Joseph – [natoár sarl zsozef] francia 

Natta, Giulio – [natta dzsúlió] olasz 

Nattier, Jean-Marc – [natjé zsan mark] francia 

Natura artis magistra – [natúra artisz magisztra] latin 

Naturam expellas furca, tamen usque recurret – [natúram expellasz furká tamen uszkve 

rekurret] latin 
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natura naturans – [natúra naturansz] latin 

naturbursch – [natúrburs] német 

nature morte – [natür mort] francia 

Natty Bumppo – [neti bampó] angol 

Nauplio – [nafplio] újgörög 

nauplius – [naupliusz] latin 

Nauresmo, Amélie – [noreszmó ameli] francia 

nausea – [nauszea] latin 

Nausée, La lásd La nausée 

Navaconcejo de la Sierra – [navakonszeho de la szjerra] spanyol 

Navajoa – [navahoa] spanyol 

Navarre, Henri – [navar anri] francia 

Navascués – [navaszkvesz] spanyol 

Navas de San Juan – [navasz de szan huan] spanyol 

Navasfrías – [navaszfriasz] spanyol 

navicula – [návikula] latin 

Navier, Claude – [navjé klod] francia 

Naxxar – [nassar] máltai 

NBC [enbíszí] lásd National Broadcasting Corporation 

NCC lásd Network-Centric … 

NDP [endípi] lásd Net Domestic Product 

Neagle, Anna – [nígl ena] angol 

Neagu, Fănuş – [njagu fönus] román 

Neamţ – [njamc] román 

Neanthropus – [neantropusz] mesterséges 

nearthrosis – [neartrózis(z)] latin 

Neasden – [nízden] angol 

Nebraska – [nebraszka] angol 

Necatigil – [nedzsatigil] török 

Necker, Jacques – [neker zsak] francia 

Neckermann – [nekerman]; [nekkerman] német 

Nec pluribus impar – [nek plúribusz impar] latin 

Necrophorus vespillo – [nekroforusz veszpilló] latin 

necropsia – [nekropszia] latin 

necrosis processus mastoidei – [nekrózisz processzusz masztoidei] latin 

Nectaroscordum dioscoridis – [nektaroszkordum dioszkoridisz] latin 

Nec tecum possum vivere, nec sine te – [nek tékum posszum vívere nek szine té] latin 

Needham – [nídem] angol 

Neefe, Christian – [néfe krisztián] német 

nefas – [nefász] latin 

nefastus – [nefasztusz] latin 

negligente – [neglidzsente] olasz 

negotium – [negócium] latin 

Negrão, Marcelo – [negraun marszelu] portugál 

Négrepelisse – [negröplisz] francia 

Negreşti-Oaş – [negresty oas] román 

négritude – [negritüd] francia 



 

467 

Nehru, Jawaharlal – [nehru dzsavaharlal]; [*néru …] hindi 

Neidhart von Reuenthal – [nejthárt fon rajentál] német 

Neill – [níl] angol 

Neilly – [nöji] francia 

Neilson, Sandra – [nílszon szandra] angol 

Neisse – [nejsze] német 

Nel mezzo del cammin di nostra vita – [nel meddzó del kammin di nosztra víta] olasz 

nelson – [nelzon] angol 

Nelson Monument – [nelszon monjument] angol 

Nelson, Horatio – [nelszon horéjsó]; [nelzon …] angol 

Nelly Moser – [neli mózer] angol 

Nematanthus strigillosus – [nematantusz sztrigillózusz] latin 

Němcová, Božena – [nyemcová bozsena] cseh 

Nemésio, Vitorino – [nimezju viturinu] portugál 

Nemo adeo ferus est ut non mitescere possit – [némó adeó ferusz eszt ut non miteszcere 

posszit] latin 

Nemo iudex in propria causa – [némó judeksz in propria kausza] latin 

Nemo nascitur doctus, sed fit – [némó naszcitur doktusz szed fit] latin 

Nemo potest duobus dominis servire – [némó poteszt duóbusz dominisz szervíre] latin 

Nemo propheta in patria sua – [némó próféta in patria szua] latin 

Nemophilia insignis – [nemofília inszignisz] latin 

Nemours – [nömur] francia 

Nempont-Saint-Firmin – [nampon szen firmen] francia 

Nemrut daği – [nemrut dáji] török 

Nemunas – [nemunasz] litván 

Nenagh – [nína] ír 

Neochilenia napina – [neohilénia napína] latin 

Neolitsea sericea – [neolicea szerícea] latin 

Neolloydia conoidea – [neolloydia konoidea] latin 

Neomycin – [neomicin] mesterséges 

Neophan – [neofán] mesterséges 

nephelopia – [nefelópia] latin 

nephelosis – [nefelózis(z)] latin 

nephremphraxis – [nefremfrakszi(z)] latin 

nephritis haemorrhagica – [nefritisz hemorrágika] latin 

nephrocalcinosis – [nefrokalcinózis(z)] latin 

nephrocirrhosis – [nefrocirrózis(z)] latin 

nephrocystitis – [nefrocisztitisz] latin 

nephrohypertrophia – [nefrohipertrófia] latin 

Nephrolepis cordifolia – [nefrolepisz kordifólia] latin 

nephrolithiasis – [nefrolitiázis(z)] latin 

nephropathia infectiosa – [nefropátia infekcióza] latin 

nephrosclerosis arteriosclerotica – [nefroszklerózisz arterioszklerotika] latin 

Nephthytis triphylla – [neftitisz trifilla] latin 

Neptunus – [neptunusz] latin 

Nequén – [neken] spanyol 

ne quid nimis – [né kvid nimisz] latin 
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Neris, Salomēja – [nerisz szaloméja] litván 

Neroccio di Bartolomeo – [neroccsó di bartolómeó] olasz 

Nerval, Gérard de – [nervál zserár dö] francia 

nervus accessorius – [nervusz akcesszóriusz] latin 

nervus acousticus – [nervusz akusztikusz] latin 

nervus rerum – [nervusz rérum] latin 

Nesbit, Edith – [nezbit ídith] angol 

nescafé – [neszkafé] francia 

Nescit vox missa reverti – [neszcit voksz missza reverti] latin 

Nesin, Aziz – [neszin aziz] török 

Nesle – [nel] francia 

Nesseby – [nesszebű] norvég 

Nessus – [nesszusz] latin; [nesszosz] görög 

Nestroy, Johann Nepomuk – [nesztroj jóhan nepomuk] német 

Ne sutor ultra crepidam – [né szutor ultra krepidam] latin 

Netcher, Caspar – [neccser kaszpar] német 

Net Domestic Product (NDP) – [net domesztik prodakt] angol 

Net National Product (NNP) – [net nesönel prodakt] angol 

Neto, Agostinho – [netu agostinyu] portugál 

Network-Centric Computing (NCC) – [netwörk szentring kompjúting] angol 

Neuchâtel – [nösatel] francia 

Neue Rheinische Zeitung – [naje rejnise cejtung] német 

Neuerlaa – [najerlá] német 

Neue Sachlichkeit – [naje zahlihkejt] német 

Neue Zürcher Zeitung – [naje cürher cejtung] német 

Neuf–Brisach – [nöbrizak] francia 

Neufchâteau – [nösató] francia 

Neufchâtel-en-Bray – [nösatel an bre] francia 

Neuilly-le-Brignon – [nöji lö brinyon] francia 

Neuilly-sur-Seine – [nöji szür szen] francia 

Neumann, Robert – [najman róbert] német 

Neumünster – [najmünszter] német 

Neunkirchen – [najnkirhen] német 

Neuquen – [neuken] spanyol 

Neurath, Otto – [najrát ottó] német 

neurexairesis – [neurekszajrézisz] latin 

neuritis dyphtherica – [neuritisz difterika] latin 

neuromyositis – [neuromiózitisz] latin 

neuroophthalmologia – [neuro-oftalmológia] latin 

neurophthisis – [neuroftizis(z)] latin 

neuropsychopathologia – [neuro-psziho-patológia] latin 

neuropyra – [neuropira] latin 

neurosis anancastica – [neurózisz anankasztika] latin 

neurosyncytium – [neuro-szincícium] latin 

Neusiedl am See – [najzídl am zé] német 

Neusiedler See – [najzídler zé] német 

neusilber – [najzilber] német 
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Neuve-Sainte-Geneviève – [növ szent zsönövjev] francia 

Neuvic – [növik] francia 

Neuville, Alphonse – [növil alfonz] francia 

Neuvy-sur-Barangeon – [növi szür baranzson] francia 

Never make a defence before you be accused – [never méjk e difensz bifor ju bí ekjúzd] 

angol 

Nevers – [növer] francia 

Neville, Aaron – [nevil eeron] angol 

Newark – [njúark] angol 

Newbery, Chantelle – [njúböri santel] angol 

Newborn, Phineas – [njúborn finiesz] angol 

Newburgh – [njúboró] angol 

Newcastle-Upon-Tyne – [njúkászl apon tájn] angol 

Newcomb, Simon – [njúkom szájmon] angol 

Newcombe, John – [njúkom dzson] angol 

Newcomes, Brian – [njúkomz brájen] angol 

new criticism – [njú kritiszizm] angol 

New Deal – [njú díl] angol 

Newdigate – [njúdigit] angol 

Newe – [njú] angol 

New England – [njú inglend] angol 

Newfoundland – [njúfaundlend] angol 

Newgate Street – [njúgéjt sztrít] angol 

New Hampshire – [njú hempsör] angol 

New Haven – [njú héjvn] angol 

New Jersey – [njú dzsörzi] angol 

Newland Archer – [njúlend árcser] angol 

Newley, Anthony – [njúli entoni] angol 

new look – [njú luk] angol 

Newman, Lawrence – [njúmen lórensz] angol 

Newman, Paul – [njúmen pól] angol 

New Orleans – [njú orljenz] v. [… orlínz] angol 

New Oxford Street – [njú okszford sztrít] angol 

Newport – [njúport] angol 

New Quay – [njúkí] angol 

New Scotland Yard – [njú szkotlend járd] angol 

Newsweek – [njúzvík] angol 

Newton, Isaac – [njúton ájszek] angol 

New York – [njújork] brit angol; [nújork] amerikai angol 

Ney, Michel – [ne misel] francia 

Ngo Đinh Diêm – [ngo diny zjem] vietnami 

Nguyen Công Hoan – [ngujen kong hvan] vietnami 

Nguyen Đinh Chieu – [ngujen diny csjeu] vietnami 

Nguyen Trai – [ngujen csaj] vietnami 

Nguyen Van Thanh – [ngujen van thany] vietnami 

Nha Trang – [nya csang] vietnami 

Niagara Falls – [nájegara folz]; [niagara …] angol 
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Nicaragua – [nikaragva] spanyol 

Niccolò da Foligno – [nikkoló da folinnyó] olasz 

Niccolò Fiorentino – [nikkoló fjorentínó] olasz 

Nice – [nisz] francia 

Niceville – [niszvil] francia 

niche – [nis] francia 

Nichelino – [nikelínó] olasz 

Nicholas Nickleby – [nikolasz niklbi] angol 

Nichols, Mike – [nikolz májk] angol 

Nicholson, Jack – [nikolszon dzsek]; [nikolzon …] angol 

Nicippe – [nikippé] görög 

Nick Adams – [nik éjdemz] angol 

Nicolai, Carl Otto – [nikoláji karl ottó] német 

Nicole Warren – [nikol voren] angol 

Nicolette – [nikolet] francia 

Nicolson Street – [nikolszon sztrít] angol 

Nieberg, Lars – [níberj lars] svéd 

Niebuhr, Carsten – [níbúr karszten] német 

Niechorze – [njehozse] lengyel 

Niels Lyhne – [nelsz lűne]; [nílsz …] dán 

nielsbohrium – [nilszbórium] mesterséges 

Nielsen, Asta – [nelszen aszta]; [nílszen …] dán 

Niembsch von Strehlenau – [nímbs fon strélenau] német 

Niemeyer, Oscar – [nímejjer oszkár] német 

Niemöller, Martin – [nímöller martin] német 

Nièpce, Joseph Nicéphore – [niepsz zsozef niszefor] francia 

nie pozwalam – [nje pozvalam] lengyel 

Nierembergia caerulea – [nírembergia cérulea] latin 

Nietzsche, Friedrich – [níccse frídrih] német 

Nieulandt, Willem van – [njűlant villem fan] holland 

Nieuwe Hoogstraat – [njűve hóhsztrát] holland 

Nieuwe Maas – [njűve mász] holland 

Nieuwenkamp, Wignand – [njűvenkamp vignand] holland 

Nieuweschans – [njűveszhansz] holland 

Nieuwpoort – [niűpórt] holland 

Nièvre – [njevr] francia 

Niewiadomski, Stanisław – [nyevjadomszki sztanyiszláf] lengyel 

night club – [nájt klab] angol 

Nightingale, Florence – [nájtingéjl florensz] angol 

Night Must Fall – [nájt maszt fól] angol 

Nihil est utilius sale et soli – [nihil eszt utiliusz szále et szóli] latin 

Nihil obstat – [nihil obsztat] latin 

Nihil recte sine exemplo docetur aut discitur – [nihil rekte szine ekszemplo docétur aut 

diszcitur] latin 

Níjar – [nihar] spanyol 

Nijhoff, Martinus – [nejhof martinüsz] holland 

Nijkerk – [nejkerk] holland 
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Nijlen, Jan van – [nejlen jan fan] holland 

Nijmegen – [nejméhen] holland 

Nijo no Yoshimoto – [nidzso nó josimotó] japán 

Nijverdal – [nejferdál] holland 

Nike – [nájkí] angol 

Nikisch – [nikis] magyar 

Nil novi sub sole – [nil novi szub szóle] latin 

Nils Holgersson – [nilsz holgerson] svéd 

Nilsson, Birgit – [nilszon birgit] svéd 

Nilsson, Kjell – [nilszon csell] svéd 

nimbostratus – [nimbosztrátusz] latin 

Nîmes – [nim] francia 

Nimigea de Jos – [nimidzsa de zsosz] román 

Nina Ricci – [nina riccsi] olasz; [… rikszi] francia 

Ninh-Binh – [niny biny] vietnami 

niphablepsia – [nifablepszia] latin 

Ni saint, ni romain, ni empire – [ni szen ni romen ni ampir] francia 

Nissan – [nisszan] japán 

Nissan-les-Enserune – [niszan lez anszörün] francia 

Nistelrooy, Ruud van – [nisztelrój rűd fan] holland 

Nisus – [niszosz] görög; [nizusz] latin 

Nitrianske Pravno – [nyitrjanszke pravnó] szlovák 

Nitsch, Hermann – [niccs herman] német 

Nivelle, Georges – [nivel zsorzs] francia 

Niven, David – [niven déjvid] angol 

Nivernais – [niverne] francia 

nivôse – [nivóz] francia 

Nixon, Richard – [nikszon ricsárd] angol 

Nížná – [nyizsná] szlovák 

Nižný Slavkov – [nyizsní szlafkov] szlovák 

Nizza – [nicca]; [niddza] olasz 

NNP lásd Net National Product 

Noailles, Louis Antoine – [noaj lui antoan] francia 

Noakes – [nóksz] angol 

Nobel, Alfred – [núbel alfréd]; [nóbel …] svéd 

Nobilis equus umbra quoque virgae regitur – [nóbilisz ekvusz umbrá kvokve virgé 

regitur] latin 

Nobilitas sola est atque unica virtus – [nóbilitasz szóla eszt atkve unika virtusz] latin 

Noblesse oblige – [noblesz oblizs] francia 

Nobre, António – [nobr antonju] portugál 

Nocera – [nocsera] olasz 

Noceto – [nocsetó] olasz 

noch nie dagewesen – [noh ní dagevézen] német 

noctambulismus – [noktambulizmus(z)] latin 

nodus – [nódusz] latin 

nodus haemorrhoidalis – [nódusz hemorroidálisz] latin 

Noel-Baker, Philip John – [nóel béjker filip dzson] angol 
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Noëlle, Jacqueline – [noel zsaklin] francia 

Noether, Max – [nőter maksz] német 

Nœd de vipères, Le lásd Le nœd de vipères 

Nogaret, Guillaume de – [nogare gijom dö] francia 

Nogent – [nozsan] francia 

Nogent-de-Rotrou – [nozsan dö rotru] francia 

Nogent-sur-Vernisson – [nozsan szür verniszon] francia 

Noguera Pallaresa – [nogera paljaresza] spanyol 

Noiret, Philippe – [noare filip] francia 

Noirmoutier – [noármutjé] francia 

noisette – [noazet] francia 

Nojorid – [nozsorid] román 

Noland, Kenneth – [nólend keneth] angol 

nolens-volens – [nolensz volensz] latin 

Noli equi dentes inspicere donati – [noli ekvi dentesz inszpicere donáti] latin 

Nolin, Aurélie – [nolen oreli] francia 

Nolite iudicare ut non iudicamini – [nolite judikáre ut non judikámini] latin 

Noli turbare circulos meos – [noli turbáre cirkulosz meosz] latin 

no man’s land – [nó menz lend] angol 

nome de plume – [nom dö plüm] francia 

Nomen est omen – [nómen eszt ómen] latin 

Nomina sunt odiosa – [nomina szunt odióza] latin 

nominativus – [nominatívusz] latin 

Nomocharis saluenensis – [nomokarisz szaluenenzisz]; [nomoharisz …] latin 

Nonancourt – [nonankur] francia 

Non convalescit planta quae saepe transfertur – [non konvaleszcit planta kvé szépe 

transzfertur] latin 

non-disjunction – [nondiszdzsanksn] angol 

Non est bonum esse hominem solum – [non eszt bonum essze hominem szólum] latin 

No news is good news – [nó njúz iz gud njúz] angol 

Non facias tibi sculptile – [non faciasz tibi szkulptile] latin 

nonpareille – [nomparej] francia 

Non potes dives esse et felix – [non potesz divesz essze et felix] latin 

Non satis est pulchra esse poemata: dulcia sunto – [non szatisz eszt pulkra essze 

poémata dulcia szuntó] latin 

Non scholae sed vitae discimus – [non szkólé szed víté diszcimusz] latin 

Nonsuch Park – [nonszacs párk] angol 

Non sum, qualis eram – [non szum kválisz eram] latin 

non-valeur – [nonvalőr] francia 

Nool, Erki – [nól erki] észt 

Noordwijk aan Zee – [nórdvejk án zé] holland 

Noormarkku – [nórmarkku] finn 

Nopalxochia phyllanthoides – [nopalkszokia fillantoidész]; [nopalkszohia …] latin 

No pasarán! – [no paszaran] spanyol 

Norah Bedson – [nóra betszon] angol 

Nordenflycht, Hedvig Charlotte – [nurdenflükt hédvig sarlott] svéd 

Nordenskjöld, Adolf Erik – [nurdensöld ádolf érik] svéd 
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Nordqvist – [nurdkviszt] svéd 

Nordsjø – [núrső] norvég 

Nordström – [nurdsztrőm] svéd 

Nord-Trøndelag – [nur trönnelaag]; [… trönnelág] norvég 

Nørgaard – [nörgór] dán 

Norge, Géo – [norzs zseó] francia 

Norman, Jessye – [normen dzseszi] angol 

normochromocyta – [normokromocita] latin 

normocyta – [normocita] latin 

Norråker – [norróker] svéd 

Nørrebro – [nörrebró] dán 

Nørresundby – [nörreszunbű] dán 

Norris, Frank – [norisz frenk] angol 

Norrköping – [norcsőping] svéd 

North American Free Trade Association (NAFTA) – [north emeriken frí tréjd 

eszósiéjsn] angol 

Northampton – [northempton] angol 

North Atlantic Treaty Organisation (NATO) – [north etlentik tríti orgenájzéjsn] angol 

Northcutt, Dane – [northkat déjn] angol 

North Pole – [north pól] angol 

Northumberland – [northamberlend] angol 

Nort-sur-Erdre – [nor szür erdr] francia 

Norwich – [noridzs] brit angol; [norvics] amerikai angol 

Noşlac – [noslak] román 

nosophobia – [nozofóbia] latin 

Nosseni, Giovanni Maria – [nosszéni dzsovanni maría] olasz 

Nostradamus, Michael – [nosztadámusz mikael] latin 

nostro – [nosztró] olasz 

Nostromo – [nosztrómó] angol 

No sweet without sweat – [nó szvít vidaut szvet] angol 

note verbale – [not verbál] francia 

Nothofagus obliqua – [nótofágusz oblikva] latin 

Notodden – [nútodden] norvég 

Notonecta glauca – [nótonekta glauka] latin 

Noto Soeroto – [notó szurotó] indonéz 

Notre-Dame – [notr dám] francia 

Notre-Dame-de-la-Garde – [notr dam dö la gard] francia 

Notre-Dame-de-l’Assomption, Cathédral de – [notr dam dö laszompszion katedrál dö] 

francia 

Notre-Dame de Paris, La lásd La Notre-Dame de Paris 

Notre-Dame-du-Puy, Cathédral de – [notr dam du püji katedral dö] francia 

Nøtterøy – [nötterőj] norvég 

Nottingham Forest – [notingem foreszt] angol 

Nouaus-les-Fontaines – [nuó le fonten] francia 

Nourriture de l’âme – [nurritür dö lám] francia 

Nous dansons sur un volcan – [nu danszon szür ön volkan] francia 

nouveau riche – [nuvó ris] francia 
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nouveau roman – [nuvó roman] francia 

Nouvelle Revue Française – [nuvel rövü franszez] francia 

Nouvelles-Hébrides – [nuvelz ebrid] francia 

Nouvelle Vague – [nuvel vag] francia 

Nouvion – [nuvjon] francia 

Novalaise – [novalez] francia 

Novalis – [noválisz] német 

Nové Mlýny – [nove mlíni] cseh 

novecento – [novecsentó] olasz 

Noverre, Jean Georges – [nover zsan zsorzs] francia 

Novi Bečej – [novi becsej] szerb 

Novi Kneževac – [novi knezsevac] szerb 

Novi Sad – [novi szad] szerb 

Nowakowski, Mieczysław – [novakofszki mjecsiszlaf] lengyel 

Nowe Miasto – [nove mjaszto] lengyel 

Nowe Skalmierzyce – [nove szkalmjezsice] lengyel 

Nowy Przejazd – [novi psejazd] lengyel 

Nowy Sącz – [novi szoncs] lengyel 

Noyelle, André – [noajel andré] francia 

Noyelles-sur-Mer – [noajel szür mer] francia 

Noyers-sur-Cher – [noajé szür ser] francia 

Noyers-sur-Jabron – [noajé szür zsabron] francia 

Noyon – [noajon] francia 

Nozeroy – [nozroa] francia 

Nozières, Philippe – [nozjer filip] francia 

Noż w wodzie – [nozs vo vodzse] lengyel 

Nuaillé-d’Aunis – [nüajé donisz] francia 

Nucifraga caryocatactes – [núcifrága kariokataktész] latin 

nucleopetalis – [nukleopetálisz] latin 

nucleus vestibularis dorsalis – [nukleusz vesztibulárisz dorzálisz] latin 

Nucşoara – [nuksoara] román 

nuda veritas – [núda veritász] latin 

nudis verbis – [núdisz verbisz] latin 

Nueva Gerona – [nueva herona] spanyol 

Nueva Población – [nueva povlaszjon] spanyol 

Nuevo San Juan – [nuevo szan huan] spanyol 

Nuit américaine, La lásd La nuit américaine 

Nulla dies sine linea – [nulla diesz szine línea] latin 

Nulla lex satis commoda omnibus est – [nulla leksz szatisz kommoda omnibusz eszt] 

latin 

Nulla magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit – [nulla magnum ingenium szine 

miksztúra demencié fuit] latin 

Nulla salus bello: pacem te poscimus omnes – [nulla szalusz belló pacem té poszcimusz 

omnesz] latin 

Nulli imponas, quod ipse non possis pati – [nulli imponasz kvod ipsze non posz-szisz 

pati] latin 

nullius res – [nulliusz resz] latin 
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Nullum tam impudens mendacium est, ut teste careat – [nullum tam impudensz men-

dácium eszt ut teszte kareat] latin 

numerus clausus – [numerusz klauzusz] latin 

numerus currens – [numerusz kurrensz] latin 

Nunes, Airas – [nunis ajras] portugál 

Nuñez de Toledo y Guzmán, Hernán – [nunyesz de toledó i guszman ernan] spanyol 

Núñez de Villavicencio, Pedro – [nunyesz de viljaviszenszjó pedró] spanyol 

Nuphar lutea – [nufár lútea] latin 

nuptialis – [nupciális] latin 

Nuşeni – [nuseny] román 

Nutrisco et exstinguo – [nutriszko et eksztingvo] latin 

Nutrisco il buono e spengo il reo – [nutriszko il buóno e szpengo il reo] olasz 

Nutrisse – [nütrisz] francia 

Nuwara Eliya Tea – [njúr éjlia tí] angol 

Nuyssen, Abraham van – [nöjszen ábraham fan] holland 

Nuzi, Allegretto – [núci allegrettó] olasz 

Nya Allén – [nűa allén] svéd 

Nyåker – [nűóker] svéd 

Nybergsund – [nűberjszünd] svéd 

Nyborg – [nűbor] dán 

nyctalopia – [niktalópia] latin 

Nyctea scandiaca – [niktea szkandiáka] latin 

Nyctocorax – [niktokoraksz] latin 

nyctophilia – [niktofília] latin 

nycturia – [niktúria] latin 

Nygard, Olav – [nűgár úlav] norvég 

Nygaardsvold, Johan – [nűgórsvol júhan] norvég 

Nykänen – [nükenen] finn 

Nykarleby – [nűkallebű] svéd 

Nykøbing – [nűkőbin] dán 

Nyköping – [nűcsőping] svéd 

Nykvist, Sven – [nűkviszt szven] svéd 

nylon – [nejlon, nájlon] mesterséges 

Nylstroom – [nejlsztróm] holland 

nymphae – [nimfé] latin 

Nymphaeaceae – [nimfeaceé] latin 

Nymphaea coerulea – [nimfea cörulea] latin 

nymphaeum – [nimfeum] latin 

Nymphenburg – [nümfenburg] német 

nymphohymenalis – [nimfohimenális(z)] latin 

nynorsk – [nűnursk] norvég 

Nyons – [nion] francia 

Nynäshamn – [nűneszhamn] svéd 

Nypoort, Justus van de – [nejpórt jüsztüsz fande] holland 

Nyrop, Martin – [nűrob martin] dán 

Nysa – [nisza] lengyel 

Nyskoga – [nűszkúga] svéd 
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Nyssa sylvatica – [nissza szilvatika] latin 

nystagmus verticalis – [nisztagmusz vertikálisz] latin 

Nysted – [nűszde] dán 

Nystedt, Knut – [nűsztet knűt] norvég 

Nystroem, Gösta – [nűsztrőm jöszta] svéd 

Nyström, Axel – [nűsztrőm akszel] svéd 
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O 
 

 

Oakdale – [ókdéjl] angol 

Oakeley, Sir Herbert – [ókli ször hörbert] angol 

Oakes – [óksz] angol 

Oakey – [óki] angol 

Oak Grove – [ók gróv] angol 

Oakham – [ókem] angol 

Oakhampton – [ókhempton] angol 

Oak Harbour – [ók hárbor] angol 

Oakhurst, John – [ókhörszt dzson] angol 

Oakland – [óklend] angol 

Oak Lawn – [ók lón] angol 

Oakleigh – [ókli] angol 

Oak Ridge – [ók ridzs] angol 

Oakroyd, Jess – [ókrojd dzsesz] angol 

Oakwood – [ókvud] angol 

Oancea – [vancsa]; [oancsa] román 

Oaş – [oas] román 

Oates, Joyce Carol – [ótsz dzsojsz kerol] angol 

Oaxaca de Juárez – [oahaka de huaresz] spanyol 

Obârşia-Cloşani – [obirsia klosany] román 

obdormitio – [obdormíció] latin 

Oberhaslach – [oberaszlak] francia 

Oberösterreich – [óberöszterrejh] német 

obesitas – [obezitás(z)] latin 

objet trouvé – [obzse truvé] francia 

obmutescentia – [obmuteszcencia] latin 

Oboussier, Robert – [obuszjé rober] francia 

Obreja – [obrezsa] román 

O’Brien, Kate – [óbrájen kéjt] angol 

O’Brien, Parry – [óbrájen peri] angol 

O’Brien, Shauna – [óbrájen sóna] angol 

O’Bryan – [óbrájen] angol 

Obry, Hugues – [obri üg] francia 

obsidionale – [obszidionále] latin 

obsoletus – [obszolétusz] latin 
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obtusus – [obtúzus(z)] latin 

O’Callaghan, Patrick – [ókelehen petrik] v. [ókelegen …] angol 

Ocaña – [okanya] spanyol 

O’Carolan, Turlough – [ókerolen törló] angol 

O’Casey, Sean – [ókéjszi són] angol 

occasionaliter – [okkazionaliter] latin 

occidental – [okcidentál] mesterséges 

occipitocervicalis – [okcipito-cervikális(z)] latin 

occiput – [okciput] latin 

Occleve, Thomas – [oklív tomasz] angol 

Occultae musicae nullus respectus – [okkulté muzicé nullusz reszpektusz] latin 

Oceanus – [óceánusz] latin; [ókeanosz] görög 

Ochiltree, Edie – [ókiltrí ídi] angol 

Ochman, Wisław – [ohman viszlav] lengyel 

Ochna serrulata – [ohna szerruláta] latin 

Ochoa, Francisco Fernández – [ocsoa fransziszkó fernandesz] spanyol 

Ochsenhausen – [okszenhauzen] német 

Ochsenknecht, Uwe – [okszenkneht úve] német 

Ochs von Lerchenau – [oksz fon lerhenau] német 

Ockeghem, Johannes – [ókehem jóhannesz] holland 

Ockham, William – [okem viljem] angol 

Ocna de Fier – [okna de fjer] román 

Ocna Mureş – [okna mures] román 

Ocna Sibiului – [okna szibijuluji] román 

Ocna Şugatag – [okna sugatag] román 

Ocniţa – [oknica] román 

O’Connel, Daniel – [ókonl denjel] angol 

O’Connor, Carroll – [ókonor kerol] angol 

O’Connor, Feargus – [ókonor förgasz] angol 

O’Connor, Jim – [ókonor dzsim] angol 

O crime do padre Amaro – [u krim du padr amaru] portugál 

Octave de Malivert – [oktav dö maliver] francia 

Octavia – [oktávia] latin 

Octavianus – [oktáviánusz] latin 

Octeville-sur-Mer – [oktövil szür mer] francia 

Octomeria tridentatus – [oktoméria tridentátusz] latin 

oculomycosis – [okulomikózis(z)] latin 

oculus – [okulusz] latin 

odds – [odsz] angol 

Odengatan – [údengaatan]; [údengátan] svéd 

Odense – [ódensze] dán 

Odette de Crécy – [odet dö kreszi] francia 

Odham – [odem] angol 

Odobeşti – [odobesty] román 

Odontoglossum crispum – [odontoglosz-szum kriszpum] latin 

odontorrhagia – [odontorrágia] latin 

Odorheiu Secuiesc – [odorheju szekujeszk] román 
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odynophagia – [odinofágia] latin 

Oeben, Jean François – [öben zsan franszoa] francia 

Oecolampadius, Johannes – [ökolampadiusz johannesz] latin 

oedema laryngis – [ödéma laringisz] latin 

oedematosus – [ödematózus(z)] latin 

Oedipoda coerulescens – [ödipoda cöruleszcensz] latin 

Oedipus – [ödipusz] latin; [ojdipusz]; [*ödiposz] görög 

Oedura robusta – [ődura robuszta] latin 

OEEC lásd Organization for European … 

Oehlenschläger, Adam – [őlenszléger ádam] dán 

oeil-de-boeuf – [öj dö böf] francia 

Oeleus – [ojleusz] görög 

Oelmacher – [ölmaher] magyar 

Oelsnitz – [ölznic] német 

Oelze – [ölce] német 

Oenanthe aquatica – [önante akvatika] latin 

Oeneus – [ojneusz] görög 

Oenomaus – [ojnomaosz] görög 

Oenopion – [ojnopión] görög 

Oenothera biennis – [önotera biennisz] latin 

Oerlikon – [örlikon] német 

OERN lásd Organisation Européenne … 

oersted – [örszted] dán 

Oersted, Christian Hans – [örszde krisztian hansz]; [örszted …] dán 

Oerter, Alfred – [örter elfrid] angol 

Oesch, Hans – [ös hansz] német 

Oeser, Adam Friedrich – [őzer ádam frídrih] német 

oesophagitis catarrhalis acuta – [özofagitisz katarrálisz akuta] latin 

oesophagoscopia – [özofago-szkópia] latin 

oesophagostenosis – [özofago-sztenózis(z)] latin 

oestradiol – [ösztradiol] latin 

oestrus – [ösztrusz] latin 

Oetker – [ötker] német 

oeuvre – [ővr] francia 

O’Faoláin, Sean – [ófelan són] ír 

off-beat – [ofbít] angol 

Offenbach, Jacques – [ofenbah zsak]; [offenbah …] német-francia 

office – [ofisz] francia, angol 

off-line – [oflájn] angol 

off-shore – [ofsór] angol 

Of Human Bondage – [av júmen bondidzs] angol 

Of Mice and Men – [av májsz end men] angol 

Oggiono, Marco d’ – [oddzsónó markód] olasz 

Ogilvie, George – [óglvi dzsordzs] angol 

Ogilvy & Mather – [óglvi end méjder] v. [… meder] angol 

Oglio – [oljó] olasz 

Ognissanti – [onnyisszanti] olasz 
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OGO lásd Orbiting Geophysical Observatory 

Ogród Krasińskich – [ogrud krasinyszkih] lengyel 

O’Hara, Maureen – [óhára morín] angol 

O’Hara, Scarlett – [óhára szkárlit] v. [… szkárlet] angol 

OHC lásd Overhead Cams 

O’Higgins, Bernardo – [oiginsz bernardó] spanyol 

Ohio – [ohájó] angol 

Ohlin, Bertil – [úlin bertil] svéd 

ohm – [óm] német 

Ohm, Georg Simon – [óm georg szimon] német 

Ohnet, Georges [one zsorzs] francia 

ohne weiteres – [óne vejteresz] német 

Ohře – [ohrzse] cseh 

OHV lásd Overhead Valve 

O, I am Fortune’s fool – [ó ájem forcsönz fúl] angol 

OIC lásd Organization of Islamic … 

O imitatores, servum pecus – [ó imitatóresz szervum pekusz] latin 

Oise – [oaz] francia 

Oiseley-et-Grachaux – [oazöle e grasó] francia 

Oissel – [oaszel] francia 

Oisterwijk – [ojsztervejk] holland 

Oizon – [oazon] francia 

Ojców – [ojcuf] lengyel 

Ojdula – [ozsdula] román 

Ojeda – [oheda] spanyol 

Ojibway – [odzsibvéj] angol 

Ojinaga – [ohinaga] spanyol 

Ojocaliente – [ohokaljente] spanyol 

Ojo de Lievre – [oho de ljevre] spanyol 

Ojojona – [ohohona] spanyol 

Ojos del Salado – [ohosz del szaládó] spanyol 

Ojos Negros – [ohosz negrosz] spanyol 

O’Keeffe, Georgia – [ókíf dzsordzsa] angol 

Okeghem, Jacob – [ókehem jákob] holland 

O’Kelly, Sean – [ókeli són] angol 

Økern – [őkern] norvég 

Oklahoma – [óklehóma] angol 

Olaf Haakansson – [úlaf hókanszon] norvég 

Olaf Tryggvasson – [úlaf trügvasszon] norvég 

Ólafsvik – [oulavszvík] izlandi 

Ólafur Kárason – [oulavür kauraszon] izlandi 

Ólafur Thórđarson – [oulavür thourdarszon] izlandi 

Ó Laoghaire – [ólíri] ír 

Olav Audunssøn – [úlav audünszön] norvég 

Olbrychski, Daniel – [olbrihszki daniel] lengyel 

Olcott, Sidney – [olkot szidni] angol 

Old and young, we are all on our last cruise – [old end jang vi ár ol on aur lászt krúz] 
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angol 

old boy – [old boj] angol 

Oldbuck, Jonathan – [óldbak dzsoneten] angol 

Oldcastle – [óldkászl] angol 

Oldenbroek – [oldenbruk] holland 

Oldenham – [óldenem] angol 

Oldenzaal – [oldenzál] holland 

Olderdalen – [ollerdálen] norvég 

Oldham – [óldem] angol 

Old Man and the Sea, The lásd The Old Man and the Sea 

Old Shatterhand – [óld seterhend] angol 

Oldsmobile – [óldzmobil] angol 

Old Spice – [óld szpájsz] angol 

oldtimer – [oldtájmer] angol 

Old Velvet Moss – [óld velvet mosz] an-gol 

Old Vic – [óld vik] angol 

olecranarthritis – [olekranartritisz] latin 

Oleiros – [olejrus] portugál 

O’Leiry, Matthew – [ólíri methjú] angol 

Ølen – [őlen] norvég 

oleosaccharum – [oleoszaharum] latin 

olfactorius – [olfaktórius(z)] latin 

olfactus – [olfaktusz] latin 

Olhão – [oljaun] portugál 

O Liberté! que de crimes on commet en ton nom! – [o liberté kö dö krimz on kommet an 

ton nom] francia 

oligocythaemia – [oligocitémia] latin 

oligophrenia eretica – [oligofrénia eretika] latin 

Olivarez, Gasparo de Guzman – [olivaresz gaszparo de guszman] spanyol 

Olivecrona – [ulívekrúna]; [olívekróna] svéd 

Oliveira, Manuel de – [ulivejra manuel di] portugál 

Olive Poppleton – [oliv poplton] angol 

Oliver, Joe – [oliver dzsó] angol 

Oliver Mellors – [oliver melorz] angol 

Olivier, Sir Laurence – [oliviéj szőr lórensz] angol 

Ollagüe – [oljagve] spanyol 

olla potrida – [olja potrida] spanyol 

Olliergues – [oljerg] francia 

Ollioules – [oljul] francia 

Olmos de Ojeda – [olmosz de oheda] spanyol 

Olof – [úlof] svéd 

Olonzac – [olonzak] francia 

Olson Barnabooth – [olszon bárnebúth] angol 

Olson, Charles – [olszon csárlz] angol 

Olson, Christopher – [olszon krisztofer] angol 

Olsson, Christian – [ulszon krisztian] norvég 

Olszówska, Edita – [olsufszka edita] lengyel 
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Olsztyn – [olstin] lengyel 

Olteniţa – [oltenica] román 

Ølve – [ölve] norvég 

Olympos – [olimbosz] újgörög; [olümposz] ógörög 

Omagh – [óma] angol 

Omaha – [ómehá]; [ómaha] angol 

omasum – [omázum] latin 

Omblèze – [omblez] francia 

ombudsman – [ombüdszman]; [ombucman] svéd 

Omegna – [omennya] olasz 

omissa – [omissza] latin 

omnipraesens – [omniprézensz] latin 

Omnis ars naturae imitatio est – [omnisz arsz natúré imitácio eszt] latin 

Omnis habet sua dona dies – [omnisz habet szua dona diesz] latin 

omphalitis – [omfalitisz] latin 

omphalitis fistulosa – [omfalitisz fisztulóza] latin 

Omphalogramma vinciflorum – [omfalogramma vinciflórum] latin 

omphaloma – [omfalóma] latin 

omphalorrhagia – [omfalorrágia] latin 

omphalotomia – [omfalotómia] latin 

Onça – [onsza] portugál 

oncolyticus – [onkolitikus(z)] latin 

Oncorhynchus gorbuscha – [onkorinhusz gorbusa] latin 

O’Neil, Colette – [óníl kolet] angol 

O’Neill, Eugene – [óníl júdzsín] angol 

O’Neill, Jennifer – [óníl dzsenifer] angol 

One man’s meat is another’s poison – [van menz mít iz enaderz pojzon] angol 

one-step – [vansztep] angol 

Oneşti – [onestj] román 

On est rebelle quand on est vaincu – [on e röbel kant on e venkü] francia 

One Touch – [van tacs] angol 

Onex Business Travel – [oneksz biznisz trevel] angol 

ongaresca – [ongareszka] olasz 

on-line – [onlájn] angol 

On ne badine pas avec l’amour – [on nö badin paz avek lamur] francia 

On ne loue d’ordinaire que pour être loué – [on nö lu dordiner kö pur etr lué] francia 

Onobrychis viciaefolia – [onobrihisz viciéfólia] latin 

Onoclea sensibilis – [onoklea szenzibilisz] latin 

Onosma stellulatum – [onozma sztellulátum] latin 

On presse l’orange et on jette l’écorce – [on presz loranzs e on zset lekorsz] francia 

On Screen Display (OSD) – [on szkrín diszpléj] angol 

Onslow Bay – [onzló béj] angol 

Ontario – [onteerió]; [ontárió] angol 

Ontkean, Michael – [ontkín májkl] angol 

ONU lásd Organization des Nations … 

Onuškis – [onuskisz] litván 

Onze Lieve Vrouwen Kerk – [onze lífe frauen kerk] holland 
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onychalgia – [onihalgia] latin 

onychatrophia – [onihatrófia] latin 

onycholysis – [oniholízis(z)] latin 

onychomycosis – [onihomikózis(z)] latin 

onychophagia – [onihofágia] latin 

Onyśkiewicz, Janusz – [oniskjevics janus] angol 

oocyta – [oocita] latin 

Ooltgensplaat – [ólthenszplát] holland 

Ooms, Amanda – [úmz emanda] angol 

oophorectomia – [ooforektomia] latin 

oophoritis – [ooforitisz] latin 

oophoritis gonorrhoica – [ooforitisz gonorroika] latin 

oophoropathia – [ooforo-pátia] latin 

oophorum – [ooforum] latin 

Oophytum nanum – [oofitum nánum] latin 

Oort, Jan Hendrik – [órt jan hendrik] holland 

Oostburg – [ósztbörh] holland 

Oostende – [ósztende] holland 

Oosterheusselen – [ószterhösszelen] holland 

Oosterhout – [ószterhaut] holland 

Oost, Jacob van – [ószt jákop fan] holland 

Oostsanen, Jacob – [ósztszánen jákob] holland 

Oostvleteren – [ósztfléteren] holland 

Oost Vlielend – [ószt flíland] holland 

OPEC [opek] lásd Organization of Petroleum … 

ope et consilio – [ópe et konszílió] latin 

Opel Southeast Europe – [ópel szaudíszt júrop] angol 

open-close – [ópen klóz] angol 

open shop – [ópen sop] angol 

Open Society Institute – [ópen szoszájeti insztitjút] angol 

Opéra-Bastille – [opera basztij] francia 

Opéra Comique – [opera komik] francia 

operandus – [operandusz] latin 

opera semiseria – [opera szemiszéria] olasz 

opera seria – [opera széria] olasz 

Ophelia – [ófílja]; [ofélia] angol 

ophidismus – [ofidizmus(z)] latin 

Ophioglossum vulgatum – [ofioglosszum vulgátum] latin 

ophiolatria – [ofiolátria] latin 

ophiologia – [ofiológia] latin 

Ophiophagus hannah – [ofiofágusz hanna] latin 

Ophiopogon planiscapus – [ofiopogon planiszkápusz] latin 

ophiotoxin – [ofiotoxin] latin 

Ophrys fusca – [ofrisz fuszka] latin 

Ophthalmoblenorrhoea – [oftalmo-blenorröa] latin 

ophthalmomyositis – [oftalmo-miózitis(z)] latin 

Ophthalmophyllum manghanii – [oftalmofillum mangánii] latin 
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ophthalmoscopia – [oftalmoszkópia] latin 

Opie, James – [ópi dzséjmz] angol 

opinio communis – [opínió kommunisz] latin 

opiophagismus – [opiofagizmus(z)] latin 

opisthognathia – [opisztognátia] latin 

Opitz, Martin – [ópic martin] német 

Oplismenus hirtellus – [opliszmenusz hirtellusz] latin 

op. posth. – [opusz posztumum]; [*opusz poszthumusz] latin 

Ops – [opsz] latin 

optativus – [optatívusz] latin 

Opuntia microdasys – [opuncia mikrodázisz] latin 

opus – [opusz] latin 

opus citatum – [opusz citátum] latin 

opus mixtum – [opusz miksztum] latin 

opus posthumum – [opusz posztumum] latin 

Oracle Hungary – [orekl hangeri] angol 

Oradea – [oradja]; [oradea] román 

Oradour-sur-Glane – [oradur szür glan] francia 

Oraison – [orezon] francia 

Orange Cascade – [orindzs keszkéjd] angol 

Orange Queen – [orindzs kvín] angol 

orangerie – [oranzsöri] francia 

Orăştioara de Sus – [oröstyoara de szusz] román 

oratio obliqua – [oráció oblikva] latin 

oratio recta – [oráció rekta] latin 

Oratorio di San Caterina – [oratórjó di szan katerína] olasz 

Oratorio San Lorenzo – [oratórjó szan lorencó] olasz 

Oravská-Lesná – [orafszká leszná] szlovák 

Orbais-l’Abbaye – [orbe labej] francia 

Orbigny, Alcide – [orbinyi alszid] francia 

Orbis Pictus – [orbisz piktusz] latin 

orbis terrarum – [orbisz terrárum] latin 

Orbiting Geophysical Observatory (OGO) – [orbiting dzsiofizikel obzörvetori] angol 

Orbiting Solar Observatory (OSO) – [orbiting szolar obzörvetori] angol 

Orcagna, Andrea di Cione – [orkannya andrea di csóne] olasz 

Orchaise – [orsez] francia 

Orchamps-Vennes – [orsam venn] francia 

orchiectomia – [orhiektómia] latin 

Orchies – [orsi] francia 

Orchilla – [orcsilja] spanyol 

orchioptosis – [orhioptózis(z)] latin 

orchis – [orhisz] latin 

Orchis morio – [orhisz morió] latin 

orchitis – [orhitisz] latin 

orchitis chronica – [orhitisz krónika] latin 

Orcival – [orszivál] francia 

Orcus – [orkusz] latin 
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Ordo Sancti Benedicti – [ordó szankti benedikti] latin 

Orduña – [ordunya] spanyol 

øre – [őre] dán, norvég 

Oreiller, Henri – [orejé anri] francia 

Orellana, Francisco de – [oreljána fransziszkó de] spanyol 

Oremans, Miriam – [óremansz mirjam] holland 

Oreocereus celsianus – [oreocereusz celziánusz] latin 

Oresme, Nicole d’ – [orem nikold] francia 

Øresund – [őreszun] dán 

Øresvik – [őreszvík] norvég 

Organics – [orgeniksz] angol 

Organisation des Nations Unis (ONU) – [organizaszjon de naszjonz üni] francia 

Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (OERN) – [organizaszjon 

öropéenn pur la rösers nükléer] francia 

organismoid – [organizmoid] latin 

organistrum – [organisztrum] latin 

Organization for European Economic Cooperation (OEEC) – [orgenájzéjsn for 

juropíen ikonomik kóoperéjsn] angol 

Organization of Islamic Conference (OIC) – [orgenájzéjsn av iszlemik konferensz] angol 

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) – [orgenájzéjsn av pitróljam 

ikszporting kantriz] angol 

organo di legno – [organó di lennyó] olasz 

Oriane de Guermantes – [orian dö germant] francia 

Oriflame Hungary – [orifléjm hangeri] angol 

Origanum dictamnus – [origánum diktamnusz] latin 

Origny-Sainte-Benoîte – [orinyi szent bönoat] francia 

Orihuela – [orivela] spanyol 

Orinoco – [orinokó] spanyol 

O’Riordan, Conel – [órájorden konel] v. [órírden …] ír 

Ørjasæter, Tore – [örjaszéter túre] norvég 

Ørje – [örje] norvég 

Orkneys – [orkniz] angol 

Ørland – [örlan] norvég 

Orlando furioso – [orlándó furjózó] olasz 

Orléans – [orlean] francia 

Orleans – [orlínz] v. [orlienz] angol 

Ormes – [orm] francia 

Ormesby – [órmzbi] angol 

Ornithogalum thyrsoides – [ornitogálum tirzoidész] latin 

Ornithopora radicans – [ornitopora radikánsz] latin 

Ornithorhynchus anatinus – [ornitorinkusz anatínusz]; [ornitorinhusz …] latin 

ornithosis – [ornitózis(z)] latin 

Oronte – [oront] francia 

Orontium aquaticum – [oroncium akvatikum] latin 

oropharyngealis – [oro-faringeális(z)] latin 

Orosius, Paulus – [oróziusz paulusz] latin 

Orostachys chanetii – [orosztahisz kanécii] latin 
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Oroveso – [orovézó] olasz 

Orozco, José Clemente – [oroszkó hoszé klemente] spanyol 

Orpheus Descending – [órfiúsz diszending] angol 

Orrefors – [orrefurs] svéd 

Orry-des-Estres – [ori dez esztr] francia 

Orsanmichele – [orszanmikele] olasz 

Orsasjön – [ursasőn] svéd 

Orsay – [orsze] francia 

Orsay, Musée d’ – [orsze müzéd] francia 

Orsini, Felice – [orszíni felicse] olasz 

Orsini, Umberto – [orszíni umbertó] olasz 

Orsino – [orszínó] olasz 

Ørsta – [örsta] norvég 

ørsted – [örszted] dán 

Ørsted, Hans Christian – [örszde hansz krisztián]; [örszted …] dán 

Ortega Saavedra, Daniel – [ortega szaavedra daniel] spanyol 

Ortega y Gasset, José – [ortega i gasszet hoszé] spanyol 

Ortelius, Abraham – [orteliüsz ábraham] holland 

orthognathia – [ortognátia] latin 

Orthoptera – [ortoptera] latin 

Orthotomus sutorius – [ortotomusz szutóriusz] latin 

Orthrosantus chimboracensis – [ortroszantusz csimboracenzisz] latin 

Ortigueira – [ortigejra] spanyol 

Ortiz, Diego – [ortisz djegó] spanyol 

Ortygospiza atricollis – [ortigoszpíza atrikollisz] latin 

Orwell, George – [orvel dzsordzs] angol 

Orychophragmus violaceus – [orihofragmusz violáceusz] latin 

Orycteropus afer – [orikteropusz afer] latin 

Oryctolagus cuniculus – [oriktolágusz kunikulusz] latin 

Orzeszkowa, Eliza – [ozseskova eliza] lengyel 

Orzysz – [ozsis] lengyel 

O sancta simplicitas! – [ó szankta szimplicitasz] latin 

OSB lásd Ordo Sancti Benedicti 

Osbaldistone, Francis – [ozbeldiszton fransziz] angol 

Osbeckia stellata – [ozbekia sztelláta] latin 

Osborne, John – [ozborn dzson] angol 

Osbourne, Ozzy – [ozborn ozi] angol 

Osburn, Carl – [ozbörn karl] angol 

Oscarsson, Markus – [oszkarszon markusz] angol 

Oscar Thibault – [oszkar tibó] francia 

oscheoplastica – [oszkeoplasztika] latin 

Oscularia deltoides – [oszkulária deltoidész] latin 

osculatorium – [oszkulatórium] latin 

OSD lásd On Screen Display 

Osebergskipet – [úszeberjsípet] norvég 

Oseja de Sajambre – [oszeha de szahambre] spanyol 

Osgood, Charles – [ozgud csárlz] angol 
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O’Shaughnessy, John – [ósóneszi dzson] angol 

O’Shea – [óséj] angol 

Osheroff, Douglas Dean – [oserof daglesz dín] angol 

Osiek – [osjek] lengyel 

Osijek – [oszijek] horvát 

Oslo – [uslu]; [oszló] norvég 

osmaesthesia – [ozmesztézia] latin 

Osmanthus heterophyllus – [ozmantusz heterofillusz] latin 

Osmond, Gilbert – [ozmond gilbert] angol 

Osnabrück – [osznabrük] német 

Osnaburgh – [oznabörg] angol 

OSO lásd Orbiting Solar Observatory 

Oşorhei – [osorhej] román 

Osøyra – [úszőjra] norvég 

Ospedale degli Innocenti – [oszpedále delji innocsenti] olasz 

Ospizio San Michele – [oszpícjó szan mikele] olasz 

Osram – [ozram] mesterséges 

ossa cranii visceralis – [ossza kránii viszcerálisz] latin 

os sacrum – [osz szakrum] latin 

ossarium – [osszárium] latin 

ossatura – [osszatúra] latin 

Osservatore Romano – [osszervatóre románó] olasz 

Ossiachersee – [ossziaherzé] német 

Ossian – [oszjan]; [osszián] angol 

ossiculectomia – [osszikul-ektómia] latin 

Ossietzky, Karl von – [osziecki karl fon] német 

ossificatio – [osszifikáció] latin 

Ostade, Adriaen van – [osztáde adrián fan] holland 

Ostaijen, Paul van – [osztájen paul fan] holland 

Ostbahnhof – [osztbánhóf] német 

osteitis fibrosa – [oszteitisz fibróza] latin 

Ostenburg, Rosmarin – [osztenburg rozmarín] német 

Ostende – [osztand] francia 

ostensorium – [osztenzórium] latin 

osteoarthropathia – [oszteo-artropátia] latin 

Osteochin – [oszteohin]; [oszteokin] mesterséges 

osteochondralis – [oszteokondrális(z)] latin 

osteochondritis dissecans – [oszteokondritisz disszekansz] latin 

osteoclasis – [oszteoklázis(z)] latin 

osteodystrophia – [oszteo-disztrófia] latin 

osteoporosis senilis – [oszteoporózisz szenilisz] latin 

osteopsathyrosis – [oszteo-pszatirózis(z)] latin 

osteosclerosis leukaemica – [oszteoszklerózisz leukémika] latin 

Osteospermum ecklonis – [oszteoszpermum eklonisz] latin 

Osterwieck – [osztervík] német 

Ostia – [osztia] latin, olasz 

Ostigliano – [osztiljánó] olasz 
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ostinato – [osztinátó] olasz 

ostium cardiacum – [osztium kardiakum] latin 

Ostøya – [usztőja] norvég 

Ostrea edilis – [osztrea edilisz] latin 

Ostře sledované vlaky – [osztrzse szledovane vlaki] cseh 

Ostrolęka – [osztrolenka] lengyel 

Ostrowiec Swiętokrzyski – [osztrovjec svjentoksiszki] lengyel 

Ostrów Mazowiecki – [osztruv mazovjecki] lengyel 

Ostrów Wielkopolski – [osztruv vjelkopolszki] lengyel 

Ostrya carpinifolia – [osztria karpinifólia] latin 

Ostrý Roháč – [osztrí rohács] szlovák 

Ostseebad – [osztzébád] német 

Ostwald, Wolfgang – [osztvald volfgang] német 

O’Sullivan, Shawn – [ószaliven són] angol 

Oswald, Lee Harvey – [ozvald lí hárvi] angol 

Oświęcim – [osvjencsim] lengyel 

Otäpä – [otepe] észt 

O tempora, o mores – [ó tempora ó móresz] latin 

Otero Silva, Miguel – [oteró szilva migel] spanyol 

Othello, the Moor of Venice – [otheló dö mór av venisz] angol 

Othonnopsis cheirifolia – [otonnopszisz kejrifólia] latin 

Otia dant vitia – [ócia dant vicia] latin 

Otis, Abel – [ótisz éjbl] angol 

Otis, James – [ótisz dzséjmz] angol 

otium – [ócium] latin 

Oţelu Roşu – [ocelu rosu] román 

otoblenorrhoea – [otoblenorröa]; [otoblenorrea] latin 

Otomani – [otomany] román 

O’Toole, Peter – [ótúl píter] angol 

Otopeni – [otopeny] román 

otopyorrhoea – [otopiorröa]; [otopiorrea] latin 

otorrhoea – [otorröa]; [otorrea] latin 

otosclerosis – [otoszklerózis(z)] latin 

Ottenby – [ottenbű] svéd 

Otto e mezzo – [otto e meddzo] olasz 

Otway, Thomas – [otvéj tomasz] angol 

Ouarville – [uarvil] francia 

Oubradous, Fernand – [ubradu fernan] francia 

Ouchamps – [usam] francia 

Oud-België – [aud belhije] holland 

Oudegeest, Jan – [audehészt jan] holland 

Oude Gracht – [aude hraht] holland 

Oude Kerk – [aude kerk] holland 

Oude Maas – [aude mász] holland 

Oudenaarde – [audenárde] holland 

Oude Rijn – [aude rejn] holland 

Oudeschild – [audeszhild] holland 
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Oudh – [aud] angol 

Oudiné, Eugène André – [udiné özsen andré] francia 

Oud, Jacobus Johannes – [aud jákobüsz jóhannesz] holland 

Oudot, Roland – [udó rolan] francia 

Oudry, Jean-Baptiste – [udri zsan batiszt] francia 

Oudtshoorn – [autszhórn] holland 

Ougham – [ókem] angol 

Oughterard – [úterárd] angol 

Oughton – [auton] v. [óton] angol 

Oulchy-le-Château – [ulsi lö sató] francia 

Oullins – [ulen] francia 

Oulujärvi – [oulujervi] finn 

Our – [ur] francia 

Our Daily Bread – [aur déjli bred] angol 

Ourinhos – [orinyus] portugál 

Ourique – [orik] portugál 

Ourisia caespitosa – [urízia ceszpitóza] latin 

Our Mutual Friend – [aur mjúcsuel frend] angol 

Ourthe – [urt] francia 

Oust – [uszt] francia 

outcast – [autkászt] angol 

Outeiro – [otejru] portugál 

outlaw – [autló] angol 

output – [autput] angol 

outsider – [autszájder] angol 

Ouveillan – [uvejan] francia 

ouverture – [uvertűr] francia 

Ouvèze – [uvez] francia 

Ouwater, Aelbert van – [auváter álbert fan] holland 

ouzo – [úzó] újgörög 

overdrive – [óverdrájv] angol 

Overhead Cams (OHC) – [óverhed kemz] angol 

Overhead Valve (OHV) – [óverhed velv] angol 

Overijssel – [óverejszel] holland 

Øverland, Arnulf – [őverlann arnülf] norvég 

Ovibos moschatus – [ovibósz moszkátusz] latin 

Ovidius Naso, Publius – [ovídiusz názó publiusz] latin 

oviductus – [oviduktusz] latin 

Oviši – [ovisi] lett 

Øvre Sirdal – [ővre szírdál] norvég 

Owen, Clive – [óen klájv] angol 

Owen, Robert – [óen robert] angol 

Owens, Jesse – [óinz dzseszi]; [óenz …]; [*ovensz …] angol 

Owl Creek – [aul krík] angol 

Oxalis acetosella – [okszálisz acetoszella] latin 

Oxenstierna, Axel – [okszenserna akszel] svéd 

Oxford University Press – [okszford júnivörsziti presz] angol 
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oxycephalia – [okszicefália] latin 

Oxyuranus scutellatus – [oksziuránusz szkutellátusz] latin 

oxyuriasis – [oksziuriázis(z)] latin 

Oyonnax – [ojonaksz] francia 

Oyeregui – [ojeregi] spanyol 

Øyeren – [őjeren] norvég 

Ozenfant, Amédée – [ozanfan amedé] francia 

Ozoir-la-Ferrière – [ozoar la ferjer] francia 

Ozores, Adriana – [oszoresz adrjana] spanyol 

Ozothamnus ledifolius – [ozotamnusz lédifóliusz] latin 
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Ö 
 

 

ÖBB lásd Österreichische Bundesbahn 

Öcalan, Abdullah – [ödzsalan abdullah] török 

Ögmundarson, Kormákr – [öjmündárszon kormaukr] izlandi 

Öræfajökull – [őrejvajökütl] izlandi 

Örbyhus – [őrbűhűsz] svéd 

Örebro – [őrebrú] svéd 

Öresund – [őreszünd] svéd 

Örnsköldsvik – [örnsöldszvík] svéd 

Örsjö – [őrső] svéd 

Örträsk – [örtreszk] svéd 

Östanå – [ösztanó] svéd 

Österåker – [öszteróker] svéd 

Österbymo – [öszterbűmú] svéd 

Österdalälven – [öszterdálelven] svéd 

Österfärnebo – [öszterfernebú] svéd 

Östergötland – [öszterjőtland] svéd 

Österreichische Bundesbahn (ÖBB) – [öszterrejhise bundeszbán] német 

Östersjön – [ösztersőn] svéd 

Österskär – [öszterser] svéd 

Östersund – [ösztersünd] svéd 

Ötztaler Ache – [öctáler ahe] német 

Övertorneå – [őverturneó] svéd 
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P 
 

 

Paasikivi, Juho Kusti – [pászikivi juho kuszti] finn 

Paasonen, Heikki – [pászonen hejkki] finn 

Pabianice – [pabjanyice] lengyel 

Pabst, Georg Wilhelm – [papszt georg vilhelm] német 

Pacassi, Nicolaus – [pakasszi nikolausz] német 

Pacchia, Girolamo del – [pakkja dzsirolámó del] olasz 

Pacchiarotti, Gasparo – [pakjarotti gaszparó] olasz 

Pacchiarotti, Giacomo – [pakjarotti dzsakomó] olasz 

Pacelli, Eugenio – [pacselli eudzsénió] olasz 

pacemaker – [péjszméjker]; [pészméker] angol 

Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis – [pacem relinkvo vóbisz pacem meam dó 

vóbisz] latin 

Pacheco de Cespedes, Luis – [pacsekó de szeszpedesz luisz] spanyol 

Pacheco, Francisco – [pacsekó fransziszkó] spanyol 

Pachelbel, Johann – [pahelbel jóhan] német 

Pacher, Michael – [paher mihael] német 

Pachino – [pakínó] olasz 

Pachuca de Soto – [pacsuka de szotó] spanyol 

pachyblepharon – [pahiblefaron] latin 

pachycephalia – [pahicefália] latin 

Pachycereus pecten-aboriginum – [pahicereusz pekten aboriginum] latin 

Pachydermata – [pahidermata] latin 

pachydermia – [pahidermia] latin 

pachydermia lymphangiectatica – [pahidermia limfangi-ektatika] latin 

pachyglossia – [pahiglosszia] latin 

pachymeningitis acuta – [pahi-meningitisz akuta] latin 

pachymeninx – [pahimeninksz] latin 

pachymeter – [pahiméter] német 

pachyperiostitis – [pahi-periosztitisz] latin 

Pachyphragma macrophyllum – [pahifragma makrofillum] latin 

Pachyphytum compactum – [pahifitum kompaktum] latin 

Pachypodium succulentum – [pahipódium szukkulentum] latin 

pachypodus – [pahipodusz] latin 

Pachysandra axillaris – [pahiszandra akszillárisz] latin 

Pachystachys coccinea – [pahisztahisz kokcínea] latin 
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Pachyta quadrimaculata – [pahita kvadrimakuláta] latin 

Pachyveria glauca – [pahiveria glauka] latin 

Pacific – [peszifik] angol 

pacificale – [pacifikále] latin 

Pacini, Giovanni – [pacsíni dzsovanni] olasz 

Pacino, Al – [pecsínó el] angol-olasz 

Pacioli, Luca – [pacsóli lúka] olasz 

Paciurea, Dumitru – [pacsurja dumitru] román 

Packard Bell Computer – [pekárd bel kompjúter] angol 

Paço D’Arcos – [paszu darkus] portugál 

Pacôme, Charles – [pakom sarl] francia 

pacotille – [pakotij] francia 

Pacta sunt servanda – [pakta szunt szervanda] latin 

Paculius, Marcus – [pakuliusz markusz] latin 

Pacy-sur-Eure – [paszi szür őr] francia 

Paczoski – [pacsoszki] lengyel 

Paddington Station – [pedinkton sztéjsn] angol 

Paddy O'Moore – [pedi ómúr] angol 

Padeloup, Antoine – [padlu antoan] francia 

Paderewski, Ignacy – [paderefszki ignáci] lengyel 

Padilla, José – [padilja hoszé] spanyol 

Padraic Colum – [pádrik kolam] angol 

Padstow – [petsztó] angol 

Pădurea Neagra – [pödurja njagra]; [padurja …] román 

paedatrophia – [pedatrófia] latin 

paedophilia – [pedofília] latin 

paella – [paelja] spanyol 

paenula – [pénula] latin 

Paeonia suffruticosa – [peónia szuffrutikóza] latin 

Paepe, Roland – [pápe róland] holland 

Paër, Ferdinand – [paer ferdinan] francia 

Paestum – [pésztum] latin 

Páez, Pedro Xaranillo – [paesz pedró haraniljó] spanyol 

Paganel, Jacques – [paganel zsak] francia 

Page, Anne – [péjdzs en] angol 

Page, Corey – [péjdzs kori] angol 

Page, Genéviève – [pázs zsönevjev] francia 

paging – [péjdzsing] angol 

Pagliano, Eleuterio – [paljánó eleutérió] olasz 

Pagliero, Marcello – [paljeró marcselló] olasz 

Pagno di Lapo Portigiani – [pannyó di lápó portidzsáni] olasz 

Pagnol, Marcel – [panyol marszel] francia 

Paguera – [pagera] spanyol 

Pahud de Mortanges, Charles Ferdinand – [paü dö mortanzs sarl ferdinan] francia 

Päijänne – [pejijenne] finn 

Paillard, Jean-François – [pajár zsan franszoa] francia 

Paimboeuf – [pembőf] francia 



 

494 

Paimpol – [pempol] francia 

Paine, Sunmer – [péjn szanmer] angol 

Paine, Thomas – [péjn tomasz] angol 

Painlevé, Paul – [penlövé pol] francia 

Painted Desert – [péjntid dezert] angol 

pair – [per] francia 

Pais – [pajzs] magyar 

Paisiello, Giovanni – [pajzielló dzsovanni] olasz 

Paisley, Ian – [péjzli ijen] angol 

Päivän Sanomat – [pejiven szanomat] finn 

Pajares – [paharesz] spanyol 

Pajaros – [paharosz] spanyol 

Pajou, Augustin – [pazsu ogüszten] francia 

Pakenham – [peknem] angol 

Pakość – [pakoscs] lengyel 

Pakruojis – [pakruojisz] litván 

PAL lásd Phase Alternation Line 

Pałac Arcybiskupi – [palac arcibiszkupi] lengyel 

Pałac Błękitny – [palac blenkitni] lengyel 

Palacio Arzobispal – [palaszjo arszoviszpal] spanyol 

Palacio Valdés, Armando – [palaszjo valdesz armandó] spanyol 

Palacio y Capilla – [palaszjó i kapilja] spanyol 

Pałac Krzysztofory – [palac ksistofori] lengyel 

Pałac Radziwiłłów – [palac radzsivilluf] lengyel 

Palade, George Emil – [peléjd dzsordzs emil] angol 

Palaeanthropus – [paleantropusz] latin 

Palaemon squilla – [palémon szkvilla] latin 

Palaeodyctoptera – [paleodiktoptera] latin 

Palaeologus, Jacobus – [paleologusz jakobusz] latin 

palaeopathologia – [paleo-patológia] latin 

Palaeotherium – [paleotérium] latin 

palaestra – [palesztra] latin 

Palaestrio – [palesztrió] latin 

Palais de Chaillot – [pale dö sajo] francia 

Palais de Justice – [pale dö zsüsztisz] francia 

Palais des Archevêques – [pale dez arsövek] francia 

Palais des Congrès – [pale de kongre] francia 

Palais des Ducs – [pale de dük] francia 

Palais des Papes – [pale de pap] francia 

Palais du Prince – [pale dü prensz] francia 

Palaiseau – [palezó] francia 

Palais Jacques-Coeur – [pale zsak kőr] francia 

Palais Rohan – [pale roan] francia 

Palais-Royal – [pale roajal] francia 

Palanquinos – [palankinosz] spanyol 

Palazuelo, Pablo – [palaszueló pavló] spanyol 

Palazzeschi, Aldo – [palacceszki aldó] olasz 
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Palazzi, Bernardino – [palacci bernardínó] olasz 

Palazzo Acreide – [palaccó akrejde] olasz 

Palazzo Buonsignori – [palaccó buonszinyóri] olasz 

Palazzo Cavalli Franchetti – [palaccó kavalli franketti] olasz 

Palazzo Chericati – [palaccó kerikáti] olasz 

Palazzo Chiaramonti – [palaccó kjáramonti] olasz 

Palazzo Chigi – [palaccó kidzsi] olasz 

Palazzo Contarini – [palaccó kontaríni] olasz 

Palazzo dei Giudici – [palaccó deji dzsúdicsi] olasz 

Palazzo della Ragione – [palaccó della radzsóne] olasz 

Palazzo di Giustizia – [palaccó di dzsusztícia] olasz 

Palazzo Ducale – [palaccó dukále] olasz 

Palazzo Farnese – [palaccó farnéze] olasz 

Palazzo Giovanelli – [palaccó dzsovanelli] olasz 

Palazzo Giustiniani – [palaccó dzsusztinjáni] olasz 

Palazzo Medici-Riccardi – [palaccó medicsi rikkardi] olasz 

Palazzo Mocenigo – [palaccó mocsenígó] olasz 

Palazzo Pitti – [palaccó pitti] olasz 

Palazzo Quirinale – [palaccó kvirinále] olasz 

Palazzo Rospigliosi – [palaccó roszpiljózi] olasz 

Palazzo Rucellai – [palaccó rucselláji] olasz 

Palazzo Strozzi – [palaccó sztrocci] olasz 

Palazzo Vecchio – [palaccó vekkjó] olasz 

pale ale – [péjl éjl] angol 

Paleis van Justitie – [palejsz fan jüsztiszi] holland 

Palencia – [palenszja] spanyol 

Palenque – [palenke] spanyol 

Pales – [palész] latin 

Palestrina, Giovanni Pierluigi da – [palesztrina dzsovanni pjerluídzsi da] olasz 

Palgrave, Sir Francis – [pelgréjv ször fransziz] angol 

palinaesthesia – [palinesztézia] latin 

Palinurus – [palinúrusz] latin 

Palissy, Bernard – [paliszi bernár] francia 

Paliurus spina-christi – [paliúrusz szpína kriszti] latin 

Palizzi, Filippo – [palicci filippó] olasz 

Pallas – [pallasz] latin-görög 

Pallavicini – [pallavicsíni] olasz 

Pallavicino – [pallavicsínó] olasz 

Pall Mall – [pel mel] angol 

Palma de Mallorca – [palma de maljorka] spanyol 

Palma di Montechiaro – [palma di montekjáró] olasz 

Palma Vecchio – [palma vekkjó] olasz 

Palm Beach – [pám bícs]; [pálm …] angol 

Palmeirais – [palmejrajsz] brazíliai portugál 

Palme, Olof – [palme úlof]; [*palm olof] svéd 

Palmerston, Henry John – [pálmerszton henri dzson] angol 

Palmezzano, Marco – [palmeddzánó markó] olasz 
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Palmolive – [palmoliv] mesterséges 

Palm Springs – [pám szpringz]; [pálm …] angol 

Palomares – [palomaresz] spanyol 

Palos – [palosz] spanyol 

Palos Escombreras – [palosz eszkombrerasz] spanyol 

Păltiniş se Sus – [pöltinis de szusz]; [paltinis …] román 

paludismus – [paludizmus(z)] latin 

PAM lásd Programme alimentaire mondial 

Pamela Andrews – [pemila endrúz] angol 

Pamianthe peruviana – [pamiante peruviána] latin 

Pampers – [pemperz]; [*pempőz] angol 

Pamphilus – [pamfilusz] latin 

Pampilhosa do Beira – [pampiljoza du bejra] portugál 

PANAM lásd Pan-American 

Pan-American World Airways (PANAM) – [pen emeriken vörld eervéjz] angol 

Panaphone – [panafon] mesterséges 

Panasonic – [panaszonik] mesterséges 

Panciu – [pancsu] román 

Pâncota – [pinkota] román 

Pancratium illyricum – [pankrácium illírikum] latin 

pancreas – [pankreasz] latin 

pancreatin – [pankreatin] mesterséges 

pancreatitis – [pankreatitisz] latin 

pancreatitis acuta – [pankreatitisz akuta] latin 

pancreatopathia – [pankreato-pátia] latin 

Pandarus – [pandarusz] latin 

Pandėlis – [pandélisz] litván 

Paneloux – [panölu] francia 

Panem et circenses – [pánem et circenszesz] latin 

Panerai, Rolando – [paneráji rolandó]; [*paneráj …] olasz 

Panevēžys – [panevézsisz] litván 

Pangaea – [pángea] görög-latin 

Pangloss – [panglosz] francia 

panhysterectomia – [panhiszter-ektómia] latin 

Păniceni – [pönicseny]; [panicseny] román 

Panicum capillare – [panikum kapilláre] latin 

Pankhurst, Emmeline – [penkhörszt emilín] angol 

Pankiewicz, Józef – [pankjevics juzef] lengyel 

panmyelopathia – [panmielopátia] latin 

Pannekoek – [pannekuk] holland 

Pannini, Giovanni – [panníni dzsovanni] olasz 

Pannon Air Cargo – [penon eer kárgó] angol 

panosteitis – [panosztejitisz] latin 

panphlebitis – [panflebitisz] latin 

Pansa, Sancho – [pansza szancsó] spanyol 

Pan Tadeusz – [pan tadeus] lengyel 

Panthalassa – [pántalassza] görög-latin 
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Panthène – [panten] francia 

Panthéon – [panteon] francia 

Pantin – [panten] francia 

Pantoja de la Cruz, Juan – [pantoha de la krusz huan] spanyol 

Pantoja, Miguel – [pantoha migel] spanyol 

Panurge – [panürzs] francia 

Panzoult – [panzu] francia 

Pão de Açúcar – [paun di aszukar] portugál 

Paolo di Giovanni Fei – [paoló di dzsovanni feji] olasz 

Paolozzi, Eduardo – [paolocci eduardó] olasz 

Papadopoulos, Georgios – [papadopulosz jeorjiosz] újgörög 

paparazzo – [paparaccó] olasz 

Papas, Irene – [papasz irini]; [*… iréne] újgörög 

Papen, Franz von – [pápen franc fon] német 

paperback – [péjperbek] angol 

Paphiopedilum hirsutissimum – [pafiopedilum hirszútisszimum] latin 

Papin, Denis – [papen döni] francia 

Papinianus, Aemilius – [papiniánusz émiliusz] latin 

Papini, Giovanni – [papíni dzsovanni] olasz 

Papin, Jean-Pierre – [papen zsampjer] francia 

Paquette – [paket] francia 

Paquier, Claudius – [pakjé klodiüsz] francia 

paraanaestesia – [para-anesztézia] latin 

Paracelsus, Theophrastus Bombastus – [paracelzusz teofrasztusz bombasztusz] latin 

Paracelyphus hyacinthus – [paracelifusz hiacintusz] latin 

paracentesis oculi – [paracentézisz okuli] latin 

parachromatopsia – [para-kromatopszia] latin 

paracusis – [parakúzis(z)] latin 

Paradisea liliastrum – [paradízea liliasztrum] latin 

Paradise Lost – [peredájz loszt] angol 

paraesthesia – [paresztézia] latin 

parageusia – [parageúzia] latin 

Paraguaçu – [paragvaszu] portugál 

Paraguaná – [paragvana] spanyol 

Paraguay – [paragváj] spanyol 

parainesis – [parainézis(z)] latin 

Paraíso – [parajiszó] spanyol 

paralysis progressiva – [paralízisz progresszíva] latin 

paralysis spinalis spastica – [paralízisz szpinálisz szpasztika] latin 

Paramount – [peremaunt] angol 

paramyoclonus – [paramioklónusz] latin 

paraphrenia – [parafrénia] latin 

paraphrenia systematica – [parafrénia szisztematika] latin 

Paraquilegia grandiflora – [parakvilégia grandiflóra] latin 

Parasympathicolyticum – [para-szimpatiko-litikum] latin 

parathyreoidea – [para-tireoidea] latin 

parathyreopathia – [para-tireopátia] latin 
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Paray-le-Monial – [pare lö monjal] francia 

Parcae – [parcé] latin 

Parc des Sources – [park de szursz] francia 

Parc du Pharo – [park dü faró] francia 

Parcé-sur-Sarthe – [parszé szür szárt] francia 

Parco della Montagnola – [parko della montanyóla] olasz 

Parcul Libertăţii – [parkul libertöci]; [… libertaci] román 

Paredes, Marisa – [paredesz marisza] spanyol 

parenchyma – [parenhima] latin 

parenchymatosus – [parenhimatózus(z)] latin 

Parentis-en-Born – [parantisz an born] francia 

Parents for Children Foundation – [peerentsz for csildren faundéjsn] angol 

Parents terribles, Les lásd Les parents terribles 

paresis – [parézis] latin 

par excellence – [par ekszelansz] francia 

par force – [par forsz] francia 

par hasard – [par azár] francia 

par honneur – [par onőr] francia 

Parise, Goffredo – [paríze gofrédó] olasz 

Parisi, Giovanni – [parízi dzsovanni] olasz 

parisillaba – [pariszillaba] olasz 

Paris-Jour – [pari zsur] francia 

Paris Match – [pari macs] francia 

Paris polyphylla – [párisz polifilla] latin 

Paris quadrifolia – [párisz kvadrifólia] latin 

Paris vaut bien une messe – [pari vo bjen ün mesz] francia 

parisyllaba – [pariszillabo] latin 

park and ride – [párk end rájd] angol 

Parker, Charlie – [párker csárli] angol 

Parker, Sarah Jessica – [párker szára dzseszika] angol 

Parkinson, Cyril Northcote – [párkinszon sziril northkot] angol 

parkinsonismus – [parkinzonizmus] latin 

Parkinson, James – [párkinszon dzséjmz] angol 

Park Lane – [párk léjn] angol 

Parkman, Francis – [párkmen fransziz] angol 

Parliament Square – [párlöment szkver] angol 

par malheur – [par malőr] francia 

Parmelia physodes – [parmélia fizodész] latin 

Parmigianino, Francesco Maria – [parmidzsanínó francseszkó maria] olasz 

Parmigiano, Gianfrancesco – [parmidzsánó dzsanfrancseszkó] olasz 

Parnassius mnemosyne – [parnassziusz mnemoziné] latin 

Pärnu – [pernu] észt 

Parochetus communis – [parohetusz kommúnisz] latin 

parodontitis – [parodontitisz] latin 

parole – [parol] francia 

Parolles – [parol] francia 

Paronychia capitata – [paronikia kapitáta]; [paronihia …] latin 
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par préférance – [par preferansz] francia 

Parque de Retiro – [parke de retiró] spanyol 

Parque do Flamengo – [park du flamengu] portugál 

Parque Nacional de Tijuca – [park naszjunal di tizsuka] portugál 

par renommée – [par rönomé] francia 

Parrotia persica – [parrocia perzika] latin 

Parrotiopsis jacquemontiana – [parrotiopszisz zsakemonciána] latin 

Parseval des Chênes, Marc Antoine – [parszöval de sen mark antoan] francia 

Parsifal – [parszifál] német 

Parsons, Charles Algernon – [párszonz csárlz eldzsernon] angol 

Parsons, Geoffrey – [párszonsz dzsefri] angol 

pars oralis pharyngis – [parsz orálisz faringisz] latin 

pars pro toto – [parsz pro tótó] latin 

Parthenay – [partöne] francia 

Parthenocissus quinquefolia – [partenocisszusz kvinkvefólia] latin 

particula – [partikula] latin 

Partinico – [partinikó] olasz 

partitivus – [partitívusz] latin 

Partium – [parcium] latin 

Partridge, Kathleen – [pártidzs kethlín] angol 

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus – [parturiunt montesz naszcétur ridikulusz 

musz] latin 

partus – [partusz] latin 

partus caesareus – [partusz cézáreusz] latin 

partus insensibilis – [partusz inszenzibilisz] latin 

partus praecipitatus – [partusz precipitátusz] latin 

Parus coeruleus – [parusz cöruleusz] latin 

Parva sapientia regitur mundus – [parva szapiencia regitur mundusz] latin 

Parvus ignis incendium ingens exsuscitat – [parvusz ignisz incendium ingensz ek-

szuszcitat] latin 

Påryd – [pórűd] svéd 

Pasadena – [peszedína]; [paszadéna] angol 

Pasajes Ancho – [paszahesz ancsó] spanyol 

pascal – [paszkál] francia 

Pascal, Blaise – [paszkál blez] francia 

Pascal, Rogé – [paszkál rozsé] francia 

Paşcani – [paskany] román 

Pascin, Jules – [paszen zsül] francia 

Pascoli, Giovanni – [paszkóli dzsovanni] olasz 

Pascual Duarte – [paszkvál duarte] spanyol 

Pas-de-Calais – [pa dö kale] francia 

pas de deux – [pa dö dő] francia 

Pasdeloup, Jules Étienne – [padölu zsül etjenn] francia 

pas de troix – [pa dö troá] francia 

Pas-en-Artois – [paz an artoa] francia 

Pašić, Nikola – [pasics nikola]; [pasity …] szerb 

Pasłęka – [paszlenka] lengyel 
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Pasmore, Victor – [pászmór viktor] angol 

paso doble – [paszo dovle]; [… doble] spanyol 

Pasolini, Pier Paolo – [pazolíni pjer paoló] olasz 

Paso Quichuapunta – [paszo kicsvapunta] spanyol 

Paso y Cano – [paszó i kanó] spanyol 

Pasquale Capuzzi – [paszkvále kapucci] olasz 

Pasquier, Cécile – [paszkjé szeszil] francia 

Pasquier, Pierre – [paszkjé pjer] francia 

Pasquini, Bernardo – [paszkvíni bernardó] olasz 

passacaglia – [passzakalja] olasz 

passage – [paszázs]; [passzázs] francia 

passamezzo – [passzamedzó] olasz 

Passau – [passzau] német 

Passavant, Johann David – [passzavant johan dávid] német 

Passavant, Robert de – [paszavan rober dö] francia 

passé – [paszé]; [passzé] francia 

passepied – [paszpje] francia 

Passer domesticus – [passzer domesztikusz] latin 

Passerina amoena – [passzerína amőna] latin 

passiflora – [passziflóra] latin 

Passiflora caerulea – [passziflóra cérulea] latin 

passim – [passzim] latin 

passionato – [passzionátó] olasz 

Passport Scotch – [pászport szkocs] angol 

password – [pászvörd] angol 

Passy, Frédéric – [paszi frederik] francia 

Pasta, Giuditta – [paszta dzsuditta] olasz 

Pasterze – [paszterce] német 

Pasteur, Louis – [pasztőr lui] francia 

pasticcio – [paszticcsó] olasz 

pastiche – [pasztis] francia 

Pastinaca sativa – [pasztinaka szatíva] latin 

pastorale – [pasztorále] olasz 

pastourelle – [paszturel] francia 

Pastrone, Giovanni – [pasztróne dzsovanni] olasz 

Patachich – [patacsics] magyar 

Patané, Giuseppe – [patane dzsuzeppe] olasz 

Patay, Henri Auguste – [paté anri ogüszt] francia 

pâte dentifrice – [pat dantifrisz] francia 

pâte dure – [pat dür] francia 

Patellière, Denys de la – [pateljer döni dö la] francia 

Patere quam ipse fecisti legem – [patere kvam ipsze feciszti legem] latin 

pater familias – [pater familiász] latin 

Pater, Jean-Baptiste François – [paté zsan batiszt franszoa] francia 

pater patriae – [pater patrié] latin 

Pater, peccavi in caelum et coram te – [pater pekkávi in cőlum et koram té] latin 

Paterson – [peterszon] angol 
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Pater, Walter Horatio – [péjter vólter horéjsjó] angol 

Pateshall – [petisel] angol 

pâte sur pâte – [pat szür pat] francia 

pâte tendre – [pat tandr] francia 

patetico – [patétikó] olasz 

Pathé, Charles – [paté sarl] francia 

Pathelin – [patlen] francia 

pathophysiologia – [pato-fiziológia] latin 

Patience Well – [péjsensz vel] angol 

Patinier, Joachim – [patinír jóahim] holland 

patio – [patió] spanyol 

Pätiskylä – [petiszküle] finn 

Patmore, Coventry – [petmór koventri] angol 

Patocchi, Aldo – [patokki aldó] olasz 

patois – [patoa] francia 

Paton, Alan Stewart – [péjtn elen sztjúárt] angol 

Pătrăşcanu, Lucreţiu – [pötröskanu lukreciu]; [patraskanu …] román 

patres conscripti – [patresz konszkripti] latin 

Patrese, Riccardo – [patréze rikkárdó] olasz 

Patriae inserviendo consumor – [patrié inszerviendo konszúmor] latin 

patria potestas – [patria potesztász] latin 

Patrocinio – [patruszinju] portugál 

Patroclus – [patroklosz] görög 

Patterne, Willoughby – [petern vilóbi] angol 

Pattern painting – [petern péjnting] angol 

Patterson, Arthur John – [peterszon árthur dzson] angol 

Patton, George – [petn dzsordzs] angol 

Patzaichin, Ivan – [pacajkin ivan] román 

Pau – [pó] francia 

Pau dos Ferros – [pau dusz ferrusz] brazíliai portugál 

Pauillac – [pojak] francia 

Paul-Boncour, Joseph – [pol bonkur zsozef] francia 

Paul Chester – [pól cseszter] angol 

Paul Dombey – [pól dombi] angol 

Păuleni-Ciuc – [pauleny csuk] román 

Păuleşti – [paulesty] román 

Paul et Virginie – [pol e virzsini] francia 

Paulhac – [polak] francia 

Pauline – [polin] francia 

Pauling, Linus Carl – [póling lájnusz kárl] angol 

Paulo Afonso – [paulu afonszu] brazíliai portugál 

Paulownia imperialis – [paulovnia imperiálisz] latin 

Paul’s Scarlet – [pólz szkárlet] angol 

Paulus Diaconus – [paulusz diakonusz] latin 

Paulus, Friedrich – [paulusz frídrih] német 

Pauncefote – [pónszfut] angol 

pause – [póz] angol 
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pavane – [pavan] francia 

Pavarotti, Luciano – [pavarotti lucsánó] olasz 

Pavese, Cesare – [pavéze csezáre] olasz 

Pavesi, Carlo – [pavézi karló] olasz 

Pāvilosta – [páviloszta] lett 

pavor nocturnus – [pavor nokturnusz] latin 

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria – [pavlikofszka jasznozsefszka maria] lengyel 

Pawtucket – [pótakit] angol 

pax Romana – [pax rómána] latin 

pax vobiscum – [pax vóbiszkum] latin 

Paymer, David – [péjmer déjvid] angol 

Payne-Gaposchkin, Cecilia – [péjn geposkin szeszilja] angol 

Paynes – [péjnz] angol 

Payne, Sonny – [péjn szoni] angol 

paysage intime – [pejszázs entim] francia 

Pays-Bas – [peji ba] francia 

Pays-Basque – [peji baszk] francia 

Pays d’Albret – [peji dalbre] francial 

Pays de Caux – [peji dö kó] francia 

Pays de la Loire – [peji dö la loár] francia 

Pays de Retz – [peji dö resz] francia 

Pays du Fer – [peji dü fer] francia 

Pażdzior, Kazimierz – [pazsdzsor kazsimjezs] lengyel 

Paz Estenssoro, Victor – [pasz esztenszoró viktor] spanyol 

Paz, Octavio – [pasz oktávjó] spanyol 

PC [píszí] lásd personal computer 

Peach Blossom – [pícs bloszom] angol 

Peach Margaret – [pícs márgrit] angol 

Peachum – [pícsam] angol 

Peacocke, Thomas Love – [píkok tomasz lav] angol 

Peacock, Harry – [píkok heri] angol 

péage – [peázs] francia 

peak search – [pík szörcs] angol 

Peano, Giuseppe – [peánó dzsuzeppe] olasz 

Pearl Harbour – [pörl hárbor] angol 

Pearl Jones – [pörl dzsónz] angol 

Pears, Peter – [pírz píter] angol 

Peau de chagrin, Le lásd Le peau de chagrin 

Péaule – [peol] francia 

Pêcheurs de perles, Les lásd Les pêcheurs de perles 

Peciu Nou – [pecsu nou] román 

Peck, Gregory – [pek gregori] angol 

Peckham, John – [pekem dzson] angol 

pecten – [pekten] latin 

pectus recurvatum – [pektusz rekurvátum] latin 

Pécuchet – [peküsé] francia 

Pecunia non olet – [pekunia non olet] latin 
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Pedicularis silvatica – [pedikulárisz szilvatika] latin 

pediculophobia – [pedikulofóbia] latin 

pedigree – [pedigrí] angol 

Pedilanthus tithymaloides – [pedilantusz titimalojdész] latin 

Pedrell, Felipe – [pedrelj felipe] spanyol 

Pedro Crespo – [pedró kreszpó] spanyol 

Pedro del Rincón – [pedró del rinkon] spanyol 

Pedroso – [pedroszó] spanyol 

Peeblesshire – [píblz-sör] angol 

Peel, Sir Robert – [píl ször robert] angol 

Peenemünde – [pénemünde] német 

Peeperkorn – [péperkorn] holland 

peep show – [píp só] angol 

Peer Gynt – [peer jünt]; [per günt] norvég 

Peeters, Bonaventura – [pétersz bónaventura] holland 

Peeters, Flor – [pétersz flor] holland 

Peeters, Maurice – [pétersz morisz] holland 

Pegasus Express Worldwide – [pegaszosz ekszpresz vörldvájd] angol 

Pegasus volitans – [pegazusz volitansz] latin 

Péguy, Charles – [pegi sarl] francia 

Peirce, Benjamin – [pírsz bendzsemin] angol 

Peire Cardenal – [pejre kardenal] provanszál 

peius – [pejjusz] latin 

Peixe – [pejs] portugál 

Peixoto – [pejsotu] portugál 

Pelecanus onocrotalus – [pelekánusz onokrotalusz] latin 

Pelecus cultratus – [pelekusz kultrátusz] latin 

Pelé Edson do Nascimento – [pele etszon du naszimentu]; [pelé …] brazíliai portugál 

pêle-mêle – [pelmel] francia 

Pelham, Henry – [pelem henri] angol 

Pelham-Holles, Thomas – [pelem holisz tomasz] angol 

Péligot, Eugène Melchior – [peligó özsen melkjor] francia 

Pelléas et Mélisande – [peleász e melizand] francia 

Pellegrini, Giovan Battista – [pellegríni dzsovan battiszta] olasz 

Pelletier, Pierre Joseph – [peletjé pjer zsozef] francia 

Pellevoisin – [pelvoazen] francia 

Pellicioli, Mauro – [pellicsoli mauró] olasz 

Pellico, Silvio – [pellikó szilvió] olasz 

Pelliot, Paul – [peljo pol] francia 

Pellizza, Giuseppe – [pellicca dzsuzeppe] olasz 

Pelloutier, Denis – [pelutjé döni] francia 

Péloueyre, Jean – [peluer zsan] francia 

Pelouse, Léon Germain – [pöluz leon zsermen] francia 

Pelouze, Théophile Jules – [pöluz teofil zsül] francia 

Peltier, Jean – [peltjé zsan] francia 

Peltiphyllum peltatum – [peltifillum peltátum] latin 

pelvis – [pelvisz] latin 
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pelvis angusta – [pelvisz anguszta] latin 

Pelvoux – [pelvu] francia 

Pembroke – [pembruk] angol 

Pembroke Welsh Corgi – [pembruk vels korgi] angol 

pemphigus – [pemfigusz] latin 

pemphigus erythematosus – [pemfigusz eritématózusz] latin 

Peña de Francia – [penya de franszja] spanyol 

Peña, Diaz de la – [penya diasz de la] spanyol 

Peñafiel – [penyafjel] spanyol 

Penambuco – [penambukó] spanyol 

Peñarroya Pueblonuevo – [penyarroja pueblonuevó] spanyol 

Penates – [penátész] latin 

Pendennis – [pendenisz] angol 

pendentif – [pandantif] francia 

Pendlebury – [pendlböri] angol 

Pendyce, Horace – [pendájsz horisz] angol 

Penguin – [pengvin] angol 

Penha Garcia – [penya garszja] portugál 

Penhas Juntas – [penyas zsuntas] portugál 

Pénicaud, Jean – [penikó zsan] francia 

Peniche – [penis] portugál 

penis captivus – [penisz kaptívusz] latin 

Peñíscola – [penyiszkola] spanyol 

Penne-d’Agenais – [penn dazsöne] francia 

Penni, Gianfrancesco – [penni dzsanfrancseszkó] olasz 

Pennine Alfie – [penájn elfi] angol 

Pennine Jewel – [penájn dzsúel] angol 

Pennines – [penájnz] angol 

Pennisetum alopecuroides – [pennizétum alopé-kuroidész] latin 

pennsilfaanisch – [penszilfánis] német 

Pennsylvania – [penszilvénja] angol 

Penn, William – [pen viljem] angol 

Penny wise and pound fool(ish) – [peni vájz end paund fúl(is)] angol 

Peñón de Ifach – [penyon de ifacs] spanyol 

Peñón de Vélez – [penyon de velesz] spanyol 

Penrhyn – [penrin] angol 

Pensée de Coûfontaine – [panszé dö kufonten] francia 

Penstemon fruticosus – [pensztemon frutikózusz] latin 

Pentachondra pumilla – [pentakondra pumilla] latin 

Penzance – [penzensz] angol 

Penzing – [pencing] német 

Peoria – [piória] angol 

Pépin de Huy – [pepen dö üji] francia 

Pepratx, Justí – [pepracs zsuszti] katalán 

Pepusch, John – [pepus dzson] angol 

Pepys, Samuel – [pípsz szemjuel] v. [pepisz …] angol 

Peqin – [petyin] albán 
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Pérac, Étienne du – [perak etjenn dü] francia 

Perahia, Murray – [peraja mari]; [*… mörri] angol 

Peralejos de las Truchas – [peralehosz de lasz trucsasz] spanyol 

Per aspera ad astra – [per aszpera ad asztra] latin 

per assotiationem idearum – [per asszociációnem ideárum] latin 

Perca fluviatilis – [perka fluviátilisz] latin 

per capita – [per kapita] latin 

Perceval – [perszevál] francia 

Perceval, Spencer – [pörszivel szpenszer] angol 

Percheron – [persöron] francia 

Percier, Charles – [perszjé sarl] francia 

per conto – [per kontó] olasz 

percussio topographica – [perkusszió topografika] latin 

Percy, Ian – [pörszi íjen] angol 

Percy Piper – [pörszi pájper] angol 

Percy’s Pride – [pörsziz prájd] angol 

per definitionem – [per definíciónem] la-tin 

Perdidos – [perdidus] portugál 

Perdrix, toujours perdrix – [perdri tuzsur perdri] francia 

Pérec, Georges – [perek zsorzs] francia 

Pérec, Marie-Jose – [perek mari zsoz] francia 

Peregino – [peredzsínó] olasz 

Père Goriot, Le lásd Le Père Goriot 

Père-Lachaise – [per lasez] francia 

Pérez de Ayala, Ramón – [peresz de ajala ramon] spanyol 

Pérez de Cuellar, Javier – [peresz de kveljár havjer] spanyol 

Pérez Galdos, Benito – [peresz galdosz benitó] spanyol 

Pérez Jimenez, Marcos – [peresz himenesz markosz] spanyol 

Perez, Pascual – [peresz paszkval] spanyol 

Pérez Rosales, Vicente – [peresz roszalesz viszente] spanyol 

per fas et nefas – [per fász et nefász] latin 

Perfect Nails – [pörfikt néjlz] angol 

perfectum – [perfektum] latin 

performance – [performansz] angol 

Pergolesi, Giovanni Battista – [pergolézi dzsovanni battiszta] olasz 

perianthium – [periantium] latin 

pericardiomediastinitis – [perikardio-mediasztinitisz] latin 

pericarditis adhaesiva – [perikarditisz adhézíva] latin 

pericarditis constrictiva chronica – [perikarditisz konsztriktíva krónika] latin 

pericholecystitis – [peri-kolecisztitisz] la-tin 

Pericles – [periklész] görög 

Périer-Casimir, Jean Paul – [perjé kazimir zsan pól] francia 

perigastritis – [perigasztritisz] latin 

Périgord – [perigor] francia 

perigourdine – [perigurdin] francia 

Périgueux – [perigő] francia 

Peri, Jacopo – [péri jakopó] olasz 
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perillustris – [perillusztris(z)] latin 

perilymphaticus – [perilimfatikus(z)] latin 

perinephritis – [perinefritisz] latin 

periodontitis – [periodontitisz] latin 

Periophthalmus chrysospilos – [perioftalmusz krizoszpilosz] latin 

periosteum – [perioszteum] latin 

periostitis – [periosztitisz] latin 

periostitis ossificans – [periosztitisz osszifikansz] latin 

Periploca graeca – [periploka gréka] latin 

Periquito – [perikitu] portugál 

peristalticus – [perisztaltikus(z)] latin 

Peristeria elata – [peisztéria eláta] latin 

Peristrophe hyssopifolia – [perisztrofé hisz-szopifólia] latin 

perivesiculitis – [peri-vezikulitisz] latin 

Perkin, William Henry – [pörkin viljem henri] angol 

Perkins, Anthony – [pörkinz entoni] angol 

Perle d’Azur – [perl dazür] francia 

Permeke, Constant – [permeke konsztant] holland 

Permoser, Balthasar – [permózer baltazár] német 

Pernambucano, Juninho – [pernambukanu zsuninyu] portugál 

Pernambuco – [pernambuku] portugál 

per nefas – [per nefász] latin 

Pernelle – [pernel] francia 

Pernettya prostrata – [pernettia prosztráta] latin 

Pernis apivorus – [pernisz apivorusz] latin 

Pernod – [pernó] francia 

Per omnia saecula saeculorum – [per omnia székula székulórum] latin 

Perón, Isabel – [peron iszabel] spanyol 

Perón, Juan Domingo – [peron huan domingó] spanyol 

per os – [per ósz] latin 

Perosi, Lorenzo – [perózi lorencó] olasz 

Pérouges – [peruzs] francia 

per pedes apostolorum – [per pedesz aposztolórum] latin 

perpendicular style – [pörpendikjuler sztájl] angol 

Perpignan – [perpinyan] francia 

per procura – [per prokúra] latin 

Perrault, Charles – [peró sarl] francia 

Perréal, Jean – [pereal zsan] francia 

per rectum – [per rektum] latin 

Perret, Auguste – [pere ogüszt] francia 

Perrier, François – [perjé franszoa] francia 

Perrin d’Angicourt – [peren danzsikur] francia 

Perrin, Jacques – [peren zsak] francia 

Perrin, Jean-Baptiste – [peren zsan batiszt] francia 

Perronneau, Jean-Baptiste – [peronó zsan batiszt] francia 

Perros-Guirec – [perosz girek] francia 

Perrot D’Ablancourt, Georges – [peró dablankur zsorzs] francia 



 

507 

Perrot, Jules Joseph – [peró zsül zsozef] francia 

Perry, Matthew – [peri methjú] angol 

per saldo – [per szaldó] olasz 

Perse, Saint-John – [persz szenzson] francia 

Pershing, John Joseph – [pörsing dzson dzsózef] angol 

Persiani, Giuseppe – [perziáni dzsuzeppe] olasz 

Persil – [perszil] mesterséges 

Persius Flaccus, Aulus – [persziusz flakkusz aulusz] latin 

personal computer [pörsznel kompjúter] angol 

Persoff, Nehemiah – [pörszof níhemája] angol 

Persona – [persúna] svéd 

Personal Identification Number (PIN) – [pörsznel ájdentifikéjsn namber] angol 

persona non grata – [perszóna non gráta] latin 

perspiratio insensibilis – [perszpiráció inszenzibilisz] latin 

Perth – [pörth] angol 

Pertuis – [pertüi] francia 

pertussis – [pertusszisz] latin 

Perugia – [perúdzsa] olasz 

Perugino, Pietro – [perudzsínó pjetró] olasz 

Perutz, Max – [peruc maksz] német 

Peruzzi, Baldassare Tommaso – [perucci baldasszáre tommászó] olasz 

pesade – [pözád] francia 

pes anserinus – [pesz anszerínusz] latin 

pesante – [pezante] olasz 

Pesaro – [pezaró] olasz 

Pescara – [peszkára] olasz 

Pescennius Niger, Caius – [peszcenniusz niger kájusz] latin 

Peschel, Uwe – [pesl úve]; [pesel …] német 

Pescia – [pessa] olasz 

Pesellino, Francesco di Stefano – [pezellínó francseszkó di sztefanó] olasz 

peseta – [peszeta]; [pezeta] spanyol 

peso – [peszo]; [pezó] spanyol 

Peso da Régua – [peszu da regva] portugál 

Pesola, Väinö – [peszola vejnő] finn 

Pesquera de Duero – [peszkera de dueró] spanyol 

Pessac – [peszak] francia 

Pessanha, Camilo – [piszanya kamilu] portugál 

Pessard, Émile – [peszár emil] francia 

Pesserotti, Bartolomeo – [pesszerotti bartolómeó] olasz 

Pessoa, Fernando – [piszoa fernandu]; [pesszoa …] portugál 

Pestalozzi, Johann Heinrich – [pesztalocci johan hejnrih] német 

Peste, La lásd La peste 

Pester Lloyd – [peszter lojd] német 

Pestisu Mic – [pesztiszu mik] román 

Pétain, Henri-Philippe – [peten anri filip] francia 

Petäjäjärvi – [petejejervi] finn 

Pétange – [petanzs] francia 
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pétanque – [petank] francia 

Petasites albus – [petazitész albusz] latin 

Peterborough – [píterboró] angol 

Peter Grimes – [píter grájmz] angol 

Peterloo – [píterló] angol 

Peter Schlemihl – [péter slemíl] német 

Peterson, Oscar – [píterszon oszkár] angol 

Peter Sparkes – [píter szpárksz] angol 

Peter Walsh – [píter vols] angol 

Petit Bois – [pöti boa] francia 

Petite de Hollande – [pötit dö oland] francia 

Petite France – [pötit fransz] francia 

Petition of Rights – [petisn av rájtsz] an-gol 

petitio principii – [petíció principii] latin 

petit mal – [pöti mál] francia 

Petit Palais – [pöti pale] francia 

Petit, Pascale – [pöti paszkal] francia 

Petit Point – [pöti poen] francia 

Petit Roland – [pöti rolan] francia 

Petraea volubilis – [petréa volúbilisz] latin 

Petrarca, Francesco – [petrarka francseszkó] olasz 

Petrascheck, Walter – [petrasek valter] német 

Petraşcu, Gheorghe – [petrasku george] román 

Petrassi, Goffredo – [petrasszi goffrédó] olasz 

Petrauskas – [petrauszkasz] litván 

Petrescu, Camil – [petreszku kamil] román 

Petrescu, Ştefan – [petreszku stefan] román 

Petrescu, Virgil – [petreszku virdzsil] román 

Petreştii de Jos – [petrestyi de zsosz] román 

Petrie, William – [pítri viljem] angol 

Petrified Forest – [petrifájd foriszt] angol 

Petronius Arbiter, Gaius – [petróniusz arbiter gájusz] latin 

Petrophytum caespitosum – [petrofitum ceszpitózum] latin 

Petroşeni – [petroseny] román 

Petroşniţa – [petrosnica] román 

Petruchio – [petrukjó] olasz; [pitrúkió] angol 

Petty, Sir William – [peti ször viljem] angol 

Pétursson, Hallgrímur – [pjetürszon hadlgrimür] izlandi 

Peu de gens savent être vieux – [pő dö zsan szavt etr vjő] francia 

Peuerl, Paul – [pajerl paul] német 

Peugeot, Armand – [pözsó arman] francia 

Peurbach, Georg von – [pajerbah georg fon] német 

Pevsner, Antoine – [pevszner antoan] francia 

pexis – [pekszisz] latin 

Peyrehorade – [perorad] francia 

Peyriac-Minervois – [perjak minervoa] francia 

Peyrissac, Jean – [periszak zsan] francia 



 

509 

Peyronnet, Dominique – [perone dominik] francia 

Peyruis – [perüi] francia 

Pézenas – [pezönasz] francia 

Pfeiffer, Michelle – [pfefer misel] francia 

Pfitzner, Hans – [pficner hansz] német 

Pforzheim – [pforchejm] német 

PGA lásd Professional Graphics Adapter 

Phacelia campanularia – [facélia kampanulária] latin 

Phacochoreus aethiopicus – [fakokoreusz etiopikusz]; [fakohorea …] latin 

phacocystectomia – [fakociszt-ektómia] latin 

phacosclerosis – [fakoszklerózis(z)] latin 

Phaedra – [fédra] latin; [phaidra] görög 

Phaedranthus buccinatorius – [fédrantusz bukcinatóriusz] latin 

Phaedrus, Gaius Iulius – [fédrusz gájusz júliusz] latin 

phaenocopia – [fenokópia] latin 

phaeochromocyta – [feokromocita] latin 

Phaiophleps biflora – [fajjoflepsz biflóra] latin 

Phalacrocorax carbo – [falakrokoraksz karbó] latin 

Phalaenopsis equestris – [falénopszisz ekvesztrisz] latin 

phalangectomia – [falangektómia] latin 

phalanx – [falanksz] latin 

Phalaris picta – [falárisz pikta] latin 

phallodynia – [fallodínia] latin 

Phallus impudicus – [fallusz impudikusz] latin 

Pham Đinh Hô – [fam diny hó] vietnami 

Pham Ngoc Thach – [fam ngok taty] vietnami 

Pham Van Đong – [fam van dong] vietnami 

Phan Châu Trinh – [fan csáu csiny] vietnami 

phantasiophrenia – [fantaziofrénia] latin 

Pharisienne, La lásd La pharisienne 

pharmacopsychopathologia – [farmako-psziho-patológia] latin 

pharmacy – [farmeszi] angol 

pharyngitis catarrhalis – [faringitisz katarrálisz] latin 

pharyngospasmus – [faringoszpazmusz]; [faringospazmus] latin 

pharynx – [farinksz] latin 

Phascolarctos cinereus – [faszkolarktosz cinereusz] latin 

Phase Alternation Line (PAL) – [féjz olternéjsn lájn] angol 

Phaseolus coccineus – [fazeólusz kokcineusz] latin 

Phasianus colchicus – [faziánusz kolhikusz] latin 

Phausis splendidula – [fauzisz szplendidula] latin 

PhD – [péhádé, píéjcsdí] angol 

Phegopteris connectilis – [fegopterisz konnektilisz] latin 

Phellodendron chinense – [fellodendron kinenze] latin 

Phelps, Edmund – [felpsz edmund] angol 

Phelps, Michael – [felpsz májkl] angol 

Phelsuma quadriocellata – [felszuma kvadriocelláta] latin 

Philadelphia – [filedelfia] angol 
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Philadelphia Eagles – [filedelfia íglz] angol 

Philadelphus coronarius – [filadelfusz koronáriusz] latin 

Philaeus chrysops – [filéusz krizopsz] latin 

Philageria veitchii – [filagéria vejcsii] latin 

Philaneus spumarius – [filaneusz szpumáriusz] latin 

Philario – [filárió] angol 

Phileas Fogg – [fájliesz fog] angol 

Philesia magellanica – [filézia magellánika] latin 

Philine – [filin] francia 

Philinte – [filent] francia 

Philipe, Gérard – [filip zserár] francia 

Philip Morris – [filip morisz] angol 

Philipp Chandos – [filip csendosz] angol 

Philippe Clercy – [filip klerszi] francia 

Philippeaux – [filipó] francia 

Philippousis, Mark – [filipuszisz márk] angol 

Philip Quarles – [filip kvárlz] angol 

Phillimore – [filimór] angol 

Phillips, William – [filipsz viljem] angol 

Phillyrea angustifolia – [fillirea angusztifólia] latin 

Philocomasium – [filokomázium] latin 

Philodendron scandens – [filodendron szkandensz] latin 

Philologiae Doctor (PhD) – [filológié doktor] latin 

Philomachus pugnax – [filomahusz pugnaksz] latin 

Philostrat – [filosztrát] angol 

Philotis – [philotisz] v. [filótisz] görög 

Philotus – [filótusz] angol 

Phizackerley – [fizekerli] angol 

phlebarteriectasia – [flebartéri-ektázia] latin 

Phlebodium aureum – [flebódium aureum] latin 

phlebostenosis – [flebosztenózis(z)] latin 

phlegma – [flegma] latin 

phlegmasia – [flegmázia] latin 

phlegmasia coerulea dolens – [flegmázia cőrulea dolensz] latin 

phlegmone – [flegmoné] latin 

Phloeophana longirostis – [flöofána longirosztrisz] latin 

Phlox caespitosa – [floksz ceszpitóza] latin 

phlyctaenosus – [flikténózus(z)] latin 

phobophobia – [fobofóbia] latin 

Phocyclides bicolor – [fociklidész bikolor] latin 

Phoebe – [phoibé] görög; [főbe] latin; [fíbi] angol 

Phoebus – [phoibosz] görög; [főbusz] latin; [febüsz] francia; [fíbusz] angol 

Phoenicopterus roseus – [főnikopterusz rózeusz] latin 

Phoenicurus ochrurus – [főnikúrusz okrúrusz] latin 

Phoenix – [phoinix] v. [fojniksz] görög; [főniksz] latin; [fíniksz] angol 

Phoenix dactylifera – [főniksz daktilifera] latin 

phon – [fon] mesterséges 
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phonendoscopium – [fonendoszkópium] latin 

phonocardiographia – [fono-kardiográfia] latin 

phonola – [fonola] latin 

Phormium cookianum – [formium kukiánum] latin 

phosphataemia – [foszfatémia] latin 

phot – [fot] mesterséges 

Photinia serratifolia – [fotínia szerrátifólia] latin 

Photoblepharon palpebratus – [fotoblefaron palpebrátusz] latin 

photoerythema – [fotoeritéma] latin 

Phragmatobia fuliginosa – [fragmatobia fuliginóza] latin 

Phragmipedium caudatum – [fragmipédium kaudátum] latin 

phrenoptosis – [frenoptózis(z)] latin 

phrenospasmus – [frenoszpaszmusz]; [frenospazmus] latin 

Phryne – [frájní] angol 

Phrynia – [frinia] latin 

Phrynosoma cornutum – [frinoszóma kornútum] latin 

phthisis bronchialis – [ftízisz bronhiálisz] latin 

Phuopsis stylosa – [fuopszisz sztilóza] latin 

Phu Yen – [fu jen] vietnami 

phycomycetes – [fikomicetész] latin 

Phygelius capensis – [figeliusz kapenzisz] latin 

Phylliopsis hillieri – [filliopszisz hillieri] latin 

Phyllitis scolopendrium – [fillitisz szkolopendrium] latin 

Phyllocladus aspleniifolius – [fillokladusz aszplénii-fóliusz] latin 

Phyllocrania paradoxa – [fillokránia paradoksza] latin 

Phyllodoce coerulea – [fillodoce cőrulea] latin 

Phyllopertha horticola – [filloperta hortikola] latin 

Phyllopterix eques – [fillopteriksz ekvesz] latin 

Phylloscopus collybita – [filloszkopusz kollibita] latin 

Phylloscopus sibilatrix – [filloszkopusz szibilatriksz] latin 

Phyllostachys aureosulcata – [fillosztahisz aureoszulkáta] latin 

Phyllothamnus erectus – [fillotamnusz erektusz] latin 

Phyllurus cornutus – [fillúrusz kornútusz] latin 

phylogenesis – [filogenezis(z)] latin 

Physalia physalis – [fizália fizálisz] latin 

Physeter macrocephalus – [fizéter makrocefalusz] latin 

physicotherapia – [fiziko-terápia] latin 

physiotherapia – [fizio-terápia] latin 

Physocarpus opulifolius – [fizokarpusz opulifóliusz] latin 

Physoplexis comosa – [fizoplekszisz komóza] latin 

Physostegia virginiana – [fizosztégia virginiána] latin 

Phytalmia alcicornis – [fitalmia alcikornisz] latin 

Phyteuma comosum – [fiteuma komózum] latin 

phytocoenosis – [fitocönózis(z)] latin 

phytohaemagglutinin – [fito-hemagglutinin] latin 

Phytolacca clavigera – [fitolakka klávigera] latin 

phytopathologia – [fito-patológia] latin 
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phytotomia – [fitotómia] latin 

pia causa – [pia kauza] latin 

Piacenza – [pjacsenca]; [pijacsenca] olasz 

piacevole – [pjacsévole] olasz 

pia fraus – [pia frausz] latin 

Piaget, Jean – [pjazse zsan]; [piazse …] francia 

Pialat, Maurice – [pjala morisz] francia 

Pian, Brigitte – [pian brizsit] francia 

pianissimo – [pjanisszimó]; [pianisszimó] olasz 

Piast – [pjaszt] lengyel 

Piaţa Independenţei – [pjaca indepependenceji] román 

Piaţa Republicii – [pjaca republicsi] román 

Piaţa Victoriei – [pjaca viktorjej] román 

Piatigorsky, Gregor – [pjatigorszki gregor] angol 

Piatra Carailui – [pjatra karajluji] román 

Piatra Neamţ – [pjatra njamc] román 

Piaubert, Jean – [pjober zsan] francia 

Piave, Francesco Maria – [pjáve francseszkó maria]; [piáve …] olasz 

Piazza, Callisto – [pjacca kallisztó] olasz 

Piazza dei Mercanti – [pjacca deji merkanti] olasz 

Piazza dei Signori – [pjacca deji szinyóri] olasz 

Piazza della Signoria – [pjacca della szinyórija] olasz 

Piazza di Spagna – [pjacca di szpannya] olasz 

Piazza Indipendenza – [pjacca indipendenca] olasz 

Piazzale Michelangelo – [pjaccále mikelandzseló] olasz 

Piazza Maggiore – [pjacca maddzsóre] olasz 

Piazza Montecitorio – [pjacca montecsitórjó] olasz 

Piazza Navona – [pjacca navona] olasz 

Piazza San Marco – [pjacca szan markó] olasz 

Piazza Venezia – [pjacca venécja] olasz 

Piazzetta, Giovanni Battista – [pjaccetta dzsovanni battiszta] olasz 

Piazzi, Giuseppe – [pjacci dzsuzeppe] olasz 

Piazzola sul Brenta – [pjaccola szul brenta] olasz 

Picabia, Francis – [pikábja franszisz] spanyol 

Picacho de Veleta – [pikacsó de veleta] spanyol 

Picard, Émile – [pikár emil] francia 

Picardie – [pikardi] francia 

Picard, Jean – [pikár zsan] francia 

pícaro – [pikaró] spanyol 

Picart, Bernard – [pikár bernár] francia 

Picart le Doux, Jean – [pikár lö du zsan] francia 

Picasso, Pablo Ruiz – [pikasszó pavló ruisz]; [… pabló …] spanyol 

Piccadilly – [pikedili] angol 

Piccadilly Circus – [pikedili szörkasz] angol 

Piccard, Auguste – [pikár ogüszt] francia 

Piccini, Nicola – [piccsíni nikola] olasz 

Piccoli, Michel – [pikoli misel] francia 



 

513 

Piccolomini, Enea Silvio de – [pikkolomini enea szilvió de] olasz 

Pic d’Anie – [pik dani] francia 

Picea abies – [picea abiesz] latin 

Picea echiniformis – [picea ehiniformisz] latin 

Picerno – [picsernó] olasz 

Pichegru, Jean Charles – [pisgrü zsan sarl] francia 

Pichones – [picsonesz] spanyol 

Pichot – [pisó] francia 

Pichucalco – [picsukalkó] spanyol 

Pickering, Edward Charles – [pikering edvárd csárlz] angol 

Pickett, Philip – [pikit filip] angol 

Pickford, Mary – [pikford meeri] angol 

pick-up – [pikap]; [*piköp] angol 

Pickwick, Samuel – [pikvik szemjuel] angol 

Pic Monturull – [pik monturulj] katalán 

Pico della Mirandola, Giacomo – [píkó della mirandola dzsakomó] olasz 

Pico Fogo – [piku fogu] portugál 

Picquigny – [pikinyi] francia 

Picrasma quassioides – [pikrazma kvasz-szioidész] latin 

Picrochole – [pikrokol] francia 

picrogeusia – [pikrogeuzia] latin 

Pictor Ignotus – [piktor ignotusz] latin 

Picture of Dorian Gray, The lásd The Picture of Dorian Gray 

Picus – [pikusz] latin 

Pidgeon, Walter – [pidzson volter] angol 

Pidgin English – [pidzsin inglis] angol 

pièce de résistence – [pjesz dö rezisztansz] francia 

pièce touchée – [pjesz tusé] francia 

pièce unique – [pjesz ünik] francia 

Pieck, Wilhelm – [pík vilhelm] német 

pied noir – [pje noár] francia 

Pieksämäki – [piekszemeki] finn 

Pieniny – [pjenyini] lengyel 

pieno – [pjénó] olasz 

Pierce, Franklin – [pírsz frenklin] angol 

Pierce, Mary – [pírsz meeri] angol 

piercing – [pírszing] angol 

Pieris brassicae – [pierisz brasszicé] latin 

Pierleone, Pietro – [pjerleóne pjetro] olasz 

Piero della Francesca – [pjeró della francseszka] olasz 

Piero di Cosimo – [pjeró di koszimó] olasz 

Piero di Giovanni Tedesco – [pjeró di dzsovanni tedeszkó] olasz 

Pierre Costals – [pjer kosztal] francia 

Pierre de Chelles – [pjer dö sel] francia 

Pierre de Craon – [pjer dö kraon] francia 

Pierre Dumaine – [pjer dümen] francia 

Pierrefeu-du-Var – [pjeröfő dü var] francia 
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Pierrefitte-sur-Aire – [pjeröfit szür er] francia 

Pierrefond – [pjeröfon] francia 

Pierre Mercadier – [pjer merkadjé] francia 

Pierre Saint Martin – [pjer szen marten] francia 

Pierre Vernier – [pjer vernjé] francia 

Pierrot-le-fou – [pjero lö fu] francia 

Pierson, Brigitte – [pjerszon brizsit] francia 

Piers Plowman – [pírsz plaumen] angol 

Piešťany – [pjestyani] szlovák 

Pietas – [pietász] latin 

Pietermaritzburg – [pítermaricbörh] afrikaans 

Pietrangeli, Antonia – [pjetrandzseli antónió] olasz 

Pietro Crespi – [pjetró kreszpi] olasz 

Pietro da Cortona – [pjetró da kortóna] olasz 

Pietro dei Cerroni – [pjetró deji cserróni] olasz 

Pietro dei Morroni – [pjetró deji morróni] olasz 

Pietro di Giovanni d’Ambrogio – [pjetró di dzsovanni dambrodzsó] olasz 

Pietro di Puccio – [pjetró di puccsó] olasz 

Pieve di Cadore – [pjeve di kadóre] olasz 

Pieve di Cento – [pjéve di csento] olasz 

Pieve di San Giovanni – [pjéve di szan dzsovanni] olasz 

Pieyre de Mandiargues, André – [pjer dö mandiárg andré] francia 

Pigalle, Jean-Baptiste – [pigal zsan batiszt] francia 

Pigault-Lebrun, Jean – [pigó löbrön zsan] francia 

Piggy – [pigi] angol 

Pignatelli, Bernardo – [pinyatelli bernardó] olasz 

Pignon, Édouard – [pinyon eduár] francia 

Pigou, Arthur Cecil – [pigó árthur szeszil] angol 

Pigüe – [pigve] spanyol 

Pijper, Willem – [pejper villem] holland 

Pilbeam, Nova – [pilbím nóva] angol 

Pileostegia viburnoides – [pileosztégia viburnoidész] 

Pillement, Jean-Baptiste – [pijman zsan batiszt] francia 

Pillet, Julien – [pije zsüljen] francia 

Pilon, Germain – [pilon zsermen] francia 

Pilosocereus palmeri – [pilózocereusz palmeri] latin 

Pilote de guerre – [pilot dö ger] francia 

Piloty, Karl von – [pilóti karl fon] német 

Pilsner Urquell – [pilzner urkvel] német 

Piłsudski, Józef – [pilszucki juzef] lengyel 

Piltdown – [piltdaun] angol 

Pilumnus – [pilumnusz] latin 

Pimlico – [pimlikó] angol 

PIN lásd Personal Identification Number 

Pinacoteca Nazionale – [pinakotéka nacjonále] olasz 

Piña de Campos – [pinya de kamposz] spanyol 

Pinaigrier, Robert – [pinegrié rober] francia 
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Pincio – [pincsó] olasz 

pineapple – [pájnepl] angol 

Pine Bluff – [pájn blaf] angol 

Pine Ridge – [pájn ridzs] angol 

Pines, David – [pájnz déjvid] angol 

Pinguicula caudata – [pingvikula kaudáta] latin 

Pinheiro Machado – [pinyejru masádu] portugál 

Pinhel – [pinyel] portugál 

Pink Dawn – [pink dón] angol 

Pink Floyd – [pink flojd] angol 

Pink Ice – [pink ájsz] angol 

Pink Jewel – [pink dzsúel] angol 

Pink Perfection – [pink pörfeksn] angol 

Pink Spangles – [pink szpenglz] angol 

Pinocchio – [pinokkjó]; [pinokkió] olasz 

Pinochet Ugarte, Augusto – [pinocset ugarte augusztó] spanyol 

Pinosa – [pinóza] olasz 

Pinot blanc – [pino blan] francia 

Pinot gris – [pino gri] francia 

Pinot noir – [pino noár] francia 

Pinsaguel – [penszagel] francia 

Pinsent, Matthew – [pinszent methjú] angol 

Pintilie, Lucian – [pintilje lucsian] román 

Pinto, Fernão – [pintu fernaun] portugál 

Pinturicchio – [pinturikkjó] olasz 

pin-up girl – [pinap görl] angol 

Pinus sylvestris – [pinusz szilvesztrisz] latin 

Pinzón, Vicente Yáñez – [pinszon viszente janyesz] spanyol 

Piombino – [pjombínó] olasz 

Piombo, Sebastiano de – [pjombó szebasztjánó de] olasz 

Pioneer – [pájonír] angol 

Piove di Sacco – [pjóve di szakkó] olasz 

Piovesco, Cosimo – [pjoveszkó koszimó] olasz 

pipeline – [pájplájn] angol 

Piper, John – [pájper dzson] angol 

Pipes, Richard – [pájpsz ricsárd] angol 

Piptanthus laburnifolius – [piptantusz laburnifóliusz] latin 

Piquet, Nelson – [piket nelzon]; [piké …] angol 

Pirandello, Luigi – [pirandelló luídzsi] olasz 

Piranesi, Giovanni Battista – [piranézi dzsovanni battiszta] olasz 

piranha – [piranya] portugál 

Pirbright Rose – [pörbrájt róz] angol 

Pirckheimer, Willibald – [pirkhejmer vilibald] német 

Pire, Dominique – [pír dominik] francia 

Pirenne, Henri – [pirenn anri] francia 

Pires, José Cardoso – [piris zsuze kardoszu] portugál 

Piriac-sur-Mer – [pirjak szür mer] francia 
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Pirithous – [peirithoósz] görög 

pirorheum – [piroreum] latin 

pirrichius – [pirrikiusz] latin 

Pirttikylä – [pirtiküle] finn 

Pisa – [písza]; [píza] olasz 

Pisagua – [piszagva] spanyol 

Pisanello – [pizanelló] olasz 

Pisani, Giuseppe – [pizáni dzsuzeppe] olasz 

Pisano, Giovanni – [pizánó dzsovanni] olasz 

Pisano, Niccolò – [pizánó nikkoló] olasz 

Pisaura mirabilis – [pizaura mirábilisz] latin 

Piscator, Erwin – [piszkátor ervin] német 

Piscem natare doces – [piszcem natáre docesz] latin 

Pisces – [piszcesz] latin 

Pişchia – [piskia] román 

piscicultura – [piszcikultúra] latin 

piscina – [piszcina] latin 

Pisciotta – [pisotta] olasz 

Pisis, Filippo de – [píszisz filippó de] olasz 

Pisistratus – [pejszisztrátosz] görög 

Piso, Caius Calpurnius – [piszó kájusz kalpurniusz] latin 

Pisogne – [piszonnye] olasz 

Pisonia umbellifera – [pizónia umbellifera] latin 

Pissarro, Camille – [piszaró kamil] francia 

pissoir – [piszoár] francia 

Pissouri – [pisszuri] görög 

Pistia stratiotes – [pisztia sztraciotész] latin 

Pisticci – [piszticcsi] olasz 

Pistocchi, Francesco – [pisztokki francseszkó] olasz 

Pistoia – [pisztojja] olasz 

Pistol – [pisztol] angol 

Pistor – [pisztor] latin 

Pitäjänmäki – [pitejenmeki] finn 

Pitcairn – [pitkern] angol 

Pitcairnia heterophylla – [pitkernia heterofilla] latin 

Piteşti – [pitesty] román 

Pithecanthropus erectus – [pitekantropusz erektusz] latin 

Pitichinaccio – [pitikinaccsó] olasz 

Pitoëff, Georges – [pitoef zsorzs] francia 

Pitot, Henri – [pito anri] francia 

Pitré, Giuseppe – [pitre dzsuzeppe] olasz 

Pitreich, Heinrich – [pitrejh hejnrih] német 

Pitt Crowley – [pit króli] angol 

Pittsburg Steelers – [pitszbörg sztílerz] angol 

Pitt, William – [pit viljem] angol 

pityriasis – [pitiriázis(z)] latin 

pityriasis versicolor – [pitiriázisz verzikolor] latin 
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Pityrogramma chrysophylla – [pitirogramma krizofilla] latin 

più – [pjú] olasz 

pium desiderium – [pium dezidérium] latin 

Pizarro, Francisco de – [piszarró fransziszkó de]; [pizarró …] spanyol 

Piz Buin – [pic bujn] német-ladin 

pizza – [picca]; [pidza]; [*pizza] olasz 

Pizza Hut – [picca hat] angol 

pizzeria – [picceria] olasz 

pizzicato – [piccikátó] olasz 

Pizzoli, Gioacchino – [piccoli dzsoakkínó] olasz 

Pizzolo, Nicolò – [piccoló nikoló] olasz 

Place des Vosges – [plasz de vozs] francia 

Place de Tertre – [plasz dö tertr] francia 

Place d’Iena – [plasz djéna] francia 

placenta succenturiata – [placenta szukcenturiáta] latin 

Place Pigalle – [plasz pigal] francia 

Place Royale – [plasz roajal] francia 

Plagianthus divaricatus – [plagiantusz divarikátusz] latin 

Plai Cu – [plaj ku] vietnami 

Plaimpied-Givaudins – [plempje zsivoden] francia 

plaisir – [plezír] francia 

Plancenoit – [planszönoa] francia 

planchette – [planset] francia 

Planchon, Roger – [planson rozsé] francia 

Planck, Max – [plank maksz] német 

planctus – [planktusz] latin 

Planish, Gideon – [plenis gidion] angol 

Plankenhorst Alfonsine – [plankenhorszt alfonzíne] német 

Planquette, Jean Robert – [planket zsan rober] francia 

Plantagenet – [plentedzsinit]; [plantadzsenet] angol 

Plantagenêt – [plantazsöne] francia 

Plantin, Christophe – [planten krisztof] francia 

plaque mouqueuse – [plak mukőz] francia 

Plasencia – [plaszenszia] spanyol 

plasmocytoma – [plazmocitóma] latin 

plastiqueur – [plasztikőr] francia 

Plaswijckpark – [plaszvejkpark] holland 

Płaszów – [plasuf] lengyel 

plat du jour – [pla dü zsúr] francia 

Plateau, Joseph Antoine – [plató zsozef antoan] francia 

plateresco – [platereszkó] spanyol 

Plathelminthes – [plathelmintesz] latin 

Plath, Sylvia – [pleth szilvia] angol 

plattdeutsch – [platdajcs] német 

Platts-Mills, Barney – [pletsz milz bárni] angol 

Platycaria strobilacea – [platikária sztrobilácea] latin 

platycephalia – [platicefália] latin 
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Platycercus adscitus – [platicerkusz adszcitusz] latin 

Platycercus icterotis – [platicerkusz ikterotisz] latin 

Platycerium bifurcatum – [platicérium bifurkátum] latin 

Platycodon grandiflorus – [platikodon grandiflórusz] latin 

platyrhinia – [platirínia] latin 

platyspondylosis – [platiszpondilózis(z)] latin 

Platystemon californicus – [platisztemon kalifornikusz] latin 

Plautus, Titus Maccius – [plautusz titusz makciusz] latin 

Pļaviņas – [pljavinyasz] lett 

Playa Azul – [plaja aszul] spanyol 

Playas de Castellón – [plajasz de kaszteljon] spanyol 

playback – [pléjbek] angol 

playboy – [pléjboj] angol 

plaza – [pláza] angol-spanyol 

Plaza de España – [plasza de eszpanya] spanyol 

Pleasance, Donald – [plezensz dóneld] angol 

Pleasantville – [plezntvil] angol 

Pleaux – [pló] francia 

plebiscitum – [plebiszcitum] latin 

plebs – [plebsz] latin 

Plecotus auritus – [plekotusz auritusz] latin 

Plectranthus coleoides – [plektantrusz koleoidész] latin 

Plectrophenax nivalis – [plektrofenaksz niválisz] latin 

Pléiade – [plejád] francia 

Pléiades du Sud – [plejád dü szüd] francia 

plein air – [plener] francia 

Pleioblastus viridistriatus – [plejjoblasztusz viridisztriátusz] latin 

Pleiospilos simulans – [pleioszpilosz szimulansz] latin 

pleochromaticus – [pleokromatikus(z)] latin 

Pleşcuta – [pleskuta] román 

Plesiosaurus – [plezioszaurusz] latin 

Plesiosaurus dolichodeirus – [plezioszaurusz dolihodejrusz] latin 

Plessey – [pleszi] angol 

Plesu, Andrei – [pleszu andrej] román 

plethysmographia – [pletizmográfia] latin 

Pleumeur-Bodon – [plömőr bodon] francia 

pleureuse – [plörőz] francia 

pleuritis – [pleuritisz] latin 

pleuritis adhaesiva – [pleuritisz adhézíva] latin 

pleurobronchitis – [pleurobronhitisz] latin 

Pleurothallis grobyi – [pleurotallisz gróbii] latin 

plexus haemorrhoidalis – [plekszusz hemorroidálisz] latin 

Pleyel, Ignaz – [plejjel ignác] német 

plica lacrimalis – [plika lakrimálisz] latin 

Plimsoll, Samuel – [plimszol szemjuel] angol 

Plinio Designori – [plínió deszinyóri] olasz 

Plinius Caecilius, Caius – [plíniusz céciliusz kájusz] latin 
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Plinius Secundus, Caius – [plíniusz szekundusz kájusz] latin 

Ploërmel – [ploermel] francia 

Ploieşti – [plojestj] román 

Plomb du Cantal – [plom dü kantal] francia 

Plombières-les-Bains – [plombjer le ben] francia 

Plonéour-Lanvern – [ploneur lanvern] francia 

Plouay – [plue] francia 

Ploudalmézeau – [pludalmezó] francia 

Plouégat-Moysan – [pluega moaszan] francia 

Ploué, Jean-Pierre – [plué zsan pjer] francia 

Plouescat – [plueszka] francia 

Plougastel – [plugasztel] francia 

Plouguenast – [plugönaszt] francia 

Plouigneau – [pluinyó] francia 

Plowright, Joan – [plórájt dzsón] angol 

Plozévet – [plozeve] francia 

Pluméliau – [plümelió] francia 

Plumenail, Lionel – [plúmnéjl lájonel] angol 

Plumstead – [plamsztid] angol 

pluralis maiestatis – [plurálisz majesztátisz] latin 

pluralis modestiae – [plurálisz modesztié] latin 

Plusiotis resplendens – [pluziótisz reszplendensz] latin 

Plus je vis d’étrangers, plus j’aimai ma patrie – [plü zsö vi detranzsé plü zseme ma patri] 

francia 

plusquamperfectum – [pluszkvamperfektum] latin 

Pluvigner – [plüvinyé] francia 

pluviôse – [plüvióz] francia 

Plymouth – [plimoth] angol 

Plzeň – [plzeny] cseh 

pneumococcus – [pneumokokkusz] latin 

pneumoconiosis – [pneumo-koniózis(z)] latin 

pneumorrhagia – [pneumorrágia] latin 

Pniewy – [pnyevi] lengyel 

Poarta Sălajului – [poarta szölazsuluji] román 

Pocahontas – [pokehontasz] angol 

Pocetti, Bernardino – [pocsetti bernardínó] olasz 

pochette – [poset] francia 

Poços de Caldas – [poszusz di kaldasz] brazíliai portugál 

Poczta Główna – [pocsta gluvna] lengyel 

Podalyria calyptrata – [podalíria kaliptráta] latin 

Poděbrad – [pogyebrad] cseh 

podesta – [podeszta] olasz 

Podgórze – [podguzse] lengyel 

Podiceps ruficollis – [podicepsz rúfikollisz] latin 

Podlužany – [podluzsani] szlovák 

Podocarpus macrophyllus – [podokarpusz makrofillusz] latin 

Podophyllum hexandrum – [podofillum hekszandrum] latin 
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Poecilocorus latus – [pőcilokórusz látusz] latin 

Poe, Edgar Allan – [pó edgár elen] an-gol 

Poelaert, Joseph – [púlárt józef] holland 

Poel, Egbert van der – [pul ehbert fander] holland 

Poelenburgh, Cornelis van – [púlenbörh kornélisz fan] holland 

Poeltenberg – [pöltenberg] magyar 

Poelzig, Hans – [pölcig hansz] német 

poena talionis – [pőna taliónisz] latin 

Poephila acuticauda – [pőfila akutikauda] latin 

poésie pure – [poezi pűr] francia 

poeta doctus – [poéta doktusz] latin 

poeta laureatus – [poéta laureátusz] latin 

Poeta non fit sed nascitur – [poéta non fit szed naszcitur] latin 

poète maudit – [poet modi] francia 

poetica licentia – [poétika licencia] latin 

Pogăceaua – [pogöcsaua]; [pogacsaua] román 

Poggibonsi – [poddzsibonszi] olasz 

Poggini, Gianpaolo – [poddzsíni dzsampaoló] olasz 

Poggio Bracciolini, Gian Francesco – [poddzsó braccsolíni dzsan francseszkó] olasz 

Poggireale – [poddzsireále] olasz 

Poglietti, Alessandro – [poljetti alesszandró] olasz 

Pogson, Norman Robert – [pogzon normen robert] angol 

Pohjola, Liisa – [pohjola lísza] finn 

Pohl, Robert – [pól róbert] német 

Poiana Blenchii – [pojana blenki] román 

Poiana Răchiţelii – [pojana rökiceli]; [… rakiceli] román 

Poiana Ruscă – [pojana ruszka] román 

Poicephalus senegalus – [pojcefalusz szenegalusz] latin 

Poilly, François – [poaji franszoa] fran-cia 

poilu – [poalü] francia 

Poincaré, Henri – [poenkaré anri] francia 

Poincaré, Raymond – [poenkaré remon] francia 

Poins – [pojnz] angol 

Poinsettia pulcherrima – [pojnszettia pulkerrima] latin 

Poinsot, Louis – [poenszó lui] francia 

Point Counter Point – [pojnt kaunter pojnt] angol 

Point d’Alencon – [poen dalanszon] francia 

point de chainette – [poen dö senet] francia 

point d’honneur – [poen donőr] francia 

Pointe-à-Pitre – [poent a pitr] francia 

Pointe-Noire – [poent noár] francia 

pointe sèche – [poent szes] francia 

pointillista – [poentilista] francia 

pointillizmus – [poentilizmus] francia 

Poiré, Emmanuel – [poaré emanüel] francia 

Poiret, Jean – [poare zsan] francia 

Poirot, Hercule – [poaró erkül] francia 
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poise – [poáz] francia 

Poiseuille, Jean Louis Marie – [poazöj zsan lui mari] francia 

Poisson, Siméon Denis – [poaszon szimeon döni] francia 

Poissy – [poaszi] francia 

Poitier, Sidney – [poátjéj szidni] angol-francia 

Poitiers – [poatjé] francia 

Poitou-Charentes – [poatu sarant] francia 

Poitrenaud, Jacques – [poatrönó zsak] francia 

Pojezierze Mazurskie – [pojezsezse mazurszkje] lengyel 

Polak, węgier dwa bratanki i do sabły i do sklanki – [polak vengjer dva bratanki i do 

szabli i do szklanki] lengyel 

Polana Głodówka – [polana glodufka] lengyel 

Polański, Roman – [polanyszki roman] lengyel 

Polar Star – [póler sztár] angol 

Polaski, Deborah – [polaszki debóra] angol 

pol-beat – [polbít] angol 

Poliakoff, Serge – [poljakof szerzs] francia 

Polianthes geminiflora – [poliantész geminiflóra] latin 

police – [polisz] angol, francia 

Polichinelle – [polisinel] francia 

Polidoro da Caravaggio – [polidóró da karavaddzsó] olasz 

Polidoro da Lanciano – [polidóró da lancsánó] olasz 

Polignac, Auguste – [polinyak ogüszt] francia 

poliomyelitis acuta – [polio-mielítisz akúta] latin 

Poliothyrsis sinensis – [poliotirzisz szinenzisz] latin 

Polistes gallicus – [polisztész gallikusz] latin 

Politik ist die Kunst des Möglichen – [politik iszt di kunszt desz mőglihen] német 

Polixenes – [polikszenész] görög; [polikszeníz] angol 

Poliziano, Angelo – [policiánó andzseló] olasz 

Pollack, Sidney – [polek szidni] angol 

Pollaiuolo, Antonio di Jacopo del – [pollajuóló antónjó jakopó del] olasz 

pollice verso – [pollice verzó] latin 

Polo, Marco – [póló markó] olasz 

polonaise – [polonez]; [polonéz] francia 

Polonius – [polóniusz] latin 

polterabend – [polterábend] német 

poltergeist – [poltergejszt] német 

polyaemia – [poliémia] latin 

polyarthritis reumatica acuta – [poliartritisz reumatika akúta] latin 

Polyborus plancus – [poliborusz plankusz] latin 

polycytaemia – [policitémia] latin 

Polydectes – [polüdektész] görög 

Polydore – [polidór] angol 

Polyeucte – [poliökt] francia 

Polymitarcis virgo – [polimitarcisz virgó] latin 

polymyositis – [polimiózitisz] latin 

polyneuritis bacteriotoxica – [polineuritisz bakterio-tokszika] latin 



 

522 

Polynices – [polüneikész] görög 

Polyphaemus robustus – [polifémusz robusztusz] latin 

Polyphemus – [polüphémosz]; [polifémosz] görög 

Polypodiopsida – [polipo-diopszida] latin 

polyposis intestinalis – [polipózisz intesztinálisz] latin 

Polyscias filicifolia – [poliszciász filicifólia] latin 

Polystachia affinis – [polisztahia affínisz] latin 

Polystichum acrostichoides – [polisztihum akrosztihoidész] latin 

Pomarão – [pumaraun] portugál 

Pommayrac, Pierre Paul de – [pomerak pjer pol dö] francia 

pommes frites – [pom frit]; [*pom fri] francia 

Pomorze – [pomozse] lengyel 

Pompadour, Jeanne Antoinette – [pompadur zsann antoanet] francia 

Pompeius Magnus, Gnaeus – [pompejjusz magnusz gnéusz] latin 

pompes funèbres – [pomp fünebr] francia 

Pompidou, Georges – [pompidu zsorzs] francia 

Pompignan, Jacques – [pompinyan zsak] francia 

Pompilius – [pompiliusz] latin 

Pomponius – [pompóniusz] latin 

pomposo – [pompózó] olasz 

Ponce de León, Juan – [ponsze de leon huan] spanyol 

Ponchielli, Amilcare – [ponkjelli amilkáre] olasz 

Poncirus trifoliata – [poncírusz trifóliáta] latin 

Pondicherry – [pondicseri] v. [pondiseri] angol 

Pone me ut signaculum super cor tuum – [pone mé út szignákulum szuper kor tuum] 

latin 

pongé – [ponzsé] francia 

Poniatowski, Franciszek – [ponjatofszki francsisek] lengyel 

Ponigliano – [poniljánó] olasz 

Ponsard, François – [ponszár franszoa] francia 

pons asinorum – [ponsz azinórum] latin 

Pons, Jean-Louis – [ponsz zsan lui] francia 

Ponsonby – [panszonbi] angol 

Ponson du Terrail – [ponszon dü teraj] francia 

Pont-à-Celles – [pont a szel] francia 

Pontailler-sur-Saône – [pontajé szür szon] francia 

Pont-à-Mousson – [pont a muszon] francia 

Pontarlier – [pontarljé] francia 

Pont-Audemar – [pont odömar] francia 

Pont-Aven – [pont avan] francia 

Pont du Gard – [pon dü gár] francia 

Pontecorvo, Gillo – [pontekorvó dzsilló] olasz 

Ponte degli Scalzi – [ponte delji szkalci] olasz 

Ponte dei Sospiri – [ponte dei szoszpíri] olasz 

Pontefract – [pontifrekt] angol 

Ponte Tresa – [ponte tréza] olasz 

Ponte Vecchio – [ponte vekkjó] olasz 
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Pontgibaud – [ponzsibó] francia 

Pontiac – [pontiek] angol 

Ponti, Carlo – [ponti karló] olasz 

Ponticelli – [ponticselli] olasz 

pontificale – [pontifikále] latin 

Ponti, Giovanni – [ponti dzsovanni] olasz 

Pontius Pilatus – [Ponciusz Pilátusz]; [Poncius Pilátus] latin 

Pont-l’Évêque – [pon levek] francia 

Pontlevoy – [ponlövoa] francia 

Pontmercy – [pommerszi] francia 

Pont-Neuf – [pon nöf] francia 

Pontoise – [pontoaz] francia 

Pontrieux – [pontriő] francia 

Pontypridd – [pontipríd] angol 

Ponza, Isole di – [ponca izole di] olasz 

Ponzio, Flaminio Giovanni – [ponció flamínjó dzsovanni] olasz 

pool – [púl] angol 

popcorn – [popkorn] angol 

Pope, Alexander – [póp eligzánder] angol 

Pope-Hennessy, John – [póp heneszi dzson] angol 

Popescu, Dumitru Radu – [popeszku dumitru radu] román 

Popescu, Florin – [popeszku florin] román 

Popescu-Gopo, Ion – [popeszku gopó jon] román 

Popeşti – [popesty] román 

Popiełuszko – [popjeluskó] lengyel 

Popiół i diament – [popjul i djament] lengyel 

Popocatépetl – [popokatepetl] spanyol 

Popovici – [popovics] román 

Poppaea Sabina – [poppea szabina] latin 

Poppins, Mary – [popinz meeri] angol 

Poquelin, Jean Baptiste – [poklen zsan batiszt] francia 

Porçao – [porszaun] portugál 

Porchester – [porcseszter] angol 

Porchier, Laurent – [porsjé loran] francia 

Porcile, Il lásd Il porcile 

Porgy and Bess – [porgi end besz] angol 

Porlezza – [porlecca] olasz 

Pornic – [pornik] francia 

Pornichet – [pornise] francia 

Poroçan – [porocsan] albán 

porphyria congenita – [porfíria kongenita] latin 

porphyrogennetos – [porfirogennetosz] görög 

Porqueras – [porkerasz] spanyol 

Porqueros – [porkerosz] spanyol 

Porrentruy – [porantrüi] francia 

porridge – [poridzs] angol 

Porriño – [porrinyó] spanyol 



 

524 

Porsche, Ferdinand – [porse ferdinand] német 

Porsenna – [porszenna] latin 

Portaels, Jan Frans – [portálsz jan fransz] holland 

Portalis, Jean – [portalisz zsan] francia 

Porta Maggiore – [porta maddzsóre] olasz 

porta triumphalis – [porta triumfálisz] latin 

Port-au-Prince – [port o prensz] francia 

Port Coquitlan – [port kokitlen] angol 

Port-de-Lanne – [por dö lann] francia 

Porte Cailhau – [port kajó] francia 

Porte d’Auguste – [port dogüszt] francia 

Porte de Lilas – [port de lila] francia 

Porte étroite, La lásd La porte étroite 

portefeuille – [portfőj] francia 

Porter, George – [porter dzsordzs] angol 

Porter, Jimmy – [porter dzsimi] angol 

Portes Mordelaises – [port mordölez] francia 

Portia – [porcia] latin 

Portici – [porticsi] olasz 

Porţile de Fier – [porcile de fjer] román 

Portland – [portlend] angol 

Port Laoighise – [port líse] angol-ír 

Portlett Bay – [portlit béj] angol 

Portnoy – [portnoj] angol 

Porto – [portu] portugál 

Pôrto Alegre – [portu alegri] portugál 

Porto Ceresio – [porto cserézió] olasz 

Pôrto Guaíra – [portu gvajira] portugál 

Porto de Mós – [portu di mos] portugál 

porto franco – [porto frankó] olasz 

Port of Spain – [port av szpéjn] angol 

Portomaggiore – [portomaddzsóre] olasz 

Porto Marghera – [porto margera] olasz 

Porto Recanati – [porto rekanáti] olasz 

Porto San Giorgio – [porto szan dzsordzsó] olasz 

Porto Torres – [porto torresz] olasz 

Pôrto Velho – [portu velju] portugál 

Portoviejo – [portovjehó] spanyol 

Portrait of the Artist as a Young Dog, The lásd The Portrait of the Artist as a Young Dog 

Portrait of the Artist as a Young Man, The lásd The Portrait of the Artist as a Young 

Man 

Port-Royal – [por roajal] francia 

Port Said – [pórt szaid] angol 

Port-Saint-Louis-du-Rhône – [por szen lui du rón] francia 

Port Saint Mary – [port széjnt meeri] angol 

Portsmouth – [portszmoth] angol 

Portulacaria afra – [portulakária afra] latin 
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Portulaca umbraticola – [portuláka umbrátikola] latin 

Portunus – [portunusz] latin 

Port-Vendres – [por vandr] francia 

Porumbacu, Veronica – [porumbaku veronika] román 

Porumbescu, Ciprian – [porumbeszku csiprián] román 

Porzio, Giuseppe – [porció dzsuzeppe] olasz 

Porziuncula, Chiesa di – [porciunkula kjéza di] olasz 

Posa – [posza]; [póza] spanyol 

posada – [poszáda] spanyol 

Poschiavo – [poszkjávó] olasz 

Posieux – [pozjő] francia 

possessivum – [posszesszívum] latin 

post Christum natum – [poszt krisztum nátum] latin 

postencephalicus – [posztencefalikus(z)] latin 

Post equitem sedet atra Cura – [poszt ekvitem szedet atra kura] latin 

poste restante – [poszt resztant] francia 

post festa – [poszt feszta] latin 

posthioplastica – [posztioplasztika] latin 

Post hoc, ergo propter hoc – [poszt hok ergo propter hok] latin 

postilla – [posztilla] olasz 

postillon d’amour – [posztijon damúr] francia 

postludium – [posztlúdium] latin 

post meridiem – [poszt meridiem] latin 

post mortem – [poszt mortem] latin 

Post nubila Phoebus – [poszt núbila főbusz] latin 

post partum – [poszt partum] latin 

postscriptum – [posztszkriptum] latin 

Post tenebras lux – [poszt tenebrasz luksz] latin 

Postumus – [posztumusz] latin 

potassium – [potasszium] latin-angol 

pot-au-feu – [potofő] francia 

Potec, Camelia – [potek kamelia] román 

potentia concipiendi – [potencia koncipiendi] latin 

potestas – [potesztász] latin 

Potgieter, Everhardus – [pothíter éferhardüsz] holland 

potio – [póció] latin 

Potius amicum, quam dictum perdidi – [pociusz amíkum kvam diktum perdidi] latin 

Potius sero quam nunquam – [pociusz széró kvam nunkvam] latin 

potlatch – [potlacs] angol 

Potomac – [potomek] angol 

Potosí – [potoszi] spanyol 

potpourri – [potpuri] francia 

Potsdam – [pocdám] német 

Potter, Harry – [poter heri]; [potter …] angol 

Potter, Pieter Simonsz. – [potter píter szimonsz-zón] holland 

Pottier, Eugène – [potjé özsen] francia 

Pouchet, Félix-Archimède – [puse feliksz arsimed] francia 
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Poughkeepsie – [pokipszi] angol 

Pougny, Jean – [punyi zsan] francia 

Pouhon-Pierre-le-Grand – [puon pjer lö gran] francia 

Pouillé – [pujé] francia 

Pouilly-en-Auxois – [puji an okszoa] francia 

Pouilly-sur-Loire – [puji szür loár] francia 

Poujade – [puzsad] francia 

Poulain, Eric – [pulen erik] francia 

Poulenard, Isabelle – [pulönár izabel] francia 

Poulenc, Francis – [pulenk franszisz] francia 

Poulsen, Frederik – [poulszen fréderik] dán 

Pouncefoot – [paunszfut] angol 

Pound, Ezra Loomis – [paund ezra lúmisz] angol 

pound sterling – [paund sztörling] angol 

Poupon, Henri – [pupon anri] francia 

Pourbus, Frans – [paurbüsz fransz] holland 

Pourcieux – [pursziő] francia 

pour condoler – [pur kondolé] francia 

pour féliciter – [pur feliszité] francia 

pour la bonne bouche – [pur la bonn bus] francia 

Pour le Mérite – [pur lö merit] francia 

Pourtalès, Guy de – [purtalesz gi dö] francia 

Poussin, Nicolas – [puszen nikola] francia 

Považská Bystrica – [povazs-szká bisztrica] szlovák 

Povlsen, Orla Bundgård – [poulszen olla bungór] dán 

Póvoa de Lanhoso – [povua di lanyoszu] portugál 

Póvoa de Varzim – [povua di varszim] portugál 

Powell, Anthony – [pauel entoni] angol 

Powell, Colin – [pauel kolin] angol 

Power, Tyrone – [pauer tájrón] angol 

Powiśłe – [povisle] lengyel 

Powis Square – [pauisz szkver] angol 

Powys – [póisz] walesi 

Powys, John Cowper – [póisz dzson kúper] angol 

Poynter, Edward – [pojnter edvárd] angol 

Poynting, John Henry – [pojnting dzson henri] angol 

Poza Rica – [posza rika] spanyol 

Pozo de la Nieves – [poszo delasz njevesz] spanyol 

Pozuelo de Zarzón – [poszvelo de szarszon] spanyol 

Pozzallo – [poddzalló] olasz 

Pozzo, Franceso – [poccó francseszkó] olasz 

Pozzuoli – [poddzuóli] olasz 

Pöltsamaa – [pöltszamá] észt 

Pöösaspea – [pőszaszpea] észt 

prachtskerl – [prahckerl] német 

Prades – [prád] francia 

Pradier, Jean Jacques – [pradjé zsan zsak] francia 
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Pradilla y Ortiz, Francisco – [pradilja i ortisz fransziszkó] spanyol 

praeanaesthesia – [préanesztézia] latin 

praebenda – [prébenda] latin 

praecirrhosis – [précirrózis(z)] latin 

praecox – [prékoksz] latin 

praedecessor – [prédecesszor] latin 

praefectus – [préfektusz] latin 

Praeneste – [préneszte] latin 

praeputium – [prépucium] latin 

praesens – [prézensz] latin 

praesens perfectum – [prézensz perfektum] latin 

praeses – [prézesz] latin 

Præstø – [presztő] dán 

praeteritum – [préteritum] latin 

Praetorius, Michael – [prétoriusz mihael] latin 

praevaricatio – [prévarikáció] latin 

pragmatica sanctio – [pragmatika szankció] latin 

Praia de Copacabana – [praja di kopakabana] portugál 

Prainha – [prajinya] portugál 

prairial – [preriál] francia 

Pralognan-la-Vanoise – [pralonyan la vanoaz] francia 

Prats de Llusanés – [pratsz de ljuszanesz] katalán 

Pratt, John Henry – [pret dzson henri] angol 

Pratt, Kyla – [pret kájla] angol 

Pratt, Susan May – [pret szúzan méj] angol 

Préault, Antoine-Auguste – [preó antoan ogüszt] francia 

Précieuses ridicules, Les lásd Les précieuses ridicules 

Précigné – [preszinyé] francia 

Preciosa – [preszjósza] spanyol 

Preciosilla – [preszjoszilja]; [preciozilla] spanyol 

precipitando – [precsipitandó] olasz 

Predeal – [predjál] román 

préfet – [prefe] francia 

Preisich – [preizics] magyar 

Pré, Jacqueline du – [pré zsaklin dü] francia 

Préjean, Albert – [prezsan alber] francia 

Prejmer – [prezsmer] román 

prélude – [prelűd] francia 

Přemysl – [przsemiszl] cseh 

Prends l’éloquence et tords-lui son cou! – [pran lelokansz e tor lüi szon ku] francia 

Prenestino Centocello – [prenesztínó csentocselló] olasz 

Prenzlau – [prenclau] német 

Presacan, Claudia – [preszakan klaudia] román 

presbyacusis – [preszbiakúzisz] latin 

presbyopia – [preszbiópia] latin 

Prescott, William – [preszkot viljem] angol 

presepio – [preszepió] olasz 
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Prešeren, France – [preseren france] szlovén 

preshave – [priséjv] angol 

Président Carnot – [prezidan karnó] francia 

Président de Sèze – [prezidan dö szez] francia 

Presle, Micheline – [prel mislin] francia 

Presley, Elvis – [preszli elvisz] angol 

pressure group – [presör grup] angol 

Prestatyn – [presztetin] angol 

Presteign – [presztín] angol 

Prestes, Luis Carlos – [presztisz luisz karlosz] brazíliai portugál 

prestissimo – [presztisszimó] olasz 

presto – [presztó] olasz 

Preston, Simon – [preszton szájmon] angol 

Prestwick – [presztvik] angol 

pretium affectionis – [précium affekciónisz] latin 

Preuilly – [pröji] francia 

Preuilly-sur-Glaise – [pröji szür glez] francia 

Preungesheim – [prajngeszhejm] német 

Preuning – [prajning] német 

Préverenges – [preveranzs] francia 

Prévert, Jacques – [prever zsak] francia 

Prévost, Antoine-François – [prevó antoan franszoa] francia 

Prévost, Françoise – [prevó franszoaz] francia 

Prey, Hermann – [prej herman] német 

Price, Fanny – [prájsz feni] angol 

Price, Leontyne – [prájsz liontájn] angol 

Price, Ray – [prájsz réj] angol 

Prichard’s Variety – [pricsárdz verájeti] angol 

Pricop, Mitica – [prikop mitika] román 

Pride and Prejudice – [prájd end predzsudisz] angol 

Pride of Exmouth – [prájd av ekszmauth] angol 

Pridham – [pridem] angol 

Priego de Córdoba – [prjego de kordova] spanyol 

Prien am Chiemsee – [prín am kímzé] német 

Priessnitz, Vinzenz – [prísznic vincenc]; [priznic …] német 

Priestley, John Boynton – [prísztli dzson bojnton] angol 

Prieto, Joaquim – [prjetu zsuakin] portugál 

Prietzel, Claudia – [prícel klaudia] német 

Prieur, Barthélemy – [priőr bartelemi] francia 

Primatiale St-Jean – [primaszjál szan zsan] francia 

Primaticcio, Francesco – [primaticcsó francseszkó] olasz 

priming – [prájming] angol 

primo loco – [prímó lokó] latin 

Primrose Fairweather – [primróz ferveder] angol 

Primrose, William – [primróz viljem] angol 

primus inter pares – [prímusz inter paresz] latin 

Prince Consort – [prinsz konszort] angol 
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Prince of Wales – [prinsz av véjlz] angol 

princeps – [princepsz] latin 

Princes Street – [prinsziz sztrít] angol 

Princess Juliana – [prinszesz dzsúljána] angol 

Princess of Hannover – [prinszesz av henóver] angol 

Princeton – [prinszton] angol 

Príncipe – [prinszip] portugál 

Prinstein, Myer – [prinsztéjn májer] angol 

Printemps, Yvonne – [prentam ivonn] francia 

printout – [printaut] angol 

Prior, Matthew – [prájor methjú] angol 

pristaldus – [prisztaldusz] latin 

Pristley, James – [prisztli dzséjmz] angol 

Prisunic – [prizünik] francia 

Pritchett, Victor – [pricsit viktor] angol 

Privé, Nicolas – [privé nikola] francia 

prix fixe – [pri fiksz] francia 

probandum est – [probandum eszt] latin 

probatio calami – [probáció kalami] latin 

probatum est – [probátum eszt] latin 

pro bono publico – [pró bonó publikó] latin 

Proboscidea fragrans – [proboszcidea fragransz] latin 

Procaccini, Giulio Ceasare – [prokaccsíni dzsúljó csezáre] olasz 

Pro captu lectoris habent sua fata libelli – [pró kaptú lektórisz habent szua fáta libelli] 

latin 

Procas – [prokasz] görög 

process-art – [proszesz árt] angol 

processing – [proszeszing] angol 

processus articularis – [processzusz artikulárisz] latin 

procès-verbal – [prosze verbál] francia 

Procida – [procsída] olasz 

Procne – [prokné] görög 

Procter & Gamble – [prokter end gembl] angol 

proctitis chronica – [proktitisz krónika] latin 

proctor – [proktor] angol 

Proctor, John – [proktor dzson] angol 

proctorrhagia – [proktorrágia] latin 

Procul a Iove, procul a fulmine – [prokul á jóve prokul á fulmine] latin 

procul negotiis – [prokul negóciisz] latin 

Procul, o procul este, profani – [prokul ó prokul eszte profáni] latin 

Proculeius – [prokulejusz] latin 

Procurazie Vecchie – [prokurácie vekje] olasz 

Prod’homme, Jacques-Gabriel – [prodom zsak gabriel] francia 

pro dosi – [pró dózi] latin 

pro et contra – [pró et kontra] latin 

profanum vulgus – [profánum vulgusz] latin 

Professional Graphics Adapter (PGA) – [profesnel grefiksz edepter] angol 
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professor ordinarius – [professzor ordinárius] latin 

Profitendieu, Bernard – [profitandjő bernár] francia 

Programme alimentaire mondial (PAM) – [program alimanter mondjál] francia 

Próixita, Gilabert de – [prosita zsilabert de] katalán 

projectile – [projektile] latin 

prolapsus recti – [prolapszusz rekti] latin 

Proletarier aller Länder, vereinigt euch! – [proletárier aller lender ferejnigt ajh] német 

pro loco – [pró lokó] latin 

Promenade de Peyrou – [promönad dö peru] francia 

pro mense – [pró menze] latin 

Promessi sposi, I lásd I promessi sposi 

Prometheus Unbound – [promíthjúsz anbaund] angol 

promoter – [promóter] angol 

promyelocyta – [promielocita] latin 

pronunciamiento – [pronunszjamjentó] spanyol 

pronunziato – [pronunciátó] olasz 

propaedeutica – [propedeutika] latin 

Propertius, Sextus Aurelius – [properciusz szeksztusz auréliusz] latin 

prophylacticus – [profilaktikus(z)] latin 

Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris – [proprium humáni ingenii eszt odissze 

kvem lézerisz] latin 

Propyläen – [propiléen] v. [propüléen] német 

Pro rege saepe, pro patria semper – [pro rege szépe pro pátria szemper] latin 

pro secundo – [pró szekundó] latin 

Proserpina – [prozerpina] latin 

prosopopeia – [proszopopeija] latin 

Prosper Magnan – [proszper manyan] francia 

Prospero – [proszperó] angol 

Prost, Alain – [proszt alen] francia 

Prostanthera ovalifolia – [prosztantera oválifólia] latin 

prostatovesiculitis – [prosztato-vezikulitisz] latin 

pro tertio – [pró terció] latin 

protest song – [proteszt szong] angol 

Proteus – [próteusz] görög 

prothesis – [protézis] latin 

Proudhon, Pierre-Joseph – [prudon pjer zsozef] francia 

Prouhèze – [pruez] francia 

Proust, Marcel – [pruszt marszel] francia 

Prout, William – [praut viljem] angol 

Prouvé, Jean – [pruvé zsan] francia 

Provence – [provansz] francia 

Providence – [providensz] angol 

Provins – [proven] francia 

Provost, Jan – [prófoszt jan] holland 

Prowse – [prauz] angol 

Prudencio Aguilar – [prudenszjó agilár] spanyol 

Prudentius Clemens, Aurelius – [prudenciusz klemensz auréliusz] latin 
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Prud’hon, Pierre Paul – [prüdon pjer pól] francia 

Prufrock, Alfred – [prúfrok elfred] an-gol 

Prunus spinosa – [prúnusz szpinóza] latin 

Prus, Bolesław – [prusz boleszláf] lengyel 

Pruszcz – [pruscs] lengyel 

Pruszków – [pruskuf] lengyel 

Pruszkowski, Witold – [pruskofszki vitold] lengyel 

Prynne, Hester – [prin heszter] angol 

Pryor, Richard – [prájor ricsárd] angol 

Przedbórz – [psedbus] lengyel 

Przemyśł – [psemis]; [psemisl] lengyel 

Przeworsk – [psevorszk] lengyel 

Przybiernów – [psibjernuf] lengyel 

Przyboś, Julian – [psibos julián] lengyel 

Przybyszewski, Stanisław – [psibisefszki sztanyiszláf] lengyel 

Przysucha – [psiszuha] lengyel 

psalidodontia – [pszalidodoncia] latin 

Psalliota campestris – [pszallióta kampesztrisz] latin 

psalmodia – [pszalmódia] latin 

psalmus – [pszalmusz] latin 

Psalmus Hungaricus – [pszalmusz hungarikusz] latin 

psalterium – [pszaltérium] latin 

Psammochares fuscus – [pszammokarész fuszkusz] latin 

psellismus – [pszellizmus(z)] latin 

Psephotus haematonotus – [pszefotusz hematonótusz] latin 

Pseudechis porphyriacus – [pszeudehisz porfiriákusz] latin 

Pseuderanthemum atropurpureum – [pszeuderantémum atropurpureum] latin 

pseudo-colesteatoma – [pszeudokoleszteatóma] latin 

pseudo-hermaphroditismus – [pszeudohermafroditizmus(z)] latin 

Pseudolus – [pszeudolusz] latin-görög 

pseudophthisis – [pszeudoftízis(z)] latin 

psilosis – [pszilózis(z)] latin 

psittacosis – [pszittakózis(z)] latin 

Psittacula cyanocephala – [pszittakula cianocefala] latin 

Psophus stridulus – [pszofusz sztridulusz] latin 

psoriasis punctata – [pszoriázisz punktáta] latin 

psychasthenia – [pszihaszténia] latin 

Psycho – [szájkó] angol 

Psychoanalysis Christiana – [pszihoanalizisz krisztiána] latin 

psycholepticum – [psziholeptikum] latin 

psychoprophylaxis – [pszihoprofilakszis(z)] latin 

psychosis arteriosclerotica – [pszihózisz arterioszklerotika] latin 

psychosyndroma – [pszihoszindróma] latin 

psychroaesthesia – [pszihroesztézia] latin 

Psylliostachys suworowii – [pszilliosztahisz szuvorovii] latin 

Pszoniak, Wojciech – [psonjak vojcseh] lengyel 

ptarmus – [ptarmusz] latin 
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Pterocarya stenoptera – [pterokária sztenoptera] latin 

Pterocephalus perennis – [pterocefalusz perennisz] latin 

Pteroglossus torquatus – [pteroglosszusz torkvátusz] latin 

Pterostyrax hispida – [pterosztiraksz hiszpida] latin 

Pterys ensifolia – [pterisz enzifólia] latin 

Ptilotrichum spinosum – [ptilotrihum szpinózum] latin 

ptyalorrhoea – [ptialorröa]; [ptialorrea] latin 

pub – [pab] angol 

pubarche – [pubarhé] latin 

pubes – [pubesz] latin 

public relations – [pablik riléjsnz] angol 

public school – [pablik szkúl] angol 

publica honestas – [publika honesztász] latin 

publicandum – [publikandum] latin 

publicity – [pablisziti] angol 

Publilius Syrus – [publiliusz szírusz] latin 

Publius Horatius – [publiusz horáciusz] latin 

Puccini, Giacomo – [puccsíni dzsakomó] olasz 

Puccinia graminis – [puccinia graminisz] latin 

Pucelle, Jehan – [püszel zsean] francia 

Puck – [pak]; [puk] angol 

Pudsey – [padzi] angol 

Pueblo Viejo – [puebló vjehó] spanyol 

Puenzo, Luis Adalberto – [puenszó luisz adalbertó] spanyol 

Puerto, Alejandro – [puertó alehandró] spanyol 

Puerto Chicama – [puertó csikama] spanyol 

Puerto Escondido – [puertó eszkondidó] spanyol 

Puerto la Cruz – [puertó la krusz] spanyol 

Puertollano – [puertoljánó] spanyol 

Puerto Rico – [puertó rikó] spanyol 

Puerto Socorro – [puertó szokorró] spanyol 

pufferstaat – [pufferstát] német 

Puget, Pierre – [püzse pjer] francia 

Pugin, August – [pjúdzsin ógaszt] angol 

Puglia – [pulja] olasz 

Pugnani, Gaetano – [punyáni gaetánó] olasz 

Pugni in tasca, I lásd I pugni in tasca 

Pugwash – [pagvos] angol 

Puiforcat, Jean – [püjforka zsan] francia 

Puig y Ferreter, Joan – [pucs i ferrete zsoan] katalán 

Puigreig – [pucsrecs] katalán 

Puisaye – [püize] francia 

Puiseaux – [püizó] francia 

Puiseux, Victor-Alexandre – [püiző viktor alekszandr] francia 

Puisserguier – [püiszergjé] francia 

Pujol, Jordi – [puzsol zsordi] katalán 

Pujols – [puzsolsz] katalán 
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Pulci, Luigi – [pulcsi luídzsi] olasz 

Pulcinella – [pulcsinella] olasz 

Pulitzer Prize – [pulicer prájz] angol 

Pullman, Bernard – [pülman bernár] francia 

Pullman, George Mortimer – [pulmen dzsordzs mortimer] angol 

Pulsate et aperietur vobis – [pulzáte et aperiétur vóbisz] latin 

Pulsatilla vulgaris – [pulzatilla vulgárisz] latin 

pulsus inaequalis – [pulzusz inekválisz] latin 

Punch – [pancs] angol 

punctum caecum – [punktum cékum] latin 

punctum saliens – [punktum szaliensz] latin 

punk – [pank] angol 

Punta Arenas – [punta arénasz] spanyol 

Punta del Este – [punta del eszte] spanyol 

Purcell, Henry – [pörszl henri] v. [pörszel …] angol 

Purdy, James – [pördi dzséjmz] angol 

Purkyně, Jan – [purkinye jan] cseh 

Purley – [pörli] angol 

Purple Beauty – [pörpl bjúti] angol 

Purple Robe – [pörpl rób] angol 

Purple Splendour – [pörpl szplendor] angol 

Purullena – [puruljena] spanyol 

Purviance, Edna – [pörvájensz edna] angol 

pustulosus – [pusztulózus(z)] latin 

Puszcza Piska – [puscsa piszka] lengyel 

Putanges – [pütanzs] francia 

Puteaux – [pütó] francia 

Put money in thy purse – [put mani in dáj pörsz] angol 

Putnam, Abbie – [putnem ebi] angol 

Puttemans, Emiel – [püttemansz emíl] holland 

Puttenham – [patnem] angol 

Puvis de Chavanne, Pierre – [püvi dö savann pjer] francia 

Puvrez, Henri – [püvré anri] francia 

Puya chilensis – [pujja csilenzisz] latin 

Puy de Dôme – [püji dö dom] francia 

Puy de Sancy – [püji dö szanszi] francia 

Puyehue – [pujeve] spanyol 

Puy-Guillame – [püji gijom] francia 

Puylaurens – [püjiloran] francia 

puzzle – [pazl] angol 

Pwales – [pualesz] máltai 

Pwllheli – [pulheli] walesi 

pyaemia – [piémia] latin 

pyarthrosis – [piartrózis(z)] latin 

pycnolepsia – [piknolepszia] latin 

Pycnonotus jocosus – [piknonótusz jokózusz] latin 

Pycnostachys urticifolia – [piknosztahisz úrticifólia] latin 
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pyelitis calculosa – [pielitisz kalkulóza] latin 

Pygmalion – [pügmalión] görög; [pigmalion] latin; [pigméjlion] angol 

Pyhähäkki – [pühehekki] finn 

Pyhäjärvi – [pühejervi] finn 

Pyhäjoki – [pühejoki] finn 

Pyhäntä – [pühente] finn 

Pyhrnpass – [pírnpassz] német 

Pyhtää – [pühtee] finn 

Pylades – [püladész] görög 

pylephlebitis – [pileflebitisz] latin 

Pylkönmäki – [pülkönmeki] finn 

pyloricus – [pilorikus(z)] latin 

pylorus – [pilorusz] latin 

Pym, John – [pim dzson] angol 

Pyncheon, Jeffrey – [pincson dzsefri] angol 

pyohaemothorax – [piohemotóraksz] latin 

pyophthalmitis – [pioftalmitisz] latin 

Pyracantha coccinea – [pirakanta kokcínea] latin 

Pyramus – [püramosz] görög; [piramusz] latin 

pyretolysis – [piretolízis(z)] latin 

Pyrgopolinices – [pirgopolinicész] latin 

Pyrker – [pirker] magyar 

Pyrocephalus rubinus – [pirocefalusz rubínusz] latin 

pyroglossia – [piroglosszia] latin 

Pyrostegia venusta – [pirosztégia venuszta] latin 

Pyrrhocorax graculus – [pirrokoraksz grakulusz] latin 

Pyrrhula – [pirrula] latin 

Pyrrhus – [pürrosz] görög; [pirrusz] latin 

Pyrus communis – [pirusz kommúnisz] latin 

Pytchley – [pájcsli] angol 

Python reticulatus – [piton rétikulátusz] latin 

Pytilia phoenicoptera – [pitília főnikoptera] latin 

pyuria – [piúria] latin 

 

  



 

535 

 

Q 
 

 

Qabaqçöl – [kabagcsöl] azeri 

Qafëzezi, Ilo Mitkë – [tyafzezi ilo mitke] albán 

Qala – [hala] máltai 

Qawra – [haura] máltai 

Qaytargoca – [kajtargodzsa] azeri 

Qazax – [kazah] azeri 

Qbajjar – [hbajjar] máltai 

Qimo – [tyimó] albán 

qindarka – [tyindarka] albán 

Qirmizi Bazar – [kirmizi bazar] azeri 

Qizilhacili – [kizilhadzsili] azeri 

Qormi – [hormi] máltai 

Qosja, Rexhep – [tyoszja redzsep] albán 

Qrendi – [hrendi] máltai 

quadrangulum – [kvadrangulum] latin 

quadriforium – [kvadrifórium] latin 

quadrille – [kadrij] francia 

quadrivium – [kvadrivium] latin 

quadruplex – [kvadruplex] latin 

Quaglio, Domenico – [kvaljó domenikó] olasz 

Quai d’Issy – [ke diszi] francia 

Quai d’Orsay – [ke dorsze] francia 

Quajará – [kvahara] spanyol 

Qualis artifex pereo! – [kválisz artifeksz pereó] latin 

Qualis dominus, talis est servus – [kválisz dominusz, tálisz eszt szervusz] latin 

Qualis rex, talis grex – [kválisz reksz tálisz greksz] latin 

Quand on n’aime pas trop, on n’aime pas assez – [kant on nem pa tro on nem paz asszé] 

francia 

Quand on parle du loup, on en voit la queue – [kant on parl dü lu on an voa la kő] 

francia 

Quandoque bonus dormitat Homerus – [kvandokve bonusz dormitat homérusz] latin 

Quang Binh – [kvang biny] vietnami 

Quang Ninh – [kvang niny] vietnami 

Quang Tri – [kvang csi] vietnami 

Quang Trung – [kvang csung] vietnami 
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quantité négligable – [kantité negligabl] francia 

Quanto piacer al mondo è breve sogno – [kvantó pjacser al mondo e bréve szonnyo] olasz 

quantum satis – [kvantum szatisz] latin 

Quarante – [karant] francia 

Quaregnon – [karönyon] francia 

Quarenghi, Giacomo – [kvarengi dzsakomó] olasz 

Quarenghi, Guglielmo – [kvarengi guljelmó] olasz 

Quarles, Philip – [kvórlsz filip] angol 

quartana – [kvartána] olasz 

Quarteira – [kvartejra] portugál 

Quartier Latin – [kartjé laten] francia 

Quartiere Portuense – [kvartjere portuenze] olasz 

Quartiere San Ambrogio – [kvartjere szan ambrodzsó] olasz 

Quasimodo – [kvázimódó] latin 

Quasimodo, Salvatore – [kvázimodó szalvatóre] olasz 

quasi re bene gesta – [kvázi ré bene geszta] latin 

quassatio – [kvasszáció] latin 

Quast, Pieter Jansz. – [kvaszt píter jansz-zón] holland 

Quatre-vingt-treize – [katr ven trez] francia 

quattrocento – [kvatrocsentó] olasz 

Quattro passi fra le nuvole – [kvattro passzi fra le núvole] olasz 

Quayle – [kvéjl] angol 

Queally, Jason – [kvíli dzséjszon] angol 

Québec – [kebek] francia; [kvibek] angol 

Quebrabasa – [kevravásza]; [kebrabásza] spanyol 

Quebrada Ancha – [kevráda ancsa]; [kebráda …] spanyol 

Quedlinburg – [kvédlinburg] német 

Queenborough – [kvínboró] angol 

Queen Elizabeth – [kvín elizebeth] angol 

Queen High Street – [kvín háj sztrít] angol 

Queen of Hearts – [kvín av hártsz] angol 

Queen of Night – [kvín av nájt] angol 

Queen of Spades, The lásd The Queen of Spades 

Queens – [kvínz] angol 

Queen’s College – [kvínz kolidzs] angol 

Queensland – [kvínzlend] angol 

Queen’s Mine – [kvínz májn] angol 

Queenstown – [kvínsztaun] angol 

Queensway – [kvínzvéj] angol 

Queequeg – [kvíkveg] angol 

Queimadas – [kejmádasz] portugál 

Queipo de Llano – [kejpó de ljanó] spanyol 

Queirolo, Francesco – [kvejroló francseszkó] olasz 

Queirós, Francisco Teixeira de – [kejrus franszisku tejsejra di] portugál 

Queirós, José Maria Eça de – [kejrosz hoszé maria esza de] spanyol 

Queiroz, Carlos – [kejrus karlus] portugál 

Quel Diable – [kel diabl] francia 
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Queluz – [kelus] portugál 

Quemados – [kemadosz] spanyol 

Quem dii diligunt adolescens moritur – [kvem dí diligunt adoleszcensz moritur] latin 

Quem dii odere, paedagogum facere – [kvem dí odere pedagogum facere] latin 

Que messieurs les assassins commencent – [kö meszjő lez aszaszen komansz] francia 

Quenaud, Hugues – [könó üg] francia 

Queneau, Raymond – [könó remon] francia 

Quennell – [kvinel] v. [kvenel] angol 

Quental, Antero Tarqínio de – [kentál anteru tarkinju di] portugál 

Quentin Compson – [kventin kompzon] angol 

Quentin, Caroline – [kventin kerolájn] angol 

Quentin Durward – [kventin dörvárd] angol 

Quentin, John – [kventin dzson] angol 

Quenu, Florent – [könü floran] francia 

Quenu, Lisa – [könü liza] francia 

Quercia, Jacopo della – [kvercsa jakopó della]; [*kercsa…] olasz 

Quercus pubescens – [kverkusz pubeszcensz] latin 

Quercus sessiliflora – [kverkusz szessziliflóra] latin 

Querejeta, Gracia – [kereheta grászja] spanyol 

Querelle de Brest – [körel dö breszt] francia 

Querétaro – [keretaró] spanyol 

Querfurt – [kverfurt] német 

Querol Gavaldá, Miguel – [kerol gavalda migel] katalán 

querulantia – [kverulancia] latin 

Quesada – [keszáda] spanyol 

Que sais-je? – [kö szezs] francia 

Quesnay, François – [kene franszoa] francia 

Quesnel, François – [kenel franszoa] francia 

question d’honneur – [kesztjon donőr] francia 

Quételet, Lambert – [ketle lamber] francia 

Quetzalcoatl – [kecalkoatl] spanyol 

Quevauvillers – [kövoviler] francia 

Quevedo y Villegas, Francisco – [kevedó i viljegasz fransziszkó] spanyol 

Que viva Mexico! – [ke viva mehiko] spanyol 

Quezón, Manuel – [keszon manuel] spanyol 

Quibell – [kvájbel] v. [kvibel] angol 

Qui bene distinguit, bene docet – [kvi bene disztingvit bene docet] latin 

Qui capit uxorem, litem capit atque dolorem – [kvi kapit ukszórem litem kapit atkve 

dolórem] latin 

Quickly, Mrs – [kvikli misziz] angol 

quickstep – [kviksztep] angol 

Quicquid discis, tibi discis – [kvikvid diszcisz tibi diszcisz] latin 

Quid est veritas? – [kvid eszt véritász] latin 

Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? – [kvid faciant légész ubi szóla pekunia 

regnat] latin 

Quidde, Ludwig – [kvidde ludvig] német 

quidproquo – [kvidprokvó] latin 
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Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem – [kvidkvid agisz prudenter agasz et 

reszpice fínem] latin 

Quieta non movere – [kvieta non movere] latin 

quieto – [kvjetó] olasz 

Quijano – [kihanó] spanyol 

Quillagua – [kiljagva] spanyol 

Quillan – [kijan] francia 

Quilliam – [kviljem] angol 

Quilp, Daniel – [kvilp denjel] angol 

Qui m’aime me suit – [ki mem mö szüji] francia 

Quimper – [kemper] francia 

Quinault, Philippe – [kinó filip] francia 

Quincay – [kensze] francia 

Quincy – [kvinszi] angol 

Quine, Richard – [kvájn ricsárd] angol 

Qui ne sait se borner, ne sut jamais écrire – [ki nö sze szö borné nö szü zsamez ekrir] 

francia 

Qui nescit dissimulare, nescit regnare – [kvi neszcit disszimuláre neszcit regnáre] latin 

Quinet, Fernand – [kine fernan] francia 

Quinéville – [kinevil] francia 

Quingey – [kenzsé] francia 

Quinn, Anthony – [kvin entoni] angol 

Qui non est mecum, contra me est – [kvi non eszt mékum kontra mé eszt] latin 

Quintana, Manuel José – [kintána manuel hoszé] spanyol 

Quintanar de la Sierra – [kintanár de la szjerra] spanyol 

Quintana, Yandro Miguel – [kintána jandró migel] spanyol 

Quintanilha – [kintanilja] portugál 

Quintanilla de las Viñas – [kintanilja delasz vinyasz] spanyol 

Quintanilla de Onésimo – [kintanilja de oneszimó] spanyol 

Quintilianus, Marcus Fabius – [kvintiliánusz markusz fábiusz] latin 

Quintin – [kenten] francia 

Quintipor – [kvintipor] latin 

Quintus – [kvintusz] latin 

Quinzio – [kvinció] olasz 

Qui pavet vanos metus, veros meretur – [kvi pavet vánosz metusz vérosz merétur] latin 

quiproquo – [kviprokvó] latin 

quipu – [kipu] spanyol 

Quirey – [kvájri] angol 

Quirinus – [kvirínusz] latin 

Quiroga, Horacio – [kiroga orászjó] spanyol 

Quiroz – [kirosz] spanyol 

Quis custodiet ipsos custodes? – [kvisz kusztódiet ipszosz kusztódesz] latin 

Qui s’excuse, s’accuse – [ki szekszküz szaküz] francia 

Qui scribit, bis legit – [kvi szkribit bisz legit] latin 

quisisana – [kvisziszána] olasz 

Quisling, Vidkun – [kviszling vitkün] norvég 

Quisqualis indica – [kviszkválisz indika] latin 
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Quissac – [kiszak] francia 

Qui tacet consentire videtur – [kvi tacet konszentíre vidétur] latin 

Quito – [kító] spanyol 

Quixada – [kisáda] portugál 

Qukës – [tyuksz] albán 

quod erat demonstrandum – [kvod erat demonsztrandum] latin 

quodlibet – [kvodlibet] latin 

Quod non opus est, asse carum est – [kvod non opusz eszt assze karum eszt] latin 

Quod scripsi, scripsi – [kvod szkripszi szkripszi] latin 

quo jure? – [kvó júre] latin 

Quot homines, tot sententiae – [kvot hominesz tot szentencié] latin 

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? – [kvóuszkve tandem abutere 

katilina paciencia nosztra] latin 

Quo vadis, Domine? – [kvó vádisz domine] latin 

Qvigstad – [kvikszta] norvég 
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R 
 

 

Raabe, Wilhelm – [rábe vilhelm] német 

Raab, Julius – [ráb júliusz] német 

Raabs an der Thaya – [rápsz an der tája] német 

Rääkkylä – [reekküle] finn 

Raalte, Albert – [rálte albert] holland 

Raanujärvi – [ránujervi] finn 

Raasted, Niels – [roszde nelsz]; [rószte nilsz] dán 

Rabaud, Henri – [rabó anri] francia 

Rabelais, François – [rable franszoa] francia 

Rabenau – [rábenau] német 

rabies – [rabiesz] latin 

Rabi, Isidor – [réjbi izidor] angol 

Rabutin-Chantal, Marie de – [rabüten santál mari dö] francia 

rachialgia – [rahialgia] latin 

Răchiţele – [rökicele]; [rakicele] román 

rachitikus – [rahitikus] latin 

rachitis – [rahitisz] latin 

Răchitoasa – [rökitvasza] v. [rakitoasza] román 

Racine, Jean – [raszin zsan] francia 

Račišće – [racsiscse]; [racsistye] horvát 

Racoşul de Jos – [rakosul de zsosz] román 

Råda – [róda] svéd 

Radbruch, Gustav – [rádbruh gusztáf] német 

Radcliffe, Anne – [retklif en] angol 

Radcliffe, Daniel – [retklif denjel] angol 

Rademakers, Fons – [rádemákersz fonsz] holland 

Radetzky, Joseph Wenzel – [rádecki józef vencel] német 

radicula – [radikula] latin 

radiculitis – [radikulitisz] latin 

radierung – [radírung] német 

Radiguet, Raymond – [radige remon] francia 

Radnorshire – [rednorsör] angol 

Radviliškis – [radviliskisz] litván 

Radziłów – [radzsiluf] lengyel 

Radziwiłowicz, Jerzy – [radzsivilovics jezsi] lengyel 
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Raeburn, Sir Henry – [réjbörn ször henri] angol 

Rae, Charlotte – [réj sarlot] angol 

Raedecker, Johan – [rádeker jóhan] holland 

Raemakers – [rámákerz] angol 

Raes, Hugo – [rász hühó] holland 

RAF
1
 lásd Royal Air Force 

RAF
2
 lásd Rote Armee Fraktion 

Raffaëlli, Jean-François – [rafaeli zsan franszoa] francia 

Raffaello di Giovanni Santi – [raffaelló di dzsovanni szanti] olasz 

Raffaello Sanzio – [raffaelló szanció] olasz 

Raffarin, Jean-Pierre – [rafaren zsan pjer] francia 

Rafferty, Chips – [reförti csipsz] angol 

Raffet, Auguste – [rafe ogüszt] francia 

Raggio di Sole – [raddzsó di szóle] olasz 

Raglan – [reglen] angol 

Ragnhild – [rannhill] norvég 

ragtime – [regtájm] angol 

Ragusa – [ragúza] olasz 

Rahman, Mudzsibur – [rahman …]; [*ráman, *rámán] bengáli 

Rahner, Karl – [ráner karl] német 

Raiffeisen, Wilhelm – [rejfejzen vilhelm] német 

Räikkönen, Kimi – [rejkkönen kimi] finn 

Raimbaud de Vaqueiras – [rembó dö vakerasz] francia 

Raimbourg, André – [rembur andré] francia 

Raimondi, Ruggiero – [rajmondi ruddzseró] olasz 

Rainaldi, Carlo – [rajnaldi karló] olasz 

Rainier – [renjé] francia 

Rainis, Jānis – [rajinisz jánisz] lett 

Rains, Claude – [réjnz klód] angol 

Rainwater, Leo James – [réjnvóter leó dzséjmz] angol 

Rajačić, Josif – [rajacsics joszif]; [rajacsity …] szerb 

Rake’s Progress, The lásd The Rake’s Progress 

Rakewell – [réjkvel] angol 

Raleigh – [reli] v. [róli] angol 

Raleigh, Sir Walter – [róli ször volter] angol 

Rallus aquaticus – [rallusz akvatikusz] latin 

Ralph, Jessie – [relf dzseszi] v. [réjf …] angol 

RAM lásd Random Access Memory 

Ramadier, Paul – [ramadjé pól] francia 

Rambert, Raymond – [ramber remon] francia 

Ramblas – [ramblasz] katalán 

Rambouillet – [rambuje] francia 

Rambures – [rambűr] francia 

Rameau, Jean Philippe – [ramó zsan filip] francia 

Ramée, Pierre de la – [ramé pjer dö la] francia 

Ramey, Samuel – [réjmi szemjuel] angol 

Ramfis – [ramfisz] olasz 
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Ramillies – [ramiji] francia 

Râmnicu Vâlcea – [rimniku vilcsa] román 

Ramón, Josep Miquel – [ramon zsozep mikel] katalán 

Ramón y Cajal, Santiago – [ramon i kahal szantjágó] 

Ramos, Graciliano – [ramus grasziljánu] portugál 

Ramos, Mel – [réjmosz mel] angol 

Ramos, Santiago – [ramosz szantjágó] spanyol 

Rampal, Jean-Pierre – [rampal zsan pjer] francia 

Ramphastos dicolorus – [ramfasztosz dikolorusz] latin 

Ramphastos sulfuratus – [ramfasztosz szulfurátusz] latin 

Ramphocelus bresilius – [ramfocelusz brezíliusz] latin 

Rampillon – [rampijon] francia 

Ramsay, Allen – [remzi elen] angol 

Ramsay, Sir William – [remzi ször viljem] angol 

Ramsey, Frank Plumpton – [remzi frenk plampton] angol 

Ramsgate – [remzgit] v. [remzgéjt] angol 

Ramus, Petrus – [ramusz petrusz] latin 

Ramuz, Charles-Ferdinad – [ramü sarl ferdinan] francia 

Rana esculenta – [rána eszkulenta] latin 

Rancagua – [rankagva] spanyol 

Rance – [ransz] francia 

ranch – [ráncs] angol 

ranchero – [rancseró] spanyol 

Ranchester – [rencseszter] angol 

rancho – [rancsó] spanyol 

Rançonnières – [ranszonjer] francia 

Random Access Memory (RAM) – [rendom ekszesz memori] angol 

Random House – [rendom hausz] német 

Random, Roderick – [rendom roderik] angol 

Råneå – [róneó] svéd 

Räneälven – [réneelven] svéd 

Raney, Murray – [réjni mari] angol 

Rangárvalla – [rangaurvatla] izlandi 

range – [réjndzs] angol 

Ranger – [réjndzser] angol 

Rankine, William – [renkin viljem] angol 

Rannoch – [renok] v. [renoh] angol 

Ransom, John Crowe – [renszom dzson kró] angol 

Ransonnet-Villez – [ranszone vilé] francia 

Ranson, Paul – [ranszon pól] francia 

Ranunculaceae – [ranunkulaceé] latin 

Ranunculus acris – [ranunkulusz akrisz] latin 

Raoul de Cormontois – [raul dö kormontoa] francia 

Raoulia australis – [raulia ausztrálisz] latin 

Raoux, Jean – [rau zsan] francia 

Raphael de Valentin – [rafael dö valanten] francia 

Raphidophora decursiva – [rafidofóra dekurzíva] latin 
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Rapid Deployment Force (RDF) – [repid diplojment forsz] angol 

Rapisarda, Sara – [rapiszarda szára] olasz 

rappresentazione sacra – [raprezentációne szakra] olasz 

Raquin, Thérèse – [raken terez] francia 

rara avis – [rára avisz] latin 

Rare Bird – [reer börd] angol 

rarissimum – [rarisszimum] latin 

Rascafría – [raszkafria] spanyol 

Răşinari – [rösinarj] román 

Ras-ir-Raħeb – [rasz ir raheb] máltai 

Raška, Jiři – [raska jirzsi] cseh 

Rask, Rasmus – [raszg raszmusz] dán 

Rasmussen, Wilhelm – [raszmusszen vilhelm] norvég 

Raspail, François Vincent – [raszpaj franszoa venszan] francia 

Rasselas – [reszilesz] angol 

Rassemblement pour la République (RPR) – [raszamblöman pur la repüblik] fran-cia 

Rastignac – [rasztinyak] francia 

Răstolţu Deşert – [röstolcu desert]; [rastolcu …] román 

Rastrelli, Bartolomeo – [rasztrelli bartolómeó] olasz 

Ratcliff – [retklif] angol 

Ratcliffe-on-Soir – [retklif on szór] angol 

Rathaus – [ráthausz] német 

Rathenau, Walter – [rátenau valter] német 

Rathfarnham – [rethfárnem] angol 

Rätikon – [rétikon] német 

Ratner, Brett – [retner bret] angol 

Ratonneau – [ratonó] francia 

Rattle, Simon – [retl szájmon] angol 

Ratzinger, Josef – [racinger józef] német 

Raulhac – [rolak] francia 

rausch – [raus] német 

Ravaillac, François – [ravajak franszoa] francia 

Ravel, Maurice – [ravel morisz] francia 

Raven, John Carlyle – [réjven dzson kárlájl] angol 

Ravensburg – [ráfenzburg] német 

Ravenswood, Edgar of – [réjvenzvud edgár av] angol 

Ravesteyn, Jan Anthonisz. van – [ráfesztejn jan antónisz-zón fan] holland 

Rawlings, John Jerry – [rólingz dzson dzseri] angol 

Rawlinson, Henry Creswicke – [rólinszon henri krezik] angol 

Rawls, John – [rólz dzson] angol 

Rawsthorne, Alan – [rózthorn elen] angol 

Ray, Man – [réj men] angol 

Rayleigh, Lord – [réjli lord] angol 

Raymakers, Piet – [rajmákersz pít] holland 

Raymond Courrèges – [remon kurezs] francia 

Raymond Rambert – [remon ramber] francia 

Raynaud, Jean-Claude – [renó zsan klód] francia 
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Raynham – [réjnem] angol 

Raysse, Martial – [resz marszjal] francia 

Ray, Susan – [réj szúzan] angol 

Ražnany – [razsnani] szlovák 

RDF lásd Rapid Deployment Force 

reactivatio – [reaktiváció] latin 

Reader’s Digest – [ríderz dájdzseszt] angol 

Read, Herbert – [ríd hörbert] angol 

Reading – [reding] (város Angliában); [*ríding] angol 

read only memory (ROM) – [ríd ónli memori] angol 

ready made – [redi méjd] angol 

Reagen, Ronald Wilson – [regen ronald vilzon]; [réjgen …] angol 

Reales Alcázares – [realesz alkaszaresz] spanyol 

Réau, Louis – [reó lui] francia 

Réaumur, René-Antoine de – [reoműr röné antoan dö] francia 

rebec – [röbek] francia 

Rebecca Sharp – [rebeka sárp] angol 

Rebello, João Lourenço – [ribelu zsuaun lorenszu] portugál 

Rebel Without a Cause – [rebl vidaut e kóz] angol 

re bene gesta – [ré bene geszta] latin 

Rebillard, Daniel – [rebijár danjel] francia 

Rebojo – [ribozsu] portugál 

Rebordelo – [ribordelu] portugál 

rebours – [röbur] francia 

Rebreanu, Liviu – [rebrjánu liviu] román 

rebus sic stantibus – [rébusz szik sztantibusz] latin 

Rebutia minuscula – [rebucia minuszkula] latin 

Rebutia violaciflora – [rebucia violaciflóra] latin 

Récamier, Madame – [rekamjé madam] francia 

Recanati – [rekanáti] olasz 

Recea – [recsa] román 

Recea-Cristur – [recsa krisztur] román 

receiver – [riszíver] angol 

recepisse – [recepissze] latin 

Rechte Wienzeile – [rehte víncejle] német 

rechthaberei – [rehtháberej] német 

rechts um – [rehc um] német 

Recife – [reszifi] portugál 

recitativo – [recsitatívó] olasz 

recitativo accompagnato – [recsitatívó akkompanyátó] olasz 

recitativo secco – [recsitatívó szekkó] olasz 

reconnaissance – [rökoneszansz] francia; [rikoniszansz] angol 

reconquista – [rekonkiszta]; [*rekonkviszta] spanyol 

Recrudescunt inclytae gentis Hungariae vulnera – [rekrudeszkunt inklité gentisz 

hungárié vulnera] latin 

rectangulum – [rektangulum] latin 

recte – [rekte] latin 
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rectificatus – [rektifikátusz] latin 

rectio – [rekció] latin 

rector magnificus – [rektor magnifikusz] latin 

rectovesicalis – [rektovezikális(z)] latin 

rectum – [rektum] latin 

recurrentia – [rekurrencia] latin 

Recurvirostra avosetta – [rekurvirosztra avoszetta] latin 

recycling – [riszájkling] angol 

Red Ascot – [red eszkot] angol 

Rederijker – [réderejker] holland 

Redfield, Robert – [redfíld robert] angol 

Redgauntlet – [redgóntlit] angol 

Redgrave, Michael – [redgréjv májkl] angol 

Redgrave, Steven – [redgréjv sztívn] angol 

Redgrave, Vanessa – [redgréjv venesza] angol 

redingote – [redengot] francia 

redivivus – [redivívusz] latin 

Redon, Odilon – [rödon odilon] francia 

reduced instruction set computer (RISC) – [ridjúszt insztraksn szet kompjúter] angol 

reductio ad absurdum – [redukció ad abszurdum] latin 

Reed, John – [ríd dzson] angol 

Reed, Laure – [ríd lóra] angol 

Reed, Oliver – [ríd oliver] angol 

Rees-Jones, Trevor – [rísz dzsónz trevor] angol 

Reeves, Dianne – [rívz dájen] angol 

reformatio in melius – [reformáció in meliusz] latin 

reformatio in peius – [reformáció in pejusz] latin 

refrain – [röfren]; [refrén] francia 

refus – [röfü] francia 

Regan – [rígen]; [regan] angol 

régence – [rezsansz] francia 

regens chori – [régensz kóri] latin 

Regensburg – [régenszburg] német 

Regent’s Park – [rídzsentsz párk] angol 

Regent Street – [rídzsent sztrít] angol 

regesta – [regeszta] latin 

reggae – [regéj] angol 

Reggiani, Sergio – [reddzsáni serdzsó] olasz 

Reggio, Baldassare da – [reddzsó baldasz-száre da] olasz 

Reggio di Calabria – [reddzsó di kalábria] olasz 

Reggio nell’Emilia – [reddzsó nellemília] olasz 

Reghin – [regin] román 

regia civitas – [régia civitász] latin 

Regina coeli, laetare – [regina cöli létáre]; [… céli …] latin 

Reginald Keene – [redzsineld kín] angol 

Régio, José – [rezsiu zsuze] portugál 

Regiomontanus – [regiomontánusz] latin 
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régisseur – [rezsiszőr] francia 

Règle du jeu, La lásd La règle du jeu 

Regnard, Jean François – [rönyár zsan franszoa] francia 

Regnault¸ Henri – [rönyó anri] francia 

Regnault, Jean-Baptiste – [rönyó zsan batiszt] francia 

Regnéville-sur-Mer – [rönyevil szür mer] francia 

Régnier-Desmarais, François-Séraphin – [renyié demare franszoa szerafen] francia 

Régnier, Natacha – [renyjé natasa] francia 

Regolamento Internazionale Carrozze (RIC) – [regolamentó internacjonále karrocce] 

olasz 

Regolamento Internazionale Veicoli (RIV) – [regolamentó internacjonále veíkoli] olasz 

Régourdou – [regurdu] francia 

Reguendos de Monsaraz – [rigendus di monszaras] portugál 

Řehák, Svatopluk – [rzsehák szvatopluk] cseh 

Rehderodendron macrocarpium – [réderodendron makrokarpium] latin 

Rehfues, Philipp Joseph von – [réfüsz filip józef fon] német 

Rehmannia glutinosa – [rémannia glutinóza] latin 

Reicha, Anton – [rejha anton] cseh 

reichsrat – [rejhszrát] német 

Reichstag – [rejhsztág] német 

reichswehr – [rejhszvér] német 

Reid – [ríd] angol 

Reigate – [rájgit] angol 

Reig, Carles – [recs karlesz] katalán 

Reignac-sur-Indre – [renyak szür endr] francia 

Reignier – [renyjé] francia 

Reilly – [rájli] angol 

Reims – [remsz] francia 

Reinach, Salomon – [renak szalomon] francia 

Reinecke Fuchs – [rejneke fuksz] német 

Reine des Violettes – [ren de violet] francia 

Reine Victoria – [ren viktoria] francia 

reis – [rejs] portugál 

reisefieber – [rejzefíber] német 

reisemarschall – [rejzemarsal] német 

Reith – [ríth] angol 

rei vindicatio – [rei vindikáció] latin 

Rejcha, Antonín – [rejha antonyín] cseh 

réjouissance – [rezsuiszansz] francia 

relegatio in perpetuum – [relegáció in perpétuum] latin 

relevé – [rölövé] francia 

relief – [röljef] francia 

Religieuse, La lásd La religieuse 

reliure monastique – [röliűr monasztik] francia 

remake – [riméjk] angol 

Remarque, Erich Maria – [remark érih mária] német 

rembours – [rambúr] francia 
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Rembrandt Harmensz. van Rijn – [rembrant harmensz-zón fan rejn] holland 

Rembrandtshuis – [rembrantszhöjsz] holland 

Remedios – [remediosz] spanyol 

remedium juridicum – [remedium juridikum] latin 

Remember that time is money – [rimember det tájm iz mani] angol 

Remetea Chioralui – [remetya kjoraluji] román 

Remeţi – [remec] román 

Ré, Michel de – [ré misel dö] francia 

remontoir – [römontoár] francia 

remorqueur – [römorkőr] francia 

remote control – [rimót kontrol] angol 

remoulade – [römulád] francia 

Remus – [remusz]; [rémusz] latin; [rímasz] angol 

Rémuzat – [remüza] francia 

renaissance – [röneszansz]; [reneszánsz] francia 

Renan, Ernest – [rönan erneszt] francia 

Renard, Jules – [rönár zsül] francia 

Renaud de Montauban – [rönó dö montoban] francia 

Renaud, Madeleine – [rönó madlen] francia 

Renaudot, Théophraste – [rönodó teofraszt] francia 

Renault – [rönó] francia 

rencontre – [rankontr] francia 

rendement – [randman] francia 

Renée Mauperin – [röné mopren] francia 

Renée Rougon – [röné rugon] francia 

Renfrew, Colin – [renfrú kolin] angol 

Reni, Guido – [réni gvídó] olasz 

Renier de Huy – [rönjé dö üji] francia 

Rennes – [renn] francia 

Reno – [rínó] angol 

Renoir, Claude – [rönoár klód] francia 

Renoir, Jean – [rönoár zsan] francia 

Renoir, Pierre-August – [rönoár pjer ogüszt] francia 

Reno, Jean – [rönó zsan] francia 

rent-a-car – [rentekár] angol 

rente – [rant] francia 

rentier – [rantjié] francia 

Renucci, Robin – [renuccsi robin] olasz 

Renzo Tramaglino – [rencó tramaljinó] olasz 

repercussa – [reperkussza] olasz 

Repetitio est mater scientiae – [repetício eszt máter szciencié] latin 

repoussoir – [röpuszoár] francia 

République Française (RF) – [repüblik franszez] francia 

République, Avenue de la – [repüblik avnü dö la] francia 

Repulse Bay – [ripalsz béj] angol 

Requena – [rekena] spanyol 

Requesens, Lluis de – [rekeszensz ljuisz de] katalán 
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Requiem aeternam dona eis Domine – [rekviem éternam dona ejisz domine] latin 

requiescat in pace (R.I.P.) – [rekvieszkat in páce] latin 

rerum concordia discors – [rérum konkordia diszkorsz] latin 

rescriptum – [reszkriptum] latin 

res derelicta – [rész derelikta] latin 

Reseda odorata – [rezeda odoráta] latin 

Resende, Garcia de – [rizend garszja di] portugál 

reservatio mentalis – [rezerváció mentálisz] latin 

reset – [riszet] angol 

Résistance – [rezisztansz] francia 

Reşiţa – [resica] román 

res iudicata – [rész judikáta] latin 

Resnais, Alain – [rené alen] francia 

Resnik, Regina – [reznik regina] német 

res nullius – [rész nulliusz] latin 

Respighi, Ottorino – [reszpigi ottorínó] olasz 

respiratio superficialis – [reszpiráció szuperficiálisz] latin 

respiro – [reszpíró] olasz 

responsorium – [reszponzórium] latin 

responsum – [reszponzum] latin 

ressentiment – [röszantiman] francia 

Ressu, Camil – [reszü kamil] francia 

res sui generis – [rész szui generisz] latin 

Restif de la Bretonne, Nicolas-Edme – [resztif dö la brötonn nikola edm] francia 

Restigné – [resztinyé] francia 

restitutio in integrum – [resztitúció in integrum] latin 

Rest, rest, perturbèd spirit! – [reszt reszt pörtörbid szpirit] angol 

resurrectio – [rezurrekció] latin 

retentio dentis – [retenció dentisz] latin 

reticulocyta – [retikulocita] latin 

reticulohistocytosis – [retikulo-hisztocitózis(z)] latin 

retinitis nephritica – [retinitisz nefritika] latin 

retinopathia hypertonica – [retinopátia hipertónika] latin 

retractilitas – [retraktilitás(z)] latin 

retrocaecalis – [retrocékális(z)] latin 

retrooesophagealis – [retro-özofageális(z)] latin 

Retz, Guillaume de – [re gijom dö] francia 

Retz, Jean-François – [resz zsan franszoa] francia 

Reuchlin, Johannes – [rajhlin johannesz] német 

Reuilly, Boulevard de – [röji bulvár dö] francia 

Reuleaux – [röló] francia 

reus – [reusz] latin 

Reusch, Michael – [rajs mihael] német 

Reuters – [rajterz] angol 

Reutlingen – [rajtlingen] német 

Revel, Jacques – [rövel zsak] francia 

Revenons à nos moutons – [rövönonz a no muton] francia 
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reverendissimus – [reverendisszimusz] latin 

reverendus – [reverendusz] latin 

Revertitur pulvis in terram suam unde erat – [revertitur pulvisz in terram szuam unde 

erat] latin 

Revigny-sur-Ornain – [rövinyi szür ornen] francia 

revival – [rivájvel] angol 

Révolte des anges, La lásd La révolte des anges 

Revue des Deux Mondes – [rövü de dö mond] francia 

rex apostolicus – [rex aposztolikusz] latin 

Rexhepi, Bajram – [redzsepi bajram] albán 

Rex regum et Dominus dominantium – [rex régum et dominusz dominancium] latin 

Rey, Cemal Resid – [rej dzsemál reszid] török 

Reyes, Alfonso – [rejesz alfonszó] spanyol 

Rey, Fernando – [rej fernandó] spanyol 

Reyghere, Greta de – [rejhére hréta dö] holland 

Reykjanes – [rejkjanesz] izlandi 

Reykjavik – [rejkjavík] izlandi 

Reymond, Auguste – [remon ogüszt] francia 

Reymont, Władisław Stanisław – [rejmont vladiszláf sztanyiszláf] lengyel 

Reineck, Thomas – [rejnek tómasz] német 

Reynolds, Burt – [renoldz bört] angol 

Reynolds, Osborne – [renoldz ozborn] angol 

Reynolds, Sir Joshua – [renoldz ször dzsósua] angol 

Reynosa – [rejnosza] spanyol 

RF lásd République Française 

rhabdomyoma – [rabdomióma] latin 

Rhagium bifasciatum – [rágium bifaszciátum] latin 

Rhamnus alaternus – [ramnusz álaternusz] latin 

Rhaphiolepis indica – [rafiolepisz indika] latin 

Rhapis excelsa – [rapisz ekszcelza] latin 

Rhäticus, Georg – [rétikusz georg] német 

Rhazya orientalis – [rázia orientálisz] latin 

Rhea Silvia – [rea szilvia] latin 

Rheinallt – [rajnelt] angol 

Rhené-Baton – [röné baton] francia 

rhesus-faktor – [rézus(z) faktor] latin 

Rhet Butler – [ret batler] angol 

Rhin – [ren] francia 

rhinitis hypertrophicans – [rinitisz hipertrofikansz] latin 

Rhinolophiadae – [rinolofiadé] latin 

Rhinolophus hipposideros – [rinolofusz hipposziderosz] latin 

rhinomycosis – [rinomikózis(z)] latin 

rhinophyma – [rinofima] latin 

Rhipsalidopsis rosea – [ripszalidopszisz rózea] latin 

Rhipsalis capilliformis – [ripszalisz kapilliformisz] latin 

Rhizotrogus solstitialis – [rizotrogusz szolszticiálisz] latin 

Rhode Island – [ród ájlend] angol 
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Rhode, Kimberley – [ród kimbörli] angol 

Rhodes, Cecil – [ródz szeszil] angol 

Rhodeus sericeus amarus – [rodeusz szericeusz amárusz] latin 

Rhodochiton atrosanguineum – [rodohiton atroszangvíneum] latin 

Rhododendron hippophaëoides – [rododendron hippofaéojdész] latin 

Rhodohypoxis baurii – [rodohipokszisz baurii] latin 

Rhodoleia championii – [rodoleja sampionii] latin 

Rhodothamnus chamaecistus – [rodotamnusz kamécisztusz] latin 

Rhodotypos scandens – [rodotiposz szkandensz] latin 

Rhoicissus rhomboidea – [rojcisszusz romboidea] latin 

rhombencephalon – [rombencefalon] latin 

Rhombophyllum rhomboideum – [rombofillum romboideum] latin 

Rhondda – [ronda] angol 

Rhône – [rón] francia 

Rhône-Alpes – [rón alp] francia 

Rhône-Poulenc – [rón pulenk] francia 

Rhuddlan – [hridlan] walesi 

Rhus succedanea – [rúsz szukcedánea] latin 

Rhyl – [hril] walesi; [ril] angol 

Rhynchelytrum repens – [rinhelitrum repensz] latin 

Rhynchophoros phoenicis – [rinhoforosz főnicisz] latin 

Rhyncodon typus – [rinkodon tipusz] latin 

Rhys – [hrísz] walesi; [rájsz] angol 

Rhys-Davies, John – [rísz déjviz dzson] angol 

Rhys, Ernest – [rísz örniszt] angol 

Rhyssa persuasoria – [rissza perszvazória] latin 

Riaboukine, Serge – [rjabukin szerzs] francia 

Riach – [riek] angol; [rieh] skót 

Riacho Salado – [riasu szaládu] portugál 

Riaño – [rianyó] spanyol 

Rians – [rian] francia 

Rias Bajas – [riasz bahasz]; [… vahasz] spanyol 

Ribadesella – [rivadeszelja] spanyol 

Ribatejo – [ribatezsu] portugál 

Ribeauville – [ribovil] francia 

Ribécourt – [ribekur] francia 

Ribeirão Prêto – [ribejraun pretu] portugál 

Ribeiro, Aquilino – [ribejru akilinu] portugál 

Ribeiro, Bernardim – [ribejru bernardin] portugál 

Ribérac – [riberak] francia 

Ribera, Jusepe de – [rivera huszepe de] spanyol 

Ribes sanguineum – [ribesz szangvineum] latin 

RIC lásd Regolamento Internazionale Carrozze 

ricambio – [rikámbjó] olasz 

Ricard, Louis Gustave – [rikár lui güsztav] francia 

Ricardo, David – [rikárdó déjvid] angol 

Ricart, Jordi – [rikart zsordi] katalán 
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Riccardi, Franco – [rikkárdi frankó] olasz 

Riccati, Jacopo Francesco – [rikkáti jakopó francseszkó] olasz 

Ricchino, Giovanni Domenico – [rikkínó francseszkó domenikó] olasz 

Ricciarelli, Katia – [riccsarelli katja] olasz 

Ricci-Curbastro, Gregorio – [riccsi kurbasztró gregorjó] olasz 

Riccio – [riccsó] olasz 

Ricciocarpus natans – [rikciokarpusz natansz] latin 

Riccioli, Giovanni Battista – [riccsoli dzsovanni battiszta] olasz 

Ricci, Ruggiero – [riccsi ruddzseró] olasz 

Ricci, Sebastiano – [riccsi szebasztjánó] olasz 

Rice, Archie – [rájsz árcsi] angol 

Rice, Condoleezza – [rájsz kondolieza] angol 

Rice, Elmer – [rájsz elmer] angol 

ricercar, ricercare – [ricserkár, ricserkáre] olasz 

Richard Carstone – [ricsárd kársztón] angol 

Richard Pennell – [ricsárd penel] angol 

Richard Rowan – [ricsárd róen] angol 

Richards, Dickinson Woodruff – [ricsárdz dikinszon vudraf] angol 

Richardson, Robert Coleman – [ricsárdzon robert kólmen] angol 

Richardson, Samuel – [ricsárdzon szemjuel] angol 

Richard Varney – [ricsárd várni] angol 

Richault, Charles Simon – [risó sarl szimon] francia 

Rich, Buddy – [rics badi] angol 

Richea scoparia – [rihea szkopária] latin 

Richelieu, Armand Jean du Plessis – [risöljő arman zsan dü pleszi] francia 

Richepin, Jean – [rispen zsan] francia 

Richet, Charles Robert – [rise sarl rober] francia 

Richier, Germaine – [risjé zsermen] francia 

Richier, Ligier – [risjé lizsjé] francia 

Richmond – [ricsmond] angol 

Richmond Roy – [ricsmond roj] angol 

rich text format (RTF) – [rics tekszt formet] angol 

Richthofen, Ferdinand – [rihthófen ferdinánd] német 

Ricieri, Giovanni Antonio – [ricsjeri dzsovanni antónjó] olasz 

Rickettsia – [rikeccia] latin 

Rickmansworth – [rikmenzvörth] angol 

Ricœur, Paul – [rikőr pol] francia 

Ridderbusch, Karl – [ridderbus karl] német 

Ridealgh – [rájdeldzs] angol 

Ride, Sally Kristen – [rájd szeli kriszten] angol 

Ridruejo, Dionisio – [ridruehó dioniszjó] spanyol 

Riefenstahl, Leni – [rífenstál léni] német 

Riemann, Georg Friedrich Hermann – [ríman georg frídrih herman] német 

Riemenschneider, Tilman – [rímensnejder tilman] német 

Riemerschmid, Richard – [rímersmid rihárd] német 

Rien ne pèse tant qu’un secret – [rjen nö pez tan kön szökre] francia 

Rien ne va plus – [rjen nö va plü] francia 



 

552 

Rienäcker, Günther – [ríneker günter] német 

Rienks, Nicolaas – [rínksz nikolász] holland 

Rienzi – [rienci]; [*rínci] olasz 

Rienzo, Cola di – [riencó kola di] olasz 

Riesener, Jean-Henri – [rizner zsan anri] francia 

Rietschel, Ernst – [rícsel ernszt] német 

Rietveld, Gerrit – [rítfelt herrit] holland 

Rieumes – [riöm] francia 

Rieupeyroux – [riőperu] francia 

Rievaulx – [rívó] angol 

Rifbjerg, Klaus – [rivber klausz] dán 

Rigaud, Hyacinthe – [rigó jaszent] francia 

rigaudon – [rigodon] francia 

Rigault, Estelle – [rigó esztel] francia 

Righi – [rigi] olasz 

Right or wrong, my country – [rájt or rong máj kantri] angol 

Rignac – [rinyak] francia 

rigsdag – [rigzdaa]; [riksdág] dán 

rigsmål – [ríkszmól] norvég 

Riihimäki – [ríhimeki] finn 

Rijkaard, Frank – [rejkárd frank] holland 

Rijksmuseum – [rejkszműszeöm] holland 

Rijnhaven – [rejnháfen] holland 

Rijnland – [rejnland] holland 

Rijssen – [rejszen] holland 

Rijswijk – [rejszvejk] holland 

riksdag – [ríkszdaag]; [ríkszdág] svéd 

Riksgränsen – [ríkszgrenszen] svéd 

rilasciando – [rilassandó] olasz 

rilievo – [riljevó] olasz 

Rimaucourt – [rimokur] francia 

Rimbaud, Arthur – [rembó artür] francia 

Rimbo – [rímbú] svéd 

rimessa – [rimessza] olasz 

Rimet, Jules – [rime zsül] francia 

Rinascente – [rinassente] olasz 

rinascimento – [rinassimentó] olasz 

Rincón de Loix – [rinkon de los] katalán 

Rincón de Romos – [rinkon de romosz] spanyol 

Rincón de Soto – [rinkon de szotó] spanyol 

Rincón, Pedro del – [rinkon pedró del] spanyol 

Rindt, Jochen – [rint johen] német 

rinforzando – [rinforcandó] olasz 

rinfusa – [rinfúza] olasz 

Ringkøbing – [rinkőbin] dán 

Rinuccini, Ottavio – [rinuccsíni ottávjó] olasz 

Rinuccio – [rinuccsó] olasz 
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Rio Branco – [riu branku] portugál 

Río Cuarto – [rió kvartó] spanyol 

Rio das Velhas – [riu dasz veljasz] brazíliai portugál 

Rio de Janeiro – [riu di zsanejru]; [rióde zsanejró] portugál 

Rio di Giovanni Crisostomo – [rió di dzsovanni krizosztomó] olasz 

Rio do Sangue – [riu du szang] portugál 

Río Gallegos – [rió galjegosz] spanyol 

Riohacha – [rijoacsa] spanyol 

Río Hondo – [rió ondó] spanyol 

Río Saladillo – [rió szaladiljó] spanyol 

Riozinho – [riuzinyu] portugál 

R. I. P lásd requiescat in pace 

Ripoll, Maria – [ripolj maria] katalán 

Rip van Winkle – [rip ven vinkl] angol 

rire homérique – [rir omerik] francia 

RISC lásd reduced instruction set … 

risoluto – [rizolútó] olasz 

Risorgimento – [riszordzsimentó] olasz 

Risøyhamn – [ríszöjhamn] norvég 

riss – [rissz] német 

Ristolas – [risztola] francia 

ristorno – [risztorno] olasz 

Risum teneatis, amici? – [rizum teneátisz amíci] latin 

Ritchey, George Willis – [ricsi dzsordzs vilisz] angol 

Ritchie, Josiah George – [ricsi dzsózáje dzsordzs] angol 

Ritschl, Albrecht – [ricsl albreht] német 

Ritsos, Iannis – [ricosz jannisz] görög 

Rittenmeyer, Charlotte – [ritnmejer sárlot] angol 

RIV lásd Regolamento Internazionale Veicoli 

Riva degli Schiavoni – [ríva delji szkjavóni] olasz 

River Rouge – [river rúzs] angol 

Riverside Drive – [riverszájd drájv] angol 

Rivers, Larry – [riverz leri] angol 

Rivers, William – [riverz viljem] angol 

Rivesaltes – [rivzalt] francia 

Rivet, Paul – [rive pol] francia 

Rivette, Jacques – [rivet zsak] francia 

Rivière-du-Loup – [rivjer dü lu] francia 

Rivignano – [rivinyánó] olasz 

Rivoli, rue de – [rivoli rü dö] francia 

Rizi, Francisco – [riszi fransziszkó] spanyol 

Rizzo, Antonio – [riccó antonjó] olasz 

Roach, Maxwell – [rócs mekszvel] angol 

roadster – [ródszter] angol 

Roanne – [roann] francia 

Roanoke – [rónók] angol 

roast beef – [rószt bíf] angol 
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Robbe-Grillet, Alain – [rob grije alen] francia 

Robbins, Jerome – [robinz dzseróm] angol 

Robbins, Tim – [robinz tim] angol 

Robert Chapman – [robert csepmen] angol 

Robert de Passavant – [rober dö paszavan] francia 

Robert Dubreuilh – [rober dübrőj] francia 

Robert-Fleury, Joseph Nicolas – [rober flöri zsozef nikola] francia 

Robert Fortune – [robert forcsön] angol 

Robert, Hubert – [rober über] francia 

Robert Marpeaux – [rober marpó] francia 

Robert Saint-Loup – [rober szenlu] francia 

Roberts, Julia – [roberc dzsúlja] angol 

Robertson, George – [robertszon dzsordzs] angol 

Robertson, Shirley – [robörtszon sörli] angol 

Robeson, Paul – [rópszon pól]; [*robzon …] angol 

Robespierre, Maximilien de – [robeszpjer makszimiljen dö]; [*ropszpierr …] francia 

Robey, George – [róbi dzsordzs] angol 

Robin Hood – [robin hud] angol 

Robinson Crusoe – [robinszon krúzó]; [robinzon …] angol 

Robinson, Hyacinth – [robinszon hájeszinth] angol 

Robinson, Joan Violet – [robinszon dzsón vájlit] angol 

Roblès, Emmanuel – [roblesz emanüel] francia 

Robsart, Amy – [robszárt éjmi] angol 

Robson, Bryan – [robszon brájen] angol 

Robson, May – [robszon méj] angol 

Robusti, Jacopo – [robuszti jakopó] olasz 

robusto – [robusztó] olasz 

rocaille – [rokaj] francia 

Rocambole – [rokambol] francia 

Rocard, Michel – [rokár misel] francia 

Roças Novas – [roszasz novasz] brazíliai portugál 

Rocca d’Arazzo – [rokka daraccó] olasz 

Roccadaspide – [rokkadaszpide] olasz 

Rocca San Casciano – [rokka szan kassánó] olasz 

Rocca-Tagliata, Nicolò – [rokka taljáta nikoló] olasz 

Roccella Ionica – [roccsella iónika] olasz 

Rocha, Glauber – [rosa glauber] portugál 

Rochdale – [rocsdéjl] angol 

Rochea coccinea – [rohea kokcínia] latin 

Rochebrune, Château de – [rosbrün sató dö] francia 

Rochechouart – [rossuár] francia 

Rochecorbon – [roskorbon] francia 

Roche, Édouard Albert – [ros eduár alber] francia 

Rochefort, Jean – [rosfor zsan] francia 

Rochefort, Victor Henri – [rosfor viktor anri] francia 

Rochefoucauld – [rosfukó] francia 

Rochegrosse, Georges – [rosgrosz zsorzs] francia 
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Rochemenier – [rosmönjé] francia 

Rochester – [rocseszter] angol 

Rochester, Edward Fairfax – [rocseszter edvárd ferfeksz] angol 

Rochet-Mauprat – [rose mopra] francia 

Rochetta – [roketta] olasz 

rock and roll – [rokenról] angol 

Rock Pool – [rok púl] angol 

Rockefeller Center – [rokifeler szenter] angol 

Rockefeller, John Davison – [rokifeler dzson déjviszon]; [rokefeller …] angol 

rocker – [rokker] angol 

Rockford – [rokford] angol 

Rockingham – [rokingem] angol 

Rockwell, Stanley – [rokvel sztenli] angol 

Rocky Mountains – [roki mauntinz] angol 

Rocroi – [rokroa] francia 

Rødbyhavn – [rődbűhaun] dán 

Rodde, Clarissa – [rodde klarissza] német 

Rode, Pierre – [rod pjer] francia 

Rodenbach, Georges – [rodenbak zsorzs] francia 

Roderick Dhu – [roderik dú] angol 

Roderick Random – [roderik rendom] angol 

Roderick Usher – [roderik aser] angol 

Rodgersia aesculifolia – [rodzserzia észkulifólia] latin 

Rodin, Auguste – [roden ogüszt] francia 

Roding – [róding] angol 

Rodolphe Boulanger – [rodolf bulanzsé] francia 

Rodriguez Álvarez – [rodrigesz alvaresz] spanyol 

Rodríguez, Hector – [rodrigesz ektor] spanyol 

Rodriguez-Jurado, Arturo – [rodrigesz hurádó arturó] spanyol 

Rodriguez, Melendez – [rodrigesz melendesz] spanyol 

Rodriguez, Pedro – [rodrigesz pedró] spanyol 

Roeckel, August – [rökl auguszt] német 

Roehm, Otto – [rőm ottó] német 

Roelants, Gaston – [rúlantsz haszton] holland 

Roemer – [rőmer] német 

Roentgen, David – [röntgen dávid] német 

Roettiers, Joseph – [ruttírsz józef] holland 

Roffect, Étienne – [rofe etjenn] francia 

Rogaland – [rúgalan] norvég 

Rogat, Émile – [roga emil] francia 

Roger Chillingwort – [rodzser csilingvort] angol 

Rogers, Carl – [rodzserz karl] angol 

Roget, Marie – [rozse mari] francia 

Rogojel – [rogozsel] román 

Rohan, Henri de – [roan anri dö] francia 

rohbau – [róbau] német 

Rohlfs, Christian – [rólfsz krisztián] német 
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Rohmer, Eric – [romer erik] francia 

Rohrbach – [rórbah] német 

Rohrer, Heinrich – [rórer hejnrih] német 

Roig – [rodzs] katalán 

Roisel – [roazel] francia 

Roissy – [roaszi] francia 

Rojas, Fernando de – [rohasz fernandó de] spanyol 

Rokeby – [rókbi] angol 

Rokiškis – [rokiskisz] litván 

Roland de Bois – [rolan dö boa] francia 

Roland de la Platiere, Jean Marie – [rolan dö la platjer zsan mari] francia 

Rolland, Romain – [rolan romen] francia 

Rolleston – [rólszton] angol 

Rolling Stones – [róling sztónz] angol 

Rollins, Sonny – [rólinz szoni] angol 

Rolls-Royce – [rólz rojsz]; [rolsz rojsz] angol 

ROM lásd read only memory 

Roma – [rúma] svéd 

Roma locuta, causa finita – [róma lokúta kausza finíta] latin 

Romains, Jules – [romen zsül] francia 

Românaşi – [rominas] román 

Rombaux, Égide – [rombó ezsid] francia 

Rombouts, Gillis – [rombautsz hilisz] holland 

Romeo and Juliet – [rómió end dzsúljet] angol 

Romilly-sur-Seine – [romili szür szen] francia 

Romney, George – [romni dzsordzs] angol 

Rømø – [rőmő] dán 

Romorantin-Lanthenay – [romoranten lantöne] francia 

Romsdal – [rúmzdál] norvég 

Romsey – [ramzi] angol 

Romulus Augustulus – [romulusz augusztulusz] latin 

Roncesvalles – [ronszeszvaljesz] spanyol 

Roncevaux – [ronszövó] francia 

Ronchamp – [ronsam] francia 

Rond Point – [ron poen] francia 

Rønde – [rönne] dán 

Rondeletia amoena – [rondelécia amőna] latin 

Ronehamn – [rúnehamn] svéd 

Ronet, Maurice – [rone morisz] francia 

Rõngu – [ringu] észt 

Ronsard, Pierre de – [ronszár pjer dö] francia 

Roodeschool – [ródeszhól] holland 

Room at the Top – [rúm et dö top] angol 

Rooney, Mickey – [rúni miki] angol 

Roosevelt, Franklin Delano – [rózevelt frenklin dölánó]; *[ruzvelt …] angol 

Roosevelt, Theodore – [rózevelt thiodór]; [*ruzvelt …] angol 

Roosna – [rószna] észt 
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Root, Elihu – [rút ilájhjú] angol 

Ropczyce – [ropcsice] lengyel 

Ropsten – [rúpsztén] svéd 

Roquefort – [rokfor] francia 

Roquefort-sur-Soulzon – [rokfor szür szulzon] francia 

Roquemaure – [rokmor] francia 

Roquentin, Antoine – [rokanten antoan] francia 

Roquetas de Mar – [roketasz de mar] spanyol 

Roquevert, Noël – [rokver noel] francia 

Roraima – [rurajma] brazíliai portugál 

Rorate coeli desuper, et nubes pluant iustum – [roráte cőli deszuper et núbesz pluant 

jusztum] latin 

Rørdam, Valdemar – [rőrdam vallemar] dán 

Røros – [rőrúsz] norvég 

Rorschach, Hermann – [rórsah herman] német 

Rosa canina – [róza kanína] latin 

Rosacea – [rozácea] latin 

Rosa centifolia – [róza centifólia] latin 

Rosa, João Guimarães – [roza zsuaun gimarajns] portugál 

Rosalie de Watteville – [rozali dö vatvil] francia 

Rosalinda – [rozalinda] angol 

Rosalinde de Maupin – [rozalind dö mopen] francia 

Rosaline – [rozalin] francia; [rozelájn] angol 

Rosa macrophylla – [róza makrofilla] latin 

Rosanette – [rozanet] francia 

Rosario – [roszárjó] spanyol 

rosarium – [rozárium] latin 

Rosa rugosa – [róza rugóza] latin 

Rosas, Juan Manuel de – [roszasz huan manuel de] spanyol 

Rosa, Salvator – [róza szalvátor] olasz 

Rosay, Françoise – [roze franszoaz] francia 

Roscoe, Martin – [roszkó mártin] angol 

Roscoea cautleoides – [roszkóa kautleojdész] latin 

Roscommon – [roszkomon] angol 

Roseau – [rozó] francia 

Rose Chabert – [róz saber] francia 

Rosehaugh – [rózhó] angol 

Roseingrave, Thomas – [rózingréjv tomasz] angol 

Rosemary Harkness – [rózmeri hárknisz] angol 

Rosen, Charles – [rózn csárlz] angol 

Rosen, Georg – [rúszen jeorg] svéd 

Rosenberg, Hilding – [rúszemberj hilding] svéd 

Rosenbusch, Karl – [rózenbus karl] német 

Rosencrantz – [róznkrenc]; [rózenkranc] angol 

Roosendaal – [rózendál] holland 

Rosenstiel – [rózenstíl] német 

Rosenzweig, Franz – [rózencvejg franc] német 



 

558 

roseola – [rozeola] latin 

Rose, Ralph – [róz, réjf] v. [… relf] angol 

Roseto dei Abruzzi – [rozetó dei abrucci] olasz 

Rosetta – [rozetta] olasz 

Rosette – [rozet] francia 

Roşeţu – [rosecu] román 

Rosewall, Ken – [rózvol ken] angol 

Rose Yvonne Arnaud – [róz ivonn arnó] francia 

Rosi, Francesco – [rózi francseszkó] olasz 

Rosina – [rozína] olasz 

Roskilde – [roszkille] dán 

Roslagstull – [rúszlágsztül] svéd 

Roslin, Alexander – [ruszlin alekszander] svéd 

Rosmarin Ostenburg – [rozmarín osztenburg] német 

Rosmarinus officinalis – [rozmarínusz officinálisz] latin 

Rosmine-Serbati, Antonio – [rozmíne szerbáti antónjó] olasz 

Rospigliosi, Giulio – [roszpiljózi dzsúljó] olasz 

Rossano – [rosszánó] olasz 

Rossby, Carl-Gustav – [roszbű kall güsztav] svéd 

Ross, Dennis – [rosz denisz] angol 

Rosselli, Cosimo – [rosszelli koszimó] olasz 

Rossellini, Roberto – [rosszellíni robertó] olasz 

Rossetti, Christina Georgina – [roszeti krisztina dzsordzsina] angol 

Rossetti, Gabriel Charles Dante – [roszeti géjbriel csárlz dántéj] angol 

Rossi, Aldo – [rosszi aldó] olasz 

Rossi-Lemeni, Nicola – [rosszi leméni nikola] olasz 

Rossini, Gioacchino – [rosszíni dzsoakkínó] olasz 

Rosslare – [roszleer] angol 

Rosmersholm – [ruszmerszholm]; [roszmerszholm] norvég 

Ross, Norman – [rosz normen] angol 

rosso antico – [rosszo antikó] olasz 

Rosso Fiorentino, Giovanni Battista – [rosszó fjorentínó dzsovanni battiszta] olasz 

Rosso, Medardo – [rosszó medárdó] olasz 

Ross-on-Wye – [rosz on váj] angol 

Røssvatnet – [röszvatnet] norvég 

Rostand, Edmond – [rosztan edmon] francia 

Rostock – [rosztok]; [*rostok] német 

Rostovtzeff, Michael – [rosztofcef májkl] angol 

rostra – [rosztra] latin 

rostrum – [rosztrum] latin 

Roswænge, Helge – [roszvenge helge] dán 

Rosyth – [roszájth] angol 

Rotăreşti – [rotöresty]; [rotaresty] román 

Rotary Club – [rótöri klab]; [… klub] angol 

Rotary International – [rótöri internesnel] angol 

Rote Armee Fraktion (RAF) – [róte ármé frakcion] német 

Rothaargebirge – [róthárgebirge] német 
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Rothenberger, Anneliese – [rótenberger annelíze] német 

Rothenthurm – [rótenturm] német 

Rotherham – [roderem] angol 

Rotherhithe – [roderhájd] angol 

Rothermere – [rodermír] angol 

Rotherwick – [roderik] angol 

Roth, Joseph – [rót józef] német 

Rothschild – [rótsild] német; [rothsájld] angol 

Rôtisserie de la Reine Pédauque, La lásd La rôtisserie de la Reine Pédauque 

Rouault, Georges – [ruó zsorzs] francia 

Rouch, Jean – [rus zsan] francia 

Roucher – [rusé] francia 

roué – [rué] francia 

Rouelle, Guillaume – [ruel gijom] francia 

Rouen – [ruan] francia 

Rouffio, Jacques – [rufió zsak] francia 

Rouge Cardinal – [ruzs kardinál] francia 

Rouget de Lisle, Claude Joseph – [ruzse dö lil klod zsozef] francia 

Rouge et le noir, Le lásd Le rouge et le noir 

Rougon, Renée – [rugon röné] francia 

Rougon-Macquart – [rugon makár] francia 

Rouillac – [rujak] francia 

Rouleau, Joseph – [ruló zsozef] francia 

Rouleau, Raymond – [ruló remon] francia 

round – [raund] angol 

Rouquier, Georges – [rukjé zsorzs] francia 

Rourke – [rórk] angol 

Rousillon – [ruszijon] francia 

Rousseau, Florian – [ruszó florian] francia 

Rousseau, Henri – [ruszó anri]; [russzó …] francia 

Rousseau, Jean-Jacques – [ruszó zsan zsak]; [russzó …] francia 

Rousseau, Théodore – [ruszó teodor]; [russzó …] francia 

Roussel, Albert – [ruszel alber] francia 

Rousselot, Jean-Pierre – [ruszló zsan pjer] francia 

Roussillon – [ruszijon] francia 

Roussos, Demis – [ruszosz demisz] újgörög 

Route des Crêtes – [rut de kret] francia 

Routledge and Kegan Paul – [rautlidzs end kígen pól] angol 

Rover – [róver] angol 

Rovezzano – [roveddzánó] olasz 

Rovigno – [rovinyó] olasz 

Rowallan – [rauelen] angol 

Rowan, Richard – [róen ricsárd] angol 

Rowena – [róína] angol 

Rowland Lacy – [rólend léjszi] angol 

Rowland, Frank Sherwood – [rólend frenk sörvud] angol 

Rowland, Gilbert – [rólend gilbert] angol 
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Rowlandson, Thomas – [rólendszon tomasz] angol 

Rowley – [róli] angol 

Rowling, Joanne – [róling dzsóen] angol 

Rowsley – [rauzli] angol 

Rowntree – [rauntrí] angol 

Rowse – [rausz] angol 

Roxburgh, Richard – [rokszboró ricsárd] angol 

Royal Air Force (RAF) – [rojel eer forsz] angol 

Royal Albert Hall – [rojel elbert hól] an-gol 

Royal Botanic Gardens – [rojel botenik gárdnz] angol 

Royal Exchange – [rojel ikszcséjndzs] angol 

Royal Festival Hall – [rojel fesztivl hól] angol 

Royal Flush – [rojel flas] angol 

Royal Lyceum Theatre – [rojel lájszíom thietr] angol 

Royal Society – [rojel szoszájeti] angol 

Royal Velvet – [rojel velvet] angol 

royalty – [rojelti] angol 

Royan – [roajan] francia 

Royat – [roaja] francia 

Roybon – [roabon] francia 

Royce, Frederick Henry – [rojsz frederik henri] angol 

Roy, Claude – [roa klód] francia 

Roye – [roa] francia 

Royer-Collard, Pierre Paul – [roajé kolár pjer pol] francia 

Royère – [roajer] francia 

Roy Heartley – [roj hártli] angol 

Roy, Richmond – [roj ricsmond] angol 

Roystonea regia – [rojsztonea régia] latin 

Różewicz, Tadeusz – [ruzsevics tadeus] lengyel 

Rozier, Jacques – [rozjé zsak] francia 

Rožňava – [rozsnyava] szlovák 

Rożnów – [rozsnuf] lengyel 

Roztocze – [rosztocse] lengyel 

Röhm, Ernst – [rőm ernszt] német 

Rönnskär – [rönser] svéd 

RPR lásd Rassemblement pour la … 

RTF lásd rich text format 

Ruau – [rüó] francia 

rubato – [rubátó] olasz 

Rubbia, Carlo – [rubbja karló] olasz 

Rubempré, Lucien – [rübampré lüszjen] francia 

Rubenshuis – [rúbenszhöjsz] holland 

Rubens, Pieter Pauwel – [rúbensz píter pauvel] holland 

Rubescens Major – [rubeszcensz major] latin 

Rubicon – [rubikon] latin 

Rubio, Martxelo – [ruvjó marcseló] katalán 

Rubio, Pascal – [rubjó paszkál] spanyol 
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Rubus fruticosus – [rubusz frutikózusz] latin 

Ruby Doris – [rúbi dórisz] angol 

Rudbeckia hirta – [rudbekkia hirta] latin 

Rudd, Bevil – [rad bívil] angol 

Rude, François – [rüd franszoa] francia 

Rudge, Barnaby – [radzs bárnebi] angol 

Rūdiškes – [rúdiskesz] litván 

Rudňany – [rudnyani] szlovák 

Rudolstadt – [rúdolstat] német 

Ruecas – [ruekasz] spanyol 

Rueil-Malmaison – [rüöj malmezon] francia 

Rufinus Tyrannius – [rufínusz tiranniusz] latin 

Rugby – [ragbi]; [rögbi] angol 

Ruggeri, Giovanni – [ruddzseri dzsovanni] olasz 

Ruggieri, Francesco – [ruddzseri francseszkó] olasz 

Ruggiero, Aria di – [ruddzsero ária di] olasz 

Ruggiero, Pierluigi – [ruddzseró pjerluídzsi] olasz 

Ruggles, Wesley – [raglz vezli] angol 

Ruginoasa – [rudzsinoasza] román 

Ruhla – [rúla] német 

Ruican, Tulica – [rujkan tulika] román 

Ruisdael, Jacob Isaacksz. van – [röjszdál jákob iszáksz-zón fan] holland 

Ruislip – [rajszlip] angol 

Rumigny – [rüminyi] francia 

Rumilly – [rümiji] francia 

Rumsfeld, Donald – [ramszfeld doneld] angol 

Runciman – [ranszimen] angol 

Runcorn, Stanley – [rankorn sztenli] angol 

Runeberg, Johan Ludwig – [rűneberj júhan ludvig] svéd 

Rungsted – [runkszte] dán 

Runius, Johan – [rüniüsz júhan] svéd 

Runnymede – [ranimíd] angol 

Rupea – [rupja] román 

Rupert Birkin – [rúpert börkin] angol 

Ruprecht – [rúpreht] német 

Ruschia acuminata – [russia akumináta] latin 

Rusconi, Camillo – [ruszkóni kamilló] olasz 

Ruscus hypoglossum – [ruszkusz hipoglosz-szum] latin 

Rušeni – [ruseny] román 

Rushdie, Salman – [rusdi szalman] angol 

Rusholme – [rashóm] v. [rasom] angol 

Ruşii-Munţi – [rusi munc] román 

Rusk, Dean – [raszk dín] angol 

Ruski Krstur – [ruszki krsztur] szerb 

Ruskin, John – [raszkin dzson] angol 

Ruşor – [rusor] román 

Ruspoli, Mario – [ruszpoli marió] olasz 
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Russelia equisetiformis – [russzelia ekviszétiformisz] latin 

Russel, Kurt – [raszel kört] angol 

Russell, Bertrand – [raszel börtrend] angol 

Russell, Douglas – [raszel daglesz] angol 

Russolo, Luigi – [russzoló luídzsi] olasz 

Russula cyanoxantha – [russzula cianokszanta] latin 

Ruszkowska, Elena – [ruskofszka elena] lengyel 

Rutascorbin – [rutaszkorbin] mesterséges 

Rutebeuf – [rütbőf] francia 

Rutherford, Ernest – [raderford örneszt] angol 

Ruthström, Julius – [rütsztrőm jűliüsz] svéd 

Ruthven – [rathven]; [ruthven]; [riven] angol 

Ruthven, Angus – [riven engasz] angol 

Ruud, Birger – [rűd birjer] norvég 

Ruy Blas – [rüi blasz] francia 

Ruynemann, Daniel – [röjneman dániel] holland 

Ruysch, Rachel – [röjszh ráhel] holland 

Ruysdael, Salomon van – [röjzdál szalomon fan] holland 

Ruzante – [rudzante] olasz 

Růžičková, Hana – [ruzsicsková hana] cseh 

Rübezahl – [rűbecál] német 

Rückert, Friedrich – [rükkert frídrih] német 

Rühmann, Heinz – [rűman hejnc] német 

Rühmkorf, Peter – [rűmkorf péter] német 

Ryan, Elizabeth – [rájen elizebeth] angol 

Ryan, Matt – [rájen met] angol 

Ryan, Meg – [rájen meg] angol 

Ryckaert, David – [rejkárt dávid] holland 

Ryckere, Bernaert de – [rejkére bernárt dö] holland 

Ryckhals, Frans – [rejkhalsz fransz] holland 

Rydal – [rájdel] angol 

Rydberg, Viktor – [rűdberj viktor] svéd 

Rye, Aegidius van den – [rejje áhidiusz fan den] holland 

Ryelandt, Joseph – [rejelant józef] holland 

Ryle, Gilbert – [rájl gilbert] angol 

Rylstone – [rilszton] v. [rilsztón] angol 

Rynek Główny – [rinek gluvni] lengyel 

Rynek Nowomiejski – [rinek novomjejszki] lengyel 

Rynek Starego Miasta – [rinek sztarego mjaszta] lengyel 

Ryon, Luann – [rájon lúen] angol 

Rypdal, Terje – [rűpdál terje] norvég 

Rysanek-Grossmann, Leonie – [rízanek groszman leónie] német 

Rysback, John Michael – [rejszbak jón mihael] holland 

Rysselberghe, Theo van – [rejszelberhe teó fan] holland 

Ryswick – [rizvik] angol 

Rysy – [riszi] lengyel 

Rywin, Lew – [rájvin lú] angol 
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Ryti, Risto Heikki – [rüti risztó hejkki] finn 

Rzeczpospolita – [zsecsposzpolita] lengyel 

Rzęgnowo – [zsengnovó] lengyel 

Rzerzyca Ziemiańska – [zsezsica zsemjanyszka] lengyel 

Rzeszów – [zsesuf] lengyel 
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S 
 

 

SA lásd Société Anonyme 

Saale – [zále] német 

Saalfelden – [zálfelden] német 

Saarbrücken – [zárbrüken]; [szárbrükken] német 

Sääre – [szeere] észt 

Saarela, Yrjö – [szárela ürjő] finn 

Saaremaa – [száremá] észt 

Saarikoski, Pentti – [szárikoszki penti] finn 

Saarinen, Eero – [szárinen éro] finn 

Saarjärvi – [szárjervi] finn 

Saarvala, Aleksanteri – [szárvala alekszanteri] finn 

Saavedra Lamas, Carlos – [szaavedra lamasz karlosz] spanyol 

Sabadell – [szabadelj] katalán 

Sabatelli, Luigi – [szabatelli luídzsi] olasz 

Sabatier, Gérard – [szabatjé zserár] francia 

Sabatier, Paul – [szabatjé pol] francia 

Sabatini, Francesco – [szabatíni francseszkó] olasz 

Sábato, Ernesto – [szavató ernesztó]; [szabató …] spanyol 

Sabaudia – [szabaudia] olasz 

Saba, Umberto – [szába umbertó] olasz 

sabbath – [szabbat] latin 

sabbatharius – [szabbatárius] latin 

Sabbatini, Luigi – [szabbatíni luídzsi] olasz 

SABENA lásd Société Anonyme Belge … 

Sabin, Albert Bruce – [szebin olbert brúsz]; [szabin …] angol 

Sabiñanigo – [szavinyanigó] spanyol 

Sabine, Edward – [szebájn edvárd] v. [széjbin …] angol 

Sabinianus – [szabiniánusz] latin 

Sablé-sur-Sarthe – [szablé szür szárt] francia 

Sabogal, José – [szavogal hoszé]; [szabogal …] spanyol 

Sabóia – [szaboja] portugál 

Sabouraud, Émile – [szaburó emil] francia 

Săcădat – [szöködat]; [szakadat] román 

Sacalaşău Nou – [szakalasau nou] román 

Săcărîmbu – [szökörimbu]; [szakarimbu] román 
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Sá-Carneiro, Mario de – [szakarnejru marju di] portugál 

Saccani, Ricco – [szakkáni rikkó] olasz 

saccharomyces – [szaharomicesz] latin 

Saccharomyces cerevisiae – [szaharomicesz cerevizié] latin 

Saccharomycetaceae – [szaharo-micetaceé] latin 

Saccheri, Girolamo Giovanni – [szakkeri dzsirolámó dzsovanni] olasz 

Sacchetti, Franco – [szakketti frankó] olasz 

Sacchetti, Giovanni Battista – [szakketti dzsovanni battiszta] olasz 

Sacchi, Andrea – [szakki andrea] olasz 

Sacchi, Enzo – [szakki encó] olasz 

Sacchi, Giovanni Antonio – [szakki dzsovanni antónjó] olasz 

Sacchini, Antonio – [szakkíni antónjó] olasz 

sacco di Roma – [szakkó di róma] olasz 

Sacco, Nicola – [szakkó nikola] olasz 

Sacconi, Giuseppe – [szakkóni dzsuzeppe] olasz 

saccus epiploicus – [szakkusz epiploikusz] latin 

Săcele – [szöcsele]; [szacsele] román 

sacerdotalis – [szacerdotális] latin 

Sacher Masoch, Leopold – [zaher mázoh leopold] német 

Sacheverell – [szesevrel] angol 

sachlichkeit – [zahlihkeit] német 

Sachs, Hans – [zaksz hansz]; [szaksz …] német 

Sachsenhausen – [zakszenhauzen]; [szakszenhauzen] német 

Sackville-West, Victoria – [szekvil veszt viktória] angol 

sacra conversazione – [szakra konverzacióne] olasz 

sacralis – [szakrális] latin 

sacralisatio – [szakralizáció] latin 

Sacramento – [szekrementó]; [szakramentó] angol 

sacra rappresentazione – [szakra raprezentacióne] olasz 

Sacré-Coeur, Basilique de – [szakre kőr bazilik dö] francia 

Sacre du Printemps – [szakr dü prentam] francia 

sacrosanctum – [szakroszanktum] latin 

Sacrum Officium – [szakrum offícium] latin 

sactosalpinx serosa – [szaktoszalpinksz szeróza] latin 

Săcueni – [szökujeny]; [szakujeny] román 

Săcuieu – [szökujeu]; [szakujeu] román 

Sadeler, Egidius Gillis – [szádeler ehidiüsz hillisz] holland 

Sade, Marquis de – [szad márki dö] francia 

Sá de Miranda, Francisco de – [sza di miranda franszisku di] portugál 

Sadler’s Wells Ballet – [szedlerz velz beléj] angol 

Sádlo, Miloš – [szádló milos] cseh 

Sadoul, George – [szadul zsorzs] francia 

Sadoveanu, Mihail – [szadovjánu mihajl] román 

Saedeleer, Valerius de – [szádelér falériüsz dö] holland 

Saelices – [szaeliszesz] spanyol 

Sæmundur – [szájmündür] izlandi 

Saenredam, Pieter Jansz. – [szánredam píter jansz-zón] holland 
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Saepe stylum vertas – [szépe sztilum vertasz] latin 

Saerchinger, César – [zerhinger cézár] német 

Şaeş – [sais] román 

saëta – [szaéta] spanyol 

Sæverud, Harald – [széverü harall] norvég 

safe deposit – [széjf dipozit] angol 

Säffle – [szefle] svéd 

saga – [szága] izlandi 

Sagan, Carl Edward – [szegen kárl edvárd] angol 

Sagan, Francoise – [szagan franszoaz] francia 

Sagarra, Josep Maria – [szagarra zsoszep maria] katalán 

Sagasta, Práxedes Mateo – [szagaszta prakszedesz mateó] spanyol 

sage und schreibe – [záge und srejbe] német 

sagittalis – [szagittális(z)] latin 

Sagittarius – [szagittárius(z)] latin 

Sagres – [szagris] portugál 

sag schon – [zágson] német 

sagum – [szágum] latin 

Sailer, Toni – [zajler tóni] német 

Saillans – [szajansz] francia 

Saimaa – [szajimá] észt 

Sains-Richaumont – [szen risomon] francia 

Saint Albans – [széjnt olbenz] angol 

Saint-Aignan – [szent enyan] francia 

Saint-Amand-les-Eaux – [szent aman lez ó] francia 

Saint-Amant, Marc Antoine – [szent aman mark antoan] francia 

Saint-Ambroix – [szent ambroa] francia 

Saint-Aubin, Antoni – [szent oben antoni] francia 

Saint-Aubin, Augustin de – [szent oben ogüszten dö] francia 

Saint-Beauzély – [szem bozeli] francia 

Saint-Benoît – [szem bönoa] francia 

Saint-Brieuc – [szem briő] francia 

Saint-Bris – [szem bri] francia 

Saint-Clair, Auguste – [szenkler ogüszt] francia 

Saint-Cloud – [szen klu] francia 

Saint Cloud – [szint klaud] angol 

Saint-Cyr – [szen szir] francia 

Saint-Daniel – [szen daniel] francia 

Saint-Denis – [szen döni] francia 

Saint-Dizier – [szen dizjé] francia 

Sainte-Agathe-des-Monts – [szent agat de mon] francia 

Sainte-Beuve, Charles Augustin de – [szent bőv sarl ogüszten dö] francia 

Sainte-Chapelle – [szent sapel] francia 

Sainte-Claire Deville, Henri Étienne – [szent kler dövil anri etjenn] francia 

Sainte-Croix – [szent kroa] francia 

Sainte-Foy-la-Grande – [szent foa la grand] francia 

Sainte-Mère-Église – [szent mer egliz] francia 
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Saint-Étienne – [szent etjenn] francia 

Saint-Evrémonde – [szent evremond] francia 

Saint-Exupéry, Antoine de – [szent egzüperi antoan dö]; [*szen …] francia 

Saint Francis – [szint fransziz] angol 

Saint George – [szint dzsordzs] angol 

Saint-Germain-des-Prés – [szen zsermen de pré] francia 

Saint-Germain-en-Laye – [szen zsermen an le] francia 

Saint-Germain-l’Auxerrois – [szen zsermen loszerroa] francia 

Saint-Gervais-d’Auvergne – [szen zserve doverny] francia 

Saint Gilles du Gard – [szen zsil dü gár] francia 

Saint-Girons – [szen zsiron] francia 

Saint-Hilaire – [szent iler] francia 

Saint-Jacques-sur-Coudenberg – [szen zsak szür kudanber] francia 

Saint James – [szint dzséjmz] angol 

Saint-Jean-de-Losne – [szen zsan dö lon] francia 

Saint-Jérôme – [szen zserom] francia 

Saint-John-Perse – [szen zson persz] francia 

Saint-Just, Louis Antoine Léon – [szen zsüszt lui antoan leon] francia 

Saint-Laurent, Yves – [szen loran iv] francia 

Saint-Lô – [szen lo] francia 

Saint Louis – [szint luisz] angol 

Saint-Loup – [szen lu] francia 

Saint-Loup, Robert – [szenlu rober] francia 

Saint Lucia – [széjnt lúsa] angol 

Saint-Macary, Xavier – [szem makari kszavjé] francia 

Saint-Malo – [szem maló] francia 

Saint-Nazaire – [szen nazer] francia 

Saint-Oignon, Ornifle de – [szent oanyon ornifl dö] francia 

Saintpaulia ionantha – [szempaulia ionanta] latin 

Saint-Pol-Roux – [szem pól ru] francia 

Saint-Preux – [szem prő] francia 

Saint-Quentin – [szen kanten] francia 

Saint-Quentin-sur-Indrois – [szen kanten szür endroa] francia 

Saintraint, rue de – [szentren rü dö] francia 

Saint-Raphaël – [szan rafael] francia 

Saint-Rémy – [szen remi] francia 

Saint-Saëns, Camille – [szen szansz kamil]; [*szen szan …] francia 

Saint-Sauveur – [szen szovőr] francia 

Saint-Savin-sur-Gartempe – [szen szaven szür gartamp] francia 

Saintsbury, George – [széjntszböri dzsordzs] angol 

Saint-Simon, Claude-Henry de – [szenszimon klod anri dö] francia 

Saint-Simon, Louis de – [szen szimon lui dö] francia 

saint-simonizmus – [szenszimonizmus] francia 

Saint-Tropez – [szen tropez]; [… *tropé] francia 

Saint Urbain, Ferdinand de – [szent ürben ferdinan dö] francia 

Saint-Vallier – [szen valjé] francia 

Saint Vincent – [széjnt vinszent] angol 
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Saint-Yan – [szen jan] francia 

saison morte – [szezon mort] francia 

Saissac – [szeszak] francia 

Šakiai – [sakjaj] litván 

Saks, Gene – [szeksz dzsín] angol 

Sakskøbing – [szakszkőbin] dán 

sala terrana – [szála terrána] olasz 

Sălacea – [szölacsa]; [szalacsa] román 

Salacrou, Armand – [szalakru arman] francia 

Sălăjeni – [szölözseny]; [szalazseny] román 

Salamanca – [szalamanka] spanyol 

Salammbô – [szalambó] francia 

Salandra, Antonio – [szalandra antonjó] spanyol 

Salar de Ollagüe – [szalár de oljagve] spanyol 

Salar de Uyuni – [szalár de ujuni] spanyol 

Salarino – [szalarínó] olasz 

Sălaşu de Sus – [szölasu de szusz]; [szalasu …] román 

Salazar, Antonio de Oliveira – [szalaszar antonju di olivejra]; [szalazár …] portugál 

Šalčininkai – [salcsininkaj] litván 

Sălciua – [szölcsua]; [szalcsua] román 

Salcombe – [szólkom] angol 

Saldanha, João Carlos – [szaldanya zsuaun karlus] portugál 

Salem – [széjlem]; [szálem] angol 

Salerno – [szalernó] olasz 

Salerno, Enrico Maria – [szalernó enrikó maria] olasz 

Sălicea – [szölicsa]; [szalicsa] román 

Salies-de-Béarn – [szali dö bearn] francia 

Salieri, Antonio – [szaljeri antónjó]; [szalieri …] olasz 

Salignac-Eyvignes – [szalinyak eviny] francia 

Salina – [szalína] olasz 

Salinas – [szelínesz] angol 

Salinas, Pedro – [szalinasz pedró] spanyol 

Salin-de-Giraud – [szalen dö zsiró] francia 

Salindres – [szalendr] francia 

Salinger, Jerome David – [szelindzser dzseróm déjvid] angol 

Saling, George – [széjling dzsordzs] angol 

Salins de Montfort – [szalen dö monfor] francia 

Salisbury – [szólzböri]; [*szelizböri] angol 

saliva – [szaliva] latin 

salivans – [szaliváns] latin 

salivatio – [szaliváció] latin 

Salix caprea – [szaliksz kaprea] latin 

Salk, Jonas Edward – [szólk dzsónesz edvárd]; [szalk …] angol 

Sallent de Gallego – [szaljent de galjegó] spanyol 

Sallustius Crispus, Caius – [szallusztiusz kriszpusz kájusz] latin 

Salmerón y Alonso, Nicolas – [szalmeron i alonszó nikolasz] spanyol 

Salmon Fairie – [szemon feeri] angol 
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Salmon, Daniel – [szelmon deniel] v. [szemon …] angol 

Salmoneus – [szalmóneusz] görög 

Salmo salar – [szalmó szalár] latin 

Salomaa, Arto – [szalomá artó] finn 

Salon d’Automne – [szalon doton] francia 

salon dés refusés – [szalon de röfüzé] francia 

Salonen, Essa-Pekka – [szalonen essza pekka] finn 

salonfähig – [szalonféig] német 

Salonta – [szalonta] román 

saloon – [szalún] angol 

Salornay-sur-Guye – [szalorne szür güj] francia 

Salpiglossis sinuata – [szalpiglosszisz szinuáta] latin 

salpingitis – [szalpingitisz] latin 

salpingitis isthmica nodosa – [szalpingitisz isztmika nodóza] latin 

salpinx – [szalpinksz] latin 

Salses – [szalsz] francia 

SALT lásd Strategic Arms Limitation … 

Saltabadil – [szaltabadil] francia 

saltato – [szaltátó] olasz 

salterello – [szaltarelló] olasz 

Saltillo – [szaltiljó] spanyol 

Salt Lake City – [szólt léjk sziti] angol 

Saltsjöbaden – [szaltsőbaaden]; [szaltsőbáden] svéd 

Saltsjön – [szaltsőn] svéd 

salubritas – [szalubritász] latin 

Salumä, Erika – [szalume erika] észt 

Salus populi suprema lex esto – [szalusz populi szupréma leksz eszto] latin 

salus rei publicae – [szalusz rei publiké] latin 

Salutati, Coluccio – [szalutáti koluccsó] olasz 

Saluzzo – [szaluccó] olasz 

Salvacañete – [szalvakanyete] spanyol 

salva guardia – [szalva gvárdia] latin 

Salvaleón de Higüey – [szalvaleon de igvej] spanyol 

salvarsan – [szalvarzan] mesterséges 

Salvator – [szalvátor] latin 

salva venia – [szalva venia]; [… vénia] latin 

salve – [szalve] latin 

Salve regina – [szalve regina] latin 

salvia – [szalvia] latin 

Salvia pratensis – [szalvia prátenzisz] latin 

Salviati, Francesco – [szalviáti francseszkó] olasz 

Salviatus Iulianus – [szalviátusz júliánusz] latin 

Salvi, Niccolò – [szalvi nikkoló] olasz 

salvo errore – [szalvó erróre] latin 

salvo jure – [szalvó júre] latin 

salvo titulo – [szalvó tituló] latin 

salvus conductus – [szalvusz konduktusz] latin 
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Saly, Jacques – [szali zsak] francia 

Salzach – [zalcah] német 

Salzburg – [zalcburg]; [szalcburg] német 

Salzgitter – [zalcgitter] német 

Salzkammergut – [zalckammergut] német 

Samain, Albert – [szamen alber] francia 

Samaniego, Felix Maria – [szamanjegó feliksz maria] spanyol 

Samarago, José – [szamaragu zsuzé] portugál 

Samaranch, Juan – [szamarancs huan] spanyol 

Samazeuilh, Gustave – [szamazöj güsztav] francia 

Sâmbăta – [szimböta]; [szimbata] román 

Sambucus ebulus – [szambukusz ebulusz] latin 

Sambucus racemosa – [szambukusz racemóza] latin 

Sam Dodsworth – [szem dodzvörth] angol 

Samfundets støtter – [szamfünnetsz sztötter] norvég 

Sammacchini, Orazio – [szammakkíni oráció] olasz 

Sammartini, Giovanni Battista – [szammartíni, dzsovanni battiszta] olasz 

Sammy Mountjoy – [szemi mauntdzsoj] angol 

Samoens – [szamoensz] francia 

Samos – [szamosz] román, görög 

Sampaio, Jorge – [szampaju zsorzs] portugál 

Sampietro, Mercedes – [szampjetró merszedesz] spanyol 

Sampras, Pete – [szempresz pít] angol 

Sam Small – [szem szmól] angol 

Samson Agonistes – [szemszon egonisztísz] angol 

Samsø Bælt – [szamsző beld] dán 

Samuel Pickwick – [szemjuel pikvik] angol 

Samuelson, Paul Anthony – [szemjuelszon pól entoni] angol 

Samuelsson, Bengt Ingemar – [szamüelszon benkt ingemár] svéd 

San Ambrogio – [szan ambródzsó] olasz 

San Andrés – [szan andresz] spanyol 

San Andrés y Providencia – [szan andresz i providenszja] spanyol 

San Antonio – [szen entónjó] angol 

sanbenito – [szambenitó] spanyol 

San Biagio – [szam bjádzsó] olasz 

Sanborn, David – [szemborn déjvid] angol 

Sancheville – [szansvil] francia 

Sanchez Coello, Alonso – [szancsesz koeljó alonszó] spanyol 

Sanchez de Castro, Juan – [szancsesz de kasztró huan] spanyol 

Sánchez de Losada, Gonzalo – [szancsesz de loszáda gonszaló] spanyol 

Sanchez, Felix – [szancsesz feliksz] spanyol 

Sanchezia speciosa – [szancsezia szpecióza] latin 

Sánchez-Vicario, Arantxa – [szancsesz vikárjó arancsa] spanyol-katalán 

Sanchez y Fuentes, Eduardo – [szancsesz i fuentesz eduardó] spanyol 

Sanchidrián – [szancsidrian] spanyol 

Sancho Pansa – [szancsó pansza] spanyol 

Sâncraiu Almaşului – [szinkraju almasuluji] román 
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Sâncraiu de Mureş – [szinkraju de mures] román 

San Cristobal – [szan krisztoval]; [… krisztobal] spanyol 

sancta simplicitas – [szankta szimplicitász] latin 

sanctuarium – [szanktuárium] latin 

Sandage, Allan Rex – [szendéjdzs elen reksz] angol 

Sandberg, Johan – [szandberj juhan] svéd 

Sandborg, Olof – [szandborj úlof] svéd 

Sandburg, Carl August – [szendbörg karl ógaszt] angol 

Sandby Paul – [szendbi pól] angol 

Sandefjord – [szannefjúr]; [szannefjord] norvég 

Sandemose, Aksel – [szannemósze akszel] dán 

Sander, August – [zander auguszt] német 

Sanders, Corrie – [szánderz kori] angol 

Sandersonia aurantiaca – [szanderszonia aurantiáka] latin 

Sand, George – [szand zsorzs] francia 

Sandhornøya – [szanhornőja] norvég 

Sandhurst – [szendhörszt] angol 

San Diego – [szen diéjgó]; [szan diegó] angol 

sandinista – [szandinista] spanyol 

Sandino, César Augusto – [szandinó szeszár augusztó] spanyol 

sandläufer – [zandlajfer] német 

Sandnessjøen – [szannesz-sően] dán 

Sandomierz – [szandomjes] lengyel 

Sândominic – [szindominik] román 

Sandrart, Joachim von – [zandrárt joáhim fon] német 

Sandras, Gustave – [szandra güsztav] francia 

Sandrelli, Stefania – [szandrelli sztefánia] olasz 

Sandringham – [szendringem] angol 

Sands – [szendz] angol 

Sandwich – [szendvidzs] v. [szendvics] angol 

San Estanislao – [szan esztaniszlau] spanyol 

Sanfelice, Ferdinando – [szanfelícse ferdinandó] olasz 

San Felipe de Puerta Plata – [szan felipe de puerta plata] spanyol 

San Feliú de Guixols – [szan felju de gisolsz] katalán 

San Fermo Maggiore – [szan fermó maddzsóre] olasz 

San Francesco della Vigna – [szan francseszkó della vinnya] olasz 

San Francisco – [szen frensziszkó] v. [szan fransziszkó] angol 

San Francisco 49ers – [szen frensziszkó fortinájnerz] angol 

sang de boeuf – [szan dö bőf] francia 

Sangallo, Giuliano – [szangalló dzsúljánó] olasz 

Sângeorgiu de Mureş – [szindzsordzsu de mures] román 

Sângeorgiu de Pădure – [szindzsordzsu de pödure]; [… padure] román 

Sângeorz-Băi – [szindzsorz böi]; [… bai] román 

Sânger – [szindzser] román 

Sanger, Frederick – [szenger frederik] angol 

San Giacomo, Laura – [szan dzsakomó laura] olasz 

San Gimignano – [szan dzsiminyánó] olasz 
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San Giovanni degli Eremiti – [szan dzsovanni delji erémiti] olasz 

San Giovanni Evangelista – [szan dzsovanni evandzseliszta] olasz 

San Giovanni in Fiore – [szan dzsovanni in fjóre] olasz 

San Giuseppe dei Falegnami – [szan dzsuzeppe deji falenyámi] olasz 

Sangre de Cristo – [szangre de krisztó] spanyol 

sangria – [szangria] spanyol 

Sangüesá – [szangvesza] katalán 

Sanguinaria canadensis – [szangvinária kanadenzisz] latin 

sanguine – [szangin] francia 

Sanguineti, Edoardo – [szangvineti edoárdó] olasz 

sanguinolens – [szangvinolens(z)] latin 

Sanguisorba officinalis – [szangviszorba officinálisz] latin 

Sanislău – [szaniszlöu]; [szaniszlau] román 

Sanjines, Jorge – [szanhinesz horhe] spanyol 

San José – [szan hoszé] spanyol 

San Jose – [szen hózéj] angol 

San Juan de la Maguana – [szan huan dela magvána] spanyol 

Sankt Lorenzen – [zankt lórencen] német 

Sankt Pankraz – [zankt pankrác] német 

San Lorenzo Maggiore – [szan lorencó maddzsóre] olasz 

San Luigi de Francesci – [szan luídzsi de francsessi] olasz 

San Luís Potosí – [szan luisz potoszi] spanyol 

San Marino – [szan marínó] olasz 

Sânmartin – [szinmartin] román 

Sânmartinu Sârbesc – [szinmartinu szirbeszk] román 

San Michele – [szan mikele] olasz 

Sanmicheli, Michele – [szammikeli mikele] olasz 

Sânmiclăuş – [szimmiklaus] román 

Sânmihaiu de Câmpie – [szinmihaju de kimpje] román 

Sânmihaiu Român – [szinmihaju romin] román 

San Miguelito – [szan migelító] spanyol 

Sannazaro, Jacopo – [szannadzáró jakopó] olasz 

San Nicolás de los Arroyos – [szan nikolasz de losz arrojosz] spanyol 

Sânnicolau Mare – [szinnikolau mare] román 

Sânnicolau Român – [szinnikolau romin] román 

San Pawl Milqi – [szan paul milhi] máltai 

San Pietro in Vincoli – [szan pjetró in vinkoli] olasz 

Sanquhar – [szenker] angol 

Sanremo – [szanrémó] olasz 

San Salvador de Jujuy – [szan szalvador de huhuj] spanyol 

sans-culotte – [szankülot]; [*szanszkülot] francia 

San Sebastian – [szan szevasztjan]; [szan szebasztián] spanyol 

Sansepolcro – [szanszepolkró] olasz 

Sanseverina – [szanszeverína] olasz 

Sansevieria trifasciata – [szanszeviéria trifaszciáta] latin 

sans façon – [szan faszon] francia 

sans gêne – [szan zsen] francia 
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Sansovino, Andrea – [szanszovínó andrea] olasz 

Sansovino, Jacopo – [szanszovínó jakopó] olasz 

sans phrases – [szan fráz] francia 

Sanssouci – [szanszuszi] francia 

San Stefano – [szan sztefanó] olasz 

Şanţ – [sanc] román 

Sant’Agata, Francesco da – [szantagáta francseszkó da] olasz 

Sant’Ambrogio – [szant ambródzsó] olasz 

Santa Ana – [szenta ena] angol 

Santa Anastasia – [szanta anasztázia] olasz 

Santa Anna, Antonio López de – [szanta anna antonjó lopesz de] spanyol 

Santa Annunziata – [szanta annuncjáta] olasz 

Santa Barbara – [szenta barbera] angol 

Santa Caterina – [szanta katerina] portugál 

Santa Cecilia in Trastevere – [szanta csecsílja in trasztevere] olasz 

Santa Chiara – [szanta kjára] olasz 

Santa Claus – [szente klóz] angol 

Santa Coloma de Queralt – [szanta koloma de keralt] katalán 

Santa Combas de Rosas – [szanta kombas di roszas] portugál 

santa conversazione – [szanta konverzacióne] olasz 

Santa Croce – [szanta krócse] olasz 

Santacroce, Francesco Rizzo da – [szantakrócse francseszkó riccó da] olasz 

Santa Croce in Gierusalemme – [szanta krócse in dzseruzalemme] olasz 

Santa Cruz de la Sierra – [szanta krusz de la szjerra] spanyol 

Santa Cruz, Domingo – [szanta krusz domingó] spanyol 

Santa Fé – [szanta fe] spanyol 

Santa Fe – [szente féj] angol 

Santa Giustina – [szanta dzsusztína] olasz 

Santa Lucia – [szanta lúcsía] olasz 

Santa Maria degli Angeli – [szanta maria delji andzseli] olasz 

Santa Maria degli Scalzi – [szanta maria delji szkalci] olasz 

Santa Maria della Corona – [szanta maria della koróna] olasz 

Santa Maria delle Grazie – [szanta maria delle grácje] olasz 

Santa Maria delle Salute – [szanta maria delle szalúte] olasz 

Santa Maria in Aracoeli – [szanta maria in aracséli] olasz 

Santa María la Blanca – [szanta maria la blanka] spanyol 

Santa Maria Maggiore – [szanta maria maddzsóre] olasz 

Santa Monica – [szenta mónika] angol 

Santana do Livramento – [szantana du livramentu] portugál 

Santander – [szantander] spanyol 

Santarcangeli, Paolo – [szantarkandzseli paoló] olasz 

Santarem – [szantarem] portugál 

Santa Rosalia – [szanta roszálja] spanyol 

Santayana, George – [szentijena dzsordzs] angol 

Santayana, Jorge de – [szantajána, horhe de] spanyol 

Sant Elia, Antonio – [szantelja antónjó] olasz 

Santerre, Jean-Baptiste – [szanter zsan batiszt] francia 
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Santeuil, Jean – [szantöj zsan] francia 

Santiago de Chile – [szantjágó de csíle] spanyol 

Santiago de Compostela – [szantjágó de komposztela] spanyol 

Santiago de Cuba – [szantjágó de kuva]; [… kuba] spanyol 

Santiago de los Caballeros – [szantjágó de losz kavaljerosz]; [… kabaljerosz] spanyol 

Santibáñez – [szantivanyesz] spanyol 

Santi, Giovanni – [szanti dzsovanni] olasz 

Santi Giovanni e Paolo – [szanti dzsovanni e paoló] olasz 

Santillana, Marqués de – [szantillána markesz de] spanyol 

Sântimbru – [szintimbru] román 

Sântimreu – [szintimreu] román 

Santini, Giovanni – [szantíni dzsovanni] olasz 

Sântioana – [szintjoana] román 

Santiponce – [szantiponsze] spanyol 

Sant Jordi – [szan zsordi] katalán 

Santo Domingo – [szantó domingó] spanyol 

Santo Estevão – [szantu istivaun] portugál 

Santolina chamaecyparissus – [szantolína kaméciparisszusz] latin 

Santoña – [szantonya] spanyol 

Santos – [szantusz] brazíliai portugál 

Santos de Carvalho, Eugenio dos – [szantus di karvalju euzsenju dus] portugál 

Santos-Dumont, Alberto – [szantusz dumon albertu] brazíliai portugál 

Santos Reyes – [szantosz rejesz] spanyol 

Santos, Ricardo – [szantus rikardu] portugál 

Santo Stefano di Cadore – [szantó sztefanó di kadóre] olasz 

Santuzza – [szantucca] olasz 

Sanusi Pané – [szanus pané] indonéz 

San Vicente de la Barquera – [szan viszente de la barkera] spanyol 

Sanvitalia procumbens – [szanvitália prokumbensz] latin 

Sanzogno, Nino – [szanconnyó ninó] olasz 

Sanyo – [szanjó]; [*sanyó] japán 

Sanzo, Salvatore – [szancó szalvatóre] olasz 

São Antônio do Jacinto – [szaun antonju du zsaszintu] portugál 

São Caetano – [szaun kajtánu] portugál 

São Cristóvão – [szaun kristovaun] portugál 

São Geraldo – [szaun zsiraldu] portugál 

São Francisco – [szaun franszisku] portugál 

São Gonçalo – [szaun gonszalu] portugál 

São João dos Patos – [szaun zsoaun dusz patusz] brazíliai portugál 

São Joaquim – [szaun zsuakim] portugál 

São Jorge – [szaun zsorzsi] portugál 

São Lourenço – [szaun lorenszu] portugál 

São Miguel – [szaun migel] portugál 

Saône – [szón] francia 

Saône-et-Loire – [szón e loár] francia 

São Paulo – [szaun paulu]; [szao paulo] portugál 

São Sebastião – [szaun szibastiaun] portugál 
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São Tomé e Principe – [szaun tume i prinszip] portugál 

São Vicente – [szaun viszent] portugál 

SAPARD lásd Special Assistance … 

sapeur – [szapőr] francia 

Sapiens nil affirmat quod non probet – [szapiensz níl affirmat kvod non probet] latin 

sapienti sat – [szapienti szat] latin 

Sapientis est consilium mutare in melius – [szapientisz eszt konszilium mutáre in 

meliusz] latin 

Sapium sebiferum – [szapium szebiferum] latin 

Saponaria ocymoides – [szaponária ocimoidész] latin 

sapphismus – [szaffizmus(z)] latin 

sarabande – [szaraband] francia 

Saraceni, Carlo – [szaracséni karlo] olasz 

Saragat, Giuseppe – [szaragat dzsuzeppe] olasz 

Sarah Casey – [szára kéjzi] angol 

Sarandë – [szarand] albán 

Sarandon, Susan – [szerendon szúzan] angol 

Sarasate y Navascuéz, Pablo – [szaraszate i navaszkvesz pavló] spanyol 

Sarastro – [szarasztró] olasz 

Sărăţel – [szöröcel]; [szaracel] román 

Sărăţeni – [szöröceny]; [szaraceny] román 

Saratoga – [szeretóga] angol 

Sarcocapnos enneaphylla – [szarkokapnosz enneafilla] latin 

Sarcococca confusa – [szarkokokka konfúza] latin 

sarcoidosis – [szarkoidózis(z)] latin 

sarcoma polymorphocellulare – [szarkóma polimorfocelluláre] latin 

sarcomatosis – [szarkomatózis(z)] latin 

Sarcophaga carnaria – [szarkofága karnária] latin 

Sarcophilus harrisi – [szarkofilusz harriszi] latin 

Sarcoptes scabiei – [szarkoptész szkabiei] latin 

Sardegna – [szardennya] olasz 

Sardou, Victorien – [szardu viktorjen] francia 

sargasso – [szargasszó] spanyol 

Sargent, John Singer – [szárdzsent dzson szinger] angol 

Sargent, Malcolm – [szárdzsent melkom] angol 

Sarreguemines – [szargömin] francia 

Sarica, Aysegül – [szaridzsa ajszegül] török 

Sarıoğlan – [szariólan] török 

Šarišské Michaľany – [saris-szké mihaljani] szlovák 

Şărmaş – [sörmas]; [sarmas] román 

Sărmăşag – [szörmösag]; [szarmasag] román 

Sărmăşel-Gara – [szörmösel gara]; [szarmasel …] román 

Sarmienta repens – [szarmienta repensz] latin 

Sarmiento – [szarmjentó] spanyol 

Sarne, Mike – [szárn májk] angol 

Saroyan, William – [szerojan viljem] angol 

Sarracenia flava – [szarracénia fláva] latin 
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Sarraute, Nathalie – [szarot natali] francia 

SARS lásd Severe Acute Respiratory … 

Sarti, Giuseppe – [szarti dzsuzeppe] olasz 

Sartilly – [szartili] francia 

Sarto, Andrea del – [szartó andrea del] olasz 

Sartori, Alessio – [szartóri alesszió] olasz 

Sartorio, Aristide Guido – [szartórjó arisztide gvídó] olasz 

Sartre, Jean-Paul – [szartr zsan pól] francia 

Sarzeau – [szarzó] francia 

Sarzedas – [szarszidas] portugál 

Saschiz – [szaszkiz] román 

Sasketchewan – [szeszkecsivon] angol 

Såsom i en spegel – [szószom i en szpégel] svéd 

Sassafras albidum – [szasszafrász albidum] latin 

Sassari – [szasszári] olasz 

Sassetta – [szasszetta] olasz 

Sassnitz – [zasznic] német 

Sassoferrato – [szasszoferrátó] olasz 

Sasso Marconi – [szasszó markóni] olasz 

Sassoon, Siegfried – [szaszún szigfríd] angol 

Sastre, Alfonso – [szasztre alfonszo] spanyol 

Sastre, Ines – [szasztre inesz] spanyol 

Sat Bătrân – [szat bötrin]; [… batrin] román 

Satie, Eric – [szati erik] francia 

Satu Mare – [szatu mare] román 

Saturninus Antonius – [szaturninusz antóniusz] latin 

saturnismus – [szaturnizmus] latin 

Saturnus – [szaturnusz] latin 

Saucillo – [szausziljó] spanyol 

Saudron – [szodron] francia 

Sauerbrunn – [zauerbrun] német 

Sauer, Emil – [zauer emil] német 

Saugré – [szogré] francia 

Saugues – [szog] francia 

Sauldre – [szodr] francia 

Saule, Saule, quid me persequeris? – [szaule szaule kvid mé perszekverisz] latin 

Saulieu – [szoliő] francia 

Sault-de-Vaucluse – [szo dö voklüz] francia 

Sault St. Marie – [szúszéjnt meerí] angol 

Saumoussay – [szomusze] francia 

Saumur – [szomür] francia 

Saura, Carlos – [szaura karlosz] spanyol 

Sauromatum venosum – [szauromátum venózum] latin 

Saururus cernuus – [szaurúrusz cernuusz] latin 

saurus – [szaurusz] latin 

Saussure, Ferdinand de – [szoszűr ferdinan dö] francia 

sauté – [szoté] francia 
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Sauvageot, Aurélien – [szovazsó orelien] francia 

Sauvagnargues – [szovanyarg] francia 

Sauvegrain, Didier – [szovgren didjé] francia 

Sauve qui peut – [szóf ki pő] francia 

Sauveur, Joseph – [szovőr zsozef] francia 

Sauzey, Eugène – [szozé özsen] francia 

Sauxhiehall – [szohihól] angol-skót 

Savage, John – [szevidzs dzson] angol 

Saval, Dany – [szaval dani] francia 

Savalas, Telly – [szavalasz teli] angol 

Savall, Jordi – [szavalj zsordi] katalán 

Savannah – [szevena] angol 

Sävarån – [szévarón] svéd 

Săvârşin – [szövirsin]; [szavirsin] román 

Savart, Félix – [szavár feliksz] francia 

Savary, Jean-Marie – [szavari zsan mari] francia 

Savelli, Giacomo – [szavelli dzsakomó] olasz 

Săveni – [szöveny]; [szaveny] román 

Save Our Souls (SOS) – [széjv aur szólz] angol 

Saverne – [szavern] francia 

Savery, Roelandt – [száferej rúlant] holland 

Savić, Pavle – [szavics pavle]; [szavity …] szerb 

Savigliano – [szaviljánó] olasz 

Savignac, Raymond – [szavinyak remon] francia 

Savigné-sous-le-Lude – [szavinyé szu lö lüd] francia 

Savigny, Friedrich Karl von – [szavinyi frídrih karl fon] német 

Savile, Arthur – [szevil ártur] angol 

Saville, Victor – [szevil viktor] angol 

Saviola, Javier – [szavjola havjer] spanyol 

Săvîrşin – [szövirsin]; [szavirsin] román 

savoir-faire – [szavoár fer] francia 

Savoir mal est pire qu’ignorer – [szavoár mal e pir kinyoré] francia 

savoir-vivre – [szavoár vivr] francia 

Savoldo, Giovanni Girolamo – [szavoldó dzsovanni dzsirolámó] olasz 

Savonarola, Girolamo – [szavonaróla dzsirolámó] olasz 

savonnerie – [szavon(ö)ri] francia 

Savonnières – [szavonjer] francia 

Savoie – [szavoa] francia 

Savoy – [szevoj]; [szavoj] angol 

Şavşat – [savsat] török 

Sävsjö – [szefső] svéd 

Săvulescu, Trajan – [szövuleszku trajan] román 

Sawallisch, Wolfgang – [zavallis volfgang] német 

Sax, Adolphe – [szaksz adolf] francia 

Saxa loquuntur – [szaksza lokvuntur] latin 

Saxegothaea conspicua – [szakszegotéa konszpíkua] latin 

Saxe, Maurice – [szaksz morisz] francia 
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Saxifraga paniculata – [szakszifrága pánikuláta] latin 

Saxifraga sarmentosa – [szakszifrága szarmentóza] latin 

Sayers, Dorothy – [széjerz dorothi] angol 

Say, Jean-Baptiste – [sze zsan batiszt] francia 

Sazilly – [szaziji] francia 

sbirro – [zbirró] olasz 

scabies – [szkabiesz] latin 

scabiophobia – [szkabiofóbia] latin 

Scabiosa ochroleuca – [szkabióza okroleuka] v. [… ohroleuka] latin 

Scacchi, Greta – [szkakki gréta] olasz 

Scacchi, Marco – [szkakki markó] olasz 

Scacerni, Lazzaro – [szkacserni laddzaró] olasz 

Scadoxus puniceus – [szkadokszusz puniceusz] latin 

Scafell – [szkófel] angol 

Scăiuş – [szköjus]; [szkajus] román 

Scala di seta, La lásd La scala di seta 

Scala, Teatro alla – [szkála teátró alla] olasz 

scalenectomia – [szkalenektómia] latin 

Scales – [szkéjlz] angol 

Scalfaro, Oscar Luigi – [szkalfaró oszkár luídzsi] olasz 

Scaliger Cangrande – [szkalidzser kangrande] olasz 

Scaligero, Giulio Cesare – [szkalídzseró dzsúlió csezáre] olasz 

Scalloway – [szkolovéj] angol 

scalpellum – [szkalpellum] latin 

Scalvinio, Giosafatte – [szkalvínió dzsozafatte] olasz 

Scalzone, Angelo – [szkaldzóne andzseló] olasz 

Scammell – [szkemel] angol 

Scamozzi, Vincenzo – [szkamocci vincsencó] olasz 

Scandelli, Antonio – [szkandelli antónjó] olasz 

Scandiano – [szkandiánó] olasz 

Scandicci – [szkandiccsi] olasz 

Scania – [szkánia] svéd 

Scannabecchi, Lamberto – [szkannabekki lambertó] olasz 

Scansano – [szkanszánó] olasz 

Scapa Flow – [szkepa fló] angol 

scaphocephalia – [szkafocefália] latin 

scapillatura – [szkapillatúra] olasz 

Scapin – [szkapen] francia 

scapula – [szkapula] latin 

scapuloclavicularis – [szkapulo-klavikuláris(z)] latin 

Scaramouche – [szkaramus] francia 

Scaramuccio – [szkaramuccsó] olasz 

Scarborough – [szkárb(o)ró] angol 

Scardinus erythrophthalmus – [szkardinusz eritroftalmusz] latin 

Scărişoara – [szkörisvara]; [szkarisoara] román 

scarlatina haemorrhagica – [szkarlatína hemorrágika] latin 

Scarlatti, Alessandro – [szkarlatti alesz-szandro] olasz 
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Scarlatti, Domenico – [szkarlatti domeníkó] olasz 

Scarlet Beauty – [szkárlit bjúti] angol 

Scarlet Pimpernel, The lásd The Scarlet Pimpernel 

Scarlett, Fred – [szkárlit fred] angol 

Scarlett O’Hara – [szkárlit óhára] v. [szkárlet …] angol 

Scarpa, Carlo – [szkarpa karló] olasz 

Scarpia – [szkárpia] olasz 

Scarron, Paul – [szkaron pól] francia 

Scarsella, Ippolito – [szkarszella ippolitó] olasz 

Scarus – [szkárusz] latin 

scatocratia – [szkatokrácia] latin 

Scawen – [szkóin] angol 

Scawfell – [szkófel] angol 

Sceats – [szkítsz] angol 

Sceaux – [szó] francia 

Scelba, Mario – [selba marió] olasz 

Scelsi, Giacinto – [selzi dzsacsintó] olasz 

Scener ur ett äktenskap – [széner űr et ektenszkaap] svéd 

Scènes de la Bohème – [szen dö la boem] francia 

sceptrum – [szceptrum] latin 

Scève, Maurice – [szev morisz] francia 

Schacht, Hjalmar – [saht jalmár] német 

Schadow, Friedrich Wilhelm von – [sádó frídrih vilhelm fon] német 

Schaeffer, Pierre – [sefer pjer] francia 

Schaerbeek – [szhárbék] holland 

Schaeuble, Hans Joachim – [sajble hansz joahim] német 

Schäfer, Karl – [séfer karl] német 

Schäfer, Wilhelm – [séfer vilhelm] német 

Schaffhausen – [safhauzen] német 

Schafhäutl, Karl Franz – [sáfhajtl karl franc] német 

Schalksmühle – [salkszműle] német 

Schamschula – [samsula] magyar 

Scharnhorst, Gerhard – [sárnhorszt gerhard] német 

Scharnstein – [sárnstejn] német 

Scharoun, Hans – [sarun hansz] német 

Schaudinn, Fritz – [saudin fric] német 

Schäufelein, Hans Leonard – [sajfelejn hansz leonárd] német 

Schaunard – [sonár] francia 

Schedius – [sédiusz] magyar 

Schedone, Bartolomeo – [szkedóne bartolómeó] olasz 

Scheel, Walter – [sél valter] német 

Schefferville – [sefervil] angol 

Schefflera actinophylla – [sefflera aktinofilla] latin 

Schéhadé, George – [seadé zsorzs] francia 

Scheidemann, Philipp – [sejdeman filip] német 

Scheidt, Samuel – [sejt számuel] német 

Schelde – [szhelde]; [*selde] holland 
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Scheler, Max – [séler maksz] német 

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von – [selling frídrih vilhelm józef fon] német 

Schell, Maria – [sell mária] német 

Schenectady – [szkinektedi] angol 

Schengen – [sengen] német 

Schenker, Hans – [senker hansz] német 

Scherchen, Hermann – [serhen herman] német 

scherzando – [szkercandó] olasz 

scherzo – [szkercó]; [*sercó] olasz 

Scheuch, Erwin Kurt – [sajh ervin kurt] német 

Scheveningen – [szhéfeningen]; [*seveningen] holland 

Schiaffino, Rosanna – [szkjaffínó rozanna]; [*siaffinó …] olasz 

Schiaparelli, Giovanni Virginio – [szkjaparelli dzsovanni virdzsínió]; [*siaparelli] olasz 

Schicchi, Gianni – [szkikki dzsanni] olasz 

Schickedanz, Heinrich – [sikedanc hejnrih] német 

Schickele, René – [sikele röné] német 

Schicklgruber, Adolf – [siklgrúber ádolf] német 

Schidlof, Peter – [sidlof péter] német 

Schidone, Bartolomeo – [szkidóne bartolómeó] olasz 

Schiedam – [szhídam] holland 

Schieffenzahn – [sífencán] német 

Schielandshuis – [szhílandszhöjsz] holland 

Schiele, Egon – [síle égon] német 

Schiermonnikoog – [szhírmonnikóh] holland 

Schijndel – [szhejndel] holland 

Schikaneder, Johann Emanuel – [sikanéder jóhan emánuel] német 

Schildknapp – [sildknapp] német 

Schildwolde – [szhildvolde] holland 

Schiller, Friedrich – [siller frídrih] német 

schilling – [silling] német 

Schimmelpreester – [simmelprészter] német 

Schinimberghi, Aldo – [szkinimbergi aldó] olasz 

Schipa, Tito – [szkípa titó] olasz 

Schiphol – [szhiphol]; [*sifol] holland 

Schira, Francesco – [szkira francseszkó]; [*sira] olasz 

Schirach, Baldur von – [sírah baldur fon] német 

Schirrmacher, Ursula – [sirmaher urszula] német 

schistocoelia – [szkisztocőlia]; [szkisztocélia] latin 

schistoglossia – [szkisztoglosszia] latin 

schistosomiasis – [szkisztoszomiázis(z)] latin 

schizoid – [szkizoid]; [skizoid]; [*sizoid] latin 

schizophasia – [szkizofázia]; [skizofázia] latin 

Schizophragma hydrangeoides – [szkizofragma hidrangeoidész] latin 

schizophrenia – [szkizofrénia]; [skizofrénia]; [*sizofrénia] latin 

Schizostylis coccinea – [szkizosztilisz kokcínea] latin 

Schjelderup – [selderűp] norvég 

Schlegel, August Wilhelm – [slégel auguszt vilhelm] német 
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Schlegel, Friedrich von – [slégel frídrih fon] német 

Schleicher, Kurt von – [slejher kurt fon] német 

Schleiermacher, Friedrich – [slejermaher frídrih] német 

Schlemihl – [slemíl] német 

Schleppfuss – [slepfusz] német 

Schlesinger, John – [szléjzindzser dzson] angol 

Schleswig-Holstein – [slézvig holstejn] német 

Schleusingen – [slajzingen] német 

Schlick, Moritz – [slik móric] német 

Schlieffen, Alfred von – [slífen alfréd fon] német 

Schliemann, Heinrich – [slíman hejnrih] német 

Schlieren – [slíren] német 

Schliersee – [slírzé] német 

Schloss Schönbrunn – [slossz sőnbrun] német 

Schlöndorff, Volker – [slőndorf folker] német 

Schlumberger, Jean – [szlömberzsé zsan] francia 

Schlusnus, Heinrich – [slusznusz hejnrih] német 

Schmerling, Anton von – [smerling anton fon] német 

Schmidt, Helmut – [smitt helmut] német 

Schmidt-Isserstedt, Hans – [smitt iszerstet hansz] német 

Schmul Leib Zwetschkenbaum – [smúl lejb cvecskenbaum] német 

schmutztitel – [smuctítel] német 

Schnaase, Karl – [snáze karl] német 

Schnabelewopski – [snábelevopszki] német 

Schneider, Romy – [snejder romi] német 

Schnitzler, Arthur – [snicler artúr] német 

Schnoferl – [snóferl] német 

Schnorr von Carolsfeld, Julius – [snor fon karolszfeld júliusz] német 

Schockemöhle, Alwin – [sokkemőle alvin] német 

Schoeck, Othmar – [sök otmár] német 

Schoefft – [söft] magyar 

Schoelcher, Victor – [szölker viktor] francia 

Schoen – [sőn] magyar 

Schoenbaum, Camillo – [sőnbaum kamilló] német 

Schoenflies, Arthur Moritz – [sőnflísz artur móric] német 

Schoenoplectus lacustris – [szkőnoplektusz lakusztrisz] latin 

schola cantorum – [szkóla kantórum] latin 

Scholes, Myron – [szkólz májron] angol 

Schollander, Donald – [solender dóneld] angol 

Schomburgk, Heinrich – [somburk hejnrih] német 

Schongauer, Martin – [sóngauer martin] német 

Schoondijke – [szhóndejke] holland 

Schoonebeek – [szhónebék] holland 

schooner – [szkúner] angol 

Schoonhaven – [szhónháfen] holland 

Schoorl, Jan van – [szhórl jan fan] holland 

Schooten, Frans van – [szhóten fransz fan] holland 
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Schopenhauer, Arthur – [sópenhauer artur] német 

Schopfheim – [sopfhejm] német 

Schottky, Friedrich – [sotki frídrih] német 

Schouten – [szhauten] holland 

Schouwen – [szhauven] holland 

Schönaich, Franz – [sőnajh franc] német 

Schönberg, Arnold – [sőnberg arnold] német 

Schönbrunn – [sőnbrunn] német 

schöngeist – [sőngejszt] német 

Schrammel, Johann – [sraml johan] német 

Schreier, Peter – [srejer péter]; [*… peter] német 

Schrieffer, John – [srífer dzson] angol 

Schroeder, Richard – [sróder ricsárd] angol 

Schroett, Erasmus – [srött erazmusz] német 

Schröder, Gerhard – [srőder gerhard] német 

Schröder-Devrient, Wilhelmine – [srőder dövrien vilhelmine] német-francia 

Schröder, Jaap – [szhrőder jáp]; [srőder…]; [*… japp] holland 

Schröter, Martina – [srőter martina] német 

Schubart, Christian – [súbart krisztián] német 

Schubert, Franz – [súbert franc] német 

Schuch, Karl – [suh karl] német 

Schult, Jürgen – [sult jürgen] német 

Schultze-Delitsch, Hermann – [sulce delics herman] német 

Schumacher, Michael – [súmaher mihael] német 

Schumann, Robert – [súman róbert] német 

Schuman, Robert – [suman rober] francia 

Schuman, William Howard – [súmen viljem hauárd] angol 

Schumpeter, Joseph Alois – [sumpéter józef alojz] német 

Schuppanzigh, Ignaz – [suppancig ignác] német 

Schuricht, Carl – [súriht karl] német 

Schur, Jan – [súr jan] német 

Schuschnigg, Kurt von – [susnig kurt fon] német 

Schut, Cornelis – [szhüt kornélisz] holland 

Schut, Johanna – [szhüt jóhanna] holland 

Schutzbund – [sucbund] német 

Schutzstaffel (SS) – [suc-staffel] német 

Schuylkill River – [szkúkil river] angol 

Schüssel, Wolfgang – [süsszel volfgang] német 

Schütz, Heinrich – [sücc heinrih] német 

Schwabing – [svábing] német 

Schwadorf – [svádorf] német 

Schwalbach – [svalbah] német 

Schwanda – [svanda] német 

Schwandorf – [svándorf] német 

Schwanthaler, Franz Jakob – [svántáler franc jákob] német 

schwarmlinie – [svarmlínie] német 

Schwartz-Bart, André – [svarcbar andré] francia 
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schwarz auf weiss – [svarc auf vejsz] német 

Schwarzenberg, Karl Philipp – [svarcenberg karl filip] német 

Schwarzenegger, Arnold – [svarcenegger arnold] német 

schwarzgelb – [svarcgelb] német 

Schwarzkopf, Elisabeth – [svarckopf elízabet] német 

Schwarzschild, Karl – [svarc-sild karl] német 

Schwechat – [svehát]; [svehát] német 

Schweich – [svejh] német 

Schweigestill – [svejgestil] német 

Schweigsame Frau, Die lásd Die schweigsame Frau 

Schweitzelsperg, Kaspar Kasimir – [svejcelszperg kaszpar kazimir] német 

Schwerdtfeger – [svertféger] német 

Schwerin – [sverín] német 

Schwitters, Kurt – [svittersz kurt] német 

Schwyz – [svíc] német 

Schygulla, Hanna – [sigulla hanna] német 

Schymberg, Hjördis – [sümberj jördisz] svéd 

Schytte, Ludwig – [sütte ludvig] német 

Sciacca – [sakka] olasz 

Scialoja, Toti – [salója tóti] olasz 

Sciarrone – [sarróne] olasz 

Sciascia, Leonardo – [sasa leonárdó] olasz 

science fiction – [szájensz fiksn]; [… fikson] angol 

Scientia potestas est – [szciencia potesztasz eszt] latin 

Scilla siberica – [szcilla szibérika] latin 

Scilly Islands – [szili ájlendz] angol 

Scimone, Claudio – [simóne klaudió] olasz 

Scincidae – [szcincidé] latin 

Scînteia – [szkintejja] román 

scintillatio – [szcintilláció] latin 

scintillographia – [szcintillográfia] latin 

sciolto – [soltó] olasz 

Scipio Aemilianus, Publius Cornelius – [szcípió émiliánusz publiusz kornéliusz] latin 

Scipio Africanus, Publius Cornelius – [szcípió afrikánusz publiusz kornéliusz] latin 

Scipione – [sipióne] olasz 

Scirpus cernuus – [szcirpusz cernuusz] latin 

scirrhus – [szcirrusz] latin 

scissura – [szcisszúra] latin 

Sciurus vulgaris – [szciúrusz vulgárisz] latin 

Sciutti, Graziella – [sutti graciella] olasz 

sclerectasia – [szklerektázia] latin 

sclerochorioiditis – [szklero-koriojditisz] latin 

scleromyxoedema – [szkleromikszödéma] latin 

sclerosis ascendens – [szklerózisz aszcendensz] latin 

sclerosis multiplex – [szklerózisz multipleksz] latin 

Scofield, Paul – [szkófíld pól] angol 

Scola, Ettore – [szkóla ettóre] olasz 
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Scolia flavifrons var. haemorrhoidalis – [szkólia flávifronsz variegáta hemorroidálisz] 

latin 

scoliosis constitutionalis – [szkoliózisz konsztitúcionálisz] latin 

Scolopax rusticola – [szkolopaksz rusztikola] latin 

Scolopendra morsitans – [szkolopendra morszitansz] latin 

Scombridae – [szkombridé] latin 

Scopello – [szkopelló] olasz 

Scophthalmus maximus – [szkoftalmusz makszimusz] latin 

Scopoli, Giovanni – [szkopoli dzsovanni] olasz 

scordatura – [szkordatúra] olasz 

Scordia – [szkordia] olasz 

Scorel, Jan van – [szkórel jan fan] holland 

scorrevole – [szkorrévole] olasz 

Scorsese, Martin – [szkorzíz mártin] angol 

Scotland Yard – [szkotlend járd] angol 

Scotophaeus quadripunctatus – [szkotofeusz kvadripunktátusz] latin 

scotophilia – [szkotofilia] latin 

Scotsman – [szkocmen] angol 

Scott, George C. – [szkot dzsordzs szí] angol 

Scotto, Renata – [szkottó renáta] olasz 

Scott, Sir Walter – [szkot ször volter] angol 

Scowen – [szkóin] angol 

scrabble – [szkrebl] angol 

Scranton – [szkrenton] angol 

scraper – [szkréjper] angol 

Scribe, Eugène – [szkrib özsen]; [*szkrájb judzsín] francia 

scriptura – [szkriptúra] latin 

scrobiculus cordis – [szkrobikulusz kordisz] latin 

scrofulosis – [szkrofulózis(z)] latin 

Scrooge, Ebenezer – [szkrúdzs ebinízer] angol 

Scroop – [szkrúp] angol 

Scrophularia nodosa – [szkrofulária nodóza] latin 

Scrophularia umbrosa – [szkrofulária umbróza] latin 

scrotoplastica – [szkrotoplasztika] latin 

scrotum – [szkrótum] latin 

scrubber – [szkraber] angol 

scrutinium – [szkrutinium] latin 

Scrymgeour – [szkrimdzser] angol 

Scrymsour – [szkrimszor] angol 

Scudamore – [szkjúdemór] angol 

Scudéry, Madeleine de – [szküderi madlen dö] francia 

scudo – [szkúdó] olasz 

Scullin, James Henry – [szkalin dzséjmz henri] angol 

sculpsit – [szkulpszit] latin 

sculptor – [szkulptor] latin; [szkalptor] angol 

sculptura – [szkulptúra] latin 

Scuola dei Calegheri – [szkuóla deji kalegeri] olasz 
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Scuola di San Marco – [szkuóla di szan markó] olasz 

Scuola di San Rocco – [szkuóla di szan rokkó] olasz 

Scutari – [szkutari] olasz 

Scutellaria scordifolia – [szkutellária szkordifólia] latin 

scutum – [szkútum] latin 

Scyliorhinus canicula – [szciliorinusz kánikula] latin 

Scylla – [szkülla] görög; [szcilla] latin 

SD lásd Sicherheitsdienst 

SDG lásd Soli Deo Gloria 

Seaborg, Glenn – [szíborg glen] angol 

Seagraves – [szígréjvz] angol 

Seagren, Robert – [szígren robert] angol 

Seaham – [szíem] angol 

Sea-Launched Ballistic Missile (SLBM) – [szí lóncst belisztik miszájl] angol 

Seal, Basil – [szíl béjzil] angol 

Sealyham – [szíliem] angol 

Seamus – [séjmasz] angol-ír 

Sean – [són] angol-ír 

Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI) – [szörcs for eksztrateresztriel inte-

lidzsensz] angol 

Searle, Humphrey – [szőrl hamfri] angol 

Sears-Roebuck – [szírz róbak] angol 

Seascale – [szíszkéjl] angol 

SEAT lásd Sociedad Española de … 

SEATO lásd South-East … 

Seattle – [szietl] angol 

Sebaldkirche – [zébaldkirhe] német 

Sebastian – [szebesztjen] angol; [zebasztián] német 

Sebastian Barnack – [szebesztjen bárnek] angol 

Sebastiano del Piombo – [szebasztjánó del pjombó] olasz 

Seberg, Jean – [szíbörg dzsín] angol 

seborrhoea – [szeborröa]; [szeborrea] latin 

sebum – [szébum] latin 

sec – [szek] francia 

SECAM [szekam] lásd séquentiel à mémoire 

Secchi, Angelo – [szekki andzseló] olasz 

secco recitativo – [szekkó recsitatívó] olasz 

secentismo – [szecsentizmó] olasz 

secento – [szecsentó] olasz 

secessio plebis – [szecesszió plebisz] latin 

Séchard – [szesár] francia 

Séchault – [szesó] francia 

Secher, Steen – [széger szdén] dán 

Sechura – [szecsura] spanyol 

second hand – [szekond hend] angol 

Secondigny – [szökondinyi] francia 

second plan – [szökon plan] francia 
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Secret Key – [szíkret kí] angol 

Secret Service – [szíkret szörvisz] angol 

Sécretin, Jacques – [szekreten zsak] francia 

Secrett – [szíkrit] angol 

sectio aurea – [szekció aurea] latin 

sectio caesarea – [szekció cézárea] latin 

Seculeni – [szekuleny] román 

secundogenitura – [szekundogenitúra] latin 

Secure Transaction Technology (STT) – [szikjúr trenzeksn teknolodzsi] angol 

securitatea – [szekuritátja] román 

Secusigiu – [szekuszidzsu] román 

SED lásd Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 

Sedan – [szedan] francia 

Sedara, Calogero – [szedára kalodzsero] olasz 

Sedbergh – [szedbörg] angol 

Sedes Apostolica – [szédesz aposztolika] latin 

Sedet aeternumque sedebit – [szedet éternumkve szedébit] latin 

Sedgefield – [szedzsfíld] angol 

Sedgwick – [szedzsvik] angol 

sedia – [szédia] olasz 

sedilia – [szedília] latin 

seditio – [szedíció] latin 

Sedlescombe – [szedlzkom] angol 

Sedley, Joseph – [szedli dzsózef] angol 

Sedlin – [szedlen] francia 

Sedlmayr, Kurt – [zédlmajer kurt] német 

Sedmikrásky – [szedmikrászki] cseh 

Sedum spectabile – [szédum szpektábile] latin 

Sędziszów – [szendzsisuf] lengyel 

Seebad – [zébád] német 

Seefried, Irmgard – [zéfríd irmgárd] német 

Seehofer, Horst – [zéhófer horszt] német 

Seeliger, Hugo von – [zéliger húgó fon] német 

Seesen – [zészen] német 

Sées-les-Charercey – [szé le sarerszé] francia 

Segantini, Giovanni – [szegantíni dzsovanni] olasz 

Seghers, Anna – [zégersz anna] német 

Seghers, Gerard – [széhersz herárd] holland 

Segna di Bonaventura – [szennya di bonaventúra] olasz 

Segner, Johann Andreas – [zégner jóhan andreász] német 

Segni, Antonio – [szennyi antónjó] olasz 

segno – [szennyó] olasz 

Segonzac, André Dunoyer de – [szögonzak andré dünoajé dö] francia 

Segonzac, Jean de – [szögonzak zsan dö] francia 

Ségou – [szegu] francia 

Segovia – [szegovia] spanyol 

Segovia, Andres – [szegovja andresz] spanyol 
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Segrè, Emilio Gino – [szegre emiljó dzsínó] olasz 

seguidilla – [szegidilja] spanyol 

Séguin, Albert – [szegen alber] francia 

Ségur – [szegür] francia 

Ségur-le-Château – [szegür lö sató] francia 

Seianus, Lucius Aelius – [szejánusz lúciusz éliusz] latin 

Şeica Mare – [sejka mare] román 

seicento – [szejcsentó] olasz 

Seiches-sur-Marcé – [szes szür marszé] francia 

Seifersbach – [zejferszbah] német 

Seiffert, Peter – [zeifert péter] német 

Seignelay – [szenyöle] francia 

Seignette, Élie – [szenyet eli] francia 

seigneur – [szenyőr] francia 

seigniorage – [szenyorázs] francia 

Seiji Ozawa – [szejidzsi ozava]; [*szeiji …] japán 

Seilhac – [szejak] francia 

Seinäjoki – [szejnejoki] finn 

Seisenegger, Jakob – [szejzenegger jákob] német 

Şeitan dağı – [sejtan dái] török 

Seitz, Karl – [zejc karl] német 

Seixo da Beira – [szejsu da bejra] portugál 

Sejerø – [szajerő] dán 

séjour – [szezsúr] francia 

Sékou Touré – [szeku turé] francia 

Selaginella lepidophylla – [szelaginella lepidofilla] latin 

Selänpää – [szelenpee] finn 

Selden, John – [szelden dzson] angol 

Seldes, Gilbert – [szeldz gilbert] angol 

Selenicereus grandiflorus – [szelenicereusz grandiflórusz] latin 

Sélestat – [szeleszta] francia 

Seleucus – [szeleukosz] görög 

self-government – [szelf government] angol 

self-made man – [szelf méjd men] angol 

Selfridge’s – [szelfridzsiz] angol 

self-service – [szelf szörvisz] angol 

Selinum tenuifolium – [szelinum tenuifólium] latin 

Seliştea – [szelistya] román 

Selkirk, Alexander – [szelkörk eligzánder] angol 

sella curulis – [szella kurulisz] latin 

Sellaio, Jacopo del – [szellájjó jakopó del] olasz 

Sellari, Girolamo da – [szellári dzsirolámó da] olasz 

Sellers, Peter – [szelerz píter] angol 

Selles-sur-Cher – [szel szür ser] francia 

Sellieres – [szeljer] francia 

Selva, Giovanni Antonio – [szelva dzsovanni antónjó] olasz 

selvas – [szelvas] portugál 
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Selwyn – [szelvin] angol 

Semaine sainte, La lásd La semaine sainte 

Semeliškes – [szemeliskesz] litván 

semen – [szémen] latin 

Semiaquilegia ecalcarata – [szemi-akvilégia ekalkaráta] latin 

semibrevis – [szemibrévisz] latin 

semideponens – [szemideponens(z)] latin 

semispecies – [szemiszpeciesz] latin 

semispinalis – [szemiszpinális(z)] latin 

Semon, Larry – [szímon leri] angol 

Semper avarus eget – [szemper avárusz eget] latin 

semper idem – [szemper idem] latin 

sempervirens – [szempervirensz] latin 

sempervivum – [szempervívum] latin 

Sempervivum arachnoideum – [szempervívum arahnoideum] latin 

semplice – [szemplicse] olasz 

Sempronio – [szemprónió] olasz 

Sempronius – [szempróniusz] latin 

Semprun, Jorge – [szemprun horhe] spanyol; [szemprön zsorzs] francia 

Semur-en-Auxois – [szöműr an oszoa] francia 

Seňa – [szenya] szlovák 

Senaillé, Jean-Baptiste – [szenajé zsan batiszt] francia 

Sénancourt, Étienne – [szenankur etjenn] francia 

senarius – [szenáriusz] latin 

Sénart – [szenár] francia 

senatus consultum – [szenátúsz konzultum] latin 

Senatus Populusque Romanus (SPQR) – [szenátusz populuszkve rómánusz] latin 

Seneca, Lucius Annaeus – [szeneka lúciusz annéusz] latin 

Sénécal – [szenekál] francia 

Sénéchal, Michel – [szenesál misel] francia 

Senecio articulatus – [szeneció artikulátusz] latin 

Senectus insanabilis morbus est – [szenektusz inszanábilisz morbusz eszt] latin 

Senghor, Léopold Sédar – [szengor leopol szedár] francia 

Senglea – [szenglea] máltai 

senhor – [szenyor] portugál 

senhora – [szenyora] portugál 

senhorita – [szenyorita] portugál 

Senlis – [szanlisz] francia 

Senna, Ayrton – [szenna erton] portugál-angol 

Sennett, Mack – [szenet mek] angol 

Se non e vero, e ben trovato – [sze non e veró e ben trovátó] olasz 

señor – [szenyor] spanyol 

señora – [szenyora] spanyol 

señorita – [szenyorita] spanyol 

Sens – [szansz] francia 

Sens-de-Bretagne – [szansz dö brötany] francia 

Sense and Sensibility – [szensz end szenzibiliti] angol 
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sensibilisatio – [szenzibilizáció] latin 

Sensini, Alessandra – [szenzíni alesszandra] olasz 

Sensodyne – [szenzodájn] angol 

sensorium – [szenzórium] latin 

sensus – [szenzus(z)] latin 

sensus communis – [szenzusz kommúnisz] latin 

Senta – [szenta] német 

Sentimental Journey, A lásd A Sentimental Journey 

senza sordino – [szenca szordínó] olasz 

Seo de Urgel – [szeó de urhel] spanyol 

separatim – [szeparatim] latin 

Sępólno Krajeńskie – [szempulnó krajenyszkje] lengyel 

sepoy – [szipoj] angol 

Şepreuş – [sepreus] román 

sepsis puerperalis – [szepszisz puerperálisz] latin 

septem artes liberales – [szeptem artesz liberálesz] latin 

Sept-Forges – [szet forzs] francia 

septicopyaemia – [szeptikopiémia] latin 

Sept-Îles – [szet il] francia 

Septimius Severus – [szeptimiusz szeverusz] latin 

septum nasi osseum – [szeptum názi osz-szeum] latin 

Sepúlveda – [szepulveda] spanyol 

séquentiel à mémoire (SECAM) – [szekansziel a memoár] francia 

Sequeros – [szekerosz] spanyol 

sequester – [szekveszter] latin 

sequestrál – [szekvesztrál] latin 

sequestratio – [szekvesztráció] latin 

sequoia – [szikvoja] v. [szekvoja] angol 

Sequoia sempervirens – [szekvoja szempervirensz] latin 

Seraing – [szören] francia 

Serani – [szerany] román 

Serao, Matilde – [szeraó matilde] olasz 

Serapias cordigera – [szerapiász kordigera] latin 

Şercaia – [serkaja] román 

Serena – [szeréna] latin 

serenata – [szerenáta] olasz 

serenissimus – [szerenisszimusz] latin 

Serenoa repens – [szerenoa repensz] latin 

Serenus Zeitblom – [zerénusz cejtblóm] német 

Sergel, Johann Tobias – [szerjel júhan túbiasz] svéd 

Sergels Torg – [szerjelsz torj] svéd 

Şerghiş – [sergis] román 

Sergiolus – [szergiolusz] latin 

Sergio Tacchini – [szerdzsó takkíni] olasz 

Sergipe – [szerzsipi] brazíliai portugál 

Sergo, Ulderico – [szergó ulderikó] olasz 

Sérignan – [szerinyan] francia 
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serio – [szérió] olasz 

serionephroangiographia – [szerionefro-angiográfia] latin 

Serissa foetida – [szerissza főtida] latin 

Serjeant – [szárdzsent] angol 

Serkin, Rudolf – [szerkin rudolf] német 

Serlio, Sebastiano – [szerlió szebasztjánó] olasz 

Sermois – [szermoa] francia 

Sernache do Bonjardim – [szernas du bonzsardin] portugál 

serositis – [szerózitisz] latin 

serosus – [szerózus(z)] latin 

Séroux d’Agincourt – [szeru dazsenkur] francia 

Serpens – [szerpensz] latin 

Serpentine – [szörpentájn] angol 

Serra de Estrela – [szerra di istrela] portugál 

Serradell, Bernat – [szerradelj bernat] katalán 

Serrano y Dominguez, Francisco – [szerranó i domingesz fransziszkó] spanyol 

Serra Talhado – [szerra taljádu] portugál 

Serratula composita – [szerrátula kompozita] latin 

Serravalle Scrivia – [szerravalle szkrívia] olasz 

Serrès – [szeresz] francia 

Serret, Joseph Alfred – [szere zsozef alfred] francia 

Serrinha – [szerrinya] portugál 

Serse – [szersze] olasz 

Sertorius, Quintus – [szertoriusz kvintusz] latin 

Sérusier, Paul – [szerüzjé pol] francia 

Servais, François Mathieu – [szerve franszoa matjő] francia 

Servais, Jean – [szerve zsan] francia 

Servandoni, Giovanni Niccolò – [szervandóni dzsovanni nikkoló] olasz 

Serva padrona, La lásd La serva padrona 

Serverette – [szervret] francia 

Serveto, Miguel – [szerveto migel] spanyol 

Servilius – [szerviliusz] latin 

Servius Tullius – [szerviusz tulliusz] latin 

Servolini, Luigi – [szervolíni luídzsi] olasz 

Servranckx, Victor – [szervranksz viktor] holland 

servum pecus – [szervum pekusz] latin 

Servus servorum Dei – [szervusz szervórum dei] latin 

Ses Figueretas – [szesz figeretasz] katalán 

Sésostris César, Vitullo – [szeszosztrisz szeszár vituljó] spanyol 

sesquialtera – [szeszkvialtera] latin 

Sessions, Roger – [szesnz rodzser] angol 

sestertius – [szeszterciusz] latin 

sestina – [szesztína] olasz 

Šeta – [seta] litván 

Setälä, Emil – [szetele emil] finn 

Setaria italica – [szetária itálika] latin 

Set a thief to catch a thief – [szet e thíf tu kecs e thíf] angol 
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Sète – [szet] francia 

Setebos – [szetibosz]; [szetebosz] angol 

SETI lásd Search for Extra… 

Setiechinopsis mirabilis – [szetiehinopszisz mirábilisz] latin 

Seton-Watson, Robert William – [szíton votszon robert viljem] angol 

settecento – [szettecsentó] olasz 

Settembrini – [szettembríni] olasz 

Setúbal – [szetubal] portugál 

Seuphor, Michel – [szöfor misel] francia 

Seurat, Georges – [szöra zsorzs] francia 

Ševčik, Otakar – [sevcsik otakar] cseh 

Sevenoaks – [szevnóksz] angol 

Sévérac-le-Château – [szeverak lö sató] francia 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) – [szivír ekjut riszpájritori szindrom] angol 

Severi, Francesco – [szeveri francseszkó] olasz 

Severini, Gino – [szeveríni dzsínó] olasz 

Severinus – [szeverinusz] latin 

Severn – [szevern] angol 

Severus, Septimius – [szeverusz szeptimiusz] latin 

Sévignacq-Thèze – [szevinyak tez] francia 

Sévigné, Madame de – [szevinyé madam dö] francia 

Sevilla – [szevilja] spanyol 

Sevilleja de la Jara – [szeviljeha de la hára] spanyol 

Sèvre Niortaise – [szevr niortez] francia 

Sèvres – [szevr] francia 

Seward, William Henry – [szjúárd, viljem henri] angol 

Sextus Tarquinius – [szeksztusz tarkvíniusz] latin 

Seybold, Christian – [zejbold krisztián] német 

Seychelle – [szejsel] angol; [szesel] francia 

Seydişehir – [szejdisehir] török 

Seyfert, Carl Keenan – [szífert karl kínen] angol 

Seyfried, Ignaz Xaver – [zejfríd ignác kszavér] német 

Seymour, David – [szímór déjvid] angol 

Seyss-Inquart, Arthur – [zejsz inkvart artur] német 

Seyton – [szíton] angol 

Sézanne – [szezann] francia 

Sfântu Gheorghe – [szfintu gjorge] v. [szfintu gyorgye] román 

Sforza – [szforca] olasz 

sforzando – [szforcandó] olasz 

sforzato – [szforcátó] olasz 

sfumato – [szfumátó] olasz 

sgabello – [zgabelló] olasz 

Sgambati, Giovanni – [zgambáti dzsovanni] olasz 

Sganarelle ou le cocu imaginaire – [zganarel u lö kokü imazsiner] francia 

SGML lásd Standard Generalized … 

sgraffito – [zgraffitó]; [zgrafittó] olasz 

s-Gravenhage – [szhráfenháhe] holland 
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s-Gravensteen – [szhráfensztén] holland 

Shadow – [sedó] angol 

Shadows – [sedóz] angol 

Shaffer, Peter – [sefer píter] angol 

Shaftesbury, Earl of – [sáftszböri örl av] angol 

Shahn, Ben – [sán ben] angol 

shake – [séjk]; [sék] angol 

shaker
 
– [séjker]; [séker] angol 

Shakespeare, William – [séjkszpír viljem]; [sékszpír …]; [*sekszpir …] angol 

Shampoo & Shower – [sempú end sauer] angol 

Shamroy, Leon – [semroj líon] angol 

Shandy, Tristram – [sendi trisztrem] angol 

Shannon – [senon] angol 

shaper – [séjper] angol 

Shapiro, Karl Jay – [sepíró karl dzséj] angol 

Shapley, Harlow – [séjpli hárló] angol 

shareware – [server] angol 

Sharif, Omar – [sarif omár] angol-arab 

Sharp, Becky – [sárp beki] angol 

Sharpe, William Forsyth – [sárp viljem forszájt] angol 

Sharpless, Barry – [sárplisz beri]; [sárplesz …] angol 

Sharp, Rebecca – [sárp rebeka] angol 

Shaughnessy – [sóneszi] angol 

Shaun – [són] angol 

Shaw, Fiona – [só fióna] angol 

Shaw, George Bernard – [só dzsordzs börnard] angol 

Shaw, Irwin – [só örvin] angol 

Shawinigan – [sevinigen] angol 

Shawlow, Arhur Lenard – [sóló árthur lenard] angol 

Shawn, Ted – [són ted] angol 

Shea, John – [séj dzson] angol 

Shealy, Courtney – [síli kortni] angol 

Shearer, Norma – [sírer norma] angol 

Shearman – [sőrmen] v. [sírmen] angol 

Shearson – [sírszon] angol 

Shebbeare – [sebír] angol 

shed – [sed] angol 

Sheean – [síen] angol 

Sheepshanks – [sípsenksz] angol 

Sheffield – [sefíld] angol 

Shehu, Mehmet – [sehu mehmet] albán 

Sheila – [síla] angol 

shekel – [sékel] héber 

Shelburne – [selbörn] angol 

Sheldon, George – [seldon dzsordzs] angol 

Shelley, Mary Wollstonecraft – [seli meeri vulsztonkráft] angol 

Shelley, Percy Bysshe – [seli pörszi bis]; [selli …] angol 
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Shenandoah – [senendóa] angol 

Shengjergj – [sengyergy] albán 

Shepard, Alan Bartlett – [seperd elen bártlit] angol 

Shepard, Sam – [seperd szem] angol 

Shepherdia argentea – [seperdia argentea] latin 

Shepp, Archie – [sep árcsi] angol 

Sheraton – [seraton] angol 

Sherborne – [sörborn] angol 

Sherbrooke – [sörbruk] angol 

Sheridan, Richard Brinsley – [seriden ricsárd brinzli] angol 

sheriff – [serif] angol 

Sherlock Holmes – [sörlok hómz]; [serlok holmsz]; [*… holmesz] angol 

Sherman, William – [sörmen viljem] angol 

Sherrington, Sir Charles Scott – [serington szőr csárlz szkot] angol 

sherry – [seri]; [serri] angol 

s-Hertogenbosch – [szhertóhenbosz] holland 

Sherwood, Robert – [sörvud robert] angol 

Sherwood Standard – [sörvud sztenderd] angol 

She Stoops to Conquer – [si sztúpsz tu konker] angol 

Shetland – [setlend] angol 

Shevqet – [seftyet] albán 

Shewell – [súel] angol 

Shewfelt, Kyle – [súfelt kájl] angol 

Shewry – [súri] angol 

Shicoff, Neil – [sikof níl] angol 

Shield, Brooks – [síld bruksz] angol 

Shields, Brent – [síldz brent] angol 

Shikoku – [sikoku] japán 

Shiley, Jean – [sájli dzsín] angol 

Shillan – [silen] angol 

shilling – [siling] angol 

Shiloh – [sájló] angol 

shimmy – [simi] angol 

Shipley – [sipli] angol 

Shirley Keeldar – [sörli kílder] angol 

Shirley, James – [sörli dzséjmz] angol 

Shkodër – [skodr]; [skoder] albán 

Shocking Blue – [soking blú] angol 

Shockley, William – [sokli viljem] angol 

Shoemaker, Eugene Merle – [súméjker júdzsín mörl] angol 

shopping center – [soping szenter] angol 

Shoreditch – [sórdics] angol 

Shorter, Wayne – [sorter véjn] angol 

Shortia galacifolia – [sortia galacifólia] v. [sorcia …] latin 

Short Message Service (SMS) – [sort meszidzs szörvisz] angol 

Short, Nigel – [sort nájdzsel] angol 

Short Take-Off and Landing (STOL) – [sort téjkof end lending] angol 
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show – [só] angol 

Show Ideal – [só ájdiel] angol 

showman – [sómen] angol 

Shqipëri – [styipri]; [styiperi] albán 

Shrewsbury – [srúzböri] angol 

Shriver, Pam – [sriver pem] angol 

Shropshire – [sropsír] v. [sropsör] angol 

Shuckburgh – [sakbró] angol 

Shute, Shutte – [sút] angol 

Shylock – [sájlok] angol 

Shy Princess – [sáj prinszisz]; [… prinszesz] angol 

sialolithotomia – [szialo-litotómia] latin 

sialorrhoea – [szialorröa]; [szialorrea] latin 

Siaugues-Saint-Romain – [sziog szen romen] francia 

Šiauliai – [sjaulijaj] litván 

Sibelius, Jan Julius – [szibéliusz jan júliusz] finn 

Sibiraea laevigata – [szibírea lévigáta] latin 

Sibiu – [szibiu] román 

Sibright, Clare – [szibrájt kler] angol 

sic – [szik] latin 

Sibylla – [szibülla] v. [szibilla] latin 

Sibyl Vane – [szibil véjn] angol 

Sicard, François – [szikár franszoa] francia 

Sicherheitsdienst (SD) – [ziherhejcdínszt] német 

Sicherheitspolizei – [ziherhejtszpolicáj] német 

Sicheviţa – [szikevica] román 

Sici – [szics] román 

siciliano – [szicsiliánó] olasz 

Sicilius – [sziciliusz] latin 

Sicinius – [sziciniusz] latin 

Sic itur ad astra – [szik itur ad asztra] latin 

Sickert, Walter – [szikert valter] német 

Sickingen, Franz von – [szikingen franc fon] német 

Sic transit gloria mundi – [szik tranzit glória mundi] latin 

siculicidium – [szikulicídium] latin 

Siddons, Sarah – [szidonz szára] angol 

Sideritis candicns – [sziderítisz kandikansz] latin 

Sidgwick, Nevil Vincent – [szidzsvik nevil vinszent] angol 

Si Dieu n’existait pas, il faudra l’inventer – [szi djő negziszte pa il fodre lenvanté] 

francia 

Sidmouth – [szidmoth] angol 

Sidney Carton – [szidni kárton] angol 

Sidney, Sir Philip – [szidni ször filip] angol 

Sidonius Apollinaris – [szidóniusz apollinnárisz] latin 

SIDS lásd Sudden Infant Death … 

Siebel – [zíbel] német 

Siebengebirge – [zíbengebirge] német 
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Siebenkäs – [zíbenkész] német 

Siebenlehn – [zíbenlén] német 

Sieber, Christoph – [zíber krisztof] német 

Siedliszcze – [sedliscse] lengyel 

Siegbahn, Karl Manne – [szígbaan karl manne]; [szígbán …] svéd 

Siegen – [zígen] német 

Siegfried – [zígfríd] német 

Sieglind Arenhold – [zíglind árenhold] német 

Sieglinde – [zíglinde] német 

Siegl, Siegrun – [zígl zígrun] német 

Siegmund – [zígmund] német 

Siegrune – [zígrúne] német 

siemens – [szímensz] német 

Siemens, Werner von – [zímensz verner fon]; [szímensz …] német 

Siemianówka – [semjanufka] lengyel 

Siemiatycze – [semjaticse] lengyel 

Siemiechów – [semjehuf] lengyel 

Siemion, Wojciech – [semjon vojcseh] lengyel 

Siemiradzki, Henrik – [semiracki henrik] lengyel 

Siena – [szjéna]; [sziéna] olasz 

Sienkiewicz, Henryk – [senkjevics henrik]; [*szienkievic(s) …] lengyel 

Siepi, Cesare – [szjépi csezáre] olasz 

Sierpinśki, Wacław – [serpinyszki vacláf] lengyel 

Sierra de Fuentes – [szjerra de fuentesz]; [szierra …] spanyol 

Sierra Leone – [szjerra leóne]; [szierra …] spanyol 

Sierra Madre – [szjerra mádre]; [szierra …] spanyol 

Sierra Mojada – [szjerra moháda]; [szierra …] spanyol 

Sierra Morena – [szjerra moréna]; [szierra …] spanyol 

Sierra Nevada – [szjerra neváda]; [szierra …] spanyol 

Şieu-Odorhei – [sjeu odorhej] román 

Sievers, Eduard – [zífersz eduárd]; [szíversz …] német 

Siewierz – [sevjes] lengyel 

Sieyès, Emmanuel – [szjejesz emanüel] francia 

Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae – [szi fraktusz illabitur orbisz 

impavidum ferient ruíné] latin 

Sigete – [szigete] horvát 

Siġġiewi – [sziddzsjeui] máltai 

Sighetul Marmaţiei – [szigetu marmacjej] román 

Şighisoara – [sigisvara] román 

sight-seeing – [szájtszíing] angol 

signa – [szigna] latin 

Signa – [szinnya] olasz 

Signac, Paul – [szinyak pól] francia 

signe de peau d’orange – [sziny dö pó doranzs] francia 

signora – [szinyóra] olasz 

Signor Bruschino – [szinyor bruszkínó]; [*… brusinó] olasz 

signore – [szinyóre] olasz 
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Signorelli, Luca – [szinyorelli lúka] olasz 

Signoret, Simone – [szinyore szimon] francia 

Signoria, Palazzo dela – [szinyoria palaccó della] olasz 

signorina – [szinyorína] olasz 

Signum laudis – [szignum laudisz] latin 

Signy-l’Abbaye – [szinyi labej] francia 

Sigognac – [szigonyak] francia 

Sigrist, Franz – [zígriszt franc] német 

Sigtuna – [szíktűna] svéd 

siguranţa – [sziguranca] román 

Sigüenza – [szigvensza] spanyol 

Si hi tacuerint, lapides clamabunt – [szi hí takúerint lapidesz klamábunt] latin 

Siilinjärvi – [szílinjervi] finn 

Siimann, Mart – [szíman mart] észt 

Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait – [szi zsönesz szave szi vjejesz puve] francia 

Sikes – [szájksz] angol 

Sikorski, Kazimierz – [sikorszki kazsimjezs] lengyel 

Sikorski, Władisław – [sikorszki vlagyiszláf] lengyel 

Sikorsky, Igor – [szikórszki igor] angol 

Silas Marner – [szájlesz márner] angol 

Silena cucubalis – [sziléna kukubálisz] latin 

Silent leges inter arma – [szilent legesz inter arma] latin 

Silentium videtur confessio – [szilencium vidétur konfesszió] latin 

Silfvertorpe – [szilvertorpe] svéd 

Siliqi, Risto – [szilityi riszto] albán 

Silius Italicus – [sziliusz italikusz] latin 

Silivas, Daniela – [szilivasz daniela] román 

Sillanpää, Frans Eemil – [szillanpee fransz émil] finn 

Silleda – [sziljeda] spanyol 

Sillery, Nicolas Brulart de – [szileri nikola brülár dö] francia 

Sillitoe, Alan – [szilitó elen] angol 

Silone, Ignazio – [szilóne ignácjó] olasz 

Silphium lacianiatum – [szilfium lacianiátum] latin 

Silurus glanis – [szilúrusz glánisz] latin 

Šilutē – [siluté] litván 

Silva, José Asunción – [szilva hoszé aszunszjon] spanyol 

Silva Morães, João de – [szilva morajns zsuaun di] portugál 

Silvanus – [szilvánusz] latin 

Silva Ramos, Hermano de – [szilva ramosz ermanó de] spanyol 

Silver Chimes – [szilver csájmz] angol 

Silver Flare – [szilver fleer] angol 

Silver Jubilee – [szilver dzsubilí] angol 

Silver Knight – [szilver nájt] angol 

Silver Queen – [szilver kvín] angol 

Silverstone, Alicia – [szilversztón elisja] angol 

Silvius – [szilviusz] latin 

s’il vous plaît – [szil vu ple] francia 
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Silvretta – [zilvretta]; [szilvretta] német 

Silybum marianum – [szilibum mariánum] latin 

Şimand – [simánd] román 

Simatupang, Ivan – [szimaputann ivan] indonéz 

Simenon, George – [szimönon zsorzs] francia 

simile – [szimile] latin 

Similia similibus curantur – [szimilia szimilibusz kurantur] latin 

Similis simili gaudet – [szimilisz szimili gaudet] latin 

Simionato, Giulietta – [szimjonátó dzsúljetta] olasz 

Simleul Silvaniei – [szimleul szilvanjej] román 

Simmeringer Haupstrasse – [szimmeringer hauptstrassze] német 

Simmons, Jean – [szimonz dzsín] angol 

Simms, William – [szimz viljem] angol 

Simon – [szimon] francia, német, olasz; [szájmon] angol 

Simon Boccanegra – [szimon bokkanegra] olasz 

Simonds – [szimondz] angol 

Simoneau, Yves – [szimonó iv] francia 

Simone dei Crocefissi – [szimóne deji krócsefisszi] olasz 

Simon Eyre – [szájmon eer] angol 

Simon, Geoffrey – [szájmon dzsefri] angol 

Simon Legree – [szájmon lögrí] angol 

Simone Martini – [szimóne martíni] olasz 

Şimoneşti – [simonesty] román 

Simonet, Albertine – [szimone albertin] francia 

Simonides – [szimonidész] görög 

Simonin, Suzanne – [szimonen szüzann] francia 

Simon, Michel – [szimon misel] francia 

Simon, Paul – [szájmon pól] angol 

Simplon – [szimplon] német 

Simpson, Thomas – [szimpszon tomasz] angol 

Simrishamn – [szimriszhamn] svéd 

Simrock, Nikolaus – [zimrok nikolausz] német 

Sinaia – [szinaja] román 

Sinanthropus – [szinantropusz] latin 

Sinapis arvensis – [szinapisz arvenzisz] latin 

Sinatra, Frank – [szinátra frenk] angol 

Şinca Veche – [sinka veke] román 

sinciput – [szinciput] latin 

Sinclair, Upton – [szinkler apton] angol 

Sinding, Christian – [szinning krisztián]; [szinding …] norvég 

Sindlesham – [szindlsem] angol 

sine anno – [szine annó] latin 

sine dubio – [szine dubió] latin 

sine effusione sanguinis – [szine effuzióne szangvinisz] latin 

sine ira et studio – [szine íra et sztudió] latin 

sine loco – [szine lokó] latin 

sine nomine – [szine nómine] latin 
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sine qua non – [szine kvá non] latin 

sinfonia concertante – [szinfónia koncsertante] olasz 

Sîngeorz-Băi – [szindzsorz böj] román 

Singer, Isaac Bashevis – [szinger ájszek besevisz] angol 

Singher, Martial – [szenger marszial] francia 

Singin’ in the Rain – [szingin in dö réjn] angol 

Singleton, John – [szinglton dzson] angol 

singspiel – [zingspíl] német 

Sinigaglia – [szinigalja] olasz 

Sinistra – [szinisztra] román 

Sinite parvulos venire ad me – [szinite parvulosz veníre ad mé] latin 

Sinnett – [szinit] angol 

Sinn Féin – [sin féjn] ír 

Sinningia concinna – [szinningia koncinna] latin 

Sinofranchetia chinensis – [szinofrankecia kinenzisz] latin 

Sinopoli, Giuseppe – [szinopoli dzsuzeppe] olasz 

Sinowatz, Fred – [zinovác fred] német 

Sintea Mică – [szintya mika] román 

Şintereag – [sinterjag] román 

Şinteu – [sinteu] román 

Sint ut sunt, aut non sint – [szint ut szunt aut non szint] latin 

Sint-Baafskathedraal – [szint báfszkatedrál] holland 

Sint-Bavokerk – [szint báfókerk] holland 

Sintra – [szintra] portugál 

sinus cavernosus – [szinusz kavernózusz] latin 

sinusitis – [szinuszitisz] latin 

Sioux Falls – [szú folz] angol 

Siqueiros, David Alfaro – [szikejrosz david alfaró]; [*szikveirosz …] spanyol 

Siracusa – [szirakúza] olasz 

Sîrbu, Iosif – [szirbu joszif] román 

sire – [szir] francia; [szájr] angol 

Sire, je n’avais pas besoin de cette hypotèse – [szir zsö nave pa bözoen dö szet ipotez] 

francia 

Sir Gawayne – [ször gevéjn] angol 

siriasis – [sziriázis(z)] latin 

Sir John Charrington – [ször dzson cserinkton] angol 

Sirk, Douglas – [szörk daglesz] angol 

Sir Michael – [ször májkl] angol 

Sirmium – [szirmium] latin 

Široký, Viliam – [sirokí viliam] cseh 

sirventès – [szirventesz] provanszál 

Sisley, Alfred – [sziszlé alfred] francia; [sziszli elfred] angol 

Sismondi, Jean Charles – [sziszmondi zsan sarl] francia 

Sissonne – [sziszonn] francia 

Sister Anne – [sziszter en] angol 

sistrum – [szisztrum] latin 

Sisyphus – [sziszüphosz] görög; [sziszifusz] latin 
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Sisyrinchium angustifolium – [sziszirinkium angusztifólium]; [szizirinhium …] latin 

Si tacuisses, philosophus mansisses – [szi takuisszesz filoszofusz manszisszesz] latin 

Sit autem sermo voster est, est, non, non – [szit autem szermo voszter eszt eszt non non] 

latin 

sitcom – [szitkom] angol 

Sitges – [szidzsesz] katalán 

Sit ius liceatque perire poetis – [szit jusz liceatkve períre poétisz] latin 

Sit tibi terra levis – [szit tibi terra levisz] latin 

situs inversus cordis – [szitusz inverzusz kordisz] latin 

Sit venia verbo – [szit venia verbó] latin 

Sitwell, Edith – [sitvel ídith] angol 

Sitwell, Osbert – [szitvel ozbert] angol 

Sitwell, Sacheverell – [szitvel szeseverel] angol 

Si un voleur vole l’autre, le diable s’en rit – [szi ön volőr vol lotr lö diabl szan ri] francia 

Si vis pacem, para bellum – [szi visz pacem para bellum] latin 

Sivry-sur-Meuse – [szivri szür mőz] francia 

Siward – [szjúárd] angol 

Siwertz, Sigfrid – [szíverc szígfríd] svéd 

sixpence – [szikszpensz] angol 

S. J. lásd Societas Jesu 

Sjælland – [sellan] v. [szjellan] dán 

Sjöberg, Alf – [sőberj alf] svéd 

Sjögren, Emil – [sőgrén émil] svéd 

Sjöholm, Staffan – [sőholm sztaffan] svéd 

Sjökvist, Gustav – [sőkviszt güsztáf] svéd 

Sjöman, Vilgot – [sőman vilgot] svéd 

Sjöstrand, Tore – [sősztrand túre] svéd 

Sjöström, Victor – [sősztrőm viktor] svéd 

Skagafjörður – [szkágafjördür] izlandi 

Skagerrak – [szkáerag]; [szkágerak] dán 

skai – [szkáj] angol 

Skálafjörður – [szkaulafjördür] izlandi 

Skálholt – [szkaulholt] izlandi 

Skallagrimsson, Egill – [szkadlagrimszon ejitl] izlandii 

Skanåker, Ragnar – [szkánóker ragnár] svéd 

Skåne – [szkóne] svéd 

Skänninge – [senninge] svéd 

Skansen – [szkanszen] (falumúzeum Stockholmban); [skanzen] (falumúzeum általában) svéd 

Skärgården – [sergorden] svéd 

Skärhamn – [serhamn] svéd 

Skärholmen – [serholmen] svéd 

Skärtjärn – [sertjern] svéd 

Skarzysko-Kamienna – [szkazsiszko kamjenna] lengyel 

skate-board – [szkéjtbord] angol 

Skautrup – [szkaudrob] dán 

Skebobruk – [sébúbrük] svéd 

skeet – [szkít] angol 
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Skegness – [szkegnesz] angol 

Skellefteå – [sellefteó] svéd 

Skelton, John – [szkelton dzson] angol 

Skene – [séne] svéd 

Skeppsholmen – [sepszholmen] svéd 

Skeppshult – [sepszhült] svéd 

Skeppstuna – [sepsztűna] svéd 

Skiddaw – [szkidó] angol 

Skien – [síen] norvég 

Skierniewice – [szkjernyevice] lengyel 

Skimpole, Harold – [szkimpól herold] angol 

skinhead – [szkinhed] angol 

Skjerdal – [serdál] norvég 

Skjoldborg, Johan – [szkolbor johan] dán 

Skłodowska, Marya – [szklodofszka maria] lengyel 

Skog – [szkúg] svéd 

Skogås – [szkúgósz] svéd 

Skøger – [sőger] norvég 

Skoglund, Annika – [szkúglünd annika] svéd 

Skokloster – [szkúkloszter] svéd 

Skolimowska, Kamila – [szkolimofszka kamila] lengyel 

Skolimowski, Jerzy – [szkolimofszki jezsi] lengyel 

Skoog, Ulla – [szkúg ülla] svéd 

Skopje – [szkopje] szerb 

Skórcz – [szkurcs] lengyel 

Skorzeny, Otto – [szkorceni ottó] német 

Skouras, Spyros – [szkurasz szpirosz] angol-görög 

Skovgaard – [szkougór] dán 

Skovhus, Bo – [szkuvhűsz bú] svéd 

Skøyen – [sőjen] norvég 

Sköndal – [sőndál] svéd 

Skövde – [sővde] svéd 

Skrimshire – [szkrimsör] angol 

Škroup, František – [skroup frantyisek] cseh 

Skrowaczewski, Stanisław – [szkrovacsefszki sztanyiszláf] lengyel 

Skrudaliene – [szkrudaljene] lett 

Skuodas – [szkuodasz] litván 

Skutnabb, Julius – [szkűtnab jűliüsz] svéd 

Skutskär – [szkütser] svéd 

sky channel – [szkáj csenel] angol 

SkyEurope – [szkák jurop] angol 

Skylab – [szkájleb] angol 

Slaithwaite – [szlethvéjt] angol 

Slassian Cabot – [szleszjen kebot] angol 

Slater, Christian – [szléjter krisztien] angol 

Slatina Timiş – [szlatina timis] román 

Slåttevik – [slottevík] norvég 
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Slåttvik, Simon – [szlotvík szimon] norvég 

Slaughterhouse Five, or The Children’s Crusade – [szlóterhausz fájv or dö csildrenz 

krúszéjd] angol 

Slavici, Ion – [szlavics jon] román 

Sławoborze – [szlavobozse] lengyel 

Slayton – [szléjton] angol 

SLBM lásd Sea-Launched … 

Sleen – [szlén] holland 

sleeping car – [szlíping kár] angol 

Sleights – [szlájtsz] angol 

Slettmoen – [szletmúen] norvég 

Slevogt, Max – [szléfókt maksz] német 

Slęża – [szlenzsa] lengyel 

Sliedrecht – [szlídreht] holland 

Sliema – [szlijema] máltai 

Sligo – [szlájgó] angol 

Sloane Square – [szlón szkver] angol 

Sloane Street – [szlón sztrít] angol 

Sloper, Catherine – [szlóper kethrin] angol 

Sloterdijk – [szlóterdejk] holland 

Sloughy – [szlaui] angol 

slowfox – [szlófoksz] angol 

SLSI lásd Super Large Scale… 

Sluckis, Mykolas – [szluckisz mikolasz] litván 

Sluis – [szlöjsz] holland 

Sluiskil – [szlöjszkil] holland 

slum – [szlam] angol 

Sluter, Claus – [szlűter klausz] holland 

Småland – [szmóland] svéd 

Smalley – [szmóli] angol 

Smalley, Richard – [szmóli ricsárd] angol 

Small Faces – [szmól féjsziz] angol 

Small, Lennie – [szmól leni] angol 

smallpox – [szmólpoksz] angol 

Small, Sam – [szmól szem] angol 

Smallwood – [szmólvud] angol 

Small World – [szmól vörld] angol 

smaltin – [zmaltin] olasz-német 

Smareglia, Antonio – [zmarelja antónjó] olasz 

smash – [szmes] angol 

Smeaton – [szmíton] angol 

Smerinthus ocellatus – [szmerinthusz ocellátusz] latin 

Smetana, Bedřich – [szmetana bedrzsih] cseh 

Smethwick – [szmedik] angol 

Smijers, Albert – [szmejersz albert] holland 

Smike – [szmájk] angol 

Smilgiai – [szmilgjaj] litván 
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Smilnianský vrh – [szmilnyanszkí vrh] szlovák 

Smith, Adam – [szmith edem] angol 

Smith-Court, Margaret – [szmith kórt margrit] angol 

Smithells – [szmidelsz] angol 

Smithiantha cinnabarina – [szmitianta cinnabarína] latin 

Smithson, Robert – [szmithszon robert] angol 

Smithsonian Institution – [szmithszónjen insztitjúsn] angol 

Smižany – [szmizsani] szlovák 

smog – [szmog] angol 

Smoky Mountains – [szmóki mauntinz] angol 

Smollett, Tobias – [szmolet tóbájesz] angol 

smorfioso – [zmorfjózó] olasz 

smorzando – [zmorcandó] olasz 

smörgåsbord – [szmőrgószburd]; [*szmorgaszbord] svéd 

SMS
1
 lásd Short Message Service 

SMS
2
 lásd Synchronous Meteorological Satellite 

Smultronstället – [szmültrúnsztellet] svéd 

Smygehamn – [szműgehamn] svéd 

Smyrnium perfoliatum – [szmirnium perfóliátum] latin 

Smythe – [szmájd] angol 

snack bar – [sznek bár] angol 

Snæfell – [sznaifetl] izlandi 

Snagov – [sznagov] román 

Snåsa – [sznósza] norvég 

Snayers, Pieter – [sznájersz píter] holland 

Snedsted – [sznezde] dán 

Sneek – [sznék] holland 

Snewin – [sznyúin] angol 

Sneyd – [szníd] angol 

Śnieznik – [snyeznyik] lengyel 

Snøde – [sznőe] dán 

Snodgrass, Paul – [sznodgrász pól] angol 

Snoek, Paul – [sznúk paul] holland 

Snøhetta – [sznőhetta] norvég 

snooker – [sznúker] angol 

Snopes, Ab – [sznópsz eb] angol 

Snøtinden – [sznőtinnen] norvég 

snowboard – [sznóbord] angol 

Snowdon – [sznódon] angol 

Snowdonia – [sznódónia] angol 

Snowe, Lucy – [sznó lúszi] angol 

Snow, Lord Charles Percy – [sznó lord csárlz pörszi] angol 

Snyder, Gary – [sznájder geri] angol 

Snyders, Dan – [sznájderz den] angol 

Snyders, Frans – [sznejdersz fransz] holland 

Soames – [szómz] angol 

Soane, John – [szón dzson] angol 
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Soares, Mário – [szuares mariu] portugál 

Sobieski, Jan – [szobjeszki jan] lengyel 

Sobieszów – [szobjesuf] lengyel 

Soboul, Albert – [szobul alber] francia 

Sobrado de los Monjes – [szovrádó de losz monhesz] spanyol 

Sochaux – [szosó] francia 

Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT) – [szoszjeda eszpanyola de 

automovilesz de turiszmo] spanyol 

Societas Jesu (S. J.) – [szocietász jézú] latin 

Société Anonyme (SA) – [szoszjeté anonim] francia 

Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne (SABENA) – 

[szoszjeté anonim belzs dekszploataszjon dö la navigaszjon aerienn] francia 

Socuéllamos – [szokveljamosz] spanyol 

So Dainty – [szó déjnti] angol 

Sodankylä – [szodanküle] finn 

Sodano, Angelo – [szodánó andzseló] olasz 

Soddy, Frederick – [szodi frederik] angol 

Soderbergh, Steven – [szóderbörg sztívn] angol 

Sodoma – [szodoma] olasz 

Soerabaya – [szurabaja] holland 

Soffici, Ardengo – [szofficsi ardengó] olasz 

Şofronia – [sofronia] román 

Sogliani, Giovanni – [szoljáni dzsovanni] olasz 

Søgne – [szöngne]; [szönne] norvég 

Sognefjord – [szongnefjúr]; [szonnefjord] norvég 

Soho – [szóhó] angol 

Soignies – [szoanyi] francia 

Şoimuş – [sojmus] román 

Soings-en-Solognes – [szoenz an szolony] francia 

Soirée dansante – [szoaré danszant] francia 

Soire-le-Château – [szoar lö sató] francia 

Soissons – [szoaszon] francia 

Solá, Miguel Ángel – [szola migel anhel] spanyol 

Solana, Javier – [szolána havjer] spanyol 

Solanum pseudocapsicum – [szolánum pszeudokapszikum] latin 

Solario, Andrea – [szolárió andrea] olasz 

solarium – [szolárium] latin 

Solberg, Petter – [szulberj petter] norvég 

Solčany – [szolcsani] szlovák 

Soldanella villosa – [szoldanella villóza] latin 

Soldani, Massimilio – [szoldáni masszimiljó] olasz 

Soldati, Mario – [szoldáti márió] olasz 

soldo – [szoldó] olasz 

Sølerød – [szölerő] dán 

Soler y Faneca, Juan – [szoler i faneka huan] spanyol 

Solesmes – [szolem] francia 

solfège – [szolfézs] francia 
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solfeggio – [szolfeddzsó] olasz 

Soli Deo Gloria (SDG) – [szóli deó glória] latin 

Solidaster hybridus – [szolidaszter hibridusz] latin 

solidus – [szolidusz] latin 

soliloquium – [szolilokvium] latin 

Solimena, Francesco – [szoliména francseszkó] olasz 

Solimões – [szolimojns] portugál 

Solinus – [szolinusz] latin 

Solis, Virgilius – [szólisz virgiliusz] né-met 

solitarius – [szolitárius(z)] latin 

sollemnis – [szolemnisz] latin 

sollux – [szolluksz] mesterséges 

Solna – [szulna] svéd 

Sologne – [szolony] francia 

Solonţ – [szolonc] román 

Solothurn – [zóloturn] német 

solstitium – [szolsztícium] latin 

solutréen – [szolütréen] francia 

Solvay, Ernest – [szolvé erneszt] francia 

Solvejg – [szulvejg]; [szolvejg] norvég 

Sollya heterophylla – [szollia heterofilla] latin 

somasthenia – [szomaszténia] latin 

Somateria mollissima – [szomatéria mollisszima] latin 

somatophrenia – [szomatofrénia] latin 

Sombor – [szombor] szerb 

Şomcuta Mare – [somkuta mare] román 

Some Like it Hot – [szam lájk it hot] an-gol 

Someren, Paul van – [szómeren paul fan] holland 

Somerset – [szamerszet] angol 

Somersetshire – [szamerszetsör] angol 

Somerville – [szamervil] angol 

Someş – [szomes] román 

Someşeni – [szomeseny] román 

Someş-Odorhei – [szomes odorhej] román 

Someşu Rece – [szomesu recse] román 

Someşul Mare – [szomesul mare] román 

Something is rotten in the state of Denmark – [szamthing iz rotn in de sztéjt av denmárk] 

angol 

Somme – [szom] francia 

Sommières – [szomjer] francia 

somnambulismus – [szomnambulizmus(z)] latin 

somniloquismus – [szomnilokvizmus(z)] latin 

somnipathia – [szomnipátia] latin 

Şomoşches – [somoskesz] román 

Somoza, Anastasio – [szomosza anasztaszjó] spanyol 

Sonata Appassionata – [szonáta appasz-szionáta] olasz 

Sønderborg – [szönnerbor] dán 
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Sønderby, Knud – [szönnerbű knu] dán 

Sønderjylland – [szönnerjöllan] dán 

Sondershausen – [zonderszhauen] német 

son et lumière – [szon e lümjer] francia 

song – [szong] angol 

Sonnambula, La lásd La Sonnambula 

Sonnenfels, Joseph von – [zonnenfelsz józef fon] német 

Sonnino, Giorgio – [szonnínó dzsordzsó] olasz 

sonntagsjäger – [zontágszjéger] német 

sonoro – [szonóro] olasz 

Sonseca – [szonszeka] spanyol 

Sontag, Susan – [szontág szúzen] angol 

Sonzogno, Edoardo – [zonconnyó edoárdó] olasz 

Soots, Ants – [szótsz antsz] észt 

Sophie Western – [szofi vesztern] angol 

Sophora microphylla – [szofora mikrofilla] latin 

Sophrolaeliocattleya – [szofrolélio-katlejja] latin 

Sophronitis coccinea – [szofronitisz kokcinea] latin 

Sopianae – [szopiáné]; [*szofiáne] latin 

soporosus – [szoporózus(z)] latin 

Sops-in-Wine – [szopsz in vájn] angol 

Sorbonne – [szorbonn] francia 

Sorbus aucuparia – [szorbusz aukuparia] latin 

Sordi, Alberto – [szordi albertó] olasz 

sordo – [szordó] olasz 

Sorel, Julien – [szorel zsüljen] francia 

Sørensen, Arne Christian – [szőrenszen arne krisztian] dán 

Sørensen, Søren – [szőrenszen szőren] dán 

Sørensen, Villy – [szőrenszen villi] dán 

Sorescu, Marin – [szoreszku marin] román 

Soresina – [szorezína] olasz 

Sørfjorden – [szőrfjurren] norvég 

Sørfolda – [szőrfolla] norvég 

Sorge, Richard – [zorge rihárd] német 

Sorges – [szorzs] francia 

Sorgues – [szorg] francia 

Sørlandet – [szőrlanne] norvég 

Sorø – [szorő] dán 

soror – [szoror] latin 

Soroştin – [szorostin] román 

Sørøya – [szőrőja] norvég 

sortie – [szorti] francia 

Sortino – [szortínó] olasz 

Sør-Trøndelag – [szőr trönnelaag] nor-vég 

SOS lásd Save Our Souls 

Sos del Rey Católico – [szosz del rej katoliko] spanyol 

Şoseaua – [soszjaua] román 
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Sosnowiec – [szosznovjec] lengyel 

sospirando – [szoszpirandó] olasz 

sostenuto – [szosztenútó] olasz 

Sotenville, Angélique de – [szotanvil anzselik dö] francia 

Sotheby’s – [szadebiz] angol 

Sotillo – [szotiljó] spanyol 

Sotomayor, Javier – [szotomajor havjer] spanyol 

Sotosalbos – [szotoszalbosz] spanyol 

Sotteville-les-Rouen – [szotvil le ruan] francia 

sottinsù – [szottinszu] olasz 

sotto voce – [szotto vócse] olasz 

sou – [szu] francia 

Souancé-au-Perche – [szuanszé o pers] francia 

Soubirous, Bernadette – [szubiru bernadet] francia 

Souesmes – [szuem] francia 

Soufflot, Jacques Germain – [szufló zsak zsermen] francia 

Soufrière – [szufrier] francia 

Souillac – [szujak] francia 

Souilly – [szuji] francia 

soul – [szól] angol 

Soulage, Pierre – [szulázs pjer] francia 

Soulaines-Dhuys – [szulen düi] francia 

Soulier de satin, Le lásd Le soulier de satin 

Soulgé-le-Bruant – [szulzsé lö brüan] francia 

Soultz-sous-Forêts – [szulsz szu fore] francia 

Soumagne – [szumany] francia 

Soumoulou – [szumulu] francia 

Sound and the Fury, The lásd The Sound and the Fury 

Soupault, Philippe – [szupó flilip] francia 

Souquet – [szuké] francia 

Sourin – [szuren] francia 

Sousa, Frei Luís – [szosza frej luis] portugál 

Sousceyrac – [szuszerak] francia 

Sous les toits de Paris – [su le toa dö pari] francia 

Southampton – [szauthempton] angol 

Southall – [szaudól] v. [szauthól] angol 

South-East Asia Treaty Organization (SEATO) – [szauthíszt ézsa tríti orgenájzéjsn] 

angol 

Southend – [szauthend] angol 

Southey, Robert – [szaudi robert] angol 

Southwark Bridge – [szadörk bridzs] v. [szauthvörk …] angol 

Southwell – [szadel] v. [szauthvel] angol 

South-West Africa People’s Organization (SWAPO) – [szauthveszt efrika píplz 

orgenájzéjsn] angol 

Southwood, Thomas Richard – [szauthvud tomasz ricsárd] angol 

Soutine, Chaïm – [szutin káim] francia 

Soutman, Pieter – [szautman píter] holland 
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Souvenir de Capitain Thuilleaux – [szuvnir dö kapiten tüjó] francia 

Souvigny – [szuvinyi] francia 

sovereign – [szovrin] angol 

Sovicille – [szovicsille] olasz 

Sow the wind and reap the whirlwind – [szó dö vind end ríp dö vőrlvind] angol 

Soyez plutot maçon, si c’est votre talent – [szoájé plüto maszon szi sze votr talan] francia 

Soyinka, Wole – [szojinka vole] angol 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) – [szociáldemokratise partej dajcslandz] 

német 

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) – [szocialisztise ejnhejtszpartej 

dajcslandz] német 

Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) – [szocialisztise partej öszterrejhsz] német 

Söderberg, Carl – [sződerberj kall] svéd 

Söderberg, Hjalmar – [sződerberj jalmar] svéd 

Söderberg, Tommy – [sződerberj tomi] svéd 

Söderblom, Nathan – [sződerblum nátán] svéd 

Södergran, Edith – [sződergrán édit] svéd 

Söderhamn – [sződerhamn] svéd 

Södermanland – [sződermanland] svéd 

Söderström, Elisabeth – [sződerstrőm eliszabet]; [ződerstrőm elizabet] svéd 

Söderström, Olof – [sződerstrőm úlof] svéd 

Södertälje – [sződertelje] svéd 

Söråker – [szőróker] svéd 

Spaak, Charles – [szpák sarl] francia 

Spacecraft Technology and Advanced Re-entry Test (START) – [szpéjszkráft teknolodzsi 

end edvánszt rientri teszt] angol 

Spacelab – [szpéjszleb] angol 

Spacey, Kevin – [szpéjszi kevin] angol 

spadassin – [szpadaszen] francia 

Spagnoletto, Lo – [szpanyolettó lo] olasz 

Spallanzani – [szpallandzáni] olasz 

Spandrell, Maurice – [szpendrel morisz] angol 

Spanish Beauty – [szpenis bjúti] angol 

Spanish Town – [szpenis taun] angol 

Spanzoni, Giovanni Martino – [szpandzóni dzsovanni martínó] olasz 

Sparafucile – [szparafúcsile] olasz 

Sparaxis tricolor – [szparakszisz trikolor] latin 

Spare the rod and spoil the child – [szper dö rod end szpojl dö csájld] angol 

Sparganium erectum – [szpargánium erektum] latin 

Spark, Muriel – [szpárk mjúrjel] angol 

Spartacus – [szpartakusz] latin 

Spartium junceum – [szparcium junceum] latin 

spasmolyticum – [szpazmolitikum] latin 

spasmus clonicus – [szpazmusz klonikusz] latin 

Späth, Ernst – [spét ernszt] német 

Spathodea campanulata – [szpatodea kampanuláta] latin 

Spatiphyllum floribundum – [szpátifillum floribundum] latin 
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Spazzapan, Luigi – [spaccapan, luídzsi] olasz 

Spazzi, Francesco – [szpacci francseszkó] olasz 

SPD lásd Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Spears, Britney – [szpírsz britni] angol 

Special Assistance Program for Agriculture and Rural Development (SAPARD) – [spesl 

eszisztensz prógrem for egrikalcser end rúral divelopment] angol 

species – [szpeciesz] latin 

species laxans – [szpeciesz lakszansz] latin 

Spectator, The – [szpektéjtor dö] angol 

Speech is silver, silence is golden – [szpícs iz szilver, szájlensz iz golden] angol 

Speer, Albert – [spér albert] német 

Speke, John Hanning – [szpík dzson hening] angol 

Spemann, Hans – [spéman hansz] német 

Spence, Andrew Michael – [szpensz endrú májkl] angol 

Spencer, Bud – [szpenszer bad] angol 

Spencer, Herbert – [szpenszer hörbert] angol 

Spencer, Stanley – [szpenszer sztenli] angol 

Spender, Stephen – [szpender sztívn] angol 

Spengler, Oswald – [spengler oszvald] német 

Spenlow, Dora – [szpenló dóra] angol 

Spenser, Edmund – [szpenszer edmund] angol 

Sperandio, Savelli – [szperandió szavelli] olasz 

Speranza, Giovanni – [szperanca dzsovanni] olasz 

spermatocystitis – [szpermatocisztitisz] latin 

Spermestes cucullatus – [szpermesztész kukullátusz] latin 

Sperry, Roger – [szperi rodzser] angol 

spessartit – [spesszartit] német 

Spezia, La – [szpécia la] olasz 

Spezzano Albanese – [szpeddzánó albanéze] olasz 

Sphaeralcea ambigua – [szféralcea ambigua] latin 

Sphaerium lacustre – [szférium lakusztre] latin 

sphaerobacterium – [szférobaktérium] latin 

sphaeroidalis – [szféroidális(z)] latin 

Sphagnidae – [szfagnidé] latin 

Spheniscus demersus – [szfeniszkusz demerzusz] latin 

Sphenodon punctatus – [szfenodon punktátusz] latin 

sphenooccipitalis – [szfeno-okcipitális(z)] latin 

sphincterismus – [szfinkterizmus(z)] latin 

sphygmo-plethysmograph – [szfigmopletizmográf] latin 

Sphynx ligustri – [szfinksz ligusztri] latin 

Sphyraena barracuda – [szfiréna barrakuda] latin 

Sphyrna zygaena – [szfirna zigéna] latin 

spiccato – [szpikkátó] olasz 

Spiekeroog – [szpíkeróh] holland 

Spielberg – [spílberg] német 

Spielberg, Steven – [szpílbörg sztívn] angol 

Spigno – [szpinnyó] olasz 
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Spijkenisse – [szpejkenissze] holland 

Spilosoma menthastri – [szpiloszóma mentasztri] latin 

Spiloxene capensis – [szpilokszené kapenzisz] latin 

spina dorsalis – [szpina dorzálisz] latin 

spinalis – [szpinális(z)] latin 

spina scapulae – [szpina szkapulé] latin 

Spinazzola – [szpinaddzola] olasz 

Spinelli, Niccolò di Forzore – [szpinelli nikkoló di forcóre] olasz 

Spinello Aretino – [szpinelló aretínó] olasz 

Spinelloccio – [szpinelloccsó] olasz 

Spinoza, Benedict – [szpinóza benedikt]; [spinóza …] holland 

spinulosis – [szpinulózis(z)] latin 

Spiraea prunifolia – [szpiréa prúnifólia] latin 

Spiranthes cernua – [szpirantesz cernua] latin 

spirillosis – [szpirillózis(z)] latin 

spirituoso – [szpirituózó] olasz 

spiritus asper – [szpiritusz aszper] latin 

spiritus lenis – [szpiritusz lénisz] latin 

spiritus rector – [szpiritusz rektor] latin 

Spirochaeta pallida – [szpirohéta pallida]; [spirohéta …] latin 

spirochaetosis – [szpirohétózisz]; [spirohétózis] latin 

Spišská Nova Ves – [szpis-szká nova vesz] szlovák 

Spišské Vlachy – [szpis-szké vlahi] szlovák 

Spitalfields – [szpitalfíldz] angol 

Spitfire – [szpitfájer] angol 

Spithead – [szpithed] angol 

Spittal – [spittál] német 

Spitteler, Carl – [spitteler karl] német 

Spitz, Mark – [szpic márk] angol 

Spitzweg, Carl – [spicvég karl] német 

splanchiectomia – [szplanhiektómia] latin 

splanchnoptosis – [szplanhnoptózis(z)] latin 

spleen – [szplín] angol 

Splendeurs et misères des courtisanes – [szplandőrz e mizer de kurtizan] francia 

splendid isolation – [szplendid ájszoléjsn] angol 

splenectopia – [szplenektópia] latin 

splenitis acuta hyperplastica – [szplenitisz akúta hiperplasztika] latin 

splenorrhaphia – [szplenorráfia] latin 

splicing – [szplájszing] angol 

Šplinderův Mlýn – [splinderuv mlín] cseh 

Spock, Benjamin McLane – [szpok bendzsemin mekléjn] angol 

spodumen – [szpodúmen] latin 

Špogi – [spogi] lett 

Spohr, Ludwig – [spór ludvig] német 

Spoleto – [szpoletó] olasz 

Spoletta – [szpoletta] olasz 

spondylarthritis – [szpondilartritisz] latin 
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Spondylis buprestoides – [szpondilisz bupresztoidész] latin 

spondylitis tuberculosa – [szpondilitisz tuberkulóza] latin 

spondylosis deformans – [szpondilózisz deformansz] latin 

spongiocyta – [szpongiocita] latin 

sponte sua – [szponte szoa] latin 

Spontini, Gaspare Luigi – [szpontíni gaszpare luidzsi] olasz 

Spooner – [szpúner] angol 

sporco – [szporko] olasz 

sporocysta – [szporociszta] latin 

sporotrichosis – [szporotrihózisz]; [sporotrihózis] latin 

sportsman – [szportszmen] angol 

sposalizio – [szpozalíció] olasz 

Spottiswoode – [szpotizvud] angol 

SPÖ lásd Sozialistische Partei Österreichs 

S. P. Q. R. lásd Senatus Populusque Romanus 

spray – [szpréj] angol 

spreading – [szpreding] angol 

spreadsheet – [szpredsít] angol 

Sprechgesang – [sprehgezang] német 

Spree – [spré] német 

Spreewald – [sprévald] német 

Sprekelia formosissima – [szprékelia formózisszima] latin 

Springer, Jerry – [szpringer dzseri] angol 

Springfield – [szpringfíld] angol 

Spring Queen – [szpring kvín] angol 

sprue – [szprú] angol 

Spurgeon – [szpördzsn] angol 

Spurius Lucretius – [szpúriusz lukréciusz] latin 

Spurr – [szpőr] angol 

squama – [szkváma] latin 

Squarcialupi, Antonio – [szkvarcsalúpi antónjó] olasz 

Squarcione, Francesco – [szkvarcsóne francseszkó] olasz 

square dance – [szkver dánsz] angol 

squash – [szkvos] angol 

Squaw Valley – [szkvó veli] angol 

Squeers – [szkvírz] angol 

Squillace – [szkvillácse] olasz 

Squinzano – [szkvindzánó] olasz 

squire – [szkvájr] angol 

Sraffa, Piero – [zraffa pjeró] olasz 

Śródmieście – [srudmjescse] lengyel 

SS
1
 lásd Schutzstaffel 

SS
2
 lásd Surface–surface … 

staatsvisite – [stácvizite] német 

Stabat mater – [sztábat máter] latin 

Stabiae – [sztábié] latin 

staccato – [sztakkátó] olasz 
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Stachys annua – [sztahisz annua] latin 

Stachys palustris – [sztahisz palusztrisz] latin 

Stachyurus praecox – [sztahiúrusz prékoksz] latin 

Stade de France – [sztad dö fransz] francia 

Stade, Frederika von – [stáde frederika fon] német 

Staël, Madame de – [sztál madam dö] francia 

Staffordshire – [sztefordsör] angol 

Stagio Fiorentino – [sztádzsó fjorentínó] olasz 

stagione – [sztadzsóne] olasz 

Stagnelius, Erik Johan – [sztagneliüsz érik juhan] svéd 

Stahl, Georg Ernst – [stál georg ernszt] német 

Ståhlberg, Kaarle – [sztólberj kárle] svéd-finn 

Stahlhelm – [stálhelm] német 

St-Aignan – [szent enyan] francia 

Staines – [sztéjnz] angol 

staircase wit – [szteerkéjsz vit] angol 

Staithes, Mark – [sztéjdz márk] angol 

Stakčín – [sztakcsín] szlovák 

St. Albans – [szint ólbenz] angol 

Stalbridge – [sztólbridzs] angol 

St. Aldate’s – [szint óldéjtsz] angol 

Ställdalen – [szteldálen] svéd 

Stallone, Sylvester – [sztelóne szilveszter] angol-olasz 

Stalybridge – [sztéjlibridzs] angol 

stamen – [sztámen] lat 

Stamitz, Johann Wenzel – [stámic jóhan vencel]; [stamic …] német 

stammgast – [stamgaszt] német 

Stampa – [sztampa] olasz 

Stamp, Terence – [sztemp terensz] angol 

Stanciu, Anişoara – [sztancsu anisvara] román 

Stăncuţa – [sztönkuca]; [sztankuca] román 

Stancu, Zaharie – [sztanku zaharije] román 

Standage, Simon – [sztendidzs szájmon] angol 

Standard Generalized Markup Language (SGML) – [sztenderd dzsenerelájzd markap 

lengvidzs] angol 

stand-by – [sztendbáj] angol 

ständchen – [stendhen] német 

standesgemäss – [standeszgemesz] német 

Standish, Miles – [sztendis májlz] angol 

Stănescu, Nichita – [sztöneszku nikita]; [sztaneszku …] román 

Stănescu, Sorin – [sztöneszku szorin]; [sztaneszku …] román 

Stanfield, Andrew – [sztenfild endrú] angol 

Stanford, Sir Charles Williers – [sztenford ször csárlz viljerz] angol 

Stanhopea tigrina – [sztanhópea tigrina] latin 

Stanley, Sir Henry Morton – [sztenli ször henri morton] angol 

stannum – [sztannum] latin 

Stansfield – [sztenzfíld] angol 
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stante pede – [sztante péde] latin 

Stanwyck, Barbara – [sztenvik bárbra] angol 

stanza – [sztanca] olasz 

stapedectomia – [sztapedektómia] latin 

Stapelia flavirostris – [sztapélia flávirosztrisz] latin 

Staphylea colchica – [sztafilea kolhika] latin 

staphylococcaemia – [sztafilo-kokcémia] latin 

Staphylococcus – [sztafilokokkusz] latin 

Staphylus – [sztaphülosz]; [sztafilosz] görög 

Staples Center – [sztéjplsz szenter] angol 

Stapleton – [sztéjplton] angol 

Stappen, Charles Pierre – [sztapen sarl pjer] francia 

Star of India – [sztár av indja] angol 

Stara Brzozowa – [sztara bzsozova] lengyel 

Stardust – [sztárdaszt] angol 

Staré Město – [sztare mjesztó] cseh 

Stare Miasto – [sztare mjasztó] lengyel 

stars and stripes – [sztárz end sztrájpsz] angol 

Starschensky – [stársenszki] német 

START
1
 lásd STrategic Arms Reduction … 

START
2
 lásd Spacecraft Technology and … 

stasiphobia – [sztazifóbia] latin 

stasis – [sztázis] latin 

Staten Island – [sztetn ájlend] angol 

statim – [sztatim] latin 

Statius, Publius Papinius – [sztáciusz publiusz papíniusz] latin 

status hypoplasticus – [sztátusz hipoplasztikusz] latin 

status idem – [sztátusz idem] latin 

status in statu – [sztátusz in sztátú] latin 

status nascendi – [sztátusz naszcendi] latin 

status quo (ante) – [sztátusz kvó ante] latin 

status thymicolymphaticus – [sztátusz timiko-limfatikusz] latin 

statute law – [sztetjút ló] angol 

Stauntonia hexaphylla – [sztauntonia hekszafilla] latin 

St. Bartholomew’s – [szint bártholomjúz] angol 

St. Brieuc – [szem briő] francia 

St. Brioche, Raoul de – [szem brios raul dö] francia 

St-Claude – [szen klod] francia 

St-Cyr – [szen szir] francia 

St-Dizier – [szen dizjé] francia 

steadyseller – [sztediszeler] angol 

steak – [sztéjk] angol 

steamer – [sztímer] angol 

Steatornis caripensis – [szteatornisz karipenzisz] latin 

Steaua Bucureşti – [sztjaua bukuresty] román 

Stecher, Renate – [steher renáte] német 

steckenpferd – [stekkenpferd] német 
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Stedelijk Feestzaal – [sztédelök fésztzál] holland 

Stedelijk Museum – [sztédelök müszeöm] holland 

Štědroň, Bohumír – [styedrony bohumír] cseh 

Steel, Danielle – [sztíl deniel] angol 

Steele, Sir Richard – [sztíl ször ricsárd] angol 

Steen, Jan Havicksz. – [sztén jan háfiksz-zón] holland 

Steenwijck, Hendrick van – [szténvejk hendrik fan] holland 

Steenwijk – [szténvejk] holland 

Steenwoorde – [szténvórde] holland 

steeplechase – [sztíplcséjsz] angol 

Steerforth – [sztírforth] angol 

Steer, Philip Wilson – [sztír filip vilzon] angol 

Ştefan cel Mare – [stefan csel mare] román 

Stefánsson, Davíd – [sztevaunszon david] izlandi 

Stefánsson, Stefán – [sztevaunszon sztevaun] izlandi 

Stege – [sztéje] dán 

Stegosaurus – [sztegoszaurusz] latin 

Stein, Gertrude – [sztájn görtrúd] angol 

Steinacher, Hans-Peter – [stejnaher hansz péter] német 

Steinarr, Steinn – [szdejnarr szdejdn] izlandi 

Steinbeck, John – [sztájnbek dzson]; [steinbek …] angol 

Steinberger, Jack – [sztájnbörger dzsek] angol 

Steinway & Sons – [sztájnvéj end szanz] angol 

St. Elian – [szent íljen] angol 

Stella Artois – [sztella artoa] francia 

Stella, Jacques – [sztella zsak] francia 

stellit – [sztellit] mesterséges 

stemma – [sztemma] latin 

Stenanthium gramineum – [sztenantium gramíneum] latin 

Stenborg, Carl – [szténborj kall] svéd 

Stendhal – [sztendál] francia 

Stenersen, Sverre – [szténersen szverre] svéd 

Stenhammar, Wilhelm – [szténhammar vilhelm] svéd 

Stenmark – [szténmark]; [*stenmark] svéd 

Stenocarpus sinuatus – [sztenokarpusz szinuátusz] latin 

Stenolobium stans – [sztenolóbium sztansz] latin 

Stenomesson incarnatum – [sztenomesz-szon inkarnátum] latin 

Stenopterygius quadriscissus – [sztenopterigiusz kvadriszcisszusz] latin 

stenothorax – [sztenotóraksz] latin 

Stenquist, Harry – [szténkviszt harri] svéd 

Stensen, Sten – [szténszen sztén] norvég 

Stensgaard – [szténzgór] norvég 

stentando – [sztentandó] olasz 

Stephanandra incisa – [sztefanandra incíza] latin 

Stéphane – [sztefan] francia 

Stephanie, Gottlieb – [stefáni gottlíb] német 

Stephanorrhyna guttata – [sztefanorrina guttáta] latin 



 

614 

Stephanotis floribunda – [sztefanótisz floribunda] latin 

Stephen Davies – [sztívn déjviz] angol 

Stephen Dedalus – [sztívn dídelasz] angol 

Stephens, James – [sztívnz dzséjmsz] angol 

Stephenson, George – [sztívnszon dzsordzs] angol 

Stepney – [sztepni] angol 

stercoraemia – [szterkorémia] latin 

Stercorarius parasiticus – [szterkoráriusz parazitikusz] latin 

stereoagnosia – [sztereoagnózia] latin 

Sterling Star – [sztörling sztár] angol 

Stern, Isaac – [sztőrn ájszek] angol 

sternalis – [szternális(z)] latin 

Sternberg, Josef von – [sztörnberg dzsózef fon] angol 

Sternbergia clusiana – [szternbergia klúziána] latin 

Sterne, Lawrence – [sztörn lórensz] angol 

Sternocera aequisignata – [szternocera ékviszignáta] latin 

sternopunctio – [szternopunkció] latin 

sternoschisis – [szternoszkízis(z)] latin 

sternum – [szternum] latin 

sternutatio – [szternutáció] latin 

St-Étienne – [szent etjenn] francia 

St-Étienne-du-Mont, Église de – [szent etjenn dü mon egliz dö] francia 

Steuart, Edward Reilly – [sztjuárt edvárd rájli] angol 

Steubenville – [sztjúbenvil] angol 

Steuermann, Jean-Louis – [sztőrman zsan lui] francia 

St-Eustache, Église de – [szent ösztas egliz dö] francia 

Stevenage – [sztívnidzs] angol 

Stévenin, Jean-François – [sztevnen zsan franszoa] francia 

Stevens, Wallace – [sztívnz volisz] angol 

Stevenson, Adlai – [sztívnzon edléj] angol 

Stevenson, Robert Louis – [sztívnszon robert lúiz] angol 

St-Evrémonde – [szent evremond] francia 

steward – [sztjuárd] angol 

stewardess – [sztjuardisz]; [sztjuárdesz] angol 

Stewart, Jackie – [sztjuárt dzseki] angol 

Stewart, James – [sztjuárt dzséjmsz] angol 

Stewart, Thomas – [sztjuárt tomasz] angol 

Steyr – [stejer] német 

St. Gallen – [szankt gallen] német 

St-Germain-des-Prés – [szen zsermen de pré] francia 

St-Germain-en-Laye – [szen zsermen an le] francia 

St-Germain-l’Auxerrois – [szen zsermen loszerroa] francia 

St-Gervais – [szen zserve] francia 

St. Giles Cathedral – [szint dzsájlz kethídrel] angol 

St-Girons – [szen zsiron] francia 

St. Helens – [szint helinz] angol 

Sthenelus – [szthenelosz] görög 
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Stieglitz, Alfred – [sztíglic elfred] angol 

Stiernhielm, Georg – [sernjelm georg] svéd 

Stigmaphyllon ciliatum – [sztigmafillon ciliátum] latin 

Stignani, Ebe – [sztinyáni ébe] olasz 

Stijl, De – [sztejl dö] holland 

Still waters run deep – [sztil vóterz ran díp] angol 

Stiller, Mauritz – [sztiller mauric] svéd 

Stimson, Henry Lewis – [sztimszon henri luisz] angol 

Stipa capillata – [sztipa kapilláta] latin 

Stirlingshire – [sztörlingsör] angol 

Stirling, James – [sztörling dzséjmz] angol 

Ştiuca – [styuka] román 

Ştiuleţi – [styulec] román 

St. Ives – [szint ájvz] angol 

St. James’s Palace – [szint dzsémsziz pelisz] angol 

Stjernøya – [sernőja] norvég 

Stjørdal – [sördál] norvég 

St-Julien-le-Pauvre, Église de – [szen zsüljen lö povr egliz dö] francia 

St-Macieu – [szen maszjő] francia 

St-Malo – [szen maló] francia 

St. Martin-in-the-Fields – [szint mártin indö fíldz] angol 

St. Mary Axe – [szint meeri eksz] angol 

St. Mary Abbots – [szint meeri ebotsz] angol 

St. Mary’s Cathedral – [szint meeriz kethídrel] angol 

St. Maur – [szimór] angol 

St-Nazaire, Ancienne Cathédral – [szen nazer anszjenn katedrál] francia 

Stobart – [sztóbárt] angol 

stock – [stok] német 

Stock Exchange – [sztok ikszcséjndzs] angol 

Stockhausen, Karlheinz – [stokhauzen karlhejnc] német 

Stockholm – [sztokkolm]; [stokholm] svéd 

Stockport – [sztokpórt] angol 

Stockton, John – [sztokton dzson] angol 

Stockton-on-Tees – [sztokton on tíz] angol 

Stogumber – [sztógamber] angol 

Stoica, Chivu – [sztojka kivu] román 

Stoke-on-Trent – [sztók on trent] angol 

Stoke Poges – [sztók pódzsiz] angol 

Stokes, Sir George – [sztóksz ször dzsordzs] angol 

Stokowski, Leopold – [sztokofszki leopold] angol-lengyel 

STOL lásd Short Take-off… 

Stoll – [sztol] v. [sztól] angol 

Stoneleigh – [sztónli] angol 

Stonehaven – [sztónhéjvn] angol 

Stolojan – [sztolozsan] román 

Stolz, Robert – [stolc róbert] német 

Stolze, Lena – [stolce léna] német 
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Stolzingi Walter – [stolcingi valter] német 

stomachicum – [sztomahikum] latin 

stomachus – [sztomahusz] latin 

stomatitis phlegmonosa – [sztomatitisz flegmonóza] latin 

Stomatium agninum – [sztomácium agnínum] latin 

stomatomycosis – [sztomatomikózis(z)] latin 

Stomoxys calcitrans – [sztomokszisz kalcitransz] latin 

Stone, Sir John Richard – [sztón ször dzson ricsárd] angol 

Stonehaven – [sztónhéjvn] angol 

Stonehenge – [sztónhendzs] angol 

Stopford – [sztopford] angol 

Stopher – [sztófer] angol 

Stoph, Willi – [stóf vili] német 

Stoppard, Tom – [sztopard tom] angol 

Storace, Ann Selina – [sztorisz en szelina] angol 

Stora Nygatan – [sztúra nűgaatan]; [… nűgátan] svéd 

Storaro, Vittorio – [sztóraró vittorjó] olasz 

Stora Sjöfallet – [sztúra sőfallet] svéd 

Stora Torget – [sztúra torjet] svéd 

Storby – [sztúrbű] svéd 

Storchio, Rosina – [sztorkjó rozína] olasz 

Storck, Henri – [sztork anri] francia 

Storey, David Malcolm – [sztóri déjvid melkom] angol 

Storholt, Jan-Egil – [sztúrholt jan ejil] norvég 

Storjord – [szturjur] norvég 

Storkyrkan – [sztúrcsürkan] svéd 

Storlien – [sztúrlien] svéd 

Størmer, Fredrik – [sztörmer frédrik] norvég 

Stornoway – [sztórnovéj] angol 

Storsjøen – [sztúrsően] norvég 

Storsjön – [sztúrsőn] svéd 

storting – [sztúrting] norvég 

Stoss, Veit – [stosz fejt] német 

Stouder, Sharon – [sztauder seron] angol 

St-Ouen, Porte de – [szent uen port dö] francia 

Stour – [sztúr] v. [sztauer] angol 

Stourbridge – [sztauerbridzs] angol 

Stourmouth – [sztauermauth] angol 

Stourton – [sztőrton] angol 

Stowasser – [stóvasszer] német 

Stowe, Harriet Beecher – [sztó heriet bícser] angol 

Stowe, Madeleine – [sztó medölin] angol 

Stowers – [sztauerz] angol 

Stowey – [sztói] angol 

St. Pancras Station – [szint penkresz sztéjsn] angol 

St. Patrick’s Cathedral – [szijnt petriksz kethídrel] angol 

St. Paul’s Cathedral – [szint pólz kethídrel] angol 
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St. Quentin – [szen kanten] francia 

Strabane – [sztreben] angol 

strabismus sursumvergens – [sztrabizmusz szurszumvergensz] latin 

stracciatella – [sztraccsatella] olasz 

Strachey – [sztréjcsi] angol 

Stradella, Alessandro – [sztradella alesz-szandró] olasz 

Stradivari, Giacomo – [sztradivári, dzsakomó] olasz 

Stradling, Harry – [sztredling heri] angol 

Straet, Jan van der – [sztrát jan fan der] holland 

Strafford, Earl of – [sztreford őrl av] angol 

straggling – [sztregling] angol 

Strahan – [sztrán] angol 

Stralsund – [strálzund] német 

Strâmba-Vulcan – [sztrimba vulkan] román 

strambotto – [sztrambottó] olasz 

Strand – [sztrend] angol 

Strandgaard, Charlotte – [sztrangór sarlot] dán 

Strangers on a Train – [szténdzserz on e tréjn] angol 

Strängnäs – [sztrengnesz] svéd 

Stranitzky, Josef Anton – [stranicki józef anton] német 

Stranraer – [sztrenrár] angol 

Strasberg, Lee – [sztreszberg lí] angol 

Strasbourg – [sztraszbur]; [straszburg] francia 

Stråssa – [sztrossza] svéd 

Stratas, Teresa – [sztratasz teréza] újgörög 

Strategic Arms Limitation Talks (SALT) – [sztretedzsik ármz limitéjsn tolksz] angol 

STrategic Arms Reduction Talks (START) – [sztretedzsik ármz ridaksn tolksz] angol 

Stratford-atte-Bowe – [sztretford eti bói] angol 

Stratford (up)on Avon – [sztretford apon éjvn] angol 

Stratiomys chamaeleo – [sztraciomisz kaméleó] latin 

stratocumulus – [sztrátokumulusz] latin 

stratocumulus cumulogenitus – [sztrátokumulusz kumulogenitusz] latin 

stratocumulus lacunosus – [sztrátokumulusz lakunózusz] latin 

stratum spongiosum – [sztrátum szpongiózum] latin 

stratus fractus – [sztrátusz fraktusz] latin 

Straub, Jean-Marie – [sztrob zsan mari] francia 

Strausbaugh, Scott – [sztroszbó szkot] angol 

Strauss, Johann – [sztrausz jóhan] német 

Strauss, Joseph – [strausz józef] német 

Strauss, Richard – [strausz rihárd] német 

Stravinsky, Igor – [sztravinszki igor] angol 

Strawberry Fair – [sztróberi fer] angol 

Strawson, Sir Peter – [sztrószon ször píter] angol 

Streeck, Juriaen van – [sztrék jűrián fan] holland 

Streep, Meryl – [sztríp meril] angol 

Streetcar Named Desire, lásd A Streetcar Named Desire 

Strehla – [stréla] német 
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Strehler, Giorgio – [sztréler dzsordzsó] olasz 

Streisand, Barbra – [sztréjzend barbra] angol 

strepitoso – [sztrepitózó] olasz 

Strepponi, Giuseppina – [sztreppóni dzsuzeppina] olasz 

Streptocarpus caulescens – [sztreptokarpusz kauleszcensz] latin 

streptococcaemia – [sztreptokokcémia] latin 

Streptococcus haemolyticus – [sztreptokokkusz hemolitikusz] latin 

Streptomycetaceae – [sztreptomicetaceé] latin 

Streptopelia decaocto – [sztreptopélia dekaoktó] latin 

Streptopelia roseogrisea – [sztreptopelia rózeogrizea] latin 

Stresa – [sztréza] olasz 

Stresemann, Gustav – [strézeman gusztáf] német 

stretta – [sztretta] olasz 

stretto – [sztrettó] olasz 

Streuvels, Stijn – [sztrőfelsz sztejn] holland 

Strevens – [sztrevensz] angol 

Strickland – [sztriklend] angol 

stricto jure – [sztriktó júre] latin 

stricto sensu – [sztriktó szenzú] latin 

strictura – [sztriktúra] latin 

strictura oesophagi – [sztriktúra özofági] latin 

Striggio, Alessandro – [sztriddzsó alesz-szandró] olasz 

strigilis – [sztrigilisz] latin 

Strindberg, August – [sztrindberj auguszt]; [sztrindberg …]; [*strindberg …] svéd 

stringendo – [sztrindzsendó] olasz 

strip-tease – [sztriptíz] angol 

strisciando – [sztrissandó] olasz 

Strobilanthes atropurpureus – [sztrobilantesz atropurpureusz] latin 

Stroescu, Silvia – [sztrojeszku szilvia] román 

Stroessner, Alfredo – [sztröszner alfredó] német-spanyol 

Strøget – [sztrőet] dán 

Stroheim, Erich von – [stróhejm érih fon] német 

stroke – [sztrók] angol 

Stromanthe sanguinea – [sztromante szangvínea] latin 

Strombocactus disciformis – [sztrombokaktusz diszciformisz] latin 

Stromboli – [sztromboli] olasz 

Strombus aurisdianae – [sztrombusz auriszdiané] latin 

Strong, Kay – [sztrong kéj] angol 

Strongylodon macrobotrys – [sztrongilodon makrobotrisz] latin 

strongyloidiasis – [sztrongilojdiázis(z)] latin 

Strønstad – [sztrőnszta] norvég 

Strood – [sztrúd] angol 

Strophocheilus oblongus – [sztrofokeilusz oblongusz] latin 

strophulus infantum – [sztrofulusz infantum] latin 

Strozzi, Bernardo – [sztrocci, bernardó] olasz 

Strömgren, Bengt – [sztrőmgrén benkt] svéd 

Strömsund – [sztrőmszünd] svéd 
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struggle for life – [sztragl for lájf] angol 

struma exophthalmica – [sztrúma exoftalmika]; [strúma …] latin 

Struthio camelus – [sztrutió kamelusz] latin 

Struve, Otto – [strúve ottó] német 

Strzegowo Osada – [sztsegovó oszáda] lengyel 

Strzelce Krajeńskie – [sztselce krajenyszkije] lengyel 

St-Sauveur, Église de – [szen szovör egliz de] francia 

St-Sernin, Basilique de – [szen szernen bazilik dö] francia 

St-Séverin, Église de – [szen szevren egliz dö] francia 

St-Sulpice, Église de – [szen szülpisz egliz dö] francia 

STT lásd Secure Transaction Technology 

St-Trophime, Église et Cloître de – [szen trofim egliz e kloatr dö] francia 

Stuart, Henry Francis – [sztjuárt henri franszisz] angol 

Stuartia pseudocamellia – [sztuarcia pszeudokamellia] latin 

Stuckenschmidt, Hans Heinz – [stuknsmit hansz hejnc] német 

Studebaker – [sztúdebéjker] angol 

Studer, Cheryl – [sztjúder cseril] angol 

Štúr, Ľudovít – [stúr ljudovít] szlovák 

Sture, Sten – [sztűre sztén] svéd 

Sturgess, John – [sztördzsisz dzson] angol 

Sturluson, Snorri – [szturluszon sznorri] izlandi 

Sturm, Charles François – [sztürm sarl franszoa] francia 

Sturnus roseus – [szturnusz rózeusz] latin 

Stuyvesant – [sztajvezant] angol; [sztöjveszant] holland 

Stürgkh, Karl – [stürk karl] német 

Stwosz, Wit – [sztvos vit] lengyel 

Stylidium graminifolium – [sztilidium graminifólium] latin 

Stylophorum diphyllum – [sztilofórum difillum] latin 

Styrax obassia – [sztiraksz obasszia] latin 

Styron, William – [sztájron viljem] angol 

Suada – [szuáda]; [sváda] latin 

Suances – [szuanszesz] spanyol 

Suárez, Francisco – [szuaresz fransziszkó] spanyol 

Suárez González, Adolfo – [szuaresz gonszalesz adolfó] spanyol 

suave – [szuáve] olasz 

subarachnoidalis – [szubarahnoidális(z)] latin 

Subaru – [szubaru] japán 

sub auspiciis – [szub auszpiciisz] latin 

sub conditione – [szub kondícióne] latin 

subiectum – [szubjektum] latin 

subinvolutio – [szubinvolúció] latin 

Subirats, Josep – [szubirac zsozep] katalán 

subjonctif – [szübzsonktif] francia 

Subleyras, Pierre – [szüblera pjer] francia 

Subotica – [szubotica] szerb 

Sub pondere crescit palma – [szub pondere kreszcit palma] latin 

sub praetextu – [szub préteksztú] latin 
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sub rosa – [szub róza] latin 

subsequens – [szubszekvens(z)] latin 

subsidiarius – [szubszidiárius] latin 

subsidium – [szubszidium] latin 

sub sigillo confessionis – [szub szigillo konfessziónisz] latin 

sub specie aeternitatis – [szub szpecie éternitátisz] latin 

subspecies – [szubszpeciesz] latin 

substantia compacta ossium – [szubsztancia kompakta osszium] latin 

substantivum – [szubsztantívum] latin 

sub titulo – [szub tituló] latin 

Sub viri potestate eris – [szub viri potesztáte erisz] latin 

subway – [szabvéj] angol 

Sučany – [szucsani] szlovák 

successorius – [szukcesszórius(z)] latin 

Succinea putris – [szukcínea putrisz] latin 

Succisa pratensis – [szukcíza prátenzisz] latin 

succrescentia – [szukreszcencia] latin 

succuba – [szukkuba] latin 

succulentus – [szukkulentusz] latin 

succursale – [szükkürzál] francia 

succusio – [szukkúzió] latin 

Suceava – [szucsava] román 

Suchard – [szüsár]; [*zuhárd] francia 

Suchet, David – [szüse david]; [szüsé …] francia 

Suciu de Sus – [szucsu de szusz] román 

Suckling, Sir John – [szakling ször dzson] angol 

Sucre, Antonio José de – [szukre antonjó hoszé de] spanyol 

sudarium – [szudárium] latin 

sudatio – [szudáció] latin 

sudatorium – [szudatórium] latin 

Sudbury – [szadböri] angol 

Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) – [szadn infant deth szindrom] angol 

sudor – [szudor] latin 

Sudrabkalns – [szudrapkalnsz] lett 

Sue Bridehead – [sú brájdhed]; [szjú …] angol 

Sueca – [szveka] spanyol 

Sue, Eugène – [szü özsen] francia 

Suess, Eduard – [züsz eduárd] német 

Suetonius Tranquillus, Caius – [szvetóniusz trankvillusz kájusz] latin 

Suette – [szüet] francia 

Suèvres – [szüevr] francia 

Sufficit diei malitia sua – [szufficit dijeji malícia szua] latin 

Suffolk – [szafok]; [szaffolk] angol 

suffusio – [szuffúzió] latin 

Suhl – [zúl] német 

Suhrkamp Verlag – [zúrkamp ferlág] német 

sui generis – [szui generisz] latin 
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sui juris – [szui júrisz] latin 

Suisse Romande – [szüisz romand] francia 

Sukiennice – [szukjennyice] lengyel 

Sulawesi – [szulaves] indonéz 

sulcus coronarius – [szulkusz koronáriusz] latin 

Sulęnczyno – [szulencsinó] lengyel 

sulky – [szalki] angol 

Sullivan, Arthur – [szaliven árthur] angol 

Sully, Béthune Maximilien – [szüli betün makszimiljen] francia 

Sully-Prudhomme, Armand – [szüli prüdom arman] francia 

Sulmierzyce – [szulmjezsice] lengyel 

Sulpicius Severus – [szulpíciusz szeverusz] latin 

sul ponticello – [szul ponticselló] olasz 

Sulston, Sir John Edward – [szalszton ször dzson edvárd] angol 

sul tasto – [szul tasztó] olasz 

Sulzbach – [zulcbah] német 

Sulzbach-Rosenberg – [zulcbah rózemberg] német 

summa cum laude – [szumma kum laude] latin 

Summerfield – [szamerfíld] angol 

Summershade – [szamerséjd] angol 

Summerville – [szamervil] angol 

Summer Wine – [szamer vájn] angol 

summum bonum – [szummum bonum] latin 

summum genus – [szummum genusz] latin 

Summum ius summa iniuria – [szummum jusz szumma injúria] latin 

Sumner – [szamner] angol 

Şumugiu – [sumudzsu] román 

Sunay, Cevdet – [szunaj dzsevdet] török 

Sunbury – [szanböri] angol 

Şuncuiuş – [sunkujus] román 

Sunday Express – [szandi ikszpresz] angol 

Sundbyberg – [szündbűberj] svéd 

Sundby, Siren – [szunbű szíren] dán 

Sunderland – [szandörlend] angol 

Sundman, Per Olof – [szündman per úlof] svéd 

Sundqvist, Karl – [szündkviszt kall] svéd 

Sundridge – [szandridzs] angol 

Sundsvall – [szündzval] svéd 

Sunnansjö – [szünnanső] svéd 

Sunningdale – [szaningdéjl] angol 

Sunset Boulevard – [szanszet bulvár] angol 

Sunset Rays – [szanszet réjz] angol 

Sunt lacrimae rerum – [szunt lakrimé rérum] latin 

Sun Valley – [szan veli] angol 

Suomussalmi – [szuomusszalmi] finn 

suo tempore – [szuó tempore] latin 

suovetaurilia – [szuovetaurilia] latin 
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superbia – [szuperbia] latin 

superfecundatio – [szuperfekundáció] latin 

Super Large Scale Integration (SLSI) – [szjúper lárdzs szkéjl integréjsn]; [szúper …] 

angol 

superman – [szjúpermen] angol 

Superstition is the religion of feeble minds – [szjúpersztisn iz dö rilidzsn av fíbl májndz]; 

[szúpersztisn …] angol 

Supervielle, Jules – [szüpervjel zsül] francia 

supinum – [szupínum] latin 

Suplac – [szuplak] román 

Suplacu de Barcău – [szuplaku de barkau] román 

Suppé, Franz von – [szupé franz fon] német 

Supplex Libellus Valachorum – [szupleksz libellusz valahórum] latin 

suppositorium – [szuppozitórium] latin 

suppuratio – [szuppuráció] latin 

suprachorioidealis – [szuprakoriojdeális(z)] latin 

supraporta – [szupraporta] latin 

suprema lex – [szupréma leksz] latin 

supremum vale – [szuprémum vále] latin 

Supuru de Jos – [szupuru de zsosz] román 

Surabaya – [szurabaja] indonéz 

Surducu Mare – [szurduku mare] román 

Suresnes – [szüren] francia 

Surface-surface (SS) – [szörfisz szörfisz] angol 

Surgères – [szürzser] francia 

Šurienky – [surjenki] szlovák 

Suriname – [szűrináme] holland 

Surrey – [szari] angol 

Sursum corda! – [szurszum korda] latin 

Surtees – [szőrtíz] angol 

Surveillance and Missile Observation System (SAMOS) – [szörvejansz end miszájl 

obzörvéjsn szisztem] angol 

survey – [szörvéj] angol 

Surveyor – [szörvéjor] angol 

Survival of the fittest – [szörvájvel av dö fitiszt]; [… fiteszt] angol 

Surzyński, Józef – [szuzsinyszki juzef] lengyel 

susceptibilitas – [szuszceptibilitás(z)] latin 

suspectus – [szuszpektusz] latin 

Susquehanna – [szaszkvihene] angol 

Sus scrofa – [szusz szkrofa] latin 

Sussex – [szaszeksz] angol 

sustentaculum – [szusztentákulum] latin 

Sustine et abstine – [szusztine et absztine] latin 

Suthaus, Ludwig – [zúthausz ludvig] német 

Sutherland, Donald – [szaderlend dóneld angol 

Sutherland, Joan – [szaderlend dzsón] angol 

Sutpen, Thomas – [szatpen tomasz] angol 
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sutura sagittalis – [szutúra szagittálisz] latin 

suum cuique – [szuum kuikve]; [*… kvikve] latin 

Suuremõisa – [szúremüisza] észt 

Suuri-Jaani – [szúri jáni] észt 

Suursaari – [szúrszári] finn 

Suvainiškis – [szuvajniskisz] litván 

Suvigny, Raymond – [szüvinyi remon] francia 

Suwałki – [szuvalki] lengyel 

Suzanne – [szüzann] francia 

Suzanne Simonin – [szüzann szimonen] francia 

Suze-la-Rousse – [szüz la rusz] francia 

Südbahnhof – [zűdbánhóf] német 

Süleymanoğlu, Naim – [szülejmanólu najim] török 

Süss – [züsz] német 

Süssmayr, Franz Xaver – [züszmajer franc kszavér] német 

Svalbard – [szvalbar]; [szvalbard] norvég 

Svanholm, Set – [szvánholm szet] svéd 

Svärdström, Valborg – [szverdstrőm valborj] svéd 

Svartnäs – [szvartnesz] svéd 

Svedala – [szvédála] svéd 

Svėdasai – [szvédaszai] litván 

svegliato – [zveljátó] olasz 

Švėkšna – [svéksna] litván 

svelto – [zveltó] olasz 

Svenčionis – [szvencsjonisz] litván 

Svendborg – [szvembor] dán 

Svendsten, Johan – [szvensztén juhan] norvég 

Svenljunga – [szvenjünga] svéd 

Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) – [szvenszka aeroplán aksziebúlaaget]; [… 

búláget] svéd 

Svenska Dagbladet – [szvenszka daagblaadet]; [… dágbládet] svéd 

Svenstrup – [szvenszdrob] dán 

Sverigehuset – [szverijehűszet] svéd 

Sveti Đorđe – [szveti gyorgye] szerb 

Svevo, Italo – [zvévó itáló] olasz 

Svinhufvud, Pehr Evind – [szvínhüvüd per évind] svéd 

Swahili – [szváhíli] angol 

Swainsboro – [szvéjnzboró] angol 

Swansea – [szvonzi] angol 

Swansson, Gloria – [szvonszon glória] angol 

Swanwick – [szvonik] angol 

SWAPO lásd South-West … 

Swarowsky, Hans von – [szvarofszki hansz fon] német 

Swedenborg, Emanuel von – [szvédenborj émanüel fon]; [szvédenborg …]; [*sveden-

borg] svéd 

Swedenhielm – [szvédenjelm] svéd 

Sweelinck, Jan Pietersz. – [szvélink jan pítersz-zón] holland 
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Sweeney – [szvíni] angol 

Sweet Dream – [szvít drím] angol 

Sweet is revenge, especially to women – [szvít iz rivendzs iszpesli tu vimin] angol 

Sweet Magic – [szvít medzsik] angol 

Swertia perennis – [szvercia perennisz] latin 

Swettenham – [szvetnem] angol 

Świerczewski – [svjercsefszki] lengyel 

Świętokrzyska – [svjentoksiszka] lengyel 

Swift, Jonathan – [szvift dzsoneten] angol 

Swinburne, Charles Algernon – [szvinbörn csárlz eldzsernon] angol 

Swindon – [szvindon] angol 

Swingle Singers – [szvingl szingerz] angol 

Świnoujście – [svinoujscse] lengyel 

Swissair – [szvisszer] angol 

Sworder – [szórder] angol 

Sybil Gerard – [szibil dzserárd] angol 

Sychaeus – [szükhajosz] görög; [szikeusz] latin 

Sycopsis sinensis – [szikopszisz szinenzisz] latin 

Sycorax – [szikoraksz] angol 

sycosis parasitaria – [szikózisz parazitária] latin 

Sydenham, Thomas – [szidnem tomasz] angol 

Sydney – [szidni] angol 

Sydow, Max von – [szűdó maksz fon]; [*szidov …] svéd 

Sydprøven – [szűprőven] dán 

Syed – [szájed] angol 

Syers, Madge – [szájerz medzs] angol 

Sykes, Mark – [szájksz márk] angol 

Sylt – [szült] dán 

Sylvester Heegan – [szilveszter hígen] angol 

Sylvester, James Joseph – [szilveszter dzséjmz dzsózef] angol 

Sylvestre Bonnard – [szilvesztr bonár] francia 

Sylvia curruca – [szilvia kurruka] latin 

Sylvia nisoria – [szilvia nizória] latin 

Symington – [szájminkton] angol 

Symmachus, Quintus Aurelius – [szimmahusz kvintusz auréliusz] latin 

Symonds, John Addington – [szimondz dzson edington] angol 

Symone, Raven – [szájmón réjven] angol 

Symons, Arthur William – [szájmonz árthur viljem] angol 

sympathoblastoma – [szimpatoblasztóma] latin 

Symphoricarpus rivularis – [szimforikarpusz rivulárisz] latin 

Symphyandra armena – [szimfiandra arména] latin 

symphysiectomia – [szimfizi-ektómia] latin 

Symphysodon discus – [szimfizodon diszkusz] latin 

Symphytum tuberosum – [szimfitum tuberózum] latin 

Symplocos paniculata – [szimplokosz pánikuláta] latin 

symptomatolyticus – [szimptomato-litikus(z)] latin 

Syms, Sylvia – [szimz szilvia] angol 
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Synadenium grantii – [szinadénium grancii] latin 

Synaema globosum – [szinéma globózum] latin 

synalgia – [szinalgia] latin 

Synchaeta pectinata – [szinhéta pektináta] latin 

Synchronous Meteorological Satellite (SMS) – [szinkronoz mítjorolodzsikel szetelájt] angol 

synchysis scintillans – [szinkizisz szcintillansz] latin 

syncretio – [szinkréció] latin 

syncytium – [szincicium] latin 

syndesmorrhaphia – [szindezmorráfia] latin 

synechia – [szinehia] latin 

synergismus – [szinergizmus(z)] latin 

Synge, John Millington – [szing dzson milington] angol 

Syngnathus typhle – [szingnátusz tifle] latin 

Syngonium erythrophyllum – [szingónium eritrofillum] latin 

Synnøve Solbakken – [szünnőve szulbakken] norvég 

synovium – [szinovium] latin 

Synthyris reniformis – [szintirisz réniformisz] latin 

syphilis acquisita – [szifilisz akvizita] latin 

Syracuse – [szirekjúsz] angol 

Syringa microphylla – [sziringa mikrofilla] latin 

syringectomia – [sziringektómia] latin 

syringomyelitis – [sziringo-mielitisz] latin 

syrinx – [szirinksz] latin 

Syrlin, Jörg – [zűrlin jörg] német 

Syrmaticus reevesi – [szirmatikusz rívzi] latin 

systema nervosum – [szisztéma nervózum] latin 

syzygiologia – [szizigio-lógia] latin 

Syzygium paniculatum – [szizigium pánikulátum] latin 

Sząbruk – [sombruk] lengyel 

Szarzyński, Stanisław – [sazsinyszki sztanyiszláf] lengyel 

Szczawnica – [scsavnyica] lengyel 

Szczecin – [scsecsin] lengyel 

Szczepański, Jan Józef – [scsepanyszki jan juzef] lengyel 

Szczuczyn – [scsucsin] lengyel 

Szczuka – [scsuka] lengyel 

Szczytno – [scsitnó] lengyel 

Szeryng, Henryk – [sering henrik]; [*szering …] lengyel 

Szewińska-Kirszenstein, Irena – [sevinyszka kirsensztejn iréna] lengyel 

Szwecja – [svecja] lengyel 

Szydlowiec – [sidlovjec] lengyel 

Szykorski – [sikorszki] lengyel 

Szyller, Edgar – [siller edgár] lengyel 

Szymanowski, Karol Maciej – [simanofszki karol macsej] lengyel 

Szymanski, Stanisław – [simanszki sztanyiszláf] lengyel 

Szymbark – [simbark] lengyel 

Szymborska, Wisława – [simborszka viszláva] lengyel 

Szyszko-Bohusz, Adolf – [sisko bohus adolf] lengyel 
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Taavetti – [távetti] finn 

tabatière – [tabatjer] francia 

table d’hôte – [tablö dot] francia 

table ronde – [tablö rond] francia 

Tabourot, Étienne – [taburó etjenn] francia 

tabula rasa – [tabula ráza] latin 

Täby – [teebű] svéd 

Tacca leontopetaloides – [takka leonto-petaloidész] latin 

tachycardia – [tahikardia] latin 

Tachyglossus aculeatus – [tahiglosszusz akuleátusz] latin 

tachyphrenia – [tahifrénia] latin 

tachysystole – [tahiszisztolé] latin 

Tacitum tormentum animi conscientia – [tacitum tormentum animi konszciencia] latin 

Tacitus bellus – [tacitusz bellusz] latin 

Tacitus, Publius Cornelius – [tacitusz publiusz kornéliusz] latin 

Taddei, Giuseppe – [taddeji dzsuzeppe]; *[taddej …] olasz 

Tadhg – [tájg] ír 

Tadzio – [tadzsó] lengyel 

taedium vitae – [tédium víté] latin 

taekwon-do – [taekvandó]; [tékvandó] koreai 

taenia – [ténia] latin 

taeniasis – [téniázis(z)] latin 

Taenopygia guttata – [ténopígia guttáta] latin 

Taft – [táft] brit angol; [teft] amerikai angol 

Taft, William – [teft viljem] angol 

Ţaga – [caga] román 

Tages – [tagész] latin 

Tagetes erecta – [tagetész erekta] latin 

Tagliacozzo – [taljakoccó] olasz 

Tagliamento – [taljamentó] olasz 

tagliatelle – [taljatelle] olasz 

Tagliavini, Ferruccio – [taljavíni ferruccsó] olasz 

Taglio di Po – [taljo di pó] olasz 

Taglioni, Filippo – [taljóni filippó] olasz 

Tagnon – [tanyon] francia 
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Tagore, Rabindranath – [tagór rabindranat]; [*tagore …] angol; [thákur …] bengáli 

Taguetinga – [tagetinga] portugál 

Tahull – [taulj] katalán 

Taillandier, Georges – [tajandjé zsorzs] francia 

Taillebois – [tajöboa] francia 

Taillefer, Jean Frédéric – [tajöfer zsan frederik] francia 

Tailleferre, Germaine – [tajöfer zsermen] francia 

Taine, Hippolyte – [ten ipolit] francia 

Tain-l’Hermitage – [ten lermitázs] francia 

Taizé – [tezé] francia 

Tajo – [taho] spanyol 

Tajo, Italo – [tájó italó] olasz 

Takayama Chogyu – [takajama csogju] japán 

Takdir Alisjahbana – [takdir alisakbana] indonéz 

Talayuela – [talajuela] spanyol 

Talazac, Odette – [talazak odet] francia 

Tale of the Two Cities, A lásd A Tale of the Two Cities 

tale quale – [tále kvále] latin 

Talfourd – [telford] angol 

talk-show – [tóksó]; [tolksó] angol 

Tallahassee – [telaheszi] angol 

Tallard – [talár] francia 

Talleyrand-Périgor, Charles-Maurice – [taleran perigor sarl morisz] francia 

Tallis, Thomas – [telisz tomasz] angol 

Tălmaciu – [tölmacsu]; [talmacsu] román 

Talmadge, Constance – [telmidzs konsztensz] angol 

Talman – [tólmen] angol 

talus – [talusz] latin 

Tamagni, Vincenzo – [tamannyi vincsencó] olasz 

Tamagnini, Vittorio – [tamanyíni vittórió] olasz 

Tamagno, Francesco – [tamannyó francseszkó] olasz 

Tămaşa – [tömasa]; [tamasa] román 

Tamayo, Rufino – [tamajó rufínó] spanyol 

Tamaşfalău – [tamasfalau] román 

Taming of the Shrew, The lásd The Taming of the Shrew 

Tâmpa – [timpa] román 

Tampico – [tampikó] spanyol 

Tanacetum coccineum – [tanacétum kokcíneum] latin 

Tanaquil – [tanakvil] latin 

Tancredi Falconeri – [tankrédi falkoneri] olasz 

Tangier – [tanzsié] francia 

Tanguy, Julien – [tangi zsüljen] francia 

Tanjungbalai – [tandzsunnbalaj] indonéz 

Tanlay – [tanle] francia 

Tanner, John – [tener dzson] angol 

Tannhäuser – [tanhajzer] német 

Tanning, Dorothea – [tening dorothia] angol 
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Tantae molis erat Romanam condere gentem – [tanté molisz erat rómánam kondere 

gentem] latin 

Tant de bruit pour une omelette – [tan dö brüi pur ün omlet] francia 

tant mieux – [tam mjő] francia 

Tantonville – [tantonvil] francia 

tantum, quantum – [tantum kvantum] latin 

Tapajós – [tapazsusz] brazíliai portugál 

Tapeinochilus ananassae – [tapeinokilusz ananasszé] latin 

Tapies – [tapjesz] spanyol 

tapisserie – [tapiszri] francia 

Tapissier, Jean – [tapiszjé zsan] francia 

Taqali – [tahali] máltai 

Ţara Românească – [cara rominjaszka] román 

Tarancón – [tarankon] spanyol 

Tarascon – [taraszkon] francia 

taraxacum – [tarakszakum] latin 

Tarbes – [tarb] francia 

Tarbès, Monique – [tarbesz monik] francia 

Tărcăiţa – [törköjca]; [tarkajca] román 

Tarde, Jean Gabriel de – [tard zsan gabriel dö] francia 

Tardets-Sorholus – [tarde szorolü] francia 

Tardieu, André – [tardjő andré] francia 

target – [tárgit] angol 

Targioni-Tozzetti, Giovanni – [tardzsóni toccetti dzsovanni] olasz 

Târgovişte – [tirgoviste] román 

Târgu Bujor – [tirgu buzsor] román 

Târgu Jiu – [tirgu zsiu] román 

Târgu Lăpuş – [tirgu löpus]; [… lapus] román 

Târgu Mureş – [tirgu mures] román 

Târgu Neamţ – [tirgu njamc] román 

Târgu Secuiesc – [tirgu szekujeszk] román 

Tariceanu, Calin Popescu – [taricsánu kalin popeszku] román 

Tarleton – [tárlton] angol 

Târnaveni – [tirnaveny] román 

Tarnobrzeg – [tarnobzseg] lengyel 

Tarnów – [tarnuf] lengyel 

Tärnsjö – [ternső] svéd 

Tarquinius Collatinus – [tarkviniusz kollatínusz] latin 

Tarquinius Priscus – [tarkviniusz priszkusz] latin 

Tarquinius Superbus – [tarkviniusz szuperbusz] latin 

tarsitis – [tarzitisz] latin 

tarsoptosis – [tarzoptózis(z)] latin 

Tartaglia, Niccolò – [tartalja nikkoló] olasz 

Tartarin de Tarascon – [tartaren dö taraszkon] francia 

Tartini, Giuseppe – [tartíni dzsuzeppe] olasz 

Tartuffe ou l’imposteur – [tartüf u lemposztőr] francia 

Tarxien – [tarsien] máltai 
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Tasman, Abel Janszoon – [taszman ábel jansz-zón] holland 

Tasmania – [tezménja]; [taszmánia] angol 

Tăšnad – [tösnad]; [tasnad] román 

Tassaert, Pieter Anthoon – [tasszárt píter antón] holland 

Tassi, Agostino – [tasszi agosztínó] olasz 

Tassoni, Alessandro – [tasszóni alesszandró] olasz 

Tasso, Torquato – [tasszó torkvátó] olasz 

Taste of Honey, A lásd A Taste of Honey 

Tătârlaua – [tötirlaua]; [tatirlaua] román 

Tate, Allen – [téjt elen] angol 

Tate Gallery – [téjt geleri] angol 

Tate, Jeffrey – [téjt dzsefri] angol 

Tatengkeng, Johan – [tatenkenn johan] indonéz 

Tate, Sharon – [téjt seron] angol 

Tati, Jacques – [tati zsak] francia 

Taticheff, Jacques – [tatisef zsak] francia 

Tâttârescu, Gheorghe – [tittireszku gjorge] román 

Tattersall – [teterszól] angol 

Tatum, Edward Lawrie – [téjtum edvárd lóri] angol 

Tatus novemcinctus – [tatusz novemcinktusz] latin 

Taube, Evert – [tób évert] svéd 

Tauran, Jean-Louis – [toran zsan lui] francia 

Tăureni – [taureny] román 

Tăuţi-Măgherăuş – [tauci mögeraus] román 

Tautou, Audrey – [totu odri] francia 

Tavaststjerna, Karl – [távasztserna kall] svéd 

Tawell – [tóel] angol 

Taxation without representation is tyranny – [tekszéjsn vidaut riprezentéjsn iz tireni] 

angol 

Taxus baccata – [takszusz bakkáta] latin 

Taylan, Nurcan – [tajlan nurdzsan] török 

Taylor, Angelo – [téjlor endzsiló] angol 

Taylor, Brook – [téjlor bruk] angol 

Taylor, Chip – [téjlor csip] angol 

Taylor, Elizabeth – [téjlor elizebeth] angol 

Taylor, Joseph Hooton – [téjlor dzsózef húton] angol 

Taylor, Jud – [téjlor dzsad] angol 

TCS lásd Traction Control System 

TDMA lásd Time Domain Multiple … 

teach-in – [tícsin] angol 

Teagarden, Jack – [tígárden dzsek] angol 

team – [tím] angol 

Teatro la Fenice – [teátró la fenícse] olasz 

Teatro Olimpico – [teátro olimpikó] olasz 

Techirghiol – [tekirgjol] román 

Tecoma ricasoliana – [tekoma rikaszoliána] latin 

Tecomanthe speciosa – [tekomante szpecióza] latin 
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Tecomaria capensis – [tekomária kapenzisz] latin 

Tecophilaea cyanocrocus – [tekofíléa cianokrókusz] latin 

tectorius – [tektoriusz] latin 

Tecumseh – [tikamsze] angol 

teddybear – [tediber] angol 

Tedesco, Jean – [tödeszkó zsan] francia 

TEE lásd Trans Europe Express 

Teesdale – [tízdéjl] angol 

Tegetthoff, Wilhelm von – [tégethof vilhelm fon]; [*tegetof] német 

Teglio – [teljó] olasz 

Tegnér, Esaias – [tengner észaiasz] svéd 

Tegucigalpa – [teguszigalpa] spanyol 

Tehuantepec – [tevantepek] spanyol 

Teignbridge – [tinbridzs] angol 

Teignmouth – [tinmoth] angol 

Teignton – [téjnton] angol 

Teilhard de Chardin, Pierre – [tejár dö sarden pjer] francia 

Teillet – [tejje] francia 

Teisserenc de Bort, Pierre-Edmond – [teszerank dö bor pjer edmon] francia 

Teiuş – [tejus] román 

Teixeira Pascoais, Joaquim de – [tejsejra paskuajs zsuakim di] portugál 

Teixidor, Joan – [tesido zsoan] katalán 

Teixoso – [tejsoszu] portugál 

Tejo – [tezsu] portugál 

Tekirdağ – [tekirdá] török 

tela coniunctiva – [téla konjunktíva] latin 

Telč – [telcs] cseh 

teleangiectasia haemorrhagica – [teleangi-ektázia hemorrágika] latin 

Telemann, Georg Friedrich – [téleman georg frídrih]; [*telemann …] német 

Télémaque – [telemak] francia 

Telemark – [télemark] norvég 

teleprocessing – [teliproszeszing]; [tele…] angol 

teleshopping – [telisoping]; [tele…] angol 

teleteaching – [telitícsing]; [tele…] angol 

teletype – [telitájp]; [tele…] angol 

Television and Infra-Red Observation Satellite (TIROS) – [telivizsn end infrared 

obzörvéjsn szetelájt] angol 

Telham Beauty – [telem bjúti] angol 

tel-quel – [telkel] francia 

Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera – [tel ki ri vandrödi dimans plörera] francia 

Tembleque – [tembleke] spanyol 

Temperley – [temperli] angol 

Tempesta, Antonio – [tempeszta antónjó] olasz 

tempi passati – [tempi passzáti] latin 

Tempisque – [tempiszke] spanyol 

Temple Drake Stevens – [templ dréjk sztívnz] angol 

Temple, Shirley – [templ sörli] angol 
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Templeton – [templton] angol 

tempo giusto – [tempó dzsusztó] olasz 

Temps Modernes, Les – [tam modern le] francia 

Temptations – [temptéjsnz] angol 

tempus – [tempusz] latin 

tendovaginitis – [tendovaginitisz] latin 

tenebrosi – [tenebrózi] olasz 

tenez – [töné] francia 

Teniers, David – [tenírsz dávid] holland 

Tennessee – [teneszí] angol 

Tenneville – [tenvil] francia 

Tenochtitlán – [tenocstitlan] spanyol 

Tenthredo poeciloptera – [tentrédo pőciloptera] latin 

tenuis – [tenuisz] latin 

tenuto – [tenútó] olasz 

tenzone – [tencóne] olasz 

Tennyson, Alfred – [teniszon elfred] angol 

Teotihuacan – [teotivakan] spanyol 

Tequila Sunrise – [tekila szanrájz] angol 

Teratoscincus scincus – [teratoszcinkusz szcinkusz] latin 

Ter Borch, Gerard – [ter borh herard] holland 

Terborg – [terborh] holland 

Ter Brugghen, Hendrik Jansz. – [ter bröhen hendrik jansz-zón] holland 

tercerón – [terszeron] spanyol 

Terentianus Maurus – [terenciánusz maurusz] latin 

Terentius Afer, Publius – [terenciusz afer publiusz] latin 

terminus technicus – [terminusz tehnikusz] latin 

Terms of Endearment – [törmz av endírment] angol 

terms of trade – [törmz av tréjd] angol 

Ternstroemia gymnanthera – [ternsztrőmia gimnantera] latin 

Terracina – [terracsína] olasz 

terra incognita – [terra inkognita] latin 

terra rossa – [terra rossza] olasz 

Terras do Bouro – [terras du boru] portugál 

terra sigillata – [terra szigilláta] latin 

Terry Peak – [teri pík] angol 

Tertia dummodo maledictus piscis in aqua – [tercia dummodó malediktusz piszcisz in akva] 

latin 

tertio – [terció] latin 

tertium comparationis – [tercium komparációnisz] latin 

Tertium non datur – [tercium non dátur] latin 

tertius gaudens – [terciusz gaudensz] latin 

Tertre, Place de – [tertr plasz dö] francia 

Tertullianus Quintus Septimius Florens – [tertulliánusz kvintusz szeptimiusz florensz] 

latin 

Tervueren – [terfűren] holland 

Terzieff, Laurent – [terzjef loran] francia 
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terzina – [tercina] olasz 

Tesla, Nikola – [teszla nikola] szerb 

tessera – [tesszera] olasz 

Tessier, Valentine – [teszjé valantin] francia 

Tessin, Nicodemus – [tesszin nikodémüsz] svéd 

Tessy-sur-Vire – [teszi szür vir] francia 

Testament d’Orphée, Le lásd Le testament d’Orphée 

testatur – [tesztátur] latin 

testicularis – [tesztikuláris(z)] latin 

testiculus – [tesztikulusz] latin 

Testis temporum, magistra vitae – [tesztisz tempórum magisztra víté] latin 

testo – [tesztó] olasz 

Ţeţchea – [ceckia] román 

tête-à-tête – [tetatet] francia 

Tête des Perches – [tet de pers] francia 

Tethys – [téthüsz] görög 

Tetley, Glen – [tetli glen] angol 

Tetracentron sinensis – [tetracentron szinenzisz] latin 

tetraconcha – [tetrakonha] latin 

tetrapack – [tetrapak] mesterséges 

Tetrastes bonasia – [tetrasztész bonázia] latin 

Teubner Verlag – [tajbner ferlág] német 

Teucrium fruticans – [teukrium frutikansz] latin 

Teuné, François-Gaspard – [töné franszoa gaszpár] francia 

Teviglio – [teviljó] olasz 

Tewkesbury – [tjúkszböri] angol 

Teynham – [tenem] angol 

TFT lásd Thin Film Transistor 

Thackeray, William Makepeace – [theköri viljem méjkpísz]; [theköréj …] angol 

Thaïs – [tajisz] francia 

Thaisa – [taisza] görög 

thalamus opticus – [talamusz optikusz] latin 

thalassaemia – [talasszémia] latin 

Thalassarctos maritimus – [talasszarktosz maritimusz] latin 

Thalberg, Sigismund – [tálberg zigiszmund] német 

Thalictrum aquilegiifolium – [taliktrum akvilégii-fólium] latin 

Thälmann, Ernst – [télman ernszt] német 

Thames – [temz]; [temze] angol 

Thamesmead – [temzmíd] angol 

Thamnocalamus spathaceus – [tamnokalamusz szpatáceusz] latin 

Thanatogenos – [tanatodzsenosz] angol 

thane – [théjn]; [tán] angol 

Thanh Hoa – [thany hva] vietnami 

Thanh Nhan – [thany nyan] vietnami 

Thanh Pho Hô Chi Minh – [thany fo ho csi miny] vietnami 

Thaon-les-Vosges – [taon le vozs] francia 

Thatcher, Margaret – [thecser márgrit] angol 
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The Admirable Crichton – [di edmirebl krájton] angol 

The Adventures of Huckleberry Finn – [di edvencsörz av haklberi fin] angol 

The Adventures of Tom Sawyer – [di edvencsörz av tom szójer] angol 

Thea Elvsted – [tea elfszte] norvég 

The Age of Anxiety – [di éjdzs av engzájeti] angol 

The Age of Innocence – [di éjdzs av inoszensz] angol 

Théâtre-Français – [teatr fransze] francia 

The ballot is stronger than the bullet – [dö belot iz sztronger den dö bulit] angol 

the beast with many heads – [dö bíszt vid meni hedz] angol 

The Beggar’s Opera – [dö begerz opera] angol 

The Birth of a Nation – [dö börth av e néjsn] angol 

The Bride of Lammermoor – [dö brájd av lemermúr] angol 

The Call of the Wild – [dö kól av dö vájld] angol 

The Canterville Ghost – [dö kentervil gószt] angol 

The Catcher in the Rye – [dö kecser in dö ráj] angol 

The Cocktail Party – [dö koktéjl párti] angol 

The Comedy of Errors – [dö komedi av erorz] angol 

The Confidential Clerk – [dö konfidensl klárk] angol 

The Constant Wife – [dö konsztant vájf] angol 

The Crucible – [dö krúszibl] angol 

The Daily Telegraph – [dö déjli teligráf] angol 

The Dark Flower – [dö dárk flauer] angol 

The Defiant Ones – [dö difájent vanz] angol 

The Devil’s Disciple – [dö devlz diszájpl] angol 

The Devils of Loudon – [dö devlz av ludon] angol 

The Economist – [di ikonomiszt] angol 

The Egoist – [di egóiszt] angol 

The Elder Statesman – [di elder sztéjtszmen] angol 

The Fairie Queene – [dö feeri kvín] angol 

The Fall of the House Usher – [dö fól av dö hausz aser] angol 

The French Connection – [dö frencs koneksn] angol 

The Glass Menagerie – [dö glász minedzseri] angol 

The Godfather – [dö godfáder] angol 

The Gold Rush – [dö góld ras] angol 

The Good Soldier – [dö gud szóldzser] angol 

The Grapes of Wrat – [dö gréjpsz av róth] angol 

The Great Gatsby – [dö gréjt gecbi] angol 

The Happy Prince – [dö hepi prinsz] angol 

The Heart of the Matter – [dö hárt av dö meter] angol 

The Hound of Baskervilles – [dö haund av beszkervil] angol 

The House of Seven Gables – [dö hausz av szeven géjblz] angol 

The Iceman Cometh – [di ájszmen kameth] angol 

The Idylls of the King – [di idilz av dö king] angol 

The Innocence of Father Brown – [di inoszensz av fáder braun] angol 

The Innocents Abroad – [di inoszentsz ebród] angol 

the iron hand in the velvet glove – [di ájen hend in dö velvet glav] angol 

The Jungle Book – [dö dzsangl buk] angol 
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The Lady of the Lake – [dö léjdi av dö léjk] angol 

The Lady’s not for Burning – [dö léjdiz not for börning] angol 

The Land of Heart’s Desire – [dö lend av hártsz dizájr] angol 

The last straw breaks the camel’s back – [dö lászt sztró bréjksz dö kemlz bek] angol 

The Last Tycoon – [dö lászt tájkún] angol 

The Leatherstockings Tales – [dö ledersztokingz téjlz] angol 

The Legend of Sleepy Hollow – [dö ledzsend av szlípi holó] angol 

thelerethismus – [teleretizmus(z)] latin 

The Listener – [dö liszner] angol 

Thelocactus bicolor – [telokaktusz bikolor] latin 

Thelocactus leucacanthus – [telokaktusz leukakantusz] latin 

The Loneliness of the Long-Distance Runner – [dö lónlinisz av dö long disztensz raner] 

angol 

Thelusson – [telaszn] angol 

Thelypteris palustris – [telipterisz palusztrisz] latin 

The Maltese Falcon – [dö móltíz fókn] angol 

The Man Who Knew Too Much – [dö men hu nyú tú macs] angol 

The Masculine State – [dö meszkjulín sztéjt] angol 

The Merchant of Venice – [dö mörcsent av venisz] angol 

The Merry Wives of Windsor – [dö meri vájvz av vinzor]; [… vindzor] angol 

The Moor’s Last Sigh – [dö múrz lászt száj] angol 

The Murder at the Vicarage – [dö mörder at dö vikeridzs] angol 

Thenard, Louis Jacques – [tönár lui zsak] francia 

Thénardier – [tenardjé] francia 

Thénezay – [tenöze] francia 

The Nigger of the Narcissus – [dö niger av dö nársziszasz] angol 

Theobalds – [tibaldz] (helynév); [thiobóldz] (utca Londonban) angol 

The Observer – [di obzörver] angol 

Theodore Hicky – [thiodór hiki] angol 

Theodorescu, Monica – [teodoreszku monika] román 

The Old Man and the Sea – [di óld men end dö szí] angol 

The Old Wives’ Tale – [di óld vájvz téjl] angol 

The only possible society is oneself – [di ónli poszibl szoszájti iz vanszelf] angol 

The only thing to fear is fear itself – [di ónli thing tu fír iz fír itszelf] angol 

Theotocopouli, Domenico – [teotokopuli domeníkó] görög 

Théoule-sur-Mer – [teul szür mer] fran-cia 

The Painted Veil – [dö péjntid véjl] angol 

The Picture of Dorian Gray – [dö pikcsör av dórien gréj] an 

The Playboy of the Western World – [dö pléjboj av dö vesztern vörld] angol 

The Plumed Serpent – [dö plúmed szörpent] angol 

The Poems of Ossian – [dö póemz av osien] angol 

The Poorhouse Fair – [dö púrhausz feer] angol 

The Portrait of the Artist as a Young Dog – [dö portrit av di ártiszt ez e jang dog] angol 

The Portrait of the Artist as a Young Man – [dö portrit av di ártiszt ez e jang men] angol 

The Postman Always Rings Twice – [dö pósztmen olvéjz ringz tvájsz] angol 

The pot called the kettle black – [dö pot kold dö ketl blek] angol 

The Power and the Glory – [dö pauer end dö glóri] angol 
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The Prince and the Pauper – [dö prinsz and dö póper] angol 

The Private Life of Helen of Troy – [dö prájvit lájf av helin of troj] angol 

The Private Life of Henry VIII – [dö prájvit lájf av henri dö éjth] angol 

The proof of the pudding is in the eating – [dö prúf av dö puding iz in di íting] angol 

The Queen of Spades – [dö kvín av szpéjdz] angol 

The Rains Came – [dö réjnz kéjm] angol 

The Rake’s Progress – [dö réjksz prógresz] angol 

The Rape of the Lock – [dö réjp av dö lok] angol 

The Razor’s Edge – [dö réjzorz edzs] angol 

Thérèse Desqueyroux – [terez deszkeru] francia 

Thérèse Églantine – [terez eglantin] francia 

Thérèse Raquin – [terez raken] francia 

Theresienstadt – [terézienstatt] német 

The rest is silence – [dö reszt iz szájlensz] angol 

The right man on the right place – [dö rájt men on dö rájt pléjsz] angol 

thermidor – [termidor] francia 

thermohypaesthesia – [termo-hipesztézia] latin 

Thermopsis caroliniana – [termopszisz karoliniána] latin 

Thérouanne – [teruann] francia 

Thersites – [therszitész]; [terszitész] görög 

thesaurismosis – [tezaurizmózis(z)] latin 

thesaurus – [tezaurusz] latin 

The Scarlet Letter – [dö szkárlit leter] an-gol 

The Scarlet Pimpernel – [dö szkárlit pimpernel] angol 

The Sea Wolf – [dö szí vulf] angol 

Theseus – [thészeusz]; [tézeusz] görög 

The Short Happy Life of Francis Macomber – [dö sort hepi lájf av fránszisz méjkomber] 

angol 

Thesiger – [theszidzser] angol 

thesis – [tézisz] latin 

The Skin of Our Teeth – [dö szkin av aur títh] angol 

The Sound and the Fury – [dö szaund end dö fjúri] angol 

The Sound of Music – [dö szaund av mjúzik] angol 

The Spy Who Came in from the Cold – [dö szpáj hu kéjm in from dö kóld] an-gol 

The Taming of the Shrew – [dö téjming av dö srú] angol 

The Thief of Baghdad – [dö thíf av begded] angol 

The Turn of the Screw – [dö törn av dö szkrú] angol 

The Two Gentlemen of Verona – [dö tú dzsentlmen av viróna] angol 

Theuring, Johann – [tajring jóhan] német 

The Vicar of Wakefield – [dö viker av véjkfíld] angol 

The Way of All Flesh – [dö véj av ól fles] angol 

The White Stripes – [dö vájt sztrájpsz] angol 

The Winter’s Tale – [dö vinterz téjl] angol 

The Wizard of Oz – [dö vizerd av óz] angol 

Thewrewk – [török] magyar 

Thèze – [tez] francia 

Thibaudet, Albert – [tibode alber] francia 
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Thibaud, Jacques – [tibó zsak] francia 

Thibault, Antoine – [tibó antoan] francia 

Thibault, Jacques – [tibó zsak] francia 

Thibault, Oscar – [tibó oszkár] francia 

Thibaut de Champagne – [tibó dö sampány] francia 

Thiele, Johannes – [tíle johannesz] német 

Thielemann, Christian – [tíleman krisztián] német 

Thiele, Wilhelm – [tíle vilhelm] német 

Thieme, Ulrich – [tíme ulrih] német 

Thierry, Augustin – [tjeri ogüszten]; [tieri …] francia 

Thiers, Adolphe – [tier adolf] francia 

Thiersch, Friedrich – [tírs frídrih] német 

Thin Film Transistor (TFT) – [thin film trenzisztor] angol 

Thingvellír – [tingvetlir] izlandi 

Thionville – [tionvil] francia 

Thiry, Marcel – [tiri marszel] francia 

This above all: to thine own self be true – [disz ebav ol tu dájn ón szelf bi trú] angol 

This long disease, my life – [disz long dizíz máj lájf] angol 

Thiviers – [tivjé] francia 

Thladiantha dubia – [tladianta dubia] latin 

Thlaspi bulbosum – [tlaszpi bulbózum] latin 

Thoeni, Gustavo – [tőni gusztávó] olasz 

Thofelt, Sven – [túfelt szven] svéd 

Thom, René – [tom röné] francia 

Thoma, Hans – [tóma hansz] német 

Thomas à Becket – [tomasz a beket] angol 

Thomas a Kempis – [tomasz a kempisz] német 

Thomas, Charles Louis Ambroise – [toma sarl lui ambroaz] francia 

Thomas, Dylan – [tomasz dilen] angol 

Thomas, Guillaume – [toma gijom] francia 

Thomasius, Christian – [tomáziusz krisztián] német 

Thomas Sutpen – [tomasz szatpen] angol 

Thomas, William Isaac – [tomasz viljem ájszek] angol 

Thomire, Pierre Philippe – [tomír pjer filip] francia 

Thomon, Thomas de – [tomon toma dö] francia 

Thompson, Francis – [tompszon fránsziz]; [tomszon …] angol 

Thompson, Jennifer – [tompszon dzsenifer]; [tomszon …] angol 

Thompson, Jenny – [tompszon dzseni]; [tomszon …] angol 

Thompson, Wilbur – [tompszon vilbör]; [tomszon …] angol 

Thompstone – [tompsztón] angol 

Thomsen, Christian – [tomszen krisztian] dán 

Thomson, Sir Joseph John – [tomszon ször dzsózef dzson] angol 

Thonet, Michael – [tónet mihael]; [tonet …] német 

Thonon-les-Bains – [tonon le ben] francia 

thoracoschisis – [torakoszkízis(z)] latin 

thoracostomia – [torakosztómia] latin 

Thorborg, Kerstin – [turborj cserstin] svéd 
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Thoreau, Henry David – [thóró henri déjvid] angol 

Thorell, Sven – [turell szven] svéd 

Thorez, Maurice – [torez morisz] francia 

Thorkildsen, Andreas – [turkilszen andreasz] norvég 

Thorndike, Edward Lee – [thorndájk edvárd lí] angol 

Thorneycroft – [thornikroft] angol 

Thornhill, Sir James – [thornhil ször dzséjmz] angol 

Thornton, William – [thornton viljem] angol 

Thorpe, Ian – [thorp ijen] angol 

Thorvaldsen, Bertel – [torvalszen berdel] dán 

Those Barren Leaves – [dóz beren lívz] angol 

Thresciornis aethiopica – [treszciornisz etiópika] latin 

thriller – [thriller] angol 

thromboarteritis – [tromboarteritisz] latin 

thrombocytopoesis – [trombocito-poézis(z)] latin 

thrombophlebitis rheumatica – [tromboflebitisz reumatika] latin 

thrombosis – [trombózis(z)] latin 

Througham – [thrafem] angol 

Through The Lens (TTL) – [thrú dö lensz] angol 

Through the Looking-Glass – [thrú dö luking glász] angol 

Thugut, Johann – [túgút jóhan] német 

Thuja plicata – [tuja plikáta] latin 

Thujopsis dolabrata – [tujopszisz dolabráta] latin 

Thulin, Ingrid – [tülín ingrid] svéd 

Thun und Hohenstein, Leo – [tún und hóenstejn leó] német 

Thunberg, Clas – [tűnberj klász] svéd 

Thurber, James – [törber dzséjmz] angol 

thuribulum – [turibulum] latin 

Thuron – [turon] angol 

Thyestes – [thüesztész] görög 

Thygesen – [tűgeszen] dán 

Thyl Ulenspiegel – [teil űlenszpíhel]; [til úlenspígel] holland 

thymolymphocyta – [timolimfocita] latin 

Thymus praecox – [timusz prékoksz] latin 

thyreoaplasia – [tireoaplázia] latin 

thyreotoxicosis – [tireotokszikózis(z)] latin 

thyrsus – [tirzusz] latin 

Thyssen-Bornemisza, Heinrich – [tüsszen bornemisza hejnrih] német 

Tiahuanaco – [tiavanakó] spanyol 

Tibbet, Lawrence – [tibit lórensz] angol 

Tiberius Claudius Nero – [tibériusz klaudiusz néró] latin 

Tibullus, Albius – [tibullusz albiusz] latin 

Ticehurst – [tájszhörszt] angol 

Tichborne – [ticsborn] angol 

Ticino – [ticsínó] olasz 

Ticvaniu Mare – [tikvanyu mare] román 

Tidemand, Adolf – [tídeman ádolf] norvég 
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Tieck, Johann Ludwig – [tík jóhan ludvig] német 

tie-dye – [tájdáj] angol 

tiens – [tjen] francia 

Tiepolo, Giovanni Battista – [tiepoló dzsovanni battiszta] olasz 

Tieqa Zerga – [tjeha cerga] máltai 

Tierra de Fuego – [tjerra del fuego] spanyol 

tiers état – [tjerz etá] francia 

Tietê – [tiete] portugál 

Tietze, Carin – [tíce karin] német 

Tietze, Hans – [tíce hansz] német 

Tiffany, Louis Comfort – [tifeni luisz komfort] angol 

Tighe – [táj] angol 

Tijarafe – [tiharafe] spanyol 

Tijuana – [tihvána] spanyol 

Tilburg – [tilbörh] holland 

tilbury – [tilböri] angol 

Tilia platyphyllos – [tilia platifillosz] latin 

Tillandsia fasciculata – [tillandzia faszcikuláta] latin 

Till Eulenspiegels lustige Streiche – [till ajlenspíglz lusztige strejhe] német 

Tillières-sur-Avre – [tiljer szür avr] francia 

Tilsit – [tilszit] német 

Tilža – [tilzsa] lett 

Timberlake, Justin – [timberléjk dzsasztin] angol 

timbre – [tembr] francia 

Time and tide wait for no man – [tájm end tájd véjt for nó men] angol 

Time Domain Multiple Access (TDMA) – [tájm doméjn maltipl ekszesz] angol 

Time is money – [tájm iz mani] angol 

Time Must Have a Stop – [tájm maszt hev e sztop] angol 

Timeo Danaos et dona ferentes – [timeó danaosz et dóna ferentész] latin 

Timişoara – [timisvara] román 

Tîmpa – [timpa] román 

Tinbergen, Nikolaas – [tinberhen nikolász] holland 

Tinctoris, Johannes – [tinktorisz johannesz] német 

Tindal, Matthew – [tindel methjú] angol 

Tinguely, Jean – [tengöli zsan] francia 

Tinney, Stuart – [tini sztjúárt] angol 

Tino di Camaino – [tínó di kamajnó] olasz 

Tintagel – [tintedzsel] angol 

Tinteniac – [tentönjak] francia 

Tipperary – [tipereeri] angol-ír 

Tippett, Michael Kemp – [tipit májkl kemp] angol 

TIR lásd Transport International Routier 

tiramisù – [tiramiszú] olasz 

Tiranë – [tiran]; [tirana] albán 

Tir’d with all these, for restful death I cry – [tájrd vid ol díz for resztful deth áj kráj] 

angol 

Tirer marrons du feu – [tiré maron dü fő] francia 
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Tiresias – [teiresziasz] görög; [tiréziász] latin 

Tirez sur le pianiste – [tiré szür lö pianiszt] francia 

Tîrgovişte – [tirgoviste] román 

Tîrgu Bujor – [tirgu buzsor] román 

Tîrgu Jiu – [tirgu zsiu] román 

Tîrgu Mureş – [tirgu mures] v. [targu mures] román 

Tîrgu Neamţ – [tirgu njamc] román 

Tîrgu Secuiesc – [tirgu szekujeszk] román 

Tîrnaveni – [tirnaveny] román 

TIROS lásd Television and Infra… 

Tirso de Molina – [tirszó de molina] spanyol 

’Tis always morning somewhere in the world – [tiz olvéjz morning szamver in dö vörld] 

angol 

Tisdale – [tizdéjl] angol 

Tisdall, Robert – [tizdel robert] angol 

Tiselius, Arne – [tiszéliüsz arne] svéd 

Tiso, Jozef – [tyiszó jozef]; [*tisó] szlovák 

Tisserand, Eugène – [tiszran özsen]; [tiszöran …] francia 

Tisserrand, François Félix – [tiszran franszoa feliksz]; [tiszöran …] francia 

Tissot, André – [tiszó andré] francia 

Titanopsis calcarea – [titanopszisz kalkárea] latin 

Titchener, Edward Bradford – [ticsner edvárd bredford] angol 

Tithonia rotundifolia – [titónia rotundifólia] latin 

Titicaca – [titikaka] spanyol 

Titinius – [titiniusz] latin 

Titulescu, Nicolae – [tituleszku nikolaj] román 

titulus sine vitulo – [titulusz szine vituló] latin 

Titus Tatius – [titusz táciusz] latin 

Tiziano Vecellio – [ticiánó vecsellió] olasz 

Tjælde – [tjelle] norvég 

Tjänsteqvinnans son – [tyensztekvinnansz szún] svéd 

Tlaquepaque – [tlakepake] spanyol 

To be great is to be misunderstood – [tu bi gréjt iz tu bi mizandersztud] angol 

To be or not to be, that is the question – [tu bí or nat tu bí, det iz dö kveszcsn] angol 

Tobey, Mark – [tóbi márk] angol 

Tobin, James – [tóbin dzséjmz] angol 

To carry coals to Newcastle – [tu keri kólz tu nyúkászl] angol 

toccata – [tokkáta] olasz 

tocophobia – [tokofóbia] latin 

Tocqué, Louis – [toké lui] francia 

Tocqueville, Alexis de – [tokvil alekszi dö] francia 

Todeschini, Giacomo Francesco – [todeszkíni dzsakomó francseszkó] olasz 

Todini, Amanzio – [todíni amanció] olasz 

To err is human, to forgive, divine – [tu őr iz hjúmen tu forgiv divájn] angol 

Toesca, Pietro – [toeszka pjetró] olasz 

Togliatti, Palmiro – [toljatti palmiró] olasz 

Tognazzi, Ugo – [tonyacci ugó] olasz 
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Toinette – [toanet] francia 

Tokyo – [tókjó]; [tókijó] japán 

Toland, Gregg – [tólend greg] angol 

Tolkien, John Ronald Reuel – [tolkín dzson róneld rúel] angol 

Tollesbury – [tólzböri] angol 

Tollin, Michael – [tolin májkl] angol 

Tølløse – [töllősze] dán 

Tolmezzo – [tolmeccó] olasz 

Tolnæs – [tolnesz] dán 

Toluca – [toluka] spanyol 

tomahawk – [tomahók] angol 

Tomasi di Lampedusa, Giuseppe – [tomázi di lampedúza dzsuzeppe] olasz 

Tomasini, Luigi – [tomazíni luídzsi] olasz 

Tomaszewski, Henryk – [tomasefszki henrik] lengyel 

Tomaszów – [tomasuf] lengyel 

Tombaugh, Clyde William – [tombó klájd viljem] angol 

tombeau – [tombó] francia 

Tomelloso – [tomeljoszó] spanyol 

Tomé, Narciso – [tome narsziszó] spanyol 

Tom Jones – [tom dzsónz] angol 

Tomkins, James – [tomkinz dzséjmz] angol 

Tomkins, Thomas – [tomkinz tomasz] angol 

Tomlin, Bradley – [tomlin bredli] angol 

Tomlinson, Charlie – [tomlinszon csárli] angol 

Tomlinson, John – [tomlinszon dzson] angol 

Tommaso di Celano – [tommázó di cselánó] olasz 

Tomorrow’s Dawn – [tumarróz dón] angol 

Tomowa-Sintow, Anna – [tomova szintó anna] német 

Tom Sawyer – [tom szójer] angol 

Tonbridge – [tanbridzs] angol 

Tønder – [tönner] dán 

tonic – [tonik] angol 

Tõnisson, Jaan – [tünisszon ján] észt 

tonnage – [tonázs] francia 

Tonnerre – [toner] francia 

Tono Bungay – [tónó bangéj] angol 

tonsilla – [tonzilla] latin 

tonsilla pharyngea – [tonzilla faringea] latin 

tonsillectomia – [tonzillektómia] latin 

tonsillitis – [tonzillitisz] latin 

tonsillitis follicularis – [tonzillitisz follikulárisz] latin 

tonus peregrinus – [tónusz peregrinusz] latin 

Tony Last – [tóni lászt] angol 

Toomey, William – [túmi viljem] angol 

Toorenvliet, Jacob – [tórenflít jákob] holland 

Toorop, Jan – [tórop jan] holland 

Topârceanu (Topîrceanu), Gheorghe – [topircsánu george] román 
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Topinard, Paul – [topinár pol] francia 

Topitsch, Ernst – [topics ernszt] német 

Toplady – [topléjdi] angol 

topless – [toplisz]; [toplesz] angol 

topographice – [topografice] latin 

Topoľčany – [topoljcsani] szlovák 

top secret – [top szíkret] angol 

Topsham – [topszem] angol 

Torcello – [torcselló] olasz 

Tordesillas – [tordesziljasz] spanyol 

Torelli, Giuseppe – [torelli dzsuzeppe] olasz 

Torga, Miguel – [torga migel] portugál 

Torigny-sur-Vire – [torinyi szür vir] francia 

Torneå – [turneó] svéd 

Torneträsk – [turnetreszk] svéd 

Torpenhow – [torpenó] v. [tórpenhau] angol 

Torquay – [tórkí] angol 

Torquemada, Tomás de – [torkemáda tomasz de] spanyol 

torques – [torkvesz] latin 

Torrance, Jabe – [torensz dzséjb] angol 

Torre Annunziata – [torre annunciáta] olasz 

Torrecillas – [torresziljasz] spanyol 

Torregiani, Alfonso – [torredzsáni alfonzó] olasz 

Torrejón de Ardoz – [torrehon de ardosz] spanyol 

Torrejón de la Calzada – [torrehon de la kalszáda] spanyol 

Torremaggiore – [torremaddzsóre] olasz 

Torrence – [torensz] angol 

Torrence, Gwen – [torensz gven] angol 

Torrens Creek – [torensz krík] angol 

Torre-Pacheco – [torre pacsekó] spanyol 

Torrevieja – [torrevjeha] spanyol 

Torreya californica – [torreja kalifornika] latin 

Torricelli, Evangelista – [torricselli evandzseliszta] olasz 

Torrigiani, Pietro – [torridzsáni pjetró] olasz 

Torrijos Herrera, Omar – [torrihosz errera omar] spanyol 

Torsås – [tursósz] svéd 

Torsby – [tursbű] svéd 

Tórshavn – [torszhaun] dán 

Torsrud – [tursrű] norvég 

Torsvåg – [tursvóg] norvég 

Tortelier, Paul – [tortöljé pol] francia 

tortilla – [tortilja] spanyol 

Tortosa – [tortosza] spanyol 

Tortuguero – [tortugero] spanyol 

Toruń – [toruny] lengyel 

Torup – [túrüp] svéd 

tory – [tori] angol 
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Torzym – [tozsim] lengyel 

Tosca – [toszka] olasz 

Toscana – [toszkána] olasz 

Toscanini, Arturo – [toszkaníni artúró] olasz 

Toscani, Piero – [toszkáni pjeró] olasz 

Tosena fasciata – [tozéna faszciáta] latin 

Toshiba – [tosiba] japán 

Tosti, Francesco Paolo – [toszti francseszkó paoló] olasz 

tot sicher – [tót ziher] német 

Tottenham Court Road – [totnem kórt ród] angol 

Tottenham Hotspurs – [totnem hotszpörz] angol 

Toublanc-Michel, Bernard – [tublan misel bernár] francia 

Touchemoulin, Joseph – [tusmulen zsozef] francia 

touch screen – [tacs szkrín] angol 

Toulon – [tulon] francia 

Toulouse – [tuluz] francia 

Toulouse-Lautrec, Henri de – [tuluz lotrek anri dö] francia 

Toumon – [tumon] francia 

Touraine, Alain – [turen alen] francia 

Tourangeau, Huguette – [turanzsó üget] francia 

Tourcoing – [turkoen] francia 

Tour de Bonvouloir – [tur dö bonvuloár] francia 

tour de force – [tur dö forsz] francia 

Tour de France – [tur dö fransz] francia 

Tour de l’Eau Bénite – [tur dö ló benit] francia 

Tour de l’Horloge – [tur dö lorlozs] francia 

Tour des Bourguignons – [tur de burginyon] francia 

tour d’ivoire – [tur divoár] francia 

Tour du monde en quatre-vingt jours, La lásd La tour du monde en quatre-vingt jours 

Tour Eiffel – [tur efel] francia 

Touré, Sekou – [turé szeku] francia 

touring hotel – [túring hotel] angol 

Tour Magne – [tur many] francia 

Tour Maubourg, Avenue de la – [tur mobur avnü dö la] francia 

Tournai – [turne] francia 

Tournant, Arnaud – [turnan arnó] francia 

Tournebride – [turnöbrid] francia 

tournedos – [turnödo] francia 

Tournefort, Joseph Pitton de – [turnöfor zsozef piton dö] francia 

Tourneur, Cyril – [törnör sziril] angol 

Tourneur, Maurice – [turnőr morisz] francia 

Tournier, Michel – [turnjé misel] francia 

tourniquet – [turnike] francia 

Tournon – [turnon] francia 

tournure – [turnür] francia 

Tournus – [turnü] francia 

Tourquant – [turkan] francia 
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tour-retour – [tur rötur] francia 

Tours – [tur] francia 

Tour Saint-Jacques – [tur szen zsak] francia 

Tourvel – [turvel] francia 

tous les trois – [tu le troa] francia 

Tous pour un, un pour tous – [tusz pur ön ön pur tusz] francia 

Toussaint L’Ouverture, Pierre Dominique – [tuszen luvertür pjer dominik] francia 

Toussaint Maheu – [tuszen maő] francia 

Tout ce qui brille n’est pas or – [tusz ki brijj ne paz or] francia 

tout comme chez vous – [tu kom se vu] francia 

Tout comprendre, c’est tout pardonner – [tu komprandr sze tu pardoné] francia 

tout égal – [tut egál] francia 

Toute la dignité de l’homme est dans la pensée – [tut la dinyité dö lom e dan la panszé] 

francia 

Tout est perdu hors l’honneur – [tut e perdü or lonőr] francia 

Toutin, Jean – [tuten zsan] francia 

tout le monde – [tul(ö)mond] francia 

Tout passe, tout lasse, tout casse – [tu pasz tu lasz tu kasz] francia 

Touya, Damien – [tuja damjen] francia 

Tovey – [tóvi] v. [tavi] angol 

Towcester – [tószter] angol 

Tower Bridge – [tauer bridzs] angol 

Towle – [tól] angol 

Towler – [tauler] angol 

Townes, Charles Hard – [taunz csárlz hárd] angol 

Town Hall – [taun hól] angol 

Townley – [taunli] angol 

Townsend, John Sealy – [taunzend dzson szíli] angol 

Townsendia grandiflora – [taunzendia grandiflóra] latin 

Towns, Forrest – [taunz foreszt] angol 

Townshend, Charles – [taunzend csárlz] angol 

toxoplasmosis – [tokszoplazmózis(z)] latin 

Toye, Geoffrey – [toj dzsefri] angol 

Toynbee, Arnold Joseph – [tojnbí árnold dzsózef] angol 

trace program – [tréjsz prógrem] angol 

tracheaectasia – [trahea-ektázia] latin 

Trachelium caeruleum – [trahélium céruleum] latin 

tracheloschisis – [traheloszkízis(z)] latin 

Trachelospermum asiaticum – [traheloszpermum áziatikum] latin 

tracheoscopia – [traheoszkópia] latin 

Trachycarpus fortunei – [trahikarpusz fortúnei] latin 

Trachymene caerulea – [trahimené cérulea] latin 

Trachysaurus rugosus – [trahiszaurusz rugózusz] latin 

Traction Control System (TCS) – [treksn kontrol szisztem] angol 

Tracy, Spencer – [tréjszi szpenszer] angol 

trade mark – [tréjd márk] angol 

Tradescantia spathacea – [tradeszkancia szpatácea] latin 
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Trade Union Congress (TUC) – [tréjd júnion kongresz] angol 

Trädgårdsföreningen – [treegordsföréningen] svéd 

Trafalgar Square – [trefelgár szkver]; [trafalgár …] angol 

Tragacete – [tragaszete] spanyol 

tragédie lyrique – [trazsedi lirik] francia 

Tra Giang – [csa zsang] vietnami 

Traherne, Thomas – [trehörn tomasz] angol 

Traianus, Marcus Ulpius – [trajánusz márkusz ulpiusz] latin 

Trailles, Maxime de – [traj makszim dö] francia 

Traini, Francesco – [trajíni francseszkó] latin 

Tramaglino, Renzo – [tramaljinó rencó] olasz 

tramontana – [tramontána] olasz 

tramp – [tremp] angol 

Tran Bach Dang – [csan bacs zang] vietnami 

Tran Danh Tuyen – [csan zany tujen] vietnami 

Trängsletsjön – [trengszletsőn] svéd 

Tran Phu – [csan fu] vietnami 

tranquillo – [trankvilló] olasz 

transaminase – [transzamináz] francia 

Trans Europe Express (TEE) – [trenz jurop ekszpresz] angol 

Transport International Routier (TIR) – [transzpor enternaszjonal rutjé] francia 

transsudatio – [transzszudáció] latin 

Tranströmer, Tomas – [transztrőmer túmasz] svéd 

Trapmore, Steve – [trepmór sztív] angol 

Trasacco – [traszakkó] olasz 

Trasaghis – [traszagisz] olasz 

Trás-os-Montes – [tras us montis] portugál 

Trastamara – [trasztamára] spanyol 

Trastevere – [trasztevere] olasz 

Travancore – [trevenkór] angol 

traveller’s cheque – [trevelerz csek] angol 

Travers, Pamela – [treversz pemela] angol 

Treadwell, Pearson – [tredvel pírszon] angol 

Treasure Island – [trezser ájlend] angol 

Trecenta – [trecsenta] olasz 

trecento – [trecsentó] olasz 

Trefaldighetskyrkan – [tréfaldihétszcsürkan] svéd 

Trefor – [trevor] walesi 

Trefriw – [trevriu] walesi 

Trefusis – [trifjúszisz] angol 

Tregear – [trigír] angol 

Tréguier – [tregjé] francia 

Treherne – [trihörn] v. [trehörn] angol 

Treignac – [trenyak] francia 

Treignat – [trenya] francia 

treillage – [trejázs] francia 

Treinta-y-tres – [trejnta i tresz] spanyol 
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Treleaven – [trileven] angol 

Trelleborg – [trelleborj] svéd 

Tremayne – [triméjn] angol 

Tremblois-lès-Rocroi – [trambloa le rokroa] francia 

Trempont, Michel – [trampon misel] francia 

Trenčín – [trencsín] szlovák 

Trenck, Franz von – [trenk franc fon] német 

trente et quarante – [trant e karant] francia 

Trentin, Pierre – [tranten pjer] francia 

Treptow – [treptó] német 

Tres Arroyos – [tresz arrojjosz] spanyol 

Três Bôcas – [tresz bokasz] brazíliai portugál 

Três Coraçoes – [tresz kuraszojnsz] brazíliai portugál 

Tres faciunt collegium – [trész faciunt kollégium] latin 

Tressel – [treszl] angol 

Tressilian – [tresziljen] angol 

Tresson – [treszon] francia 

Treuchtlingen – [trajhtlingen] német 

treuhand – [trajhand] német 

Trevelyan – [triveljen] v. [treveljen] angol 

Trèves-Cunault – [trev künó] francia 

Treviso – [trevizó] olasz 

Trevithick – [trevithik] angol 

Trezzini, Domenico – [tredzíni domenikó] olasz 

Trhovište – [trhovistye] szlovák 

Triaucourt-en-Argonne – [triokurt an argonn] francia 

Triboulet – [tribulé] francia 

tribrachius – [tribrahiusz] latin 

tribrachys – [tribrahisz] latin 

Tricarico – [trikarikó] olasz 

Tricase – [trikáze] olasz 

triceps – [tricepsz] latin 

Trichocereus schickedantzii – [trihocereusz sikedancii] latin 

Trichodes apricarius – [trihodesz aprikáriusz] latin 

Trichodiodema densum – [trihodiodéma denzum] latin 

Trichoglossus haematodus – [trihoglosz-szusz hematódusz] latin 

trichomycosis – [trihomikózis(z)] latin 

trichophytia superficialis – [trihoficia szuperficiális(z)] latin 

Trichosanthes anguinea – [trihoszantesz angvinea] latin 

trichuriasis – [trihuriázis(z)] latin 

trick – [trik] angol 

triclinium – [triklinium] latin 

triconcha – [trikonha] latin 

tricorne – [trikorn] francia 

tricuspidalis – [trikuszpidális(z)] latin 

Tricyrtis macrantha – [tricirtisz makranta] latin 

tridens – [tridensz] latin 
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tridymus – [tridimusz] latin 

Trier – [trír] német 

Trie-sur-Baîse – [tri szür baiz] francia 

trifurcatio – [trifurkáció] latin 

Trillium sestile – [trillium szesztile] latin 

Trimalchio – [trimalkió]; [trimalhió] latin 

Trimarchi, Domenico – [trimarki domenikó] olasz 

Trincheras – [trincserasz] spanyol 

Trinculo – [trinkjuló]; [trinkuló] angol 

Trinh Hoanh – [csiny hvany] vietnami 

Trinity College – [triniti kolidzs] angol 

Trinquet, Pascale – [trenke paszkál] francia 

Trintignant, Jean-Louis – [trentinyan zsan lui] francia 

Trintignant, Marie – [trentinyan mari] francia 

Triolet, Elsa – [triole elza] francia 

triple sec – [tipl szek] francia 

Tripterygium regelii – [tripterigium régelii] latin 

Triq l-Isptar – [trih liszptar] máltai 

Triquet – [trike]; [triké] francia 

Triquet, Gabi – [trike gabi] francia 

triremis – [triremisz] latin 

Trisnojuwono – [trisznodzsuvonó] indonéz 

Trissino, Giangiorgio – [trisszínó dzsandzsordzsó] olasz 

Trissotin – [triszoten] francia 

Tristan da Cunha – [tristan da kunya] portugál 

Tristan de Escamilla, Luis – [trisztan de eszkamilja luisz] spanyol 

Tristan l’Hermite, Francois – [trisztan lermit franszoa] francia 

Tristan und Isolde – [trisztán und izolde] német 

triste – [triszte] olasz 

Tristram Shandy – [trisztrem sendi] angol 

Tritenii de Jos – [tritenyi de zsosz] román 

triticale – [tritikále] latin 

trittico – [trittikó] olasz 

Triumph – [trájomf] angol 

Trocadéro – [trokaderó] francia 

trochilus – [trohilusz] latin 

Trochocarpa thymifolia – [trohokarpa timifólia] latin 

Troell, Jan – [trúel jan] svéd 

Troelstra, Pieter Jelles – [trulsztra píter jellesz] holland 

Trogues – [trog] francia 

Troilus – [tróilosz] görög; [troilusz] latin 

Trois Fourches – [troa furs] francia 

Trois-Rivières – [troa rivjer] francia 

Troissereux – [troaszörő] francia 

Troisvierges – [troavjerzs] francia 

Troldhaugen – [trollheugen] norvég 

Trollhättan – [trolhettan] svéd 
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Trollope, Anthony – [trolop entoni] angol 

trompe l’oeil – [tromp löj] francia 

Tromsø – [trúmsző] norvég 

Trondheim – [tronhejm] norvég 

Trondhjem – [tronjem] (régi névváltozat) norvég 

Tronson de Coudray, Alexandre – [tronszon dö kudre alekszandr] francia 

Troost, Cornelis – [trószt kornélisz] holland 

Tropaeolum canariense – [tropeólum kanárienze] latin 

trophoedema – [trofödéma] latin 

Tropical Topaz – [tropikel tópez] angol 

Tropojë – [tropoj] albán 

Troškūnai – [troskúnai] litván 

Trotwood, Betsy – [trotvud betszi] angol 

Troubridge – [trúbridzs] angol 

Troughton – [trauton] angol 

Trouille, Clovis – [truj klovisz] francia 

Trousdell – [trúzdel] angol 

Trouton – [trauton] angol 

Trouville-sur-Mer – [truvil szür mer] francia 

Trowbridge – [tróbridzs] angol 

Troyanos, Tatiana – [trojanosz tatjána] görög 

Troyes – [troa] francia 

Troyon, Constant – [troajon konsztan] francia 

truck – [trak] angol 

Trudeau, Pierre – [trüdó pjer] francia 

Trudgian – [tradzsjen] angol 

Truefitt – [trúfit] angol 

Truffaut, François – [trüfó franszoa] francia 

truffé – [trüfé] francia 

Trujillo – [truhiljó] spanyol 

Trujillo, Alfonso López – [truhiljó alfonszó lopesz] spanyol 

Trujillo, Ciudad – [truhiljó szjuda] spanyol 

Trujillo y Molina, Rafael – [truhiljó i molina rafael] spanyol 

Truman, Harry – [trúmen heri] angol 

Trumbull, John – [trambl dzson] angol 

trumeau – [trümó] francia 

Trumper – [tramper] angol 

Trung Bo – [csung bó] vietnami 

Truscott – [traszkot] angol 

Truşeşti – [trusesty] román 

Truslove – [traszlav] angol 

Truyère – [trüjer] francia 

Truyes – [trüj] francia 

Tryan, Edgar – [trájen edgár] angol 

Trygvason, Olaf – [trügvaszon úlav] norvég 

Tryon – [trájon] angol 

Tryon, Valérie – [trion valeri] francia 
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trypanosoma – [tripanoszóma] latin 

trypanosomiasis – [tripano-szomiázis(z)] latin 

Trzaskowski, Andrzej – [tsaszkofski andzsej] lengyel 

Trzcińsko-Zdrój – [tscsinyszko zdruj] lengyel 

Trzemeszno – [tsemesno] lengyel 

Tržič – [trzsics] szlovén 

Tschermak, Erich – [csermak érih] német 

Tschirnhaus, Ehrenfried – [csirnhausz érenfríd] német 

Tschudi, Aegidius – [csúdi egidiusz] német 

Tschumi, Bernard – [csúmi bernard] német 

Tsuboi Sakae – [cuboji szakae] japán 

Tsubouchi Shoyo – [cuboucsi sojó] japán 

TTL lásd Through The Lens 

tube – [tjúb] angol 

tuberculosis cutis luposa – [tuberkulózisz kutisz lupóza] latin 

Tubman, William – [tabmen viljem] angol 

TUC lásd Trade Union Congress 

Tucci, Gabriela – [tuccsi gabriela] olasz 

Tucholsky, Kurt – [tuholszki kurt] német 

Tucker, Chris – [taker krisz] angol 

Tucker, Richard – [taker ricsárd] angol 

Tuckwell, Barry – [takvel beri] angol 

Tucson – [túszon] angol 

Tucumán – [tukuman] spanyol 

Tudor, Antony – [tjúdor, entoni] angol 

Tu duca, tu signore e tu maestro – [tu dúka tu szinyóre tu maesztro] olasz 

Tueur sans gage – [tüőr szan gázs] francia 

Tuileries, Jardin des – [tüjleri zsarden de] francia 

Tulcea – [tulcsa] román 

Tulette – [tület] francia 

Tullamore – [talemór] angol 

Tullichewan – [talikjúen] angol 

Tullius Aufidius – [tulliusz aufidiusz] latin 

Tulliver, Maggie – [taliver megi] angol 

Tulloch – [talok] v. [taloh] angol 

Tullus Hostilius – [tullusz hosztiliusz] latin 

tumescentia – [tumeszcencia] latin 

Tumucumaque – [tumukumak] portugál 

tumulus – [tumulusz] latin 

Tunbridge – [tambridzs] angol 

tuner – [tjúner] angol 

tungsten – [tüngsztén] svéd; [tangszten] angol 

tunica – [tunika] latin 

tunica mucosa – [tunika mukóza] latin 

Tunica saxifraga – [tunika szakszifrága] latin 

Tunnsjøen – [tunsően] norvég 

Túpac Inca Yupanqui – [tupak inka jupanki] spanyol 
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tupi-guarani – [tupi gvarani] spanyol 

Turchi, Alessandro – [turki alesszandró] olasz 

Turchi, Guido – [turki gvídó] olasz 

Turco, Giulio – [turko dzsúljó] olasz 

Turdus philomelos – [turdusz filomelosz] latin 

Turdus torquatus – [turdusz torkvátusz] latin 

Turdus viscivorus – [turdusz viszcivorusz] latin 

Turenne, Henri de Latour d’Auvergne – [türenn anri dö latur doverny] francia 

Turgot, Robert Jacques – [türgó rober zsak] francia 

Turing, Alan Mathison – [tjúring elen methiszon] angol 

Turnbull, William – [törnbul viljem] angol 

Turner, Joseph Mallord William – [törner dzsózef melord viljem] angol 

Turner, Tina – [tájna törner] anggol 

Turnham – [törnem] angol 

Turnhout – [türnhaut] holland 

turnkey system – [törnkí szisztem] angol 

turnover – [törnóver] angol 

Turnu Ruieni – [turnu rujeny] román 

Turnu Severin – [turnu szeverin] román 

Turnus – [turnusz] latin 

turpis causa – [turpisz kauza] latin 

Turraea obtusifolia – [turrea optúzifólia] latin 

Turriers – [türjé] francia 

Tursiops truncatus – [tursziopsz trunkátusz] latin 

Turyançay – [turjancsaj] azeri 

tusculanum – [tuszkulánum] latin 

Tushingham, Rita – [tasingem ríta] angol 

Tussaud, Marie – [tüszó mari] francia 

tussicula – [tusszikula] latin 

Tussilago farfara – [tusszilágó farfara] latin 

tussis – [tusszisz] latin 

tussis convulsiva – [tusszisz konvulzíva] latin 

Tuthill – [tathil] angol 

tutta la forza – [tutta la forca] olasz 

tutti quanti – [tutti kvanti] olasz 

Tuxent – [tusent] katalán 

Twaddel – [tvodel] angol 

Twain, Mark – [tvéjn márk] angol 

tweed – [tvíd] angol 

Tweedledum and Tweedledee – [tvídldam end tvídldí] angol 

Tweedmouth – [tvídmoth] angol 

Twelfth Night, or What You Will – [tvelfth nájt or vot ju vil] angol 

Twelvetrees, Helen – [tvelvtríz helin] angol 

Twickenham – [tviknem] angol 

Twiggy – [tvigi] angol 

Twining – [tvájning] angol 

twist – [tviszt] angol 
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Twist, Oliver – [tviszt oliver] angol 

Two blacks do not make a white – [tú bleksz du not méjk e vájt] angol 

Two Gentlemen of Verona, The lásd The Two Gentlemen of Verona 

two-step – [túsztep] angol 

Twyford – [tvájford] angol 

Tybalt – [tibalt] angol 

Tyburn – [tájbörn] angol 

Tycho Brahe – [tíge bráe]; [tigó …]; [*tihó brahe] dán 

Tychy – [tihi] lengyel 

Tydfil – [tidvil] walesi 

Tykkyläinen – [tükkülejnen] finn 

Tyldesley – [tildzli] angol 

Tyldum, Pål – [tüldum pol] norvég 

Tylecodon reticulata – [tilekodon rétikuláta] latin 

Tyler, Liv – [tájler liv] angol 

Tyler, Parker – [tájler párker] angol 

Tyler, Wat – [tájler vot] angol 

Tylopilus felleus – [tilopilusz felleusz] latin 

tylosis – [tilózis(z)] latin 

tylosis palmaris – [tilózisz palmárisz] latin 

tympanectomia – [timpanektomia] latin 

tympanoplastica – [timpanoplasztika] latin 

tympanum – [timpanum] latin 

Tynan – [tájnen] angol 

Tyndall, John – [tindel dzson] angol 

Tynemouth – [tájnmauth] angol 

Typha latifolia – [tifa látifólia] latin 

typhlospasmus – [tifloszpazmus(z)] latin 

typhoenteritis – [tifoenteritisz] latin 

typhoid – [tifoid] latin 

typhus exanthematicus – [tifusz ekszantématikusz] latin 

Tyrannosaurus rex – [tirannoszaurusz reksz] latin 

Tyresö – [tűresző] svéd 

Tyrone – [tirón] brit angol; [tájrón] amerikai angol 

Tyrone, James – [tirón dzséjmz] angol 

tyrosinuria – [tirozinúria] latin 

Tyrrel, Warwick – [tirel vorik] angol 

Tyrrhus – [türrosz] görög; [tirrusz] latin 

Tyruliai – [tiruljaj] litván 

Tyrwhitt – [tirit] angol 

Tyson, Mike – [tájzon májk] angol 

Tyssedal – [tüsszedál] norvég 

Tystberga – [tüsztberja] svéd 

Tytler – [tájtler] angol 

Tytuvėnai – [tituvénaj] litván 

Tyus Wyomia – [tájasz vájomja] angol 

Tyzack – [tájzek] v. [tizek] angol 



 

652 

Tzara, Tristan – [cara trisztán] francia 
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U 
 

 

U-Bahn – [úbán] német 

Ubico Castañeda, Jorge – [ubiko kasztanyeda horhe] spanyol 

Ubi est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum – [ubi eszt tezaurusz tuusz ibi eszt et kor 

tuum] latin 

Ubi iudicat qui accusat, vis non lex valet – [ubi judikat kvi akkuszat visz non leksz valet] 

latin 

ubi supra – [ubi szupra] latin 

Ubrique – [ubrike] spanyol 

Ubu-roi – [übü roa] francia 

Ucalegon – [ukalegon] görög 

Ucayali – [ukajali] spanyol 

Uccellini, Don Marco – [uccsellíni don markó] olasz 

Uccello, Paolo – [uccselló paoló] olasz 

Uccle – [ükl] francia 

Uchaud – [üsó] francia 

Uchida Hyakken – [ucsida hjakken] japán 

Uchisa – [ucsisza] spanyol 

Uckfield – [akfíld] angol 

Udall – [júdal] angol 

Uddevalla – [üddevalla] svéd 

UDF lásd Union pour la … 

Udiča – [ugyicsa] szlovák 

UDR lásd Union des Démocrates … 

UDSR lásd Union Démocratique et … 

Uecker, Günther – [ükker günter] német 

Ueckermünde – [ükkermünde] német 

UEFA lásd Union Européenne de … 

Uelsen – [ülzen] német 

Uelzen – [ülcen] német 

UER lásd Union Européenne de … 

Uexküll, Jakob Johann von – [ükszkül jákob johan fon] német 

Uffizi, Galleria degli – [uffíci galleria delji] olasz 

Ugento – [udzsentó] olasz 

Ughtred – [útrid] angol 

Ugine – [üzsin] francia 
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Ugo da Carpi – [úgó da karpi] olasz 

Uhde, Fritz von – [úde fric fon] német 

Uhde, Hermann – [úde herman] német 

UHF lásd ultra high frequency 

Uhland, Ludwig – [úland ludvig] német 

Uhlenbeck – [űlenbek] holland 

Uhlig, Victor Carl – [úlig viktor karl] német 

Uhl, Nadia – [úl nádja] német 

UIC lásd Union Internationale des … 

Uig – [úig] v. [júig] angol 

Uileacu Simleului – [ujljaku szimleuluji] román 

Uilenburgergracht – [öjlenbürherhraht] holland 

Uinta – [júinta] angol 

UIP lásd Union Interparlementaire 

UIT lásd Union Internationale des … 

Uithuisen – [öjthöjszen] holland 

Uithuizermeeden – [öjthöjzerméden] holland 

Ujué – [uhue] spanyol 

UK lásd United Kingdom 

ulcerosus – [ulcerózus(z)] latin 

ulcus aphthosum recurrens – [ulkusz aftózum rekurrensz] latin 

ulcus corneae serpens – [ulkusz korneé szerpensz] latin 

Uleåborg – [űleóborj] svéd 

Ulgham – [afem] angol 

Ulieş – [uljes] román 

Ulixes – [ulikszesz] latin 

Ulleberg – [ülleberg] norvég 

Ullman, Torsten – [ülman tursten] svéd 

Ulloa, Tristán – [uljoa trisztan] spanyol 

Ullswater – [alzvóter] angol 

Ulmus carpinifolia – [ulmusz karpinifólia] latin 

ulorrhagia – [ulorrágia] latin 

Ulster – [alszter] angol 

ultima ratio regum – [ultima ráció régum] latin 

ultra high frequency (UHF) – [ultra háj fríkvenszi] angol 

Uludağ – [uludá] török 

Ulvenhout – [ülfenhaut] holland 

Ulverston – [alverszton] angol 

Ulzë – [ulz] albán 

Ulysses – [ulisszész]; [ulisszesz] latin; [júliszíz] angol 

Umaras, Gintautas – [umarasz gintautasz] litván 

Umeå – [űmeó] svéd 

Umeälven – [űmeelven] svéd 

Una – [júna] angol 

Unamuno, Miguel de – [unamunó migel de] spanyol 

Una salus victis nullam sperare salutem – [una szalusz viktísz nullam szperáre szalútem] 

latin 
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Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé – [ön bezé legal nö vó zsame ön bezé volé] 

francia 

Un ballo in maschera – [un ballo in maszkera] olasz 

Un certo giorno – [un cserto dzsorno] olasz 

Un chapeau de paille d’Italie – [ön sapó de paj ditali] francia 

Un chien andalou – [ön sjen andalu] francia 

Uncini, Gaetano – [uncsíni gaetánó] olasz 

Uncle Sam – [ankl szem] angol 

Uncle Tom’s Cabin – [ankl tomz kebin] angol 

Un cœur simple – [ön kőr szempl] francia 

UNCTAD lásd United Nations Conference… 

unctio – [unkció] latin 

uncus gyri hippocampi – [unkusz giri hippokampi] latin 

underclass – [anderklász] angol 

underground – [andergraund] angol 

Undersåker – [ündersóker] svéd 

Undershaft, Barbara – [andersáft, barbara] angol 

understatement – [andersztéjtment] angol 

Un diner réchauffé ne valut jamais rien – [ön diné resofé nö valü zsame rjen] francia 

UNDP lásd United Nations Development … 

Undset, Sigrid – [ünszet szígrid]; [untszet szigrid] norvég 

UNEF lásd United Nations Emergency … 

UNEP lásd United Nations Environment … 

Une partie de campagne – [ün parti de kampany] francia 

UNESCO lásd United Nations Educational … 

unfair – [anfeer] angol 

ungaresca – [ungareszka] olasz 

Ungaretti, Giuseppe – [ungaretti dzsuzeppe] olasz 

unguentum – [ungventum] latin 

unguiculus – [ungvikulusz] latin 

unguiformis – [ungviformis(z)] latin 

UNHCR lásd United Nations High … 

UNICEF lásd United Nations Children’s … 

unicuspidalis – [unikuszpidálisz] latin 

UNIDO lásd United Nations Industrial … 

Unilever – [júnilíver] angol; [üniléver] holland 

Uninterrupted Power Supply (UPS) – [uninteraptid pauer szapláj] angol 

unio mystica – [unió misztika] latin 

Union Démocratique et Socialiste de la Résistence (UDSR) – [ünion demokratik e 

szoszialiszt dö la rezisztansz] francia 

Union des Démocrates pour la République (UDR) – [ünion de demokrat pur la repüblik] 

francia 

Union Européenne de Football-Association (UEFA) – [ünion öropéenn dö fotbal 

aszoszjaszion] francia 

Union Européenne de Radiodiffusion (UER) – [ünion öropéenn dö radiodifüzjon] francia 

Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) – [ünion enternaszjonal de smen dö fer] 

francia 
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Union Internationale des Telecommunications (UIT) – [ünion enternaszjonal de 

telekomünikaszjon] francia 

Union Interparlementaire (UIP) – [ünion enterparlömanter] francia 

Union League – [júnjon líg] angol 

Union pour la Démocratie Française (UDF) – [ünion pur la demokraszi franszez] francia 

Union pour la Nouvelle République (UNR) – [ünion pur la nuvel repüblik] francia 

Union, Gabrielle – [júnjon géjbriel] angol 

unisono – [uniszónó] olasz 

United Fruit Company – [junájtid frút kampeni] angol 

United Kingdom (UK) – [junájtid kingdom] angol 

United Nations – [junájtid néjsnz] angol 

United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) – [junájtid néjsnz csildrenz 

imördzsenszi fand] angol 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) – [junájtid néjsnz 

konferensz on tréjd end divelopment] angol 

United Nations Development Program (UNDP) – [junájtid néjsnz divelopment prógrem] 

angol 

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) – 

[junájtid néjsnz edjukéjsnel szájentifik end kalcsörel orgenájzéjsn] angol 

United Nations Emergency Forces (UNEF) – [junájtid néjsnz imördzsenszi forsziz] angol 

United Nations Environment Program (UNEP) – [junájtid néjsnz envájronment 

prógrem] angol 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – [junájtid néjsnz háj 

komisner for rifjudzsíz] angol 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) – [junájtid néjsnz 

indasztriel divelopment orgenájzéjsn] angol 

United Nations Organization (UNO) – [junájtid néjsnz orgenájzéjsn] angol 

United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) – [junájtid néjsnz 

rilíf end rihebilitéjsn edminisztréjsn] angol 

United Pan-Europe Communications (UPC) – [junájtid penjurop komjunikéjsnz] angol 

United Press International (UPI) – [junájtid presz internesnel] angol 

United States Information Agency (USIA) – [junájtid sztéjtsz informéjsn éjdzsenszi] angol 

United States of America (USA) – [junájtid sztéjtsz av emerika] angol 

universal serial bus (USB) – [junivörszel szíriel basz] angol 

universiade – [univerziád] mesterséges 

Unix – [juniksz] angol 

Unley – [anli] angol 

unmensch – [unmens] német 

UNO lásd United Nations Organization … 

Unquera – [unkera] spanyol 

UNR lásd Union pour la … 

UNRRA lásd United Nations Relief … 

unsereiner – [unzerejner] német 

unter uns gesagt – [unter unsz gezágt] német 

unus pro multis – [unusz pró multisz] latin 

Unus testis nullus testis – [unusz tesztisz nullusz tesztisz] latin 

updating – [apdéjting] angol 
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UPC [júpíszí] lásd United Pan-… 

Updike, John – [apdájk dzson] angol 

UPI [júpíáj] lásd United Press International 

Upminster – [apminszter] angol 

Upper Broughton – [aper bróton] angol 

Uppsala – [üpszaala]; [upszala] svéd 

Uppingham – [apingem] angol 

Uprichard – [júpricsárd] angol 

UPS lásd Uninterrupted Power Supply 

up to date – [ap tu déjt] angol 

upwelling – [apveling] angol 

Uraeginthus cyanocephalus – [urégintusz cianocefalusz] latin 

Uranium City – [juréjniom sziti] angol 

Uranoscopus scaber – [uranoszkopusz szkaber] latin 

uranostaphylorrhaphia – [urano-sztafilorráfia] latin 

Urbain, Georges – [ürben zsorzs] francia 

Urbain Grandier – [ürben grandjé] francia 

Urbain Granier – [ürben granjé] francia 

Urban, Charles – [örben csárlz] angol 

Urbevilles – [örbevilz] angol 

urbs aeterna – [urbsz éterna] latin 

Urçay – [ürsze] francia 

Urcel – [ürszel] francia 

Ureche, Grigore – [ureke grigore] román 

urethrocystographia – [uretro-cisztográfia] latin 

Urey, Harold Clayton – [júri herold kléjton] angol 

Uriah Heep – [jurája híp] angol 

Uricani – [urikany] román 

Uricoechea – [urikoecsea] spanyol 

uricopoesis – [urikopoézis(z)] latin 

Uris, Leon – [júrisz líon] angol 

Urocerus nigricornis – [urocerusz nigrikornisz] latin 

urocystitis – [urocisztitisz] latin 

Uromastyx acanthinurus – [úromasztiksz akantinúrusz] latin 

Urquahart – [örkart] angol 

Urquiola – [urkjola] spanyol 

Urquiza, Justo José de – [urkisza huszto hoszé de] spanyol 

Ursinia chrysanthemoides – [urszínia krizantemoidész] latin 

Ursula Buendía – [urszula buendia] spanyol 

Ursulina – [urszulina] latin 

Ursus arctos – [urszusz arktosz] latin 

Urswick – [örszvik] angol 

Uruguaiana – [urugvajana] portugál 

Uruguay – [urugváj] spanyol 

Urziceni – [urzicseny] román 

Urzysz – [uzsis] lengyel 

USA [júeszéj] lásd United States of … 
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usance – [üzansz] francia 

USB lásd universal serial bus 

user-friendly – [júzer frendli] angol 

Usher, Roderick – [aser roderik] angol 

USIA lásd United States Information … 

usque ad finem – [uszkve ad finem] latin 

Ussé – [üszé] francia 

Ussel – [üszel] francia 

Usson-en-Forez – [üszon an forez] francia 

Ústí nad Labem – [úsztyí nad labem] cseh 

Ustinov, Peter – [júsztinof píter]; [usztinov …] angol 

Ustrzyki – [usztsiki] lengyel 

usucapio – [úzukapió] latin 

usufructus – [úzufruktusz] latin 

usura – [uzúra] latin 

usus loquendi – [úzusz lokvendi] latin 

Utah – [júta] angol 

Ut ameris, amabilis esto – [út amérisz amábilisz eszto] latin 

Ut desint vires tamen est laudanda voluntas – [ut dészint viresz tamen eszt laudanda 

voluntasz] latin 

uterus bicornis unicollis – [uterusz bikornisz unikollisz] latin 

Uther Pendragon – [júther pendregon] angol 

Ut pictura poesis – [út piktúra poészisz] latin 

Ut quod ali cibus est aliis fuat acre venenum – [ut kvod alí cibusz eszt aliisz fuat akre 

venénum] latin 

utraquista – [utrakvista] latin 

Utrecht – [ütreht]; [utreht] holland 

Utricularia vulgaris – [utrikulária vulgárisz] latin 

Utrillas – [utriljasz] spanyol 

Utrillo, Maurice – [ütrijó morisz] francia 

Ut sementem feceris, ita metis – [út szementem fecerisz ita metisz] latin 

ut supra – [ut szupra] latin 

Uttoxeter – [jútoksziter] angol 

Uxbridge – [akszbridzs] angol 

Uxmal – [uzmal] spanyol 

Uxor contenta est, quae bona est, uno viro – [ukszor kontenta eszt kvé bona eszt unó 

viró] latin 

Uyuni – [ujuni] spanyol 

Uzantäpä – [uzantepe] azeri 

Uzerche – [üzers] francia 

Uzès – [üzesz] francia 

Uževa – [uzseva] lett 

übermensch – [űbermens] német 

 

  



 

659 

 

V 
 

 

Vaajakoski – [vájakoszki] finn 

Vaala – [vála] finn 

Väänänen – [veenenen] finn 

Vaasa – [vásza] finn 

Vacances de monsieur Hulot, Les lásd Les vacances de monsieur Hulot 

Văcărescu, Iancu – [vököreszku janku]; [vakareszku …] román 

Văcăreşti – [vököresty]; [vakaresty] román 

Vaccarini, Giovanni Battista – [vakkaríni dzsovanni battiszta] olasz 

Vaccaro, Andrea – [vakkaró andrea] olasz 

Vaccaroni, Dorina – [vakkaróni dorina] olasz 

vaccina – [vakcina] latin 

Vaccinium myrtillus – [vakcínium mirtillusz] latin 

Vaccinium oxycoccus – [vakcínium okszikokkusz] latin 

vaccinotherapia – [vakcinoterápia] latin 

Vacquerie – [vakri] francia 

Vădăstriţa – [vödösztrica] v. [vadasztrica] román 

Vade, et tu fac similiter – [vade et tu fak szimiliter] latin 

vademecum – [vádemékum] latin 

Vadim, Roger – [vadem rozsé] francia 

Vadonville – [vadonvil] francia 

Vadsø – [vatsző] norvég 

Vaduz – [fadúc]; [vadúc]; [vadúz] német 

Vaet, Jacob – [fát jákob] holland 

Vae victis! – [vé viktisz] latin 

Vaghe stelle dell’Orsa – [váge sztelle dell orsza] olasz 

vaghezza – [vagecca] olasz 

vaginitis – [vaginitisz] latin 

Vågsjöfors – [vógsőfurs] svéd 

vagus – [vágusz] latin 

Vailland, Roger – [vajan rozsé] francia 

Vaillant, André – [vajan andré] francia 

Vailly-sur-Aisne – [vaji szür en] francia 

Väinemöinen – [vejnemöjnen] finn 

Väinö – [vejnő] finn 

Vaison-la-Romaine – [vezon la romen] francia 
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Vaižgantas – [vajzsgantasz] litván 

Valais – [vale] francia 

Valašské Meziříči – [valas-szke mezirzsícsi] cseh 

Vâlcea – [vilcsa] román 

Valchid – [valkid] román 

Valckenborch, Lucas – [falkenborh lúkasz] holland 

Valdecuenca – [valdekvenka] spanyol 

Val-de-Grâce – [val dö grasz] francia 

Valdepeñas de Jaén – [valdepenyasz de haen] spanyol 

Valdés Leal, Juan de – [valdesz leál, huan de] spanyol 

Valdez – [veldíz] angol 

Val d’Isère – [val dizer] francia 

Valdurenque – [valdürank] francia 

Valea Borcutului – [valja borkutuluji] román 

Valea Ierii – [valja jeri] román 

Valea lui Mihai – [valja luji mihaj] román 

Valea Salciei – [valja szalcsiej] román 

Valençay – [valansze] francia 

Valence d’Albigeois – [valansz dalbizsoa] francia 

Valencia – [valenszja] spanyol 

Valenciennes – [valanszjenn] francia 

Vălenii de Munte – [völenyi de munte]; [valenyi …] román 

Valensole – [valanszol] francia 

Valentin de Boulogne – [valanten dö bulony] francia 

Valentin, Raphael de – [valanten rafael dö] francia 

Valentine – [valantin] francia 

valentine – [velentájn] angol 

Valenza – [valenca] olasz 

Valérie Marneffe – [valeri marnef] francia 

Valerius Maximus – [valériusz makszimusz] latin 

Valéry, Paul – [valeri pól] francia 

Valflaunès – [valflonesz] francia 

Vălişoara – [völisvara]; [valisoara] román 

Valladolid – [valjadolid] spanyol 

Vallangoujard – [valanguzsár] francia 

Vallauris – [valorisz] francia 

Vall de Uxó – [valj de usó] katalán 

Vallecas – [valjekasz] spanyol 

Valle d’Aosta – [valle daoszta] olasz 

Valle de los Caidos – [valje de losz kajidosz] spanyol 

Valle-Inclán, Ramón de – [valje inklan ramon de] spanyol 

Vallejo, César – [valjehó szeszár] spanyol 

Vallerogue – [valrog] francia 

Vallès, Jules – [valesz zsül] francia 

Vallet – [vale] francia 

Vallières – [valjer] francia 

Vallin de la Mothe, Jean-Baptiste Michel – [valen dö la mot zsan batiszt misel] francia 
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Vallisneria spiralis – [valliznéria szpirálisz] latin 

Vallmitjana, Juli – [valjmidzsana zsuli] katalán 

Valloir – [valoár] francia 

Vallon-en-Sully – [valon an szüli] francia 

Vallon-Pont-d’Arc – [valon pon dárk] francia 

Vallorbe – [valorb] francia 

Vallotton, Félix – [valoton feliksz] francia 

Valls – [valjsz] katalán 

Valognes – [valony] francia 

Valois – [valoa] francia 

Valpaços – [valpaszus] portugál 

Valparaíso – [valparajiszó] spanyol 

Val sans Retour – [val szan rötur] francia 

valse triste – [valsz triszt] francia 

Valsjöbyn – [valsőbűn] svéd 

Val-Suzon – [val szüzon] francia 

Valzacchi – [valcakki] olasz 

Van Allen, James Alfred – [ven elen dzséjmz elfred] angol 

Van Asbroek, Paul – [fan aszbruk paul] holland 

Vana sine viribus ira – [vána szine víribusz íra] latin 

Vânători-Neamţ – [vinötorj nyamc]; [vinatorj …] román 

Vanault-les-Dames – [vano le dám] francia 

Vanbrugh, Sir John – [venbrú ször dzson] angol 

Van Buren, Martin – [ven bjúren márting angol 

Vancea, Zeno – [vancsa zénó] román 

Vance, Cyrus – [vensz szájrusz] angol 

Vancouver – [venkúver] angol 

Vancouveria chrysantha – [venkuveria krizanta] latin 

Van de Graaff, Robert Jemison – [vendö gref robert dzsemiszon] angol 

Vandenesse, Charles de – [vandönesz sarl dö] francia 

Vanderbilt, Cornelius – [venderbilt korníliasz] angol 

Van der Bosch – [fan der bosz] holland 

Van der Broek – [fan der bruk] holland 

Van der Straaten, Edmund – [fan der sztráten edmund] holland 

Vandervelde, Émile – [vanderveld emil] francia; [fanderfelde …] holland 

Van der Voort van Zijp, Adolph – [van der fórt fan zejp ádolf] holland 

Vandeuvres – [vandővr] francia 

Van de Venne, Adrien Pietersz. – [fan de fenne adrien pítersz-zón] holland 

Van de Woestyne, David – [fan de vusztejne dávid] holland 

Van Diemen – [fan dímen] holland 

Van Doren, Mark – [ven dóren márk] angol 

Vandross, Luther – [vendrosz lúther] angol 

Van Dyck, Anthony – [fan dejk antoni] holland 

Vandžiogala – [vandzsiogala] litván 

Vane, John Robert – [véjn dzson robert] angol 

Vanel, Charles – [vanel sarl] francia 

Vänern – [veenern] svéd 
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Vänersborg – [veenersborj] svéd 

Vane, Sibyl – [véjn szibil] angol 

Vanessa cardui – [vanessza kardui] latin 

Vangaži – [vangazsi] lett 

Vangelo secondo Matteo, Il lásd Il vangelo secondo Matteo 

Van Gogh, Vincent – [fan hoh vinszent]; [vangóg …] holland 

Vanish – [venis] angol 

vanitatum vanitas – [vanitáum vanitász] latin 

Vanity Fair – [veniti feer] angol 

Van Klaveren, Lambertus – [fan kláferen lambertüsz] holland 

Vännäs – [vennesz] svéd 

Vannec, Claude – [vanek klod] francia 

Vannes – [vann] francia 

Van Rooy, Anton – [fan rój anton] holland 

Vansbro – [vánszbrú] svéd 

Vansichen, Piet – [fanszihen pít] holland 

Vansittart – [venszitárt] angol 

Vanves, Porte de – [vanv port dö] francia 

Vanzetti, Bartolómeo – [vancetti bartolómeó] olasz 

Vårberg – [vórberj] svéd 

Vărciorog – [vörcsorog]; [varcsorog] román 

Vârciorova – [vircsorova] román 

Varcoe, Stephen – [varkó sztívn] angol 

Vardø – [varrő]; [vardő] norvég 

Väre, Eemeli – [vere émeli] finn 

Varennes-Saint-Sauveur – [varenn szen szovőr] francia 

Varese – [varéze] olasz 

Varèse, Edgard – [varez edgár] francia 

Vargas Llosa, Mario – [vargasz ljosza márió] spanyol 

Vargas, Getulio – [vargasz zsetulju] brazíliai portugál 

Vargas, Marcos – [vargasz markosz] spanyol 

Variaşu Mic – [varjasu mik] román 

Variegata di Bologna – [varjegáta di bolónya] olasz 

Varietas delectat – [varietasz delektat] latin 

Värmdö – [vermdő] svéd 

Värmland – [vermland] svéd 

Värnamo – [vernamú] svéd 

Varro, Marcus Terentius – [varró markusz terenciusz] latin 

Vârsolt – [virszolt] román 

varsovienne – [varszovjenn] francia 

Varsseveld – [farszefeld] holland 

Värttinää – [verttinee] finn 

Varus, Quintilius – [várusz kvintiliusz] latin 

Varzi – [varci] olasz 

Varzy – [varzi] francia 

Văşad – [vösad]; [vasad] román 

Vasa, Gustav – [vaasza güsztav]; [vásza …] svéd 
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Vasarely, Victor – [vazareli viktor] francia 

Vasari, Giorgio – [vazári dzsordzsó] olasz 

Vasco da Gama – [vasku da gama]; [vaszkó …] portugál 

Vascoeuil – [vaszköj] francia 

Vasconselos, Luis Carlos – [vaszkonszelusz luisz karlusz] brazíliai portugál 

vasoconstrictio – [vaszokonsztrikció]; [vazokonstrikció] latin 

vasospasmus – [vaszoszpazmusz]; [vazospazmus] latin 

Vásquez, José Luis López – [vaszkesz hoszé luisz lopesz] spanyol 

Vassalletti, Nicola – [vasszalletti nikola] olasz 

Västerås – [veszterósz] svéd 

Västergötland – [veszterjőtland] svéd 

Västra Ämtervik – [vesztra emtervík] svéd 

Vastseliina – [vasztszelína] észt 

Vater, Abraham – [fáter ábraham] német 

Vatnajökull – [vadnajőkütl]; [vatnajökül] izlandi 

Vattel, Emmerich von – [fattel, emmerih fon] német 

Vättern – [vettern] svéd 

Vauban, Sébastien Le Prestre – [voban szebasztjen lö pretr] francia 

Vauchamps – [vosam] francia 

Vaucluse – [voklűz] francia 

Vaucorbeil – [vokorbej] francia 

Vaucouleurs – [vokulőr] francia 

Vaud – [vo] francia 

Vaudemont – [vodmon] francia 

vaudeville – [vodvil] francia 

Vaudoy-en-Brie – [vodoa am bri] francia 

Vaudoyer, Laurent – [vodoajé loran] francia 

Vaughan, Henry – [vón henry] walesi 

Vaughan Williams, Ralph – [vón viljemz réjf] v. [… relf] angol 

Vaugirard, rue de – [vozsirár rü dö] francia 

Vaumas-sur-Roudon – [voma szür rudon] francia 

Vaumoise – [vomoaz] francia 

Vautier, Benjamin – [votjé benzsamen] francia 

Vautrin – [votren] francia 

Vauvenargues, Luc de Clapiers – [vóvönarg lük dö klapjé] francia 

Vaux – [vó] angol 

Vauxhall – [vokszhól] angol 

Vauxhall Bridge – [vokszhól bridzs] angol 

Växjö – [vekső] svéd 

Vázquez – [vaszkesz] spanyol 

VDU lásd Video Display Unit 

VEB lásd Volkseigener Betrieb 

Vecchietta, Lorenzo di Pietro – [vekjetta lorencó di pjetro] olasz 

Vecchi, Orazio – [vekki oráció] olasz 

Vecinos – [veszinosz] spanyol 

Védrine, Hubert – [vedrin über] francia 

Veendam – [féndam] holland 
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Veenwouden – [fénvauden] holland 

Veere – [vére] észt 

Veesenmayer, Edmund – [vézenmajer edmund] német 

Vegetius Renatus – [vegéciusz renátusz] latin 

Veguillas – [vegiljasz] spanyol 

vehiculum – [vehikulum] latin 

Veidt, Conrad – [fejt konrád] német 

veilleuse – [vejőz] francia 

Veiovis – [vejovisz] latin 

Velázquez, Diego Rodriguez Silva y – [velaszkesz diegó rodrigesz szilva i] spanyol 

Velde, Willem van de – [felde villem fan de] holland 

Vélez-Málaga – [velesz malaga] spanyol 

Velgast – [felgaszt] német 

Veľké Belice – [veljké belice] szlovák 

Veľké Kapušany – [veljke kapusani] szlovák 

Veľké Kostoľany – [veljke kosztoljani] szlovák 

Velleius Paterculus – [vellejusz paterkulusz] latin 

Vellert, Dirk Jacobsz. – [fellert dirk jákobsz-zón] holland 

veloce – [velócse] olasz 

Velten – [felten] német 

Velut aegri somnia – [velut égri szomnia] latin 

Velvet Night – [velvit nájt] angol 

vena saphena – [véna szaféna] latin 

Vence – [vansz] francia 

Vendays-Montalivet – [vande montalive] francia 

Vendée – [vandé] francia 

Vendémiaire – [vandemjer] francia 

Vendeuvre-sur-Barse – [vandövr szür barsz] francia 

Vendôme – [vandom] francia 

Vendôme, Place de – [vandom plasz dö] francia 

Vendresse – [vandresz] francia 

veneficus – [venefikusz] latin 

Venetianer – [veneciáner] magyar 

Venezia – [venécia] olasz 

Venhuizen – [fenhöjzen] holland 

Veni Sancte Spiritus – [veni szankte szpiritusz] latin 

Vennberg, Karl – [venberj kall] svéd 

Venosa – [venóza] olasz 

Venosta, Louis de – [venoszta lui dö] francia 

Ventaglio, Il lásd Il ventaglio 

Ventas de Arraiz – [ventasz de arrajsz] spanyol 

Ventidius – [ventidiusz] latin 

Ventimiglia – [ventimilja] olasz 

ventôse – [vantóz] francia 

ventriculus laryngis – [ventrikulusz laringisz] latin 

Ventspils – [vencpilsz] lett 

Venus – [venusz]; [vénusz] latin 
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Venusti, Marcello – [venuszti marcselló] olasz 

Veqilharxhi, Naum – [vetyilardzsi naum] albán 

Veracini, Francesco Maria – [veracsíni francseszkó maria] olasz 

Veracruz Llave – [verakrusz ljáve] spanyol 

Verbascum lychnitis – [verbaszkum lihnitisz] latin 

Verbascum thapsus – [verbaszkum tapszusz] latin 

Verbruggen, Pieter – [ferbröhen píter] holland 

Vercelli – [vercselli] olasz 

Vercors – [verkor] francia 

Verdecia, Legna – [verdeszja legna] spanyol 

Verdeţ, Ilie – [verdec ilije] román 

Verdi, Giuseppe – [verdi dzsuzeppe] olasz 

Verdoux, Monsieur – [verdu möszjő] francia 

Verdun – [verdön] francia 

verdure – [verdür] francia 

Verdurin – [verdüren] francia 

Verelst, Pieter – [ferelszt píter] holland 

Vergilius Maro, Publius – [vergiliusz maró publiusz] latin 

Vergniaud, Pierre-Victurnien – [vernyó pjer viktürnien] francia 

Verhaeren, Émile – [veráren emil] francia; [ferháren …] holland 

Verhofstadt, Guy – [ferhofsztat gí] holland 

Veritatis brevis est sermo, longa vox mendacii – [véritátisz brevisz eszt szermo longa 

voksz mendacii] latin 

Verkade, Jan – [ferkáde jan] holland 

verkehrt – [verkért] német 

Verkerk, Cornelis – [ferkerk kornélisz] holland 

Verkolje, Jan – [ferkolje jan] holland 

Verlaine, Paul – [verlen pól] francia 

Verlou – [verlu] francia 

Vermeer van Delft, Johan – [fermér fan delft jóhan] holland 

Vermejo, Bartolome – [vermehó bartolome] spanyol 

Vermenton – [vermanton] francia 

Vermeulen, Dirk – [fermőlen dirk] hol-land 

Verne, Jules – [vern zsül]; [verne] francia 

Vernet, Horace – [verne orasz] francia 

erneuil-le-Château – [vernöj lö sató] francia 

Vernier, Pierre – [vernjé pjer] francia 

Vernouillet – [vernuje] francia 

Vernoux-en-Vivarais – [vernu an vivare] francia 

Veronese, Paolo – [veronéze paoló] olasz 

Veronica chamaedrys – [veronika kamedrisz] latin 

Veronicastrum virginicum – [veronikasztrum virginikum] latin 

Verres, Gaius – [verresz gájusz] latin 

Verrett, Shirley – [veret sörli] angol 

Verrocchio, Andrea – [verrokkjó andrea] olasz 

verruca – [verruka] olasz 

ver sacrum – [ver szakrum] latin 
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Versailles – [verszaj]; [verszáj] francia 

Verschaffelt, Pieter Anthoon – [ferszhaffelt píter antón] holland 

Verschoyle – [vörszkojl] angol 

Verspronck, Jan Cornelis – [ferszpronk jan kornélisz] holland 

Verstraete, Theodor – [fersztráte téodor] holland 

versunkenes Kulturgut – [ferzunkenesz kulturgút] német 

Vertangen, Daniel – [fertangen dániel] holland 

Vertauschten Köpfe, Die lásd Die vertauschten Köpfe 

Verteillac – [vertejak] francia 

Vert-Galant, Square du – [ver galan szkvar dü] francia 

Vertumnus – [vertumnusz] latin 

Verviers – [vervjé] francia 

Verwoerd, Hendrick – [vervurd hendrik] afrikaans 

very high frequency (VHF) – [veri háj fríkvenszi] angol 

very important person (VIP) – [veri importent pörszon] angol 

very superior old product (V.S.O.P.) – [veri szupírior óld prodakt] angol 

VESA lásd Video Electronics Standard … 

Vesaas, Tarjei – [vészósz tarjej] norvég 

Vesalius, Andreas – [vezáliusz andreász] latin 

Vesdun – [vedön] francia 

vesica – [vezika] latin 

vesicocervicalis – [veziko-cervikálisz] latin 

vesicofixatio – [veziko-fikszáció] latin 

vesicula seminalis – [vezikula szeminálisz] latin 

vesiculitis – [vezikulitisz] latin 

Vesijärvi – [veszijervi] finn 

Vesoul – [vözul] francia 

Vespa crabro – [veszpa krabró] latin 

Vespasianus, Titus Flavius – [veszpáziánusz titusz fláviusz] latin 

Vespetta – [veszpetta] olasz 

Vespone – [veszpóne] olasz 

Vespucci, Amerigo – [veszpuccsi amerigó] olasz 

Vesta – [veszta] latin 

Vestdijk, Simon – [fesztdejk szímon] holland 

Vestia lycioides – [vesztia licioidész] latin 

vestibulum – [vesztibulum] latin 

Vestsjælland – [vesztsellan] dán 

Vesuvio – [vezúvjó] olasz 

Veţca – [vecka] román 

Veuve Clicquot-Ponsardin – [vöv kliko ponszarden] francia 

Vevey – [vöve] francia 

vexierglas – [vekszírglász] német 

Veynes – [ven] francia 

Veyrier-du-Lac – [verjé dü lak] francia 

Vézelay – [vezöle]; [vezle] francia 

Vézelise – [vezöliz] francia 

Vézinet – [vezine] francia 
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Vezzali, Valentina – [veccáli valentina] olasz 

VHF lásd very high frequency 

VHS lásd Video Home System 

via crucis – [via krúcisz] latin 

Via Giulia – [via dzsúlja] olasz 

Via Guelfa – [via gvelfa] olasz 

Viale Quattro Venti – [viále kvattro venti] olasz 

Via Maqueda – [via makvéda] olasz 

Viareggio – [viareddzsó] olasz 

viaticum – [viatikum] latin 

Via trita est tutissima – [via trita eszt tutisszima] latin 

Viau, Théophile de – [vió teofil dö] francia 

Via Vacchereccia – [via vakkereccsa] olasz 

Vibert, Pierre Eugène – [viber pjer özsen] francia 

Viborg – [vibor] dán 

vibrato – [vibrátó] olasz 

Viburnum carlcephalum – [viburnum karlcefalum] latin 

Vicente, Gil – [viszente hil] spanyol 

Vicente López – [viszente lopesz] spanyol 

Vicente, Matheus – [viszent mateus] portugál 

Vicentino, Nicola – [vicsentínó nikola] olasz 

Vicenza – [vicsenca] olasz 

vice versa – [více verza] latin 

Vic-Fézensac – [vik fezanszak] francia 

Vichy – [visi] francia 

vicissim – [vicisszim] latin 

Vickers, Jon – [vikerz dzson] angol 

Vico, Giambattista – [víkó dzsambattiszta] olasz 

vicomte – [vikomt] francia 

Vic-sur-Cère – [vik szür szer] francia 

Victimae paschali laudes – [viktimé paszkáli laudesz] latin 

Victimes du devoir – [viktim dü dövoár] francia 

Victoria and Albert Museum – [viktórja end elbert mjúziom] angol 

Victoria Station – [viktórja sztéjsn] angol 

Victoria, Tomás Luis – [viktorja tomasz luisz] spanyol 

Victorine – [viktorin] francia 

Victurnien – [viktürnien] francia 

Vida es sueño, La lásd La vida es sueño 

Vidal de la Blanche, Paul – [vidal dö la blans pol] francia 

Vidal, Gore – [vájdel gór] angol 

Vidal, Marguerite – [vidal margrit] francia 

Vidauban – [vidoban] francia 

Video Display Unit (VDU) – [vidió diszpléj junit] angol 

Video Electronics Standard Association (VESA) – [vidió ilektroniksz sztenderd 

eszószjésn] angol 

Video Home System (VHS) – [vidió hóm szisztem] angol 

Video meliora proboque, deteriora sequor – [video melióra probókve deterióra szekvor] 
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latin 

Video Tape Recorder (VTR) – [vidió téjp rikorder] angol 

Vidigueira – [vidigejra] portugál 

Vidocq, François – [vidok franszoa] francia 

Vieille Bourse – [vjej bursz] francia 

Vieille-Brioude – [vjej briud] francia 

Vieilledent, Sebastien – [vjejödan szebasztjen] francia 

Vieira da Silva, Maria – [vjejra da szilva maria] portugál 

Vieira de Porto – [vjejra di portu] portugál 

Vieira, Francisco – [vjejra franszisku] portugál 

Viels-Maisons – [vjel mezon] francia 

Vienne – [vjenn] francia 

Vierdanck, Johann – [fírdank jóhan] német 

Viernheim – [firnhejm] német 

Vierny, Sacha – [vjerni szasa] francia 

Viersen – [fírzen] német 

Vierwaldstätt – [fírvaldstett] német 

Vierzon – [vjerzon] francia 

Viète, François – [vjet franszoa] francia 

Viet Linh – [vjet liny] vietnami 

Viet Minh – [vjet miny] vietnami 

Vieux Colombier – [vjő kolombjé] francia 

Vieux Moulin – [vjő mulen] francia 

Vieuxtemps, Henri – [vjőtam anri] francia 

View from the Bridge, A lásd A View from the Bridge 

Vigée-Lebrun, Elisabeth – [vizsé löbrön elizabet] francia 

Vigeland, Gustav – [vígelan güsztav] norvég 

Vigilia, Tommaso – [vidzsílja tommaszó] olasz 

Vignali, Jacopo – [vinyáli jakopó] olasz 

Vignal, Renaud – [vinyal rönó] francia 

Vignemale – [vinymal] francia 

vignetta – [vinyetta] francia 

Vigneulles-lès-Hattonchâtel – [vinyöl lez atonsatel] francia 

Vigneux-Hocquet – [vinyő oke] francia 

Vignoble de Bordeaux – [vinyobl dö bordó] francia 

Vignola – [vinyola] olasz 

Vignon, Claude – [vinyon klod] francia 

Vigny, Alfred de – [vinyi alfre dö] francia 

Vigo, Jean – [vigó zsan] francia 

vigoroso – [vigorózó] olasz 

Viinjärvi – [vínjervi] finn 

Viinustu – [vínusztu] észt 

Viitasaari – [vítaszári] finn 

Vikingskipshuset – [víkingsípshűszet] norvég 

Viladecans – [viladekansz] katalán 

Vila do Bispo – [vila du bispu] portugál 

Vila Franca de Xira – [vila franka di sira] portugál 
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Vilaine – [vilen] francia 

Viļaka – [viljaka] lett 

Viļani – [viljani] lett 

Vila Velha de Rodão – [vila velja di rodaun] portugál 

Vîlcea – [vilcsa] román 

Vildanden – [villannen] norvég 

Vile potabis modicis Sabinum cantharis – [vile potábisz modicisz szabínum kantarisz] 

latin 

Vilius argentum est auro, virtutibus aurum – [viliusz argentum eszt auró virtútibusz 

aurum] latin 

Vilkaviskis – [vilkaviszkisz] litván 

Villa Borghese – [villa borgéze] olasz 

Villacañas – [viljakanyasz] spanyol 

Villacarillo – [viljakariljó] spanyol 

Villach – [fillah] német 

Villa de Reyes – [vilja de rejesz] spanyol 

Villa d’Este – [villa deszte] olasz 

Villagarcía – [viljagarszia] spanyol 

Villages des Bories – [vilázs de bori] francia 

Villaguay – [viljagvaj] spanyol 

Villa Hidalgo – [vilja idalgó] spanyol 

Villaines-la-Juhel – [vilen la zsüel] francia 

Villajoyosa – [viljahojosza] spanyol 

Villalcázar de Sirga – [viljalkaszar de szirga] spanyol 

Villamayor – [viljamajor] spanyol 

villancico – [viljanszikó] spanyol 

Villandry – [vilandri] francia 

Villanueva del Gallego – [viljanueva del galjegó] spanyol 

Villanueva, Juan de – [viljanueva huan de] spanyol 

Villaquejida – [viljakehida] spanyol 

Villaquilambre – [viljakilambre] spanyol 

Villarcayo – [viljarkajó] spanyol 

Villard de Honnecourt – [vilár dö onökur] francia 

Villard-de-Lans – [vilár dö lan] francia 

Villar de Arzobispo – [viljar de arszoviszpó] spanyol 

Villard, Franck – [vilár frank] francia 

Villares del Saz – [viljaresz del szasz] spanyol 

Villars, Claude Louis – [vilár klod lui] francia 

Villars-les-Dombes – [vilár le domb] francia 

Villa San Giovanni – [villa szan dzsovanni] olasz 

Villavicencio – [viljaviszenszjó] spanyol 

Villaviciosa – [viljaviszjosza] spanyol 

Villazón – [viljaszon] spanyol 

Villebois-Lavalette – [vilboa lavalet] francia 

Ville de Lyon – [vil dö lion] francia 

Villedieu-les-Pôeles – [vildjő le poel] francia 

Villedieu-sur-Indre – [vildjő szür endr] francia 
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Villefranche-de-Lonchat – [vilfrans dö lonsa] francia 

Villefranche-sur-Saône – [vilfrans szür szon] francia 

Villegas y Cordero, José – [viljegasz i korderó hoszé] spanyol 

Villeglé, Jacques Mahé de la – [vilglé zsak maé dö la] francia 

Villehardouin, Geoffroi de – [vilarduen zsofroa dö] francia 

Villejuif – [vilzsüif] francia 

Villeloin – [villoen] francia 

Villelouet – [villue] francia 

Villeneuve, Jacques – [vilnöv zsak] francia 

Villeneuve-sur-Yonne – [vilnőv szür jonn] francia 

Villentrois – [vilantroa] francia 

Ville-sur-Tourbe – [vil szür turb] francia 

Villiers-Charlemagne – [viljé sarlömany] francia 

Villiers de l’Isle-Adam, Auguste – [viljé dö lil adan ogüszt] francia 

Villon, François – [vijon franszoa] francia 

Villon, Jacques – [vijon zsak] francia 

Villoresi, Luigi – [villorézi luídzsi] olasz 

Villotte-sur-Aire – [vilot szür er] francia 

Vilnius – [vilnjúsz] litván 

Vilvoorde – [filfórde] holland 

Vimianzo – [vimjanszó] spanyol 

Vimieiro – [vimjejru] portugál 

Viminalis – [viminálisz] latin 

Vimmerby – [vimmerbű] svéd 

Vimont – [vimon] francia 

Vimoutiers – [vimutjé] francia 

vinaigrette – [vinegret] francia 

Vinca maior – [vinka major] latin 

Vincennes – [venszenn] francia 

Vincennes, Château de – [venszenn sató dö] francia 

Vincent Molinier – [venszan molinjé] francia 

Vincentio – [vinszensió]; [vincsenció] angol 

Vincenzo – [vincsencó] olasz 

Vinci – [vincsi] olasz 

Vinckboons, David – [finkbónsz dávid] holland 

Vincy, Fred – [vinszi fred] angol 

Vinea, Ion – [vinja jon] román 

Vineuil – [vinöj] francia 

Vingt mille lieues sous les mers – [ven mil liő szu le mer] francia 

Vinhais – [vinyajs] portugál 

Vinh Linh – [viny liny] vietnami 

Vinh Phuc – [viny fuk] vietnami 

Viniziano, Sebastiano – [vinicjánó szebasztjánó] olasz 

Vinje, Aasmund Olafsson – [vinje ószmünn úlafszon] norvég 

Vinniansky hrad – [vinnyanszki hrad] szlovák 

Vinteuil – [ventöj] francia 

Vinţul de Jos – [vincul de zsosz] román 
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Vinum laetificat cor hominis – [vínum létifikat kor hominisz] latin 

Viollet-le-Duc, Eugène Émmanuel – [vjole lö dük özsen emanüel] francia 

violoncello – [violoncselló] olasz 

Viorcia, Susana – [vjorcsa szuszana] román 

VIP lásd very important person 

virago – [virágó] latin 

Virbius – [virbiusz] latin 

virelai – [virle] francia 

virement – [virman] francia 

Virgenes – [virhenesz] spanyol 

Virginia Beach – [vördzsínja bícs] angol 

Virgin Islands – [vördzsin ájlendz] angol 

Virginius MacCallum – [vördzsínjasz mekkelam] angol 

virgo intacta – [virgó intakta] latin 

Viriplaca – [víriplaka] latin 

virosus – [virózus(z)] latin 

Vîrteju – [virtezsu] román 

Virtus omni loco nascitur – [virtusz omni lokó naszcitur] latin 

Virvyčia – [virvicsia] litván 

Visby – [víszbű] svéd 

Viscardi, Giovanni Antonio – [viszkárdi dzsovanni antonjó] olasz 

Viscaria elegans – [viszkária elegansz] latin 

visceralis – [viszcerális(z)] latin 

visceroparietális – [viszcero-parietális(z)] latin 

visceroptosis – [viszceroptózis(z)] latin 

Vischer, Friedrich Theodor – [fiser frídrih teodor] német 

Vischer, Hermann – [fiser herman] német 

visconde – [viszkonde] spanyol 

Vis consilii expers mole ruit sua – [vísz konszíli expersz mole ruit szua] latin 

visconte – [viszkonte] olasz 

Visconte dimezzato, Il lásd Il visconte dimezzato 

Visconti, Gian Galeazzo – [viszkonti dzsan galeaccó] olasz 

Visconti, Luchino – [viszkonti lukínó]; [*… lucsínó] olasz 

Viscopoleanu, Viorica – [viszkopoljánu viorika] román 

viscount – [viszkaunt] angol 

Vişeu de Mijloc – [viseu de mizslok] román 

Vişeu de Sus – [viseu de szusz] román 

vis inertiae – [visz inercié] latin 

Visingsö – [víszinksző] svéd 

Vision is the art of seeing things invisible – [vizsn iz di árt av szíing thingz invizibl] 

angol 

Visitación – [viszitaszjón] spanyol 

visitatio canonica – [vizitáció kanonika] latin 

Viskningar och rop – [viszkningar o rúp] svéd 

vis major – [visz major] latin 

Viso del Marqués – [viszó del markesz] spanyol 

Visscher, Pieter Roemer – [fiszer píter rúmer] holland 
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Vistabella del Maestrazgo – [visztabelja del maesztraszgó] spanyol 

Viştea – [vistya] román 

Vištylis – [vistilisz] litván 

visum repertum – [vizum repertum] latin 

vis vitalis – [visz vitálisz] latin 

vitalitium – [vitalícium] latin 

Vitam et sanguinem! – [vítam et szangvinem] latin 

Vitam regit fortuna, non sapientia – [vítam regit fortúna non szapiencia] latin 

Vita, si uti scias, longa est – [víta szi úti szciasz longa eszt] latin 

Viťaz – [vityaz] szlovák 

Vitellozzi, Annibale – [vitellocci annibále] olasz 

Vitis heterophylla – [vitisz heterofilla] latin 

vitium – [vícium] latin 

vitium primae formationis – [vícium prímé formációnisz] latin 

Vitória da Conquista – [vitorja da konkiszta] brazíliai portugál 

vitrail – [vitraj] francia 

Vitruvius Pollio – [vitruviusz pollió] latin 

Vitry-le-François – [vitri lö franszoa] francia 

Vitteau – [vitó] francia 

Vitvoorde – [fitfórde] holland 

vivace – [vivácse] olasz 

vivacissimo – [vivacsisszimó] olasz 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus – [vívámusz mea leszbia atkve amémusz] latin 

Vivancos, Miguel – [vivankosz migel] spanyol 

Vivarais – [vivare] francia 

Vivat, crescat, floreat! – [vívat kreszkat floreat] latin 

Vivere militare est – [vívere militáre eszt] latin 

Viviane – [vivien] angol 

Viviers – [vivjé] francia 

Viviparus fasciatus – [víviparusz faszciátusz] latin 

Vivit sub pectore vulnus – [vívit szub pektore vulnusz] latin 

Vivre sa vie – [vivr sza vi] francia 

Vizcaya – [viszkaja] spanyol 

Vlaanderen – [flánderen] holland 

Vlaardingen – [flárdingen] holland 

Vlad Ţepeş – [vlad cepes] román 

Vlahuţă – [vlahucö]; [vlahuca] román 

Vlaminck, Maurice de – [vlamenk morisz dö] francia 

Vleuten – [flőten] holland 

Vlezenbeek – [flézenbék] holland 

Vlieger, Simon de – [flíher szimon dö] holland 

Vliegveld Ypenburg – [flíhfeld ejpenbörh] holland 

Vlieland – [flíland] holland 

Vliet, Jan Georg van – [flít jan heorh fan] holland 

Vlissingen – [flisszingen] holland 

Vlorë – [vlor]; [vlore] albán 

vocalise – [vokaliz] francia 
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Voegelin, Eric – [főgelin erik] német 

Voerde – [főrde] német 

Voeren – [fúren] holland 

Voet, Gijsbert – [fút hejszbert] holland 

Voetius, Gisbertus – [vőciusz gizbertusz] latin 

Vogel, Jürgen – [fógel jürgen] német 

Vogel, Siegfried – [fógel zígfríd] német 

Vogeler, Heinrich – [vógeler hejnrih] német 

Vogler, Georg Joseph – [fógler georg józef] német 

Vogtland – [fóktland] német 

Vogüé – [vogüé] francia 

Voiculescu, Vasile – [vojkuleszku vaszile] román 

Voie lactée, La lásd La voie lactée 

Voigt – [fókt] német; [fojkt] magyar 

Voigtländer – [fóktlender]; [fojktlender] német 

Voilà un homme – [voala ön om] francia 

Voineşti – [vojnesty] román 

Vojšín – [vojsín] szlovák 

Voitsberg – [fojtszberg] német 

Volanges, Cécile de – [volanzs szeszil dö] francia 

vol-au-vent – [volovan] francia 

Vol de nuit – [vol dö nüi] francia 

volier – [volié] francia 

Volkert, Stephan – [folkert stefan] német 

Volkmann, Robert – [folkman róbert] német 

Volksbund – [folkszbund] német 

Volkseigener Betrieb (VEB) – [folkszejgener betríb] német 

Volkspartei Österreichs (VPÖ) – [folkszpartej öszterrejhsz] német 

Vollard, Ambroise – [volár ambroaz] francia 

volley – [voli] angol 

volleyball – [volibol] angol 

volltreffer – [foltreffer] német 

Volmerange-lès-Mines – [volmöranzs le min] francia 

Voltaire – [volter] francia 

voltige – [voltizs] francia 

Vom ersten Streiche fällt keine Eiche – [fom erszten strejhe fellt kejne ejhe] német 

vomitus – [vomitusz] latin 

vomitus biliosus – [vomitusz biliózusz] latin 

vomitus perniciosus – [vomitusz perniciózusz] latin 

Vondel, Joost van den – [fondel jószt fan den] holland 

Vo Nguyen Giâp – [vo ngujen zsáp] vietnami 

von Haus aus – [von hauz ausz] német 

Voorschoten – [fórszhóten] holland 

Voorst – [fórszt] holland 

Vorarlberg – [forarlberg] német 

Võru – [vüru] észt 

Vos estis lux mundi – [vosz esztisz luksz mundi] latin 
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Vos, Cornelis de – [fosz kornélisz de] holland 

Vosges – [vozs] francia 

Vosges, Place des – [vozs plasz de] francia 

Voss, Johann Heinrich – [fosz jóhan hejnrih] német 

Voué – [vué] francia 

Vouet, Simon – [vue szimon] francia 

Vougeot – [vuzsó] francia 

Vouillard, Édouard – [vujár eduár] francia 

Vouillé – [vujé] francia 

Voulx – [vu] francia 

Vous l’avez voulu, George Dandin – [vu lavé vulü zsorzs danden] francia 

Voutenay-sur-Cure – [vutöne szür kür] francia 

Vouvray – [vuvre] francia 

Vouziers – [vuzjé] francia 

Vox clamantis in deserto – [voksz klamantisz in dezerto] latin 

Voyage au bout de la nuit – [voajázs o bu dö la nüi] francia 

Voyager – [vojedzser] angol 

Voyageur sans bagage, Le lásd Le voyageur sans bagage 

voyeuse – [voájőz] francia 

Voynich – [vojnik] angol 

Voysey, Charles – [vojzi csárlz] angol 

Vöcklabruck – [föklabruk] német 

Völker, Franz – [fölker franc] német 

Vöslau – [föszlau] német 

VPÖ lásd Volkspartei Österreichs 

Vrancx, Sebastian – [franksz szébasztian] holland 

Vries, Adriaen de – [frísz adrián dö] holland 

Vriesea fenestralis – [frízea fenesztrálisz] latin 

Vriesekoop – [frízekóp] holland 

Vrieslander, Otto – [fízlander ottó] német 

Vries, Theun de – [frísz tőn dö] holland 

Vroom, Hendrik – [fróm hendrik] holland 

V. S. O. P. lásd very superior old … 

VTR lásd Video Tape Recorder 

Vuarnet, Jean – [vüarne zsan] francia 

Vu Khac Khoan – [vu hak hvan] vietnami 

Vulcanus – [vulkánusz] latin 

Vulgata – [vulgáta] latin 

Vulliamy – [valjemi] angol 

Vulpes pilum mutat, non mores – [vulpesz pilum mutat non móresz] latin 

Vuylsteke, Julius – [föjlsztéke jűliüsz] holland 

Vye, Eustacia – [váj júsztesa] angol 

Vyšehrad – [visehrád] cseh 

Vysoké Tatry – [viszoké tatri] szlovák 

Vyvyan, Jennifer – [vivjen dzsenifer] angol 

Vyvyan Pennell – [vivjen penel] angol 
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W 
 

 

Waadt – [vát] német 

Waals, Johannes Diderik van der – [válsz jóhanesz díderik fan der] holland 

Wąbrzeżno – [vombzsezsnó] lengyel 

Wachendorfia thyrsiflora – [vahendorfia tirziflóra] latin 

Wächter, Eberhard – [vehter éberhárd] német 

Waddel, Helen – [vodel helin] angol 

Wadham College – [vodem kolidzs] an-gol 

Waerden, Bartel Leendert van der – [várden bartel léndert fan der] holland 

Wagenaar, Johan – [váhenár jóhan] holland 

Wageningen – [vaheningen] holland 

Wagenseil, Georg – [vágenzejl georg] német 

wagon-lit – [vagon li] francia 

wagon-restaurant – [vagon resztoran] francia 

Wahlenbergia congesta – [válembergia kongeszta] latin 

Wahlverwandtschaften, Die – [válfervantsaften di] német 

Wahnfried – [vánfríd] német 

Wahnschaffe – [vánsaffe] német 

Wahrig – [várig] német 

Währinger Strasse – [véringer strassze] német 

Wain, John – [véjn dzson] angol 

Wainwright – [véjnrájt] angol 

Waiting for dead men’s shoes – [véjting for ded menz súz] angol 

Wajda, Andrzej – [vajda andzsej] lengyel 

Wakefield – [véjkfíld] angol 

Waksman, Selman Abraham – [vákszmen szelmen éjbrehem] angol 

Walbrook, Anton – [volbruk enton] angol 

Wałbrzych – [valbzsih] lengyel 

Walchensee – [valhenzé] német 

Walcot, Derek – [vólkot derek] angol 

Waldegrave, Earl of – [vólgréjv őrl av] angol 

Waldegrave Hall – [voldögréjv hól] angol 

Waldner, Jan-Ove – [valdner jan úve] svéd 

Waldsteinia fragarioides – [valdstejnia fragarioidész] latin 

Waldviertel – [valtfírtel] német 

Wałęsa, Lech – [valensza leh]; [*valesza …, *valéza …] lengyel 
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Waley – [véjli] angol 

Walin, Stig – [válin sztíg] svéd 

Walker, Coalhouse – [vóker kólhauz]; [volker …] angol 

Walker, John Ernest – [vóker dzson örniszt]; [volker …] angol 

Walkerston – [vókerszton]; [volkerszton] angol 

walkie-talkie – [vóki tóki]; [volki tolki] angol 

walkman – [vókmen]; [volkmen] angol 

Wallace, Edgar – [volesz edgár]; [*valasz …] angol 

Wallace-Stone, Dee – [volesz sztón dí]; [*valasz …] angol 

Wallasay – [voleszi] angol 

Wallcott – [vólkot] angol 

Wallenberg, Raoul – [vallenberj raul]; [vallenberg …] svéd 

Wallerstein, Immanuel – [volersztájn imenjúil] angol 

Wallin, Olof von – [vallin úlof fon] svéd 

Wallis, John – [volisz dzson] angol 

Wallsend – [vólzend] angol 

Wall Street Journal – [vól sztrít dzsörnel] angol 

Walpole, Horace – [vólpól horisz] angol 

Walsh, Kerry – [vols keri] angol 

Walsh, Peter – [vols píter] angol 

Walsingham – [vólzingem] angol 

Walsingham, Francis – [vólszingem fransziz] angol 

Walterbourg, Cécile de – [valterbur szeszil dö] francia 

Walter, Julia – [volter dzsúlia] angol 

Walter von Stolzing – [valter fon stolcing] német 

Walther von der Vogelweide – [valter fon der fógelvejde] német 

Walthew – [vólthjú] angol 

Walton, Izaak – [vólton ájzek] angol 

Wandsworth – [vondzvörth] angol 

Warbeck – [vórbek] angol 

Warburton – [vórbörtn] angol 

Warham – [vórem] angol 

Warhol, Andy – [vórhol endi] angol 

Warminster – [vórminszter] angol 

Warmoestraat – [varmúsztrát] holland 

Warm Welcome – [vorm velkam] angol 

Warner, Hal – [vórner hel] angol 

Warren, Lesley Ann – [voren lezli en] angol 

Warren, Nicole – [voren nikol] angol 

Warszawa – [varsava]; [*varszava] lengyel 

Warszawianka – [varsavjanka] lengyel 

Warwick – [vorik] v. [varik] brit angol; [varvik] amerikai angol 

Warwick, Diana – [vorik dájena] angol 

Wasa, Gustav – [vaasza güsztav]; [vásza gusztáv]; [*váza …] svéd 

Wasbrough – [vozbró] angol 

Wäscher, Klara – [vesser klára] német 

Washburne, Carleton Wolsey – [vosbörn kárlton vulzi] angol 
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Washington D.C. – [vosinkton díszí]; [vasington …] angol 

Washington, George – [vosinkton dzsordzs]; [vasington …] angol 

Washingtonia filifera – [vasingtonia filifera] latin 

Washington Post – [vosinkton pószt] angol 

Washington Redskins – [vosinkton redszkinz] angol 

Wass – [vas] magyar 

Wassenaar – [vasszenár] holland 

wasserstoss – [vasszerstosz] német 

Wassigny – [vaszinyi] francia 

Wassy – [vaszi] francia 

Wästberg, Per – [vesztberj per] svéd 

Waterbury – [vóterböri] angol 

Watergate – [vótergéjt] angol 

Waterloo – [váterló]; [vaterló] holland 

Waterloo Bridge – [vóterlú bridzs] angol 

Waterloos, Denis – [váterlósz dénisz] holland 

waterproof – [vóterprúf] angol 

Waters, Esther – [vóterz eszter] angol 

Waters, Muddy – [vóterz madi] angol 

Watkinson, Carolyn – [votkinzon kerolin] angol 

Watsonia pyramidata – [vatszonia piramidáta] latin 

Watson, James Dewey – [votszon dzséjmz djúi] angol 

Watson Lake – [votszon léjk] angol 

Watt, James – [vot dzséjmz]; [vat …] angol 

Watteau, Antoine – [vató antoan]; [vattó …] francia 

Watteville, Rosalie de – [vatvil rozali dö] francia 

Watts, André – [vatsz andré] angol 

Watts, George Frederic – [vatsz dzsordzs frederik] angol 

Wat Tyler – [vot tájler] angol 

Wauchope – [vóhop] skót 

Waughan Williams, Ralph – [vón viljemz relf] angol 

Waugh, Evelyn Arthur – [vó ívlin árthur] v. [… evlin …] angol 

Waulsourt – [volszur] francia 

Waverley, Edward – [véjverli edvárd] angol 

Waverley Station – [véjverli sztéjsn] angol 

Wayne, John – [véjn dzson] angol 

Wayne, Marshall – [véjn mársal] angol 

Waynesboro – [véjnzboró] angol 

Waynflete, Cicely – [véjnflít sziszili] angol 

Ważyk, Adam – [vazsik adam] lengyel 

WCC lásd World Council of … 

Weah, George – [ví dzsordzs] angol 

Wear – [vír] angol 

Weatherhead – [vederhed] angol 

Weatherspoon, Teresa – [vederszpún teríza] angol 

Weaver, Sigourney – [víver szigurni] angol 

Weaving, Hugo – [víving hjúgó] angol 
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Webber, Andrew Lloyd – [veber endrú lojd] angol 

Webb, Jack – [veb dzsek] angol 

Weber, Carl Maria von – [véber karl mária fon] német 

Webern, Anton – [vébern anton] német 

Webley, Everald – [vebli evereld] angol 

We boil at different degrees – [vi bojl et diferent digríz] angol 

Webster, Daniel – [vepszter denjel] angol 

Webster, John – [vepszter dzson] angol 

We can scarcely hate anyone that we know – [vi ken szkárszli héjt enivan det vi nó] 

angol 

Wechsler, David – [vekszler déjvid] angol 

Wedekind, Franz – [védekind franc] német 

Wedgewood – [vedzsvud] angol 

Wednesbury – [venzböri] angol 

Weelkes, Thomas – [vílksz tomasz] angol 

Weerth – [vért] német 

Węgorzewo – [vengozsevó] lengyel 

wehleidig – [vélejdig] német 

Wehling, Ulrich – [véling ulrih] német 

Wehrhahn – [vérhán] német 

Wehrmacht – [vérmaht] német 

Weiersheim – [verszem] francia 

Weinberg, Steven – [vájnbörg sztívn] angol 

Weissensee – [vejszenzé] német 

Weissmüller, Johnny – [vejszmüller dzsoni] angol-német 

Weizsäcker, Carl Friedrich von – [vejc-zeker karl fídrih fon] német 

Welcombe – [velkom] angol 

Welles, Orson – [velz orszon]; [velsz …]; [*vellesz] angol 

Wellesley – [velzli] angol 

Wellington, Arthur Wellesley – [velinkton árthur velzli] angol 

Well roared, lion! – [vel rórd lájon] angol 

Wells, Herbert George – [velsz hörbert dzsordzs] angol 

Welshpool – [velspúl] angol 

Welwyn – [velin] angol 

Welwitschia mirabilis – [velvicsia mirábilisz] latin 

Wembley – [vembli] angol 

Wembley Stadium – [vembli sztéjdiom] angol 

Wemyss – [vímz] angol 

Wenceslas – [vensziszlesz] angol 

Wenders, Wim – [venderz vim] angol 

Wendishain – [vendiszhajn] német 

Wentworth – [ventvörth] angol 

Weöres – [vörös] magyar 

Werenskiold, Erik Theodor – [vérensol érik téodor] norvég 

Wergeland, Henrik – [vergelan henrik] norvég 

Wer satt ist, lobt das Fasten – [ver zatt iszt lóbt dasz fászten] német 

Wer viel tafelt, macht kurzes Testament – [ver fíl táfelt maht kurcesz tesztament] német 
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Wesendonck, Mathilde – [vézendonk matilde] német 

Weser – [vézer] német 

Wesker, Arnold – [veszker árnold] angol 

Wesley, John – [vezli dzson] angol 

Wessely – [veszeli] magyar 

Wessex – [vesziksz] v. [veszeksz] angol 

Westbahnhof – [vesztbánhóf] német 

West Bromwich – [veszt bromidzs] angol 

West Bromwich Albion – [veszt bromidzs elbion] angol 

Westbrook – [vesztbruk] angol 

West Coast Jazz – [veszt kószt dzsesz] angol 

West End – [veszt end] angol 

Westerham – [vesztrem] angol 

Westerhout, Arnold – [veszterhaut arnold] holland 

Western, Sophie – [vesztern, szofi] angol 

Westhead, David – [veszthed déjvid] angol 

West, Mae – [veszt méj] angol 

Westminster – [vesztminszter] angol 

Westminster Bridge – [vesztminszter bridzs] angol 

Westminster Hall – [vesztminszter hól] angol 

Westmor(e)land – [vesztmorlend] angol 

West, Nathanael – [veszt nethenjel] angol 

West Ruislip – [veszt rajszlip] angol 

West Side Story – [veszt szájd sztóri] angol 

Westwood – [vesztvud] angol 

Westwood Yellow – [vesztvud jeló] angol 

West Wycombe – [veszt vikom] angol 

Wetzlar – [veclár] német 

Weyden, Rogier van der – [vejden rohír fan der] holland 

Weygand, Maxime – [vegan makszim] francia 

Weyrauch, Wolfgang – [vejrauh volfgang] német 

Whale Rhonda – [véjl ronda] angol 

Whaley, Whalley – [véjli] angol 

Wharton, Edith – [vórton ídith] angol 

What costs little is little esteemed – [vot kosztsz litl iz litl isztímd] angol 

Whatever is, is right – [votever iz iz rájt] angol 

Whatmough – [votmó] angol 

Wheatland – [vítlend] angol 

Wheatstone, Charles – [vítszton csárlz] angol 

Wheeler, John Archibald – [víler dzson árcsibald] angol 

Wheen – [vín] angol 

Whelan – [vílen] angol 

Whelchel, Lisa – [velcsel lájza] angol 

When at Rome do as Romans do – [ven et róm dú ez rómenz dú] angol 

Where there’s a will there’s a way – [ver derz e vil derz e véj] angol 

Whewell – [hjúel] angol 

whig – [vig] angol 
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Whigham – [vigem] angol 

Whirlpool – [vörlpúl] angol 

whisky – [viszki] angol 

whist – [viszt] angol 

Whistler, James Abbot – [visztler dzséjmz ebot] angol 

Whitaker, Forest – [viteker foreszt] angol 

Whitby – [vitbi] angol 

Whitchurch – [vitcsörcs] angol 

White Dream – [vájt drím] angol 

Whitefield, Ann – [vájtfíld en] angol 

Whitefield, George – [vitfíld dzsordzs] angol 

White Glow – [vájt gló] angol 

Whitehall – [vájthól] angol 

Whitehall Theatre – [vájthól thietr] angol 

Whitehaven – [vájthéjvn] angol 

Whitehead, Alfred North – [vájthed elfred north] angol 

white lady – [vájt léjdi] angol 

White Lawn – [vájt lón] angol 

White, Patrick – [vájt petrik] angol 

Whitestone – [vájtsztóne] angol 

Whitewater – [vájtvóter] angol 

White, Willard – [vájt vilárd] angol 

White Wings – [vájt vingz] angol 

Whitfield, Beverly – [vitfíld bevörli] angol 

Whitman, Walt – [vitmen volt]; [… valt] angol 

Whitmore – [vitmór] angol 

Whitney, James – [vitni dzséjmz] angol 

Whitney-on-Wye – [vitni on váj] angol 

Whittaker, Edmund Taylor – [viteker edmond téjlor] angol 

Whittier, John Greenleaf – [vitier dzson grínlíf] angol 

Whittingeham – [vitindzsem] angol 

WHO lásd World Health Organization … 

Who’s Afraid of Virginia Woolf? – [húz efréjd av vördzsínja vulf] angol 

Who’s Who – [húzhú] angol 

Whyalla – [vájela] angol 

Whycombe – [vikom] angol 

Whyle – [vájli] angol 

Whymper, Edward – [vimper edvárd] angol 

Whyte, Whytt – [vájt] angol 

Wiązów – [vjonzuf] lengyel 

Wichita – [vicsita] angol 

Wickfield – [vikfíld] angol 

Wickham – [vikem] angol 

Wickward Flame – [vikvord fléjm] angol 

Widecombe – [vidikom] angol 

Widecombe Fair – [vidikom feer] angol 

Widerberg, Bo – [víderberj bú] svéd 
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widerdruck – [víderdruk] német 

Widor, Charles-Marie – [vidor sarl mari] francia 

Więcbork – [vjencbork] lengyel 

Wiechert, Emil – [víhert émil] német 

Wieck, Clara – [vík klára] német 

Wied-il-Luq – [ujed il luh] máltai 

Wieland, Christoph Martin – [víland krisztof martin] német 

Wieliczka – [vjelicska] lengyel 

Wielka Śniezńa – [vjelka snyeznya] lengyel 

Wieman, Carl – [vímen karl] angol 

Wien – [vín] német 

Wiener Neustadt – [víner najstatt] német 

Wiener Sängerknaben – [víner zengerknáben] német 

Wiener Wald – [víner vald] német 

Wieniawski, Henryk – [vjenyafszki henrik]; [*víniafszki, *vieniavszki …] lengyel 

Wieprza – [vjepsa] lengyel 

Wierzbica – [vjezsbica] lengyel 

Wiesbaden – [vízbáden] német 

Wiesel, Elie – [vízel éli] német 

Wiesenthal, Simon – [vízentál szimon] német 

Wieskötter, Tim – [víszkötter tim] német 

Wieża Ratuszowa – [vjezsa ratusova] lengyel 

Wiggins, Bradley – [viginz bredli] angol 

Wight – [vájt] angol 

Wijchen – [vejhen] holland 

Wijck, Thomas – [vejk tómasz] holland 

Wijnants, Jan – [vejnantsz jan] holland 

Wijnkoop, David – [vejnkóp dávid] holland 

Wiklund, Victor – [víklünd viktor] svéd 

Wilbur, Richard – [vilbör ricsárd] angol 

Wilcox – [vilkoksz] angol 

Wilde, Oscar – [vájld oszkár] angol 

Wilder, Thornton – [vájlder thornton] angol 

Wilhelmshaven – [vilhelmszháfen] német 

Wilkes, Charles – [vilksz csárlz] angol 

Wilkie, Davie – [vilki déjvi] angol 

Wilkins, Maurice Hugh Frederick – [vilkinz mórisz hjú frederik] angol 

Wilkins Micawber – [vilkinz mikóber] angol 

Wilkinson, Sir Geoffrey – [vilkinszon ször dzsefri] angol 

Willaert, Adrian – [villárt adrian] holland 

Willebroek – [villebruk] holland 

Willesden – [vilzden] angol 

Willette, Adolphe – [vilet adolf] francia 

William Booth – [viljem búth] angol 

William Kennett – [viljem kenet] angol 

William Legrand – [viljem lögrend] angol 

Williams, Abigail – [viljemz ebigéjl] an-gol 
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Williams, Bernard – [viljemz börnard] angol 

Williamsburg Bridge – [viljemzbörg bridzs] angol 

Williams, Caleb – [viljemz kéjleb] angol 

Williams, Cootie – [viljemz kúti] angol 

Williams, Pharrel – [viljemz ferel] angol 

Williams, Serena – [viljemz szirína] angol 

Williams, Tennessee – [viljemz teneszí] angol 

Williams, Venus – [viljemz vínosz] angol 

Williers, Christopher – [viljerz krisztofer] angol 

Willis, Bruce – [vilisz brúsz] angol 

Willo’s Violet – [vilóz vájolit] angol 

Willoughby – [vilobi] angol 

Willoughby Patterne – [vilobi petern] angol 

Willow Springs – [viló szpringz] angol 

Wills-Moody – [vilz múdi] angol 

Wilson, Edmund – [vilszon edmund]; [vilzon …] angol 

Wilson, Nancy – [vilszon nenszi]; [vilzon …] angol 

Wilson, Phil – [vilszon fil]; [vilzon …] angol 

Wilson, Simon – [vilszon szájmon; [vilzon …] angol 

Wilson, Thomas Woodrow – [vilszon tomasz vudró]; [vilzon …] angol 

Wiltshire – [viltsör] angol 

Wimbledon – [vimbldon] angol 

Wimereux – [vimörő] francia 

Winbergh, Gösta – [vínberj jöszta] svéd 

Winchelsea – [vincselszí] angol 

Winchester – [vincseszter] angol 

Winckelmann, Horst – [vinkelman horszt] német 

Windgassen, Wolfgang – [vindgasszen volfgang] német 

Windhoek – [vinthuk] afrikaans 

Windischgarsten – [vindisgárszten] német 

Windisch-Grätz, Alfred – [vindisgréc alfréd] német 

Windloek – [vintluk] holland 

Windsor – [vinzor]; [vindzor] angol 

Wine Lady – [vájn léjdi] angol 

Wingfield, Amanda – [vingfíld emenda] angol 

Winkelried – [vinkelríd] német 

Winnetou – [vinnetu]; [*vinettu] német 

Winslow – [vinzló] angol 

Winstanley – [vinsztenli] angol 

Winston-Salem – [vinszton széjlem] angol 

Winston Smith – [vinszton szmith] angol 

Winterbourne – [vinterbórn] angol 

Winter’s Tale, The – lásd The Winter’s Tale 

Winterswijk – [vinterszvejk] holland 

Winwick – [vinik] angol 

WIPO lásd World Intellectual Property … 

Wisconsin – [viszkonszin] angol 
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Wisdom and goodness to the vile seem vile – [vizdom end gudnisz tu dö vájl szím vájl] 

angol 

Wisdom, Norman – [vizdom normen] angol 

Wisely and slow; they stumble that run fast – [vájzli end szló déj sztambl det ran fászt] 

angol 

Wise, Robert – [vájz robert] angol 

Wisła – [viszla] lengyel 

Wismar – [vizmár] német 

Wissembourg – [viszambur] francia 

Wisteria venusta – [viszteria venuszta] latin 

Witham – [videm] v. [vitem] angol 

Witkiewicz, Stanisław Ignacy – [vitkjevics sztanyiszláv ignáci] lengyel 

Wittgenstein, Paul – [vitgenstejn paul] német 

Wivallius, Lars – [vivalliüsz lars] svéd 

Wiveliscombe – [viveliszkom] angol 

Wizard of Oz, The lásd The Wizard of Oz 

Wizernes – [vizern] francia 

Wizzair – [vizeer] angol 

Wlaschicha, Ekkehard – [vlasiha ekehárd] német 

Włocławek – [vloclavek] lengyel 

WMO lásd World Meteorological Organization 

Woburn – [vúbörn]; (utca, tér Londonban) [vóbörn] angol 

Wodehouse, Pelham Grenville – [vuthausz pelem grenvil] angol 

wódka żubrówka – [vutka zsubrufka] lengyel 

Woellke, Hans – [völke hansz] német 

Woensam, Anton – [vúnszam anton] holland 

Woestijne, Marie van de – [vusztejne mari fan dö] holland 

Wohllebe, André – [vóllébe andré] német 

Wojciechowski, Stanisław – [vojcsehofszki sztanyiszláv] lengyel 

Wojciesków – [vojcseszkuf] lengyel 

Wojewodztwo Rzeszówskie – [vojevoctvó zsesufszkje] lengyel 

Wojtyła, Karol – [vojtila karol] lengyel 

Wolcott – [vulkot] angol 

Woldingham – [vóldingem] angol 

Wolf, Christa – [volf kriszta] német 

Wolfe, Thomas – [vulf tomasz] angol 

Wolffia arrhiza – [volfia arríza] latin 

Wolf Larsen – [vulf lárszen] angol 

Wolfram von Eschenbach – [volfrám fon esnbah] német 

Wollaston – [vulaszton] angol 

Wollstonecraft, Mary – [vulsztonkráft meeri] angol 

Wolseley – [vulzli] angol 

Wolsey, Thomas – [vulzi tomasz] angol 

Wolsingham – [vulzingem] angol 

Wolsztyn – [volstin] lengyel 

Wolverhampton – [vulverhempton] angol 

Wolverton – [vulverton] angol 
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Woman of No Importance, A lásd A Woman of No Importance 

Wombwell – [vúmvel] angol 

Women in Love – [vimin in lav] angol 

Wonder, Steve – [vonder sztív] angol 

Wooburn – [vúbörn] angol 

Woodbridge, Todd – [vudbridzs tod] angol 

Woodbury – [vudböri] angol 

Woode, Jimmy – [vud dzsimi] angol 

Wood, Elijah – [vud ilájdzsa] angol 

Woodforde, Mark – [vutford mark] angol 

Woodhouse, Emma – [vuthausz emma] angol 

Wood, Natalie – [vud neteli] angol 

woodoo – [vudu] angol 

Woodring, Allan – [vudring elen] angol 

Woodroffe – [vudrof] angol 

Woodruff, John – [vudraf dzson] angol 

Woods Hole – [vudz hól] angol 

Woodsia ilvensis – [vudszia ilvenzisz] latin 

Woodvile – [vudvil] angol 

Woodward, Robert Burns – [vudvord robert börnz] angol 

Woodwardia radicans – [vudvardia radikansz] latin 

Woodworth, Robert Sessions – [vudvörth robert szesnz] angol 

Wooldridge, Harry Ellis – [vuldridzs heri elisz] angol 

Woolf, Virginia – [vulf vördzsínia] angol 

Woolley, Charles Leonard – [vuli csárlz lenárd] angol 

Woolliams – [vuljemz] angol 

Woolmark – [vulmárk] angol 

Woolsington – [vulzinkton] angol 

Woolverhampton – [vulverhemton] angol 

Woolwich – [vulidzs] angol 

Wootton Cupid – [vúton kjúpid] angol 

Worcester – [vuszter] angol 

Word for Windows – [vörd for vindóz] angol 

Word Perfect – [vörd pörfikt] angol 

word processing – [vörd proszeszing] angol 

Wordsworth, William – [vördszvörth viljem] angol 

workshop – [vörksop] angol 

World Council of Churches (WCC) – [vörld kaunszil av csörcsiz] angol 

World Food Council – [vörld fud kaunszil] angol 

World Health Organization (WHO) – [vörld helth orgenájzéjsn] angol 

World Intellectual Property Organization (WIPO) – [vörld intelektjuel properti 

orgenájzéjsn] angol 

World Meteorological Organization (WMO) – [vörld mítjorolodzsikel orgenájzéjsn] 

angol 

World Peace Council (WPC) – [vörld písz kaunszil] angol 

World Services International – [vörld szörvisziz intörnesnel] angol 

World Trade Center – [wörld tréjd szenter] angol 
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World Trade Organization – [vörld tréjd orgenájzéjsn] angol 

World Weather Watch (WWW) – [vörld veder vocs] angol 

World Wide Fund for Nature (WWF) – [vörld vájd fand for néjcsör] angol 

World Wide Web (WWW) – [vörld vájd veb] angol 

Woroszylski, Wiktor – [vorosilszki viktor] lengyel 

Worsborough – [vörzboró] angol 

Worsley – [vörszli] angol 

Worthington, Kay Frances – [vördington kéj fransziz] angol 

Wotherspoon – [vaderszpún] angol 

Wotton – [vuton] angol 

Wouk, Herman – [vauk hörmen] angol 

Wounded Knee – [vúndid ní] angol 

Wouters, Fransz – [vautersz fransz] holland 

Wouters, Rik – [vautersz rik] holland 

Wouwerman, Philips – [vauverman filipsz] holland 

Wo viel Licht ist, ist starker Schatten – [vó fíl liht iszt iszt starker satten] német 

Woyzeck – [vojcek] német 

Wozzeck – [voccek] német 

Wöhler, Friedrich – [vőler frídrih] német 

WPC lásd World Peace Council 

Wrangler – [rengler] angol 

Wrekin – [ríkin] angol 

Wren, Sir Christopher – [ren ször krisztofer] angol 

Wright, Beals – [rájt bílz] angol 

Wright, Frank Lloyd – [rájt frenk lojd] angol 

Wright, Richard – [rájt ricsárd] angol 

Wrightson, Bernard – [rájtszon börnárd] angol 

Wrigley’s – [rigliz] angol 

Wrocław – [vroclaf] lengyel 

Wroński, Józef – [vronyszki juzef] lengyel 

Wroxham – [rokszem] angol 

Wrythe – [rájd] angol 

Współczeszny Teatr – [fszpulcseszni teatr] lengyel 

Wszola, Jaciek – [fsola jacsek] lengyel 

Wunderlich, Fritz – [vunderlih fric] német 

wunschtraum – [vunstraum] német 

wurlitzer – [vurlicer] angol 

Wurmser, André – [vürmszer andré] francia 

Wussow, Barbara – [vusszó barbara] német 

Wuthering Heights – [vadering hájtsz] angol 

Würzburg – [vürcburg] német 

WWF lásd World Wide Fund 

WWW
1
 lásd World Wide Web 

WWW
2
 lásd World Weather Watch 

Wyandotte – [vájendot] angol 

Wyatt, Sir Thomas – [vájet ször tomasz] angol 

Wybicki, Józef – [vibicki juzef] lengyel 
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Wybrzeże Kościuszkowskie – [vibzsezse koscsuskofszkje] lengyel 

Wycherley, William – [vicserli viljem] angol 

Wycliffe, John – [viklif dzson] angol 

Wycombe – [vikom] angol 

Wygram – [vájgrem] angol 

Wyk, Arnold van – [vejk arnold fan] holland 

Wykeham – [vikem] angol 

Wyle, Noah – [vájl nóa] angol 

Wyler, William – [vájler viljem] angol 

Wylie, Elinor – [vájli elinor] angol 

Wyllie, Wylly – [vájli] angol 

Wyman, Bill – [vájmen bil] angol 

Wymondham – [vimondem] v. [vájmondem] angol 

Wynn, Ed – [vin ed] angol 

Wynne, Ellis – [vin elisz] walesi 

Wynyard – [vinjárd] angol 

Wyoming – [vájóming] angol 

Wysard – [vizárd] angol 

Wyśmierzice – [vismjezsice] lengyel 

Wysocki, Józef – [viszocki juzef] lengyel 

Wyspiański, Stanisław – [viszpjanyszki sztanyiszláf] lengyel 

Wyszyński, Stefan – [visinyszki sztefán] lengyel 
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X 
 

 

Xabregas – [sabregas] portugál 

Xagħra – [saara] máltai 

Xankändi – [hankendi] azeri 

Xanthoceras sorbifolium – [kszantocerasz szorbifólium] latin 

xanthocyanopsia – [kszanto-cianopszia] latin 

xanthomatosis – [kszantomatózis(z)] latin 

Xanthorhiza simplicissima – [kszantoríza szimplicisszima] latin 

Xanthorrhoea australis – [kszantorröa ausztrálisz]; [kszantorrea …] latin 

xanthosarcoma – [kszantoszarkóma] la-tin 

Xanthosoma violaceum – [kszantoszóma violáceum] latin 

Xemxija – [semsija] máltai 

Xenakis, Yannis – [kszenakisz jannisz] újgörög 

Xenopsylla cheopis – [kszenopszilla keopisz] latin 

xeranthemum – [xerantémum] latin 

Xerez – [heresz] spanyol 

Xerocomus chrysenteron – [kszerokomusz krizenteron] latin 

Xeronema callistemon – [kszeronéma kallisztemon] latin 

xerophagia – [kszerofágia] latin 

xerophthalmia – [kszeroftalmia] latin 

xerophthalmus – [kszeroftalmusz] latin 

Xerophyllum tenax – [kszerofillum tenaksz] latin 

Xerri – [serri] máltai 

Xewkija – [seukija] máltai 

Xhehani, Kostë – [dzsehani koszt] albán 

Xhuvani, Alexandër – [dzsuvani alekszandr] albán 

Ximena – [himena] spanyol; [kszimena] francia 

Xingu – [singu] portugál 

xiphoidalgia – [kszifoidalgia] latin 

Xirinacs, Olga – [sirinaksz olga] katalán 

Xlendi – [slendi] máltai 

Xochimilco – [hocsimilkó] spanyol 

Xsara – [kszara] mesterséges 

Xuan Binh – [szvan biny] vietnami 

Xuan Diêu – [szvan zieu] vietnami 

Xuan Trinh – [szvan csiny] vietnami 
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Xwieni – [sujeni] máltai 

Xylocopa violacea – [kszilokopa violácea] latin 

Xylodrepa quadripunctata – [kszilodrepa kvadripunktáta] latin 
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Y 
 

 

Yalding – [jólding] angol 

Yale – [jéjl]; [jél] angol 

Yalow, Rosalyn Sussman – [jéjló rozelájn zaszmen] angol 

Yamaguchi Seishi – [jamagucsi szeisi] japán 

Yamaha – [jamaha] japán 

Yamoussoukro – [jamuszukró] francia 

Yañez – [janyesz] spanyol 

Yankee Doodle – [jenki dúdl] angol 

Yankee Stadium – [jenki sztéjdiom] angol 

Yanne, Jean – [jann zsan] francia 

yard – [járd] angol 

Yarmouth – [jármoth] angol 

Yaşar Kemal – [jasar kemál] török 

Yaxchilán – [jascsilán] spanyol 

Ybbs – [üpsz] v. [ipsz] német 

Ybl – [ibl] magyar 

Ychoux – [isu] francia 

Ydigoras Fuentes, Miguel – [idigorasz fuentesz migel] spanyol 

Yealmpton – [jempton] angol 

Yeates – [jéjtsz] angol 

Yeatman – [jítmen] angol 

Yeats, William Butler – [jéjtsz viljem batler] angol 

Yell Sound – [jel szaund] angol 

Yellow Hammer – [jeló hemer] angol 

Yellow, John Hughes – [jeló dzson hjúz] angol 

Yellowstone – [jelósztón] angol 

yen – [jen] japán 

Yeni Asir – [jeni aszir] török 

Yeniköj – [jeniköj] török 

Yenne – [jenn] francia 

yeoman – [jómen] angol 

Yeovil – [jóvil] angol 

Yepes, Narciso – [jepesz narsziszó] spanyol 

Yerkes, Robert Mearns – [jörkíz robert mírnz] angol 

Yerma – [jerma] spanyol 
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Yerres – [jer] francia 

Yersinia – [jerszinia] latin 

Yeşilırmak – [jesilirmak] török 

Yèvre – [jevr] francia 

Yilmaz, Mesut – [jilmaz meszut] török 

Ylemaa – [ülemá] finn 

Ylivieska – [ülivieszka] finn 

Yli-Vuokki – [üli vuokki] finn 

YMCA lásd Young Men’s Christian … 

Yniold – [iniol] francia 

Yoccoz, Jean-Christophe – [jokó zsan krisztof] francia 

Yokomitsu Riichi – [jokomicu riicsi] japán 

Yolland, Arthur – [jolend ártur] angol 

Yomesan – [jomeszan] mesterséges 

Yoncali – [jondzsali] török 

Yonkers – [jonkerz] angol 

Yonne – [jonn] francia 

Yorick – [jorik] angol 

York – [jork] angol 

York Minster – [jork minszter] angol 

Yorkshire terrier – [jorksír terier] v. [jorksör …] angol 

Yosemite – [jószemiti] angol 

Yoshikawa Eiji – [josikava ejidzsi] japán 

You cannot teach an old dog new tricks – [ju kenot tícs en óld dog njú triksz] angol 

You Can’t Go Home Again – [ju kánt gó hóm egéjn] angol 

Youghal – [jól] ír 

Youmans – [júmensz] angol 

Young Design Studio – [jang dizájn sztjúdió] angol 

Young, Edward – [jang edvárd] angol 

Young, John Watts – [jang dzson votsz] angol 

Young Men’s Christian Association (YMCA) – [jang menz kriszcsen eszószjésn] angol 

Young, Terence – [jang terensz] angol 

Yourcenar, Marguerite – [jurszönár margörit] francia 

Ypäjä – [üpeje] finn 

yperit – [iperit] mesterséges 

Ypern – [űpern]; [ípern] német 

Ypres – [ipr] francia 

Ypsilanti – [ipszilandi] újgörög 

Yquem – [ikem] francia 

Yrigoyen, Hipólito – [irigojen ipolitó] spanyol 

Yrjöle, Paavo – [ürjöle pávó] finn 

Ysaÿe, Eugène-Auguste – [iszáji özsen ogüszt]; [izáji …] francia 

Yser – [iszer] francia 

Yseult – [iző] francia 

Yssingeaux – [iszenzsó] francia 

Ystad – [űsztád] svéd 

Yucatán – [jukatán] spanyol 
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Yucca aloifolia – [jukka aloifólia] latin 

Yukon – [júkon] angol 

Yunus Emre – [junusz emre] török 

yuppie – [japi] angol 

Yuste – [juszte] spanyol 

Yusuf Has Hacib – [juszuf hasz hadzsib] török 

Yücel – [jüdzsel] török 

Yvain ou le chevalier au lion – [iven u lö sövaljé o lion] francia 

Yvaral, Jean-Pierre – [ivaral zsan pjer] francia 

Yverdon – [iverdon] francia 

Yvetot – [iftó] francia 

Yvonne Arnaud – [ivonn arnó] francia 

Yvonne de Galais – [ivonn dö gale] francia 

Yvré – [ivré] francia 

Yxart, Josep – [isart zsoszep] katalán 

Yzeure – [izőr] francia 
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Z 
 

 

Zaandam – [zándam] holland 

Zaanstad – [zánsztad] holland 

zabaglione – [cabaljóne] olasz 

Zabala, Juan Carlos – [szavala huan karlosz] spanyol 

Zabaleta, Nicanor – [szavaleta nikanor] spanyol 

Ząbkowice – [zompkovice] lengyel 

Zabriskie Point – [zabriszkje pojnt] an-gol 

Zabrze – [zabzse] lengyel 

Zacatecas – [szakatekasz] spanyol 

Zaccagni, Bernardino – [cakkannyi bernardínó] olasz 

Zaccaria, Nicola – [cakkária nikola] olasz 

Zách – [zács] magyar 

Zachanassian, Claire – [cahanasszian kler] német 

Zacharias, Christian – [cahariasz krisztian] német 

Zaches – [cahesz] német 

Zadkine, Ossip – [zadkin oszip] francia 

Zagórze Śląskie – [zaguzse slonszkje] lengyel 

Žagubica – [zsagubica] szerb 

Zagrabie, Giovanni da – [cagrábje dzsovanni da] olasz 

Zahlbruckner – [cálbrukner] magyar 

Zahn, Friedrich – [cán frídrih] német 

Zaïre – [zajir]; [zaire] francia 

Zalaffi, Margherita – [calaffi margerita] olasz 

Zalamea – [szalamea] spanyol 

Zambelli – [cambelli] olasz 

Zamenhof, Ludwik – [zámenhof ludvik] lengyel 

Zamfirescu, Duiliu – [zamfireszku dujliu] román 

Zamora – [szamora] spanyol 

Zamość – [zamoscs] lengyel 

Zamoyski, Jan – [zamojszki jan] lengyel 

Zampa, Luigi – [campa luídzsi] olasz 

Zampanò – [campanó] olasz 

Zampieri, Domenico – [campjeri domenikó] olasz 

Zampori, Giorgio – [campori dzsordzsó] olasz 

Zancanaro, Giorgio – [cankanáró dzsordzsó] olasz 
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Zandomeneghi, Federico – [candomenegi federíkó] olasz 

Zandonai, Riccardo – [candonáji rikkardó]; [*candonáj…] olasz 

Zane, Billy – [zéjn bili] angol 

Zanelli, Angelo – [canelli andzseló] olasz 

Zantedeschia aethiopica – [zantedeszkia etiópika] latin 

Zanthoxylum simulans – [zantokszilum szimulansz] latin 

Zanussi, Krzysztof – [zanusszi ksistof] lengyel 

Zapata, Emiliano – [szapata emiljánó] spanyol 

zapateado – [szapateádó] spanyol 

Zapędzki, Józef – [zapencki juzef] lengyel 

zapfenstreich – [capfenstreih] német 

Zappa, Frank – [zepa frenk] angol 

Zaragoza – [szaragosza] spanyol 

Zaragüeta – [szaragveta] spanyol 

Zarlino, Gioseffo – [carlínó dzsozeffó] olasz 

Zar und Zimmermann – [zár und cimerman] német 

Žáry, Štefán – [zsári stefán] szlovák 

Zarza la Mayor – [szarsza la major] spanyol 

zarzuela – [szarszuela] spanyol 

Zauberflöte, Die lásd Die Zauberflöte 

Zauner, Franz Anton – [cauner franc anton] német 

Zavattari, Ambrogio – [cavattári ambrodzsó] olasz 

Zavattini, Cesare – [cavattíni csezáre] olasz 

Zaventem – [záfentem] holland 

Zawiercie – [zavjercse] lengyel 

Zbiory Czartoryskich – [zbjori csartoriszkih] lengyel 

Zboinska-Ruszkowska, Helena – [zbojnszka ruskofszka helena] lengyel 

Ždiár – [zsgyár] szlovák 

Zea mais – [zea maisz] latin 

Żebruġ – [zebrudzs] máltai 

Zebrzydowice – [zebzsidovice] lengyel 

Zecchi, Carlo – [cekki karló] olasz 

zecchino – [cekkínó] olasz 

Zeebrugge – [zébröhe] holland 

Zeeman, Pieter – [zéman píter] holland 

Zeffirelli, Franco – [ceffirelli frankó] olasz 

Zehrfuss, Bernard – [zerfüsz bernár] francia 

Zehrt, Monika – [cért mónika] német 

Zeichner, Franz – [cejhner franc] német 

Žeimelis – [zsejmelisz] litván 

Zeiss, Carl – [cejsz karl] német 

Zeitblom, Serenus – [cejtblóm zerénusz] német 

Zeitz – [cejc] német 

Zekkai Chushin – [zekkai csusin] japán 

Żelazowa Wola – [zselazova vola] lengyel 

Zell am See – [cell am zé] német 

Zell am Ziller – [cell am ciller] német 
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Zeller, Carl – [celler karl] német 

Zeller, Richard – [celler rihárd] német 

Zellweger, Renée – [celvéger röné] német; [zelvéjger rönéj] angol 

Zelotti, Giambattista – [celotti dzsambattiszta] olasz 

Zelter, Carl Friedrich – [celter karl frídrih] német 

Zenale, Bernardino – [cenále bernardínó] olasz 

Zeno Cosini – [dzénó koszíni] olasz 

Zephyranthes candida – [zefirantesz kandida] latin 

Zeppelin, Ferdinand von – [ceppelin ferdinand fon] német 

Zerbinetta – [cerbinetta] olasz 

Zerlina – [cerlína] olasz 

Zermatt – [cermatt] német 

Żeromski, Stefan – [zseromszki sztefán] lengyel 

Zerquera – [szerkera] spanyol 

Zesen, Philip von – [cézen filip fon] német 

Zeta-Jones, Catherine – [zíta dzsónz ketherin] angol 

Zetkin, Clara – [cetkin klára] német 

Zetterling, Mai – [szetterling máj] svéd 

Zetterström, Fredrik – [szetterstrőm frédrik] svéd 

Zeughaus – [cajghausz] német 

Zevi, Bruno – [dzévi brunó] olasz 

Zevio, Stefano da – [dzévió sztefanó da] olasz 

Žiar – [zsjár] szlovák 

Zichy – [zicsi] magyar 

Zicksee – [cikzé] német 

Zidane, Zinedine Yazid – [zidan zinedin jazid] francia 

Ziegenhain – [cígenhajn] német 

Ziegler, Ernst – [cígler ernszt] német 

Zieliński Jacek – [zselinyszki jacek] lengyel 

Zieliński, Jerzy – [zselinyszki jezsi] lengyel 

Zielona Góra – [zselona gura] lengyel 

Ziembiewicz – [zsembjevics] lengyel 

Ziemssen, Joachim – [címszen joáhim] német 

Zierikzee – [zírikzé] holland 

Zieser, Petra – [cízer petra] német 

Žiežmariai – [zsjezsmariaj] litván 

Zigeunerknabe – [cigajnerknábe] német 

Žilina – [zsilina] szlovák 

Žilinskaitė, Vytautė – [zsilinszkajtye vitautye] litván 

Zillertal – [cillertál] német 

Zimmermann, Verena – [cimmerman veréna] német 

Zimmermann, Walter – [cimmerman valter] német 

Zimmerwald – [cimmervald] német 

Zingarelli, Niccolò – [cingarelli nikkoló] olasz 

Zinkernagel, Rolf – [cinkernágel rolf] német 

Zinnia elegans – [cinnia elegansz] latin 

Zinnober – [cinnóber] német 
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Zinnowitz – [cinovic] német 

Zinsser, Hans – [cinszer hansz] német 

Zinzendorf – [cincendorf] német 

Ziółkowski, Szymon – [zsulkofszki simon] lengyel 

Zipernovsky, Zipernovszky, Zipernowsky – [cipernofszki] magyar 

Zipfer – [cipfer] német 

Zipser Willkür – [cipszer vilkűr] német 

Zirzen – [circen] magyar 

Zistersdorf – [ciszterszdorf] német 

Żiwiec – [zsivjec] lengyel 

Zizania aquatica – [zizánia akvatika] latin 

Žižka, Jan – [zsiska jan] cseh 

złoty – [zloti]; [*zlotyi] lengyel 

Zola, Émile – [zola emil] francia 

Żoliborz – [zsolibos] lengyel 

Zollikon – [collikon] német 

Zona Dantesca – [cóna danteszka] olasz 

Zona del Canal – [szona del kanal] spanyol 

zona haemorrhoidalis – [zóna hemorroidálisz] latin 

zoo – [zú] angol; [có] német 

zoom – [zúm] angol 

Zoppo, Marco – [coppó markó] olasz 

Zorn, Anders Leonard – [szorn anders leonárd] svéd 

Zorrilla y Moral, José – [szorrilja i morál hoszé] spanyol 

Zorro, João – [zorru zsuaun] portugál 

Zottegem – [zottéhem] holland 

Zotto, Antonio dal – [cottó antonjó dal] olasz 

Zoutkamp – [zautkamp] holland 

Zöllner, Johann Karl Friedrich – [cölner jóhan karl frídrih] német 

Zschirnstein – [csirnstejn] német 

Zschopau – [csópau] német 

Żubrówka – [zsubrufka] lengyel 

Zuccali, Enrico – [cukkáli enrikó] olasz 

Zuccarelli, Francesco – [cukkarelli francseszkó] olasz 

Zuccari, Federico – [cukkári federikó] olasz 

Zugspitze – [cúkspicce] német 

Zuider Kerk – [zöjder kerk] holland 

Zuiderzee – [zöjderzé] holland 

Zuiverloon – [zöjferlón] holland 

Žujović, Jovan – [zsujovics jovan] szerb 

Zukerman, Pinchas – [cukerman pinkasz] angol 

Zukor, Adolph – [cukor ádolf] német 

Żukrowski, Wojciech – [zsukrofszki vojcseh] lengyel 

Zukunftmusik – [cukunftmúzik] német 

Żuławski, Andrzej – [zsulafszki andzsej] lengyel 

Zuloaga, Ignacio – [szuloaga ignaszjó] spanyol 

Zumsteeg, Johann Rudolf – [cumstég jóhan rudolf] német 
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Zumstein – [cumstejn] német 

Zúñiga – [szunyiga] spanyol 

Zunzunegui – [szunszunegi] spanyol 

Župančič, Oton – [zsupancsics oton] szlovén 

zuppa di pesce – [cuppa di pesse] olasz 

Zurbarán, Francisco de – [szurbaran fransziszkó de] spanyol 

Zurbriggen – [curbriggen] német 

Żurrieq – [zurrijeh] máltai 

zuschlag – [zuslág] német 

Zündapp – [cündapp] német 

Zürich – [cűrih] német 

Zwack – [cvak] magyar 

Zweibrücken – [cvejbrükken] német 

Zweig, Stefan – [cvejg stefán] német 

Zwetschkenbaum, Schmul Leib – [cvecskenbaum smul lejb] német 

Zwickau – [cvikau] német 

Zwierzyniec – [zvjezsinyec] lengyel 

Zwiesel – [cvízel] német 

Zwijndrecht – [zvejndreht] holland 

Zwinger – [cvinger] német 

Zwingli, Ulrich – [cvingli ulrih] német 

Zwönitz – [cvőnic] német 

Życie Warszawy – [zsicsje varsavi] lengyel 

Zygaena corniolica – [zigéna korniolika] latin 

zygomaticofacialis – [zigómatiko-faciálisz] latin 

Zygomycetes – [zigomicetész] latin 

Zygoplenatum crinitum – [zigoplenátum krinitum] latin 

Zylis-Gara, Teresa – [zilisz gara teréza] lengyel 

Zymafluor – [zimafluór] mesterséges 

zymonematosis – [zimonématózis(z)] latin 

 

  



 

698 

 

KIEJTÉSI ÚTMUTATÓ NYELVEK SZERINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szótárunk több, mint harmincezer címszót tartalmaz, de ha kétszer vagy sokszor ennyit 

kínálna, akkor sem férne el benne minden név, amit az olvasó több-kevesebb joggal elvár-

hat tőle. És ha ez igaz a jelenleg ismeretes nevekre, még inkább igaz azoknak a közéleti 

szereplőknek, tudósoknak, művészeknek, sportolóknak és más hírességeknek a nevére, akik 

csak a szótár megjelenése után válnak majd közismertté. 

Ezért szeretnék ebben a függelékben némi eligazítást nyújtani azoknak, akik nem találják 

meg a szótárban az általuk éppen keresett címszót. A nyelvenként megadott betűrendes 

kiejtési magyarázat bárkit hozzásegíthet, hogy a szóban forgó nevet vagy megnevezést he-

lyesen vagy legalább elfogadhatóan mondja ki. E szűk listán túl ráadásként az olvasó kis 

portrét is kap az adott nyelv hangzásvilágáról, kiejtési gondjairól általában, valamint az 

elterjedtebb kiejtési hibákról. 

 

 

AFRIKAANS 

 

A Dél-afrikai Köztársaság hivatalos nyelve az angol mellett, tkp.’afrikai’ [afrikánsz], a 

dél-afrikai holland telepesek („búrok”) helyi nyelvhasználatában alakult ki a nyelvtani 

formák nagyfokú egyszerűsödése útján; a 19. század végétől tekinthető új, önálló nyelvnek. 

Helyesírása lényegében a holland irodalmi nyelv szabályait követi. 

 

 

ALBÁN 

 

Az indoeurópai nyelvcsalád ma már kihalt balkáni ágának egyetlen fennmaradt nyelve. 

Latin betűs írását 1908-ban vezették be. Névanyagából aránylag kevés számít 

közismertnek, bár az elmúlt egy-két évtized politikai eseményei némiképp ráirányították az 

albán népre a közfigyelmet. 

Hangzásvilága viszonylag közel áll a miénkhez, helyesírása következetes. 

 

ç    cs Çajupi [csajupi] 

dh mint angol then  d Dhërmi [dermi] 

ë (majdnem néma)   Tiranë [tiran] 

gj    gy Gjata [gyata] 

nj    ny Guranjaku [guranyaku] 

q     ty Sqiroi [sztyiroji] 
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rr    r Krrabë [krab] 

s    sz Siliqi [szilityi] 

sh    s Berisha [berisa] 

x    dz Xoxa [dzodza] 

xh    dzs Rexhep [redzsep] 

y    ü Kyçku [kücsku] 

zh    zs Librazhd [librazsd] 

 

Ismertetőjegyek 

 

Jellemző betűk és betűkapcsolatok: ç, ë, q (tehát nem qu!), ill. dh, sh, xh, zh. 
 
 

ANGOL 
 

Nincs még egy nyelv, amelynek a beszédhangjaival annyi gondja lenne a magyar 

ajkúaknak, mint az angol esetében! Elsőként persze a tanuláskor, de akkor is, amikor a 

megfelelő hanghelyettesítést keressük a köznyelvi kiejtés számára. Ennek tulajdonítható, 

hogy egyetlen más nyelvet sem övez annyi régi és új kiejtési babona minálunk, mint az 

angolt. 
 

A mássalhangzók közül aránylag kevéssel van probléma, de azok aztán ugyancsak 

nehezen megoldható problémák. 

Olvasóim aligha találják ki, melyik névnek a kiejtését látta jónak egy kézikönyv ilyen 

formában javasolni: [pősz]. 

Hát az ausztráliai Perth városáét! 

Ez a példa egyszerre két makacs tévedésre is rávilágít. 

Az első tévedés az, hogy a th zöngétlen hangját, amely pl. a thank, three, bath szavakban 

szerepel, a legjobb magyarul sz-nek ejteni. Pedig ez az alma messze esett a fájától. Az 

angol nyelvnek több dialektusa is van, ahol ez a beszédhang t-nek vagy hehezetes t-nek 

hangzik, de olyan, ahol sz-nek, aligha van egy is. Ezért jobb magyarul t vagy kissé hehezett 

t hanggal visszaadni, már csak azért is, hogy aki így hallja, azonosítani tudja a hallottat az 

írásban már jól ismert szóképpel. Mert ezt a felismerést sodorja veszélybe a [pősz], vagy ha 

például Thackeray író nevét [szekeré] formában hallja valaki. A szóban forgó hangot 

szótáramban mindig th-val (dőlt betűkkel) jelölöm. Aki mégis az sz ejtését találja jobbnak 

ilyen esetben, ám ejtse úgy, a megszokás mindenképp őt igazolja. 

A második félreértés itt az a vélekedés, hogy az r az angolban mássalhangzó előtt és szó 

végén néma. Pedig ez így nem pontos. Az r a brit angolban valóban nem perdül ilyenkor, 

de a nyelv megközelíti a kiejtés helyzetét, és ez hallható a beszédben is. (Ráadásul a szó 

végén mindig hangzik az r, ha a rá következő szó magánhangzóval indul.) Arról nem is 

szólva, hogy az amerikai angol igencsak vígan ropogtatja ugyanazokat az r-eket! Vagyis 

egy érvényes és igen fontos angol nyelvváltozatra hivatkozhatunk, ha magyaros r-t 

mondunk, s nem csekély többlet, hogy a hallgató is jobban felismeri a kiejtett nevet. Az 

említett Perth tehát ejthető úgy, ahogy írva van, vagy angolosabban [pörth] alakban. 

Az angol th egyébként jelölhet egy zöngés hangot is, amely a that, with, mother 

szavakban hallható. Ennek ejtését régebben [dz] formában ajánlották, ma pedig többnyire 

összekeverik a zöngétlen alakkal, és könnyeden [sz]-t kínálnak helyette is. Pedig a kérdéses 

hang az előbbitől igencsak különbözik, viszont nem áll nagyon messze a magyar d-től. Épp 
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ezért a legjobb akként ejteni, Galsworthy angol író nevét például [golzvördi] alakban (nem 

pedig [gelszvőszi]-nek, ahogy világirodalmi lexikonjaink javallják). 

Furcsa továbbá a l viselkedése az -alk betűcsoportban, főleg a stalk, talk, walk igék 

esetében: többnyire nem hangzik: [sztók, tók, vók]. Én határozottan állítom, hogy nevek 

ejtésében ezt a hangfogyatkozást nem kötelező magyarul megjelenítenünk, és például 

Walkert nyugodtan mondhatjuk [volker] vagy Peter Falk nevét [píter folk] formában – már 

csak azért is, mert Falkland angolul bizony [folklend] gyanánt hangzik, és a balk is 

elfogadható [bolk] alakban! Muszáj hát nekünk az angolnál angolabbnak lennünk? 

Viták tárgya régtől a w: ez az angolban félhangzós u, amely belesimul a következő 

magánhangzóba. Nos, ha u, hát legyen u, tartották régen, és Wilsont így akarták ejtetni: 

[uilzon]. Csakhogy a szó így két szótagosról három szótagosra duzzad, ami alapos mellé-

fogás. Sokkal jobb a két szótagot megtartani, és a nyelvünkben nem létező félhangzót a 

hozzá eléggé hasonló v-vel helyettesíteni: [vilzon] – ma egyébként már többnyire így is 

javasolják. 

 

A magánhangzók terepén is akad néhány csapda. 

Az egyszerű, egyelemű magánhangzók közül a but, cup, sun jellegzetes hangja ismeretlen 

a mi nyelvünkben; régebben ö-nek érezték, ezért honosodott meg a löncs, piköp, rös és 

néhány hasonló szóalak; ma általánosan a használatos helyette, tehár Hunt, Hull [hant, hal]. 

A zárt e (set, breast, pen) és a nyílt e (bat, bag, sad) között a magyarban csak egyes 

nyelvjárások tesznek különbséget, így mindkettő helyén egyszerű e hangot ejtsünk. Az a-

féle hangok köre az art, past, branch nyílt hosszú hangjára korlátozódik, ezt gondtalanul 

ejthetjük á-nak. Az i-félékből kettő van: nyílt rövid, mint hit, big, chick, és zárt hosszú, 

mint see, heat, mien; a magyarban egyszerűen i, illetve í formában adhatók vissza. Eléggé 

hasonló a helyzet az o-féle hangokkal, ahol nyílt rövid van, mint hot, lock, stop, és zárt 

hosszú, mint sauce, saw, talk, magyarul o, illetve ó állhat helyettük, valamint az u-félékkel, 

amiből van nyílt rövid, mint put, book, full, és zárt hosszú, mint soon, rule, deuce, a 

kiejtésben u, illetve ú felel meg nekik. 

A fenti állítások azonban így csak a hangsúlyos szótagokra érvényesek, a hangsúlytalan 

szótagokban a leggyakrabban egy semleges vagy „sorvadt” magánhangzó jelentkezik 

legtöbbjük helyett. Nálunk általános szokás, hogy ezt a hangot ö-vel helyettesítik: [szkárbörö] 

(Scarborough), [ricsöd] (Richard), [csesztör] (Chester) és hasonlók. Pedig ez az angol hang 

semelyik magyar magánhangzóval nem azonos, így tehát az ö-vel sem, ezért állítom, hogy még 

mindig a legjobb megoldás azt a hangot használni helyette, amelyiknek a sorvadásából 

létrejött, hogy a hallgató jobban ráismerjen az írott alakra, tehát: [szkárboró, ricsárd, cseszter] 

stb. 

A kettőshangzók (diftongusok) között vannak egyszerűbb esetek. Amit a line, fly, bright 

szavakban ejtünk, az jó magyarul ájnak, amit a late, may, break szavakban, az pedig éj 

formán, míg a boy, loin, foil hangja helyett megteszi az oj. Még könnyebb eset a how, owl, 

out, mivel az ide ajánlott au természetes kettőshangzó a mi nyelvünkben is (autó, augusztus). 

Az első gond a stone, low, moan szavak kettőshangzójával akad, amely a sorvadó hangból 

megy át u-ba. Ezt akár öu, akár ou formában mondanánk, egy szótaggal megnyújtanánk a szót, 

amit jobb elkerülni. Ennél a kettőshangnál az ó a megoldás – habár kétségtelenül 

kényszermegoldás, mert ugyanezzel adjuk vissza a raw, saw, talk egyszerű magánhangzóját is. 

Még bajosabb az air, fair, stare, valamint a here, steer, bier, végezetül a sure, cure, 

brewer szavak háromféle diftongusának visszaadása. Mindezekben az e, i, illetve u hajlik át 

a sorvadó hangba. Mivel ezek szinte kizárólag az r hang előtt képződnek, magyarban az -er,  
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ír, illetve  -úr hangkapcsolattal lehet helyettesíteni őket. 

Ez a bevezetés azért is nyúlt ily hosszúra, mert nálunk az angol a legtöbbek által ismert, 

sokak esetében az egyetlen ismert idegen nyelv, ráadásul, mint a fentebbiekből kiviláglik, 

hangrendszerében talán a miénktől a leginkább eltérő nyelv, ezért rajta lehet a legjobban 

példázni a hanghelyettesítés problematikáját. 

Az alábbi lista is szokatlanul hosszú és bonyolult lesz, ráadásul szem előtt kell tartanunk, 

hogy az angol kiejtésben ritka az olyan szabály, amely alól ne volna akár több kivétel is. Az 

angol nyelv helyesírása ugyanis a legmesszebb áll a következetességtől, makacsul őrzi a 

korábbi évszázadok kaotikus írásmódjának a legkülönfélébb változatait. Nem véletlen, 

hogy az anyanyelvűeknek készült angol szótárak is gondosan megadják minden szónak és 

névnek a helyes kiejtését. 

 

a hgs1 zárt szótagban  e Black [blek] 

 hgs nyílt szótagban éj  Bates  [béjtsz] 

 hgst2 szótagban néha i Margate [márgit] 

 r előtt   á Hardy [hárdi] 

 ld, llb, llc előtt  ó Aldridge, Allbright, Allcott [óldridzs ólbrájt ólkot] 

ai    éj, e Braine, said [bréjn szed] 

au, aw    ó Austin, Rawlings [ósztin rólingz] 

ay    éj Gray [gréj] 

c e, i, y előtt  sz Cecily [szeszili] 

 e, i + mgh3 előtt  s Ocean, Patricia [ósn petrisa] 

 egyébként  k Catesby [kéjtszbi] 

ch    cs Churchill [csörcsil] 

dg mshg4 előtt  dzs Bridgwater, Dodgson [bridzsvóter dodzsszon] 

e hgs zárt szótagban  e Benny [beni] 

 hgs nyílt szótagban  í, e Bede, Megan [bíd, megen] 

 hgst szótagban  i Ernest [örniszt] 

ea    í, e, éj Heany, Headlam, Breakspear 

     [híni hedlem bréjkszpír] 

ee    í Lee [lí] 

ei    í, áj Sheila, Eileen [síla ájlín] 

er mshg előtt többnyire ör Bertie [börti] 

eu, ew    ú, jú Reuben, Tewksbury [rúbin tjúkszböri] 

ey    áj, éj, í Eyton, Greylock, Seymour [ájton, gréjlok, szímór] 

 szó végén  i Hartley [hártli] 

g e, i előtt gyakran  dzs George, Ginger [dzsordzs dzsindzser] 

 ritkábban   g Gerschwin, Gilbert [görsvin gilbert] 

 egyébként  g Gregory [gregori] 

gh mshg előtt, szó végén néma Brighton, Leigh [brájton lí] 

 két mgh között  h Gallagher [geleher] 

gu e, i előtt   g Guernsey, Guinness [görnzi ginisz] 

                                                 
1 Hangsúlyos. 
2 Hangsúlytalan. 
3 Magánhangzó. 
4 Mássalhangzó. 
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i hgs nyílt szótagban  áj, i Miles, Miniver [májlz miniver] 

ie    í, i Fielding, Abercrombie [fílding ebörkrambi] 

ir mshg előtt  ör Birmingham [börmingem] 

j    dzs Jimmy, Julian [dzsimi dzsúljen] 

kn szó elején  n Knightbridge [nájtbridzs] 

o zárt szótagban  o Foster, Peacock [foszter píkok] 

 hgs nyílt szótagban  ó Loman, Toby [lómen tóbi] 

oa    ó Roanoke [rónók] 

oe    ó Roehampton, Roscoe [róhempton roszkó] 

 latin eredetű nevekben í Phoebe, Phoenix [fíbi fíniksz] 

oo    u, ú, ó Cook, Doomsday, Roosevelt [kuk, dúmzdéj rózevelt] 

ou    a, au, ó, ú   Doubleday, Mountjoy, Blougram, Ouseley 

     [dabldéj, mauntdzsoj, blógrem, úzli] 

ow    au, ó Downing, Mowbray [dauning móbréj] 

ph    f Phoenix [fíniksz] 

qu    kv Queensland [kvínzlend] 

r mshg előtt és szó végén r (lásd fenn, bevezető) 

s    sz, z Salisbury [szólzböri] 

 i + mgh előtt  s, zs Russia, Asia [rasa éjzsa] 

sh    s Shylock, Ashley [sájlok esli] 

t i + mgh előtt  s Gratian [gréjsn] 

th    th (sz) (lásd fenn, bevezető) 

u zárt szótagban  a Blunt [blant] 

 hgs nyílt szótagban  ú, jú Hume [hjúme] 

 b után néha  u Bulwer, Bush [bulver bus] 

 r + mshg előtt  ö Turner [törner] 

w    v Waverley [véjvörli] 

 mgh előtt, szó végén  (lásd aw, ew, ow) 

wh    v Whigham [vigem] 

y    j   Yeats, Royce [jéjtsz rojsz] 

 

Az angol nyelv általános ismertsége hozza magával azt a veszélyt, hogy akik kizárólag 

vagy legfőképp ebben a nyelvben otthonosak, ennek a kiejtési szabályai alapján mondanak 

ki más nyelvekből való neveket is. A kiejtési útmutató elején már említettem a francia 

Eugène Scribe esetét, de más franciák is kerültek bajba Ernest keresztnevük miatt, 

amelyet többnyire [örniszt] formában ejtenek [erneszt] helyett, míg a német Humperdinck 

[hampördink], a spanyol Fierabras pedig [fájröbresz] alakra torzul, helyesen [humper-

dink], illetve [fjerabrasz]. 
 

Ismertetőjegyek 
 

Gyakori betűkapcsolatok: aw, ew, ow, ch, gh, sh, th, wh. Jellemző még a w és v 

párhuzamos használata. 
 
 

AZERI 
 

Azerbajdzsán hivatalos nyelve; amikor a Szovjetunió felbomlása folytán önálló állam 
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lett, az addigi cirill írást latin betűsre cserélte. Lényegében a közeli rokon nyelv, a török 

betűkészletét vette át, de további betűket adott hozzá, néhányat pedig kissé eltérő 

hangértékkel használ. 

ä    e Kängärli [kengerli] 

c    dzs Gäncä [gendzse] 

ç    cs Bolçali [bolcsali] 

ğ mshg előtt  néma  Ağcabädi [ádzsabedi] 

 másutt   gh Asaghi [aszaghi] 

ı.     i Ucarlı [udzsarli] 

q szó elején  k Quşcu [kusdzsu] 

 másutt   g Beyleqan [bejlegan] 

s    sz Salyan [szaljan] 

ş    s Saruşen [szarusen] 

x    h  Xanlıq [hanlig] 

y    j Yaşma [jasma] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A sokban hasonló írású töröktől az ä, q és x betűk jelenléte különbözteti meg az azeri 

szöveget. 

 

 

CSEH 

 

A nyugati szláv nyelvek csoportjába tartozik, legközelebbi rokona a szlovák, amellyel a 

helyesírás több közös vonása is összekapcsolja, távolabbi rokona a lengyel, de ennek 

írásmódja igencsak eltérő. 

A cseh nyelv hangrendszere igen közel áll a miénkhez. Egyetlen cseh hang okoz gondot 

kiejtésben is, átírásban is, mégpedig az ř betűvel jelölt hang. Ebben egy alig perdülő r olvad 

össze a rákövetkező zs-vel. Jobb híján ezt mi rzs formában írjuk át: Dvořák [dvorzsák], 

habár az egyetlen mássalhangzóból így kettő lesz. 

A cseh hangzásvilága egy fontos vonásban üt el a miénktől: felettébb kedveli a 

mássalhangzók torlódását. Mi több, két ún. folyékony mássalhangzót (l, r) egyenest 

magánhangzóként kezel, azaz szótagot alkot velük: Plzeň, Vrchlický [plzeny vrhlickí]. 

Ezek a vonások a szlovákra is jellemzők.  

A magánhangók ékezése, akárcsak a magyarban, a hosszúságot jelöli. 

 

č     cs Čapek [csapek] 

ch    h Chelčický [helcsickí] 

ď, Ď     gy ďábel [gyábel] 

ě     je Němcová, Mělník [nyemcová, mjelník] 

ň     ny Plzeň [plzeny] 

ř     rzs Jeřábek [jerzsábek] 

s    sz Masaryk [maszarik] 

š     s Benešov [benesov] 

ť, Ť    ty Uhnošť [uhnosty] 

ů     ú Rosůlek [roszúlek] 
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y, ý    i, í Lysohorský [liszohorszkí] 

ž     zs Žižka [zsiska] 

 

Ismertetőjegyek 

 

Az úgynevezett mekcsennel ellátott betűk, a č, š és ž miatt a cseh írást az első pillantásra a 

latin betűs délszláv nyelvekkel, tehát a horváttal és szlovénnal is össze lehet téveszteni, sőt 

ezek a lettben és litvánban is előfordulnak, ám a ď, ň, ť és az ékezetes magánhangzók 

jelenléte esetén már csak a cseh és a szlovák jöhet szóba. Ha ezekhez még a ě, ř és az ů 

valamelyikét is megpillantjuk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy cseh névre akadtunk. 

 

 

DÁN 

 

A germán nyelvcsaládban markánsan különálló skandináv nyelvi ághoz tartozik. Ezen 

belül a kontinentális csoport tagja a norvég és a svéd társaságában, ezek ugyanis sok közös 

vonásban különböznek a földrajzilag is távol eső Izland nyelvétől. 

A dán viszont e szűkebb hármason belül is feltűnően elkülönül hangrendszerének egy 

sajátságával. Ez a sajátság pedig az, hogy a zöngétlen zárhangok (p, t, k) zöngétlenné 

gyengülnek (b, d, g), a zöngések pedig (főleg d, g) sok beszédhelyzetben teljesen eltűnnek 

a kiejtésből. 

 

a     a, á Anders, Abilgaard [andersz ábilgór] 

aa, å     ó Aalborg, Aarestrup [ólbor óresztrub] 

æ     e, é Brække, Æbeltoft [brege ébeldoft] 

ch     g Blicher, Tycho [blíger tíge] 

 idegen szavakban  s Charlottenlund [sarlodenlun] 

d l, n, r után, t, s előtt  néma Roald, Billund, Gaard, Godthåb, Vadskiær 

     [roal billun gór gothób vaszker] 

e szóvégen, több mshg után néma Bonnelycke [bonnelög] 

eg, ej    áj Bregen, Kongevej [brájen kongeváj] 

g t előtt   h Faksebugt [fagszebuht] 

 szó végén  néma Bjørnvig [björnvi] 

 két mgh között  j Thöger [tőjer] 

hj    j Hjelmslev [jelmszleu] 

hv    v Hvannasund [vannaszun] 

ie mshg után  e Nielsen, Kierkegaard [nelszen kergegór] 

j b, k után   néma Rifbjerg, Kjellerup [rivber kellerob] 

k  s, r után   g Rask, Kirkeby [raszg kirgebű] 

kk    g Brække [brege] 

ø     ö, ő Bødtcher, Sørensen [bödger szőrenszen] 

øv    au Hvidøvre [vidaure] 

s    sz Steen [szdén] 

sch 

t s után   d Nysted, Steen [nüszde szdén] 

u p,  b előtt   o Kjellerup [kellerob] 

v  mshg előtt, szóvégen u København, Fjerritslev [kőbenhaun feridszleu] 
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y    ű Fyn [fűn] 

 két v. több mshg előtt ö Lyngby [löngbű] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A skandináv nyelvekben, az izlandi kivételével, mindenütt megtalálható az å betű (a ko-

rábbi aa helyett), ám ha emellett felbukkan az æ vagy ø is, akkor a svéd kizárható, de a dán 

mellett a norvég is szóba jöhet. Mivel e két nyelv írása igen hasonló (a 19. század dereka 

előtt ugyanis teljesen azonos volt), ám kiejtésmódjuk eléggé eltér, fontos megfigyelni a 

csekélyke különbségeket. 

Ahol a dán személynevek mindig -sen végződésűek (Pedersen), a norvégban gyakori a 

son (Bjørnson).  A dánban nagy a túlsúlya a b, d, g betűknek, a norvégban viszont ezek 

helyén gyakori a p, t, k, pl. dán kage, bog, flyde, gabe norvég megfelelői kake, bok, flyte, 

gape. A helynevekben a dánra jellemző ø végződés a norvégban mindig øy (sziget). A 

dánban tipikus, a norvégban ritka a -rup végződés városok nevében. 

 

 

ÉSZT 

 

Észtország a három balti állam egyike, de nem mindenki tudja, hogy nyelvében semmi 

köze a másik kettőhöz (ezekről bővebben lásd a litván nyelvnél). Az észt finnugor nyelv, 

tehát a mi nyelvrokonunk is, de ennél jóval közelebb áll északi szomszédja, Finnország 

nyelvéhez. 

Hangrendszere rokon a miénkkel is, különbséget tesz hosszú és rövid magánhangzók 

között. Helyesírása következetes (mellesleg a finn volt a modellje). Mellékjeles betűje nem 

sok van, a magánhangzó hosszúságát a betű megkettőzésével jelöli. 

 

aa    á Tammsaare [tammszáre] 

ä    e Männik [mennik] 

ee    é Peegel [pégel] 

ii    í Liives [lívesz] 

õ     ü Võru [vüru] 

öö    ő Sööt [szőt] 

s    sz Sikemäe [szikemee] 

uu    ú Kuusberg [kúszberg] 

ü    ü Sütiste [szütiszte] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A finntől, amely ugyancsak használja az ä, ö betűket és a kettőzött magánhangzókat, 

igazában az õ és az ü révén lehet az észtet megkülönböztetni. 

 

 

FINN 

 

A legnagyobb nyelvrokonunk (beszélőinek számát tekintve), és különféle okokból a 

legismertebb is. A finn őrizte meg a leghűbben annak az alapnyelvnek a vonásait, amely a 
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finnugor nyelvcsalád őse lehetett (és a magyar esett a legmesszebb tőle). Teljesen 

hiányoznak belőle a zöngés zár- és réshangok (b, d, g, z, zs), még a c, cs is, mégis 

kellemes, jó hangzású nyelv. Hangjai kiejtési gondot alig okoznak. Mivel köznyelvünk nem 

tud különbséget tenni a zárt és nyílt e hang között, a finnek egyedül ezt a vonását nem 

tudjuk visszaadni (itt az e a zárt, ä a nyílt e). 

 

aa    á  Hellaakoski [hellákoszki] 

ä    e Setälä [szetele] 

ää    ee Sillanpää [szillanpee] 

ii     í Siippainen [szíppajnen] 

uu    ú Tuuri [túri] 

y    ü Jyväskylä [jüveszküle] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A finn íráskép legszembetűnőbb vonása a kettős magánhangzók sokasága, valamint az ä és 

y szereplése; a hasonló képet mutató észttől az utóbbi betű (y) jelenléte és az õ hiánya révén 

lehet a leginkább megkülönböztetni. 

 

FRANCIA 

 

A latin utódnyelvek egyike, világtörténelmi szerepét és kulturális fontosságát tekintve a 

legjelentősebb közöttük. A sok és mélyreható hangváltozás folytán a francia távolodott el 

leginkább a latintól mind hangzását, mind pedig írásmódját tekintve. Helyesírása majdnem 

olyan konzervatív, mint az angolé, egy hangnak olykor hat-hétféle írásmódja is van. Ennek 

ellenére hatalmas előnye az angollal szemben, hogy ez a helyesírás következetes: azonos 

betű vagy betűcsoport azonos helyzetben majdnem mindig azonos hangot jelöl. 

A francia beszédhangok többsége eléggé jól visszaadható valamely magyar hanggal. 

Egyedül az orrhangú magánhangzók idegenek nyelvünktől. Az a, e, o orrhangú párjait 

kénytelenek vagyunk an, am; en, em illetve on, om betűkapcsolatokkal megjeleníteni. 

 

a, à, â    a   Pascal, Pâques [paszkal pak] 

aen     an Caen [kan] 

ai, aî    e Aimon, Lemaître [emon lömetr] 

ao, aô    ó Laobe [lób] 

aon    an Laon [lan] 

aôn    ón Saône [szón] 

au    o Audiberti [odiberti] 

ay     e Aymé, Épinay [emé epine] 

b szó végén  néma Coulomb [kulom] 

c e, i, y előtt  sz Cécile, Cyrano [szeszil sziranó] 

c egyébként  k Carcasson [karkaszon] 

ç     sz Besançon [bözanszon] 

ch    s Chaulot [soló] 

 görög eredetű nevekben k Charon, Christine [karon krisztin] 

d szó végén  néma Artaud [artó] 

e szó végén  néma Verlaine [verlen] 



 

707 

 nyílt hgst szótagban ö Lenôtre [lönotr] 

 egyébként  e Brest [breszt] 

è, é, ê     e Genève, Éluard, Prêtre [zsönev eluar pretre] 

ë     e Noël [noel] 

ei    e Peisson [peszon] 

eil    ej Creil [krej] 

er szó végén  é Roger [rozsé] 

eu    ö Creuzé [krözé] 

euil    öj Breteuil [brötöj] 

ey    ej Feydeau [fejdó] 

g e, i előtt   zs Genêt, Gide [zsöne zsid] 

 n, r után, szóvégen  néma Fribourg [fribur] 

 egyébként   g Lagrange [lagranzs] 

gn    ny Bretagne [brötany] 

gu e, i előtt   g Guémar, Guiscar [gemár giszkár] 

h    néma Honfleur, Guéhenno [onflőr geenó] 

î     i Nîmes  [nim] 

in, im mshg előtt, szó végén  en, em Scapin, Rimbaud [szkapen rembó] 

ll i után többnyire  j Mabillon [mabijon] (de -ville, Lille [vil lil]) 

ô     o   Dhôtel [dotel] 

oi    oa Loisy [loazi] 

ou, oû    u Doumergue [dumerg] 

oy    oa Troyes [troa] 

p szó végén  néma Guingamp [gengam] 

ph    f Douphol [dufol] 

q    k Queneau [könó] 

s m, n előtt, szó végén néma Solesmes, Dumesnil, Moulins 

     [szolem dümenil mulen] 

 egyébként  sz Soissons [szoaszon] 

 néha szó végén  sz Sens [szansz] 

sch    s Schéhadé [seadé] 

t szó végén  néma Seurat [szöra] 

 a -tion elemben  sz Nation [naszjon] 

u    ü Müsset [müsze] 

un   mshg előtt, szóvégen ön   Verdun [verdön] 

x két mgh között  z Auxerre [ozer] 

 szó végén többnyire néma Leroux [löru] 

 szó végén néha   ksz Aix [eksz] 

z szó végén többnyire néma Dumouriez [dümurié] 

 szó végén néha  z Berlioz [berlioz] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A franciát írásban elsőként a tompa, illetve kúpos ékezettel ellátott magánhangzók sokasága 

árulja el: à, è, â, ê, î, ô, û. Jellemző betűcsoportok: au, eu, eau, aux, eaux, a személynevek 

olykor Le-, La-, De-, Dela-, Du- kezdetűek, személy- és családnevek közt gyakori a de 

elem. 
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GÖRÖG 

 

I. Ógörög 

 

A görög nyelvnek úgyszólván a kezdetektől önálló írása van, ezért voltaképpen nem is 

tartozik szótárunk illetékességi körébe, mivel az akadémiai szabályzat szerint a nem latin 

írású nyelvek neveit eleve hangzásuk szerinti latin betűs átírásban kell közölni. Ám gya-

korlati okok folytán mégiscsak szükség van kiejtési eligazításra mind az ógörög, mind az 

újgörög nevek esetében. 

Az ógörög nevek latin átírásban kerültek az európai nyelvekbe, így a miénkbe is; 1954 

előtt minden kiadványban kizárólag így szerepeltek, és újabban megint felbukkannak a 

tudományos igényű szövegekben. A latin betűk hangértéke pedig nem mindig azonos a 

magyarokéval. Általában úgy jártam el, hogy első helyen az ókori görög kiejtést adtam meg 

– és ezzel együtt az érvényes görög írásmódot –, a latint csak akkor, ha a név abban vált 

igazán ismertté. 

 

ae    ai Aeetes [aiétész] 

c    k Cadmos [kadmosz] 

ch    kh Achates [akhatész] 

e    e, é Eetion [éetión] 

i néha   ei Pisistratus [peiszisztratosz] 

j mgh előtt   i Jason [iaszón] 

o néha   ó Comus [kómosz] 

 szó végén  ón Apollo, Plato [apollón, platón] 

oe    oi Oedipus [oidipusz] 

s    sz Sisyphus [sziszüphosz sziszifusz] 

us szó végén  osz Homerus [homérosz] 

y    ü Aeschylus [aiszkhülosz] 

 

II. Újgörög 

 

A modern görög nyelv ugyanazt az írást használja, lényegében változatlanul, amelyet 

elődje alkotott meg majd két és fél évezrede, csak épp az egy- vagy kétjegyű betűk 

hangértéke változott meg jelentősen. 

Idegenek számára a mai görögök maguk alkottak egy nemzetközi átírást, ezt lehet olvasni 

utcanévtáblákon, térképeken, útjelzéseken, és világszerte ezt használja a sajtó meg az 

idegenforgalmi kiadványok. Sajnos ez az írásváltozat igencsak következetlen, az ókori latin 

átírás és a mai kiejtésen alapuló fonetikus átírás elveit keresztezték benne a derék görögök a 

maguk számára is kiismerhetetlen módon. (Egy athéni utcát végigjárva ugyanaz az utcanév 

két- vagy háromféle latin írásváltozatban tűnik szemünkbe.) Az étát (η) hol átírják i-nek, 

hol nem, pl. Irene Papas, az ismert színésznő neve helyesen Irini Papas volna. Az ókori au, 

eu ˙(αυ, ευ) többnyire mai hangzása szerint jelenik meg: Nafplio, Lefkadia, az ou (ου) 

viszont változatlan maradt: Melina Mercouri (hogy a színésznőknél maradjunk), helyesen 

Mercuri volna. Ez a legnagyobb balfogása az átírási rendszernek, a szóban forgó 
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betűkombináció ugyanis sohasem hangzott [ou] gyanánt: 2400 évvel ezelőtt egyenest az u 

hang visszaadására hozták létre, és már az ókori rómaiak is akként írták át (Lycurgus = 

Lükurgosz). Hallani is aztán eleget a rádióban a Papadopoulosz, Dimitropoulosz ejtést! 

e   néha   i Irene, Delos [irini dilosz] 

g e, i előtt   j Agios, Egina, Georgiou [ajosz ejina jeorjiu] 

ou    u Omirou, Sounio [omiru szunio] 

s    sz Skiros [szkirosz] 

y    i Rethymno [rethimnó] 

 
 

HOLLAND 
 

A német közeli rokona, a történelmi Németalföldön beszélt ún. alnémet nyelvjárásokból 

fejlődött önálló nyelvvé a 12. század után. Lényegében azonos vele a Belgiumban beszélt 

flamand nyelv, és belőle fejlődött önálló nyelvvé a dél-afrikai afrikaans. 

Hangzását némiképp keménnyé teszi az erőteljes h hangok sokasága, 

magánhangzórendszere viszont elég gazdag és változatos. A zárt szótagban álló 

magánhangzó rövid, ha mégsem, azt a betű kettőzése jelzi. A hangsúlyos nyílt szótag 

magánhangzója mindig hosszú (a hangsúly leginkább az első szótagon van). 
 

aa, ae    á Daalberg, Aerts [dálberh ártsz] 

c  e, i előtt   sz Centraalstation, Citadel [szentrálsztaszjon szitadel] 

 egyébként   k Coster [koszter] 

ee    é Geertgen [hérthen] 

eew    éüv Leeuwenhoek [léüvenhuk] 

eu    ö, ő Termeuzen [termőzen] 

g    h Diegem [díhem] 

ie    í Schiedam [szhídam] 

ieuw    iű Nieuwpoort [niűpórt] 

ij    ej Ijssel [ejszel] 

oe    u Roelants [rúlantsz] 

oo    ó Noordzij [nórdzej] 

ou    au Oudshoorn [audszhórn] 

s    sz Amstel [amsztel] 

sch    szh Scheveningen [szhéfeningen] 

 szó végén  sz Bosch [bosz] 

u    ü Turnhout [türnhaut] 

ui, uy    öj Huizinga, Huygens [höjzinga höjhensz] 

v    f van der Velde [fander felde] 

w    v Woestijne [vusztejne] 

y    ej Rysselberghe [rejszelberhe] 

 

A holland kiejtés szabályait kevesen ismerik, és a neveket általában németesen mondják 

ki: Bosch mint [bos] (helyesen [bosz]); Breughel vagy Bruegel mint [brajgel] (helyesen 

[bröhel]); Schiphol mint [sifol] (helyesen [szhiphol]), máskor meg francia módra: Gouda 

mint [guda] (helyesen [hauda] vagy Boutsen mint [butszen] (helyesen [bautszen]). 

 

Ismertetőjegyek 
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Első rátekintésre a holland nevek a némethez hasonlítanak a leginkább, de attól jól meg-

különböztethető a kettőzött magánhangók (aa, ee, oo, uu), valamint az oe, ij, uy 

betűkapcsolatok révén; személyneveknél a családnév előtt álló van, van den, van der 

elemek árulkodnak a hollandról. 

 

 

HORVÁT 

 

A szláv nyelvcsalád déli ágának tagja, a szerbbel lényegében azonos – csak a cirill helyett 

latin betűs írás meg néhány apró kiejtési különbség választja el tőle –, és egészen közel áll a 

szlovénhez is. 

A legtöbb szláv nyelvhez hasonlóan a horvát – s vele a szerb – hangkészlete közel áll a 

miénkhez. Egyetlen kiejtési, vagy inkább hanghelyettesítési gond van vele, a személynevek 

igen gyakori -ić végződésében. Ennek mássalhangzója a cs és ty között álló hang (van ilyen 

a lengyelben, sőt a messzebb eső norvégban és svédben is). Újabban nálunk divat lett a ty-

vel való helyettesítés: Sztevanovity, Vujity Trvrtko stb. A ć-nek azonban, a hangzást tekint-

ve, éppolyan jól (vagy még kissé jobban) megfelel a cs, ráadásul ezt támogatja a sok 

évszázados hagyomány: Mestrovics, Jellasics, Knézich, Andrics, Vitkovics, Vujicsics, nem 

beszélve a már rég magyar vezetéknévvé vált Markovits, Petrovics, Simonits és hasonló 

nevek sokaságáról. 

Megjegyzendő továbbá, hogy Szerbiában is terjedőben van a cirill mellett a latin betűs 

írásváltozat használata, ez a változat pedig a horvát helyesírást követi. 

 

č    cs Čudina [csudina] 

ć     cs Jelačić [jelacsics] 

đ, Đ    gy Đurđevac [gyurgyevac] 

nj    ny Franjo [franyó] 

s    sz Sisak [sziszak] 

š     s Šibenik [sibenik] 

ž     zs Žeželj [zsezselj] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A horvát, illetve latin betűs szerb íráskép első szembetűnő vonása a mekcsennel ellátott 

mássalhangzók, č, š, ž használata. Ezek egyébként a cseh és szlovák nyelvben is 

megtalálhatók, ám azokat a ň, ď, ť betűk és a magánhangzók ékezetei azonnal elárulják, míg 

a đ, Đ betű, illetve személyneveknél a gyakori -ić csalhatatlan jele a horvát, illetve szerb 

eredetnek. 

 

 

INDONÉZ 

 

A sokezer szigeten elterülő állam 1949-ben lett holland gyarmatból független ország. Az 

indonéz nyelv a malájon alapul; latin betűs írása 1949 óta használatos. 

 

ch    kh Chairi [khajri] 
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h  mshg előtt  k Alisjahbana [alisakbana] 

j    dzs  Jakarta [dzsakarta] 

ng    nn Tatengkeng [tatennkenn] 

oe    u Soeroto [szuroto] 

s    sz  Suharto [szuhartó] 

si mgh előtt, szóvégen s Pematangsiantar [pematannsantar] 

sj    s Alisjahbana [alisakbana] 

w    v Wispi [viszpi] 

y    j Yamin [jamin] 

 

 

ÍR 

 

Szótárunkban néhány földrajzi név után olvashatjuk nyelvi megjelölésként: ír. A kelta 

nyelvcsaládnak hajdan legjelentősebb nyelve ma is kiemelkedik társai közül abban, hogy egy 

önálló állam (az Ír Köztársaság) hivatalos nyelve (az angol mellett), a szomorú igazság viszont 

az, hogy az ír lakosságnak csak mintegy tizede érti, és annál is kevesebbnek az anyanyelve. 

Az ír helyesírás igen ősi állapotot őrzött meg, az ír nevek tele vannak olyan betűkkel, 

amelyeknek már semmi köze a mai kiejtéshez: Laoighis [lís], Colquhoun [kohún], Baile 

Átha Cliath [bla e klie] stb. E kaotikus szabályokat bajos volna ismertetni, és mivel ír 

nevek amúgy is ritkán kerülnek szemünk elé (az ír embereknek pl. már évszázadok óta 

angol nevük van), a más nyelveknél szokásos eligazítást itt mellőzzük. 

 

 

IZLANDI 

 

A skandináv nyelvcsoportnak a kontinentális nyelvektől (dán, norvég, svéd) elkülönült 

tagja. Izlandot Norvégiából érkezett telepesek népesítették be a 8. században, és a magukkal 

hozott ónorvég nyelvet – lényegében az óészaki vagy óskandináv nyelvet – majdnem 

érintetlenül őrizték meg napjainkig. Ez elsősorban az írott nyelvre vonatkozik, a kiejtésben 

sok különös sajátság fejlődött ki. 

 

á    au Kormákr [kormaukr] 

ch    h Jochumsson [johümszon] 

é    je Pétursson [pjetürszon] 

f    v Stefán [sztevaun] 

g    j Ögmundarsson [öjmündarszon] 

gí    gji Gísli [gjiszli] 

gu    gvü Guðmundsson [gvüdmündszon] 

h  j, v előtt   néma Hjálmar, Hvolsvöllur [jaulmar volszvödlür] 

ll    tl, dl Jökull, Hallgrímur [jökütl hadlgrimszon] 

nn    dn Steinn [szdejdn] 

ó    ou Jónasz [jounasz] 

rs    sz Thorsteinn [thoszdejdn] 

st    szd Steinn [szdejdn] 

th, þ     th Thórarinn [thóuraridn] 

ð    d Thórðarszon [thourdarszon] 
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u    ü Jökull [jökütl] 

ú    u Sigfús [szikfusz] 

y    i Brynjulf [brinjulv] 

 mshg előtt  j Reykjavík [rejkjavik] 

Ismertetőjegyek 

 

A többi skandináv nyelvtől elsősorban a rúnaírásból átmentett két betű, a ð és þ (az angol 

that, ill. three első hangja) jelenléte különbözteti meg, továbbá személyneveknél a -sson 

(svédben inkább -son, dánban -sen), illetve női nevekben a -dottir végződés gyakorisága. A 

þ általában th átírásban található a nemzetközi használatban. 

 

 

JAPÁN 

 

Az újgöröghöz hasonlóan a japánt is elintézhetnénk azzal, hogy nem latin betűkkel író 

nyelv, tehát eleve hangzás szerinti átírásban kell közölni minden japán nevet. Csakhogy, 

szintén az újgöröghöz hasonlóan, a japánnak is létezik egy nemzetközi latin betűs átírása, 

amely az angol kiejtésre alapoz, a sajtó és sok lexikon pedig, az akadémia szabályainak 

fittyet hányva, ezt a rendszert használja. Itt vannak továbbá a széltében ismert japán 

márkanevek, a Mitsubishi, Daihatsu, Sanyo, Chinon és hasonlók, ezek így szerepelnek az 

autókon és különféle műszaki cikkeken. Szükséges tehát itt is az eligazítás, hogy pl. ne 

ejtsen senki jó magyaros Sanyót a [szanjó] helyett. 

 

ch    cs Chicamatsu [csikamacu] 

j    dzs Fujimori [fudzsimori] 

sh    s Hiroshima [hirosima] 

ts    c Daihatsu [dajhacu] 

y    j Yamamoto [jamamotó] 

 

 

KATALÁN 

 

Az újlatin nyelvek ibériai ágába tartozik, a spanyol és a portugál a legközelebbi rokonai. 

Ma Spanyolország északkeleti tartományaiban és a Baleári-szigeteken kb. 7 millió ember 

anyanyelve, itt a spanyol mellett a második hivatalos nyelv. Hangkészlete is rokon a 

spanyoléval, de írásmódja sajátos, igen archaikus. 

 

c e, i előtt   sz Cirlot [szirlot] 

ch    k March [mark] 

è     e Pagès [pazsesz] 

g e, i előtt   zs Gimferrer [zsimferrer] 

gu e, i előtt   g Balaguer [balager] 

gü    gv Güell [gvelj] 

ig szó végén  cs Puig [pucs] 

h    néma Rahola [raola] 

ix    s Aixemús [asemusz] 

j    zs Pujol [puzsol] 
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ld, lt    l Soldevila [szolevila] 

ll    lj Lloret [ljoret] 

l·l    ll il·legal 

mp    m Llompart [ljomart] 

ñ, ny    ny Pinyol [pinyol] 

qu e, i előtt   k Mesquida [meszkida] 

s    sz Pagès [pazsesz] 

tg, tj    dzs Metge [medzse] 

x nem szó végén  s Xirinacs [sirinaksz] 

y mshg előtt  j Vayreda [vajreda] 

 szó elején  i Yxart [isart] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A katalán írásmódja a spanyoléra emlékeztet, közös bennük a sok ll kettősbetű; viszont 

feltétlenül katalánra vall a gyakori -á, -ó, -ès szóvég, az x betű, valamint a családnév elemei 

között az i (ez a spanyolban mindig y). 

 

 

LATIN 

 

Az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágának hajtása, egyben az újlatin vagy román nyelvek 

(olasz, francia, spanyol, portugál, katalán, román) őse, írását használja minden európai nép, 

amely a nyugati kereszténységet vette fel (a 19. század vége óta a román is). 

A latin ókori hangzása más volt, mint ahogyan nálunk vagy a legtöbb mai európai 

nyelvben szokás ejteni. A c, t betű mindig a k, t hangot jelölte, az ae, oe pedig ai, oi 

kettőshangzókat. Caesar neve például [kaiszar] gyanánt hangzott (ezt őrizte meg a német 

Kaiser szó), Cicero meg Portia pedig így: [kikero, portia]. Csak az ókor vége felé jelentek 

meg a népi latinban a dörzshangok, amelyek az utódnyelvekbe átszármaztak: c, dz, cs, dzs. 

A mai magyarországi latin kiejtés a német nyelvterületről került hozzánk a középkor 

végén. 

 

ae     é Praeneste, Caecilia [préneszte cécilia] 

c e, i előtt   c Cincinnatus [cincinnátusz] 

i mgh előtt   j Iarbas, Caius [jarbasz kájusz] 

oe    ö v. é Coelius [cőliusz v. céliusz] 

s    sz Augustus [augusztusz] 

 

Az ae fenti kiejtésmódja nem egyetemes szabály, van néhány fontos kivétel alóla, 

legfőképp az aer szó ilyen, amely ma számos aero- előtagú összetételben szerepel. Igen 

gyakori, de attól még csúnya hiba ennek az [éró] ejtése (olykor még írása is!), helyesen 

[aeró-] gyanánt hangzik. 

 

 

LENGYEL 

 

A nyugati szláv nyelvek egyike, így közeli rokona a cseh és szlovák nyelvnek is, de 



 

714 

hangállományának gazdagsága és írásképének bonyolultsága igen erőteljesen 

megkülönbözteti tőlük. Az angolon kívül aligha van még egy európai nyelv, amelyben 

annyi volna a magyar fülnek és ajaknak idegen magán- és mássalhangzó. Az orrhangú a és 

o számára ugyanaz a megoldás, mint a franciában és a portugálban: n, m hangot illesztünk 

utánuk. A lágyított c és dz hasonló gondot vet fel, mint a horvátban a ć (lásd ott), itt cs és 

dzs ejthető helyettük. A legnagyobb gond a ł, ezt a mai lengyel köznyelv némiképp az angol 

w módjára ejti. Mivel ez a hang sem létezik nyelvünkben, itt az egyszerű l tetszik a legjobb 

helyettesítőnek, amely legalább az írásképre emlékeztet. 

 

ą     on, om Dąbrowski [dombrofszki] 

c    c Centkiewicz [centkjevics] 

ch    h Bocheński [bohenyszki] 

ci  mgh előtt   cs Ciekliński [cseklinyszki] 

ć     cs Ćwiczenie [csvicsenje] 

cz    cs Czyżewski [csiszefszki] 

dz i előtt   dzs Dziwiś [dzsivis] 

dzi mgh előtt   dzs Dziekoński [dzsekonyszki] 

ę     en Częstochowa [csensztohova] 

i mgh előtt   j Wieniawski [vjenjafszki] 

ł    l Wałęsa [valensza] 

ń     ny Baczyński [bacsinyszki] 

ni mgh előtt   ny Niegów [nyeguf] 

ó    u Józef  [juzef] 

rz    zs Jerzy [jezsi] 

s    sz Sadowska [szadofszka] 

si mgh előtt   s Siedlice [sedlice] 

ś     s Świtkowski [svitkofszki] 

sz    s Warszawa [varsava] 

w    v Wawel [vável] 

 szóvégen, zöngétlen 

 mshg előtt  f Wilanów, Ficowski [vilanuf ficofszki] 

y    i Rysy [riszi] 

zi mgh előtt   zs Zieliński [zselinyszki] 

ź     zs Źródłany [zsrudlani] 

ż     zs Żeromski [zseromszki] 

 

Hiába a lengyel–magyar barátság szívmelengető legendája, a lengyel kiejtés szabályai 

nálunk úgyszólván ismeretlenek. Általános a primitív betűejtés, valamint az, hogy a 

magyar, esetleg a német kiejtési szabályokat húzzák rá a lengyel nevekre. Budapesten pl. 

utca van elnevezve Kosciuszko lengyel szabadsághősről, ezt mindenki betű szerint ejti: 

[kosciuszkó], pedig helyesen  [koscsuskó], a Quo vadis népszerű írója, Sienkiewicz is 

[szienkievic] lesz [senkjevics] helyett. A lengyel cz, sz és ó mindig magyar hangértéke 

szerint hallatszik, holott [cs, s, u] hangokat jelölnek. A zeneművek bemondói bizonyára 

Bécs német nevére gondolnak, amikor Wieniawski lengyel zeneszerző nevét így mondják 

be: [víniavszki] (helyesen [vjenyafszki]). 

 

Ismertetőjegyek 
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A lengyel írás olyan karakteres, hogy nehéz félreismerni. Legfőbb jellemzői az ą, ę, ł, ć, ń, 

ś, ź, ż betűk, valamint hogy a v hang jelölésére kizárólag w betűt használ. 

 

LETT 

 

A balti nyelvcsalád tagja, és közeli rokona a litvánnak (lásd ott), bár nyelvi rendszere 

kevésbé konzervatív. Hozzá hasonlóan kevesen (nem egészen kétmillióan) beszélik. 

 

ā    á Liepāja [liepája] 

č    cs Stučka [sztucska] 

ē    é Pelēkais [pelékajsz] 

ġ    gy Ġeran [gyeran] 

ī    í Rīga [ríga] 

ķ    ty Indriķis [indrityisz] 

ļ    lj Ziemeļnieks [zjemeljnyeksz] 

ņ    ny Zariņš [zarinys] 

ō     ó Dōbele [dóbele] 

ŗ     rj Juŗas [jurjasz] 

s    sz Sils [szilsz] 

š     s Šmits [smitsz] 

ū    ú Plūdonis [plúdonisz] 

ž     zs Užava [uzsava] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A mekcsennel ellátott betűk (č, š, ž) láttán ugyan több szláv nyelvre (cseh, horvát, szlovák) 

is gondolhatunk, de a sok mellékjel mind a magánhangzókon, mind a mássalhangzókon, 

valamint a személynevek gyakori -s végződése balti nyelvre utal. A litvántól a lettet főleg a 

mássalhangzók alá tett kampó alakú lágyító jel (cedille) különbözteti meg a ķ, ļ, ņ, ŗ 

betűkben. 

 

 

LITVÁN 

 

A balti nyelvek családja mára kéttagúra szűkült, miután kétszáz éve kihalt az óporosz. A 

lett és a litván az indoeurópai nyelvcsaládon belül a szláv nyelvekhez áll aránylag közel, de 

az eredet szorosabb közösségét sokan vitatják. Annál általánosabb a vélekedés, hogy az 

egész nagy indoeurópai nyelvcsaládban a litván őrizte meg a leginkább az ősi nyelvi 

állapotot (hétesetes névszóragozás, alanyeseti rag, duális, azaz kettes szám az egyes és 

többes mellett, zenei hangsúly). 

 

č     cs Čyžius [csizsiusz] 

ė    é, je  Klaipėda [klajpéda] 

ę     en Kęstaičai [kensztajcsaj] 

i    i, ji Miškinis [miskinyisz] 

 msgh után, mgh előtt j Mieželaitis [mjezselajtyisz] 
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s    sz Savickis [szavickisz] 

š     s Juška [juska] 

ų    un Lazdynų [lazdinun] 

ū     ú Inčūra [incsúra] 

y    i Kapnys [kapnisz] 

ž     zs Žilinskaitė [zsilinszkajtye] 

 

Ismertetőjegyek 
 

A mekcsennel ellátott betűk (č, š, ž) láttán ugyan több szláv nyelvre (cseh, horvát, szlovák) 

is gondolhatunk, de a sok mellékjel a magánhangzókon, valamint a személynevek gyakori -

s végződése balti nyelvre utal. A lett szomszédtól elsősorban az orrhangú magánhangzók 

betűi (ą, ę, ų) határolják el. 
 
 

MÁLTAI 

 

Az egyetlen sémi eredetű és latin betűkkel író európai nyelv, Máltán mintegy 300 ezer 

ember beszéli, az angol mellett ez a szigetállam hivatalos nyelve. Az északnyugat-afrikai 

(maghrebi) arab nyelvhez áll közel, lehet, hogy a pun (karthágói) nyelv késői hajtása, amely 

sok olasz és angol kölcsönszót vett fel több, mint két évezred folyamán. Latin betűs írása a 

20. század elején keletkezett. 
 

ċ    cs Kerċem [kercsem] 

ġ    dzs Ġgantija [dzsgantija] 

għ két mgh között  h Għargħur [arhur] 

 egyébként  néma Għarb [arb] 

h szó elején  néma Haġar [adzsar] 

ħ Ħ    h Ħamrun [hamrun] 

q    h Il-Maqluba [il mahluba] 

w    u Il-Qawra [il haura] 

s    sz Marsamxett [marszamsett] 

x    s Xlendi [slendi] 

z    c Tieqa Zerga [tjeha cerga] 

ż     z Birżegguba [birzegguba] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A máltai írást elsősorban sajátos mellékjeles betűiről (ċ, ġ, ħ, ż), az önmagában álló q-ról és 

az x feltűnő gyakoriságáról lehet felismerni. 
 
 

NÉMET 

 

A germán nyelvcsalád kontinentális ágának tagja, a középkori felnémet (délnémet) 

folytatója, míg a holland és az angolszász az alnémet (északnyugati német) 

nyelvváltozatból fejlődött ki. Az angol mellett az egyik legjelentősebb és nálunk az angol 

után a legismertebb idegen nyelv. Hangzásvilága, főleg magánhangzókészlete elég közel áll 
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a miénkhez, kevés gond van a kiejtésével és a hanghelyettesítéssel. 
 

aa    á Aarau [árau] 

ae    é Jaeger [jéger] 

ah mshg előtt  á Brahms [brámsz] 

ä    e, é Kästner, Schäfer [kesztner séfer] 

äu    aj Bräunig [brajnig] 

ch    h Bachmann [bahman] 

 idegen eredetű nevekben k, s Christian, Chamisso [krisztian samiszó] 

ck    k, kk Ackermann, Lübeck [akkerman lűbek] 

e hgs nyílt szótagban  é Peters, Telemann [pétersz téleman] 

 hgst szótagban gyakran  néma Eisenstadt, Bremerhafen [ejznstat brémerháfn] 

ee    é Mondsee [mondzé] 

eh mshg előtt  é Ehrlich [érlih] 

ei, ey    ej Eisenach, Meyrinck [ejzenah mejrink] 

eu    aj Reutlingen [rajtlingen] 

h két mgh között  néma Hohenlohe [hóenlóe] 

ie    í Wiesenthal [vízentál] 

ig szóvégen   h Leipzig [lejpcih] 

oe    ö, ő Koestler, Goethe [kösztler gőte] 

oh mshg előtt  ó Rowohlt [róvólt] 

ow szó végén  ó Treptow [treptó] 

s    sz Enns [ensz] 

 mgh előtt   z Sebald, Eisenstadt [zébald ejznstatt] 

 szótag elején p, t előtt s Speyer, Reichstadt [spejer rejhstatt] 

sch    s Eschenbach [esnbah] 

ss, ß    ssz Essen, Roß [esszn rossz] 

tsch    cs Pollatschek [polacsek] 

tz    c Görlitz [görlic] 

tsch    cs Fritsch [frics] 

v    f Ravensburg [ráfenszburg] 

w    v Wedekind [védekind] 

z    c Linz [linc] 

 

A helyes németes kiejtés ellen leginkább azok vétenek, akik nem tudják, vagy nem ügyel-

nek rá, hogy a hangsúlyos nyílt szótagok magánhangzója mindig hosszú. Nem szép, amikor 

még a rádióban is úgy mondják ki az Adam, Peter, Robert, Telemann neveket, „ahogy le 

vannak írva”, nem pedig így: [ádam, péter, róbert, téleman]. Az is gyakori hiba, hogy egyes 

német kiejtési szabályokat készséggel húznak rá más nyelvekre. Az sch nem minden 

nyelvben [s] (lásd holland, olasz), valamint az ah, eh sem viselkedik úgy a németen kívül, 

ahogyan ott a Brahms, Behrens szavakban, visszás dolog tehát a finn Lahti, az arab 

Bahrein, az indiai Nehru, Mehta neveket és szavakat [láti, bárein, néru, méta] formán 

hangoztatni. 

 

Ismertetőjegyek 

 

A német írásra a legjellemzőbb az „umlautos betűk” (ä, ö, ü) és a ch, ck, sch 
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betűkapcsolatok jelenléte, a v és w párhuzamos használata, olykor a családnév előtt a von 

elem; földrajzi neveknél gyakori az -ach, -au, -berg, -stadt végződés. 

 

 

NORVÉG 
 

A germán nyelvcsaládban markánsan különálló skandináv nyelvi ághoz tartozik. Ezen belül 

a kontinentális csoport tagja a dán és a svéd társaságában, ezek ugyanis sok közös vonásban 

különböznek a földrajzilag is távol eső Izland nyelvétől. Norvégia a 15. századtól dán uralom 

alatt élt, nyelve erős dán befolyás alá került, átvették a dán írásmódot is, és csak a 19. szá-

zadtól indult meg a küzdelem a norvég nyelv függetlenségéért, saját írásmódjának 

kialakításáért. A század második felében írók, költők és nyelvészek az archaikusabb észak-

nyugati nyelvjárásokból egy új „nemzeti” nyelvváltozatot fejlesztettek ki, ez az „újnorvég” 

(nynorsk) vagy „vidéki nyelv” (landsmål). A huszadik század derekára ez az új nyelv 

kiküzdötte az egyenrangúságot a déli, városias „országos nyelv” vagy „könyvnyelv” (riksmål, 

bokmål) mellett. A norvég nevek kiejtésében mindmáig az utóbbi az irányadó. A norvég 

hangzása a svédéhez áll a legközelebb, inkább csak a helyesírása őriz néhány dán sajátságot. 
 
aa  (ma å)   ó Aasen, Lågen [ószen lógen] 

æ     e Udnæs [üdnesz] 

d l, n, r után  néma Roald, Kielland, Sondfjord [rual hjellan szonfjúr] 

 szó végén  néma Bolstad [bulszta] 

g i, y előtt   j Gill [jill] 

gj    j Gjøvik [jővík] 

h j, v előtt    néma Hjertenæs [jertenesz] 

k i, j, y előtt  hj Kjær [hjer] 

o többnyire   u, ú Mo i Rana [múi rána] 

ø    ö Øverland [őverlan] 

øy    öj Bygdøy [bügdöj] 

sj, skj    s Mosjøen, Skjervøy [músően, servöj] 

sk i, y előtt   s Skien [síen] 

y    ü Vestly [vesztlű] 
 

A norvég íráskép a dántól alig különbözik, míg a kiejtése sokkal több rokon vonást mutat 

a svédével. Az írott svédtől mégis könnyen elválasztható, mert abban a norvég æ és ø 

helyén ä, ö szerepel. A dántól viszont nem könnyű megkülönböztetni. Ahol a dán 

személynevek mindig -sen végződésűek (Pedersen), a norvégban gyakori a -son 

(Bjørnson). A dánban nagy a túlsúlya a b, d, g betűknek, a norvégban viszont ezek helyén 

gyakori a p, t, k, pl. dán kage, bog, flyde, gabe norvég megfelelői kake, bok, flyte, gape. A 

helynevekben a dánra jellemző ø végződés a norvégban mindig øy (sziget). A dánban 

tipikus, a norvégban ritka a -rup végződés városok nevében. 
 
 

OLASZ 
 
Az újlatin vagy román nyelvcsoport egyik legfontosabb tagja, a latin legközvetlenebb 

leszármazottja, a kora középkori népi latin folytatója, amely a 12. században lett irodalmi 

nyelvvé. Hangzása harmonikus, kiejtése könnyű, hangkészlete úgyszólván hiánytalanul 

visszaadható magyar beszédhangokkal. 
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ai szóvégen   áji Zandonai, Panerai [candonái panerái] 

c  e, i előtt   cs Cefalù, Cimarosa [csefalu csimaróza] 

 egyébként  k Correggio [korreddzsó] 

cc  e, i előtt   ccs Lecce, Puccini [leccse puccsíni] 

ch    k Cherubini, Chiarini [kerubíni kjaríni] 

cch e, i előtt   kk Vecchi, Schicchi [vekki szkikki] 

ci mgh előtt   cs Ciampi [csampi] 

cci mgh előtt   ccs Ugoccione [ugoccsóne] 

g e, i előtt   dzs Gemona, Girolamo [dzsemona dzsirolámó] 

gg e, i előtt   ddzs Correggio 

gh e, i előtt   g Gherardo, Malpighi [gerardó malpigi] 

gi mgh előtt   dzs Giovanni, Giusti [dzsovanni dzsuszti] 

gl i előtt   lj Gigli [dzsilji] 

gli mgh előtt   lj Cagliari [kaljári] 

gn    ny Bologna [bolónya] 

gu mgh előtt   gv Guarini, Guido [gvaríni gvídó] 

i b, ch, f, p után, mgh előtt j Bianca, Chiara, Fiorentino, Piazza 

     [bjanka kjára fjorentínó pjaddza] 

j    j Jacopo, Jesolo [jakopó jezóló] 

qu    kv Quasimodo [kvázimódó] 

s    sz Foscari, Stromboli [foszkári sztromboli] 

 két mgh között  z Asolo, Masaccio [azoló mazaccsó] 

 l, n, m, v előtt  z Svevo [zvévó] 

sch    szk Brunelleschi, Ischia [brunelleszki iszkja] 

sc e, i előtt   s, ss Sciccone, crescendo [sikkóne kressendó] 

sci mgh előtt   s Sciascia, Rovescio [sasa rovessó] 

z    c Lazio, Zambelli [láció, cambelli] 

zz    ddz, cc Mezzofanti, pizza [meddzofanti, picca] 

 

Az olasz nevek kiejtésének alapszabályai elég széles körben ismeretesek nálunk, ám apróbb 

dolgokban gyakori a hiba és tévedés. Talán a legáltalánosabb hiba az, hogy a bi-, chi-, fi-, pi 

szókezdetet magánhangzó előtt külön szótagú i-vel ejtik, és nem j-vel, tehát Bianca a helyes 

[bjanka] helyet [bijanka] lesz, a Piazza [pijaddza] és nem [pjaddza], stb.  Hasonló némileg a 

Loggia esete, ahol az i nem is hangozhat, mégis többnyire [loddzsija] formán emlegetik 

[loddzsa] helyett. Az olasszal is sűrűn megesik, hogy más nyelvek kiejtési szabályai alapján 

próbálják kiolvasni, a német nyomán pl. képesek még rádióbemondók is a Brunelleschi, 

Bruschino, Schiaparelli neveket [brunellesi, brusíno, siaparelli] formában kimondani, holott 

az sch betűcsoport az olaszban mindig [szk]. Az angol hatás érvényesül, amikor Jacopo, 

Jommelli mint [dzsakopó, dzsomelli] hangzik el, míg a gue-, gui- szókezdetekre a francia 

árnyéka vetül, amikor a guelf, Guido [gelf, gidó] hangzást ölt (helyesen [gvelf, gvídó]). Az 

sem jobb, ha olasz filmek szinkronjában az utóbbi név [guídó] formán szól. 

Bár könyvemben tudatosan kerülöm a hangsúly jelölését – ennek elvi alapjáról az Előszó 

vége felé írok –, itt meg kell említenem, hogy az olasz neveket szinte imádják idegen 

hangsúlyozással ejteni a nyilvánosság előtt megszólalók. Ez nem csak elvben helytelen – 

egyébként német, angol, francia, orosz és más eredetű neveknél nem is szokás próbálkozni 

vele –, hanem ráadásul sok hibának a forrása. E szokás rabjai ugyanis abban a tévhitben 
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élnek, hogy az olasz szavak és nevek mindig az utolsó előtti szótagon viselik a hangsúlyt. 

Márpedig vannak véghangsúlyosak is – egyébként nem sokan, és ezek könnyen 

felismerhetők, mert a kivételes hangsúlyt ferde ékezet jelzi: Cefalù, Manzù, Zampanò stb. 

Az igazi gondot a harmadéles, vagyis a hátulról számított harmadik szótagon hangsúlyozott 

szavak és nevek jelentik, ezek ugyanis sokan vannak, és semmi nem jelöli szokatlan 

viselkedésüket. Ezért aztán aki nem létező olasz tudását szeretné fitogtatni, csúnyán felsül 

ilyen hangsúlyokkal: Angelo, Bartoli, Principe, Napoli, Padova, Lazio, Bergamo. Mert ezek 

mind az első szótagon hangsúlyosak. Egyetlen biztos megoldást tudok javasolni: az olasz 

neveket se akarjuk magyar szövegkörnyezetben az eredeti szerint hangsúlyozni. 
 

Ismertetőjegyek 

 

Az olasz írásmódban kevés a feltűnő vonás. Gyakori a mássalhangzók kettőzése (főleg cc, 

gg, ll, nn, tt, zz), a ch, gh, gl, gn, sc betűcsoport; a családi nevek túlnyomórészt -i-re 

végződnek. 
 
 

PORTUGÁL 

 

Az újlatin vagy román nyelvek ibériai ágához tartozik a spanyollal és a katalánnal együtt. 

Hajdani nyelvi közössége a spanyollal több mint egy évezrede felbomlott, így számos 

közös vonásuk ellenére ma írásmódjuk és hangzásviláguk is erősen eltér. A portugál ma-

gánhangzók erősen elsorvadnak vagy el is tűnnek a hangsúlytalan szótagokban, ettől a 

nyelv keményen, ropogósan hangzik. 

A nyelv beszélői a legnagyobb számban Brazíliában élnek, ahol a portugál lazább, 

melodikusabb maradt, és a kiejtésben is vannak különbségek az anyaországihoz képest. Az 

alábbi listán, az egyszerűség kedvéért, az európai portugál kiejtéshez igazodunk, a brazil 

neveket is többnyire lehet eszerint ejteni. Markánsabb eltérések esetén könyvünkben a bra-

zíliai portugál megjelölés használatos. 

A portugál hangkészletben legfőképp az orrhangú magánhangzók idegenek a miénktől; 

mint a lengyel és francia esetében, itt is az n, m hangok hozzáadásával boldogulunk. 
 
ã     an, am, Covilhã [kuviljan] 

ão    aun Galvão [galvaun] 

c e, i előtt   sz Céu [szeu] 

 egyébként  k Casais [kaszajs] 

ç     sz Eça [isza] 

ch    s Funchal [funsal] 

e hgst szótagban  i Eanes [ianis]    

 szó végén  néma Moçambique [muszambik] 

é, ê    e Inglês [ingles] 

g e, i előtt   zs Bocage, Sergio [bukázs szerzsju] 

 egyébként  g Gonçalves [gonszalvis] 

gu e, i előtt   g Figueiredo [figejredu] 

 a, o előtt   gv Guarda [gvarda] 

h    néma Herculano [erkulanu] 

j    zs Junqueiro [zsunkejru] 

lh    lj Castilho [kastilju] 
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m szó végén  n Bernardim [bernardin] 

nh    ny Pessanha [piszanya] 

o  hgst nyílt szótagban,  u Noronha, Pimento [nuronya pimentu] 

 szóvégen 

ô    o Leôni [leoni] 

õe    ojn Camões [kamojns] 

ou    o Sousa [szosza] 

qu e, i előtt   k Queiros [kejrus] 

 egyébként  kv Quadros [kvadrus] 

s    sz Sintra, Sancho [szintra szansu] 

 szótagvégen zgtl5 hang előtt, s Castro, Santos [kastru szantus] 

 szóvégen 

 szótagvégen zgs6 hang előtt zs Lisboa [lizsboa] 

x    s Xingu, Teixeira [singu tejsejra] 

z    z  Zurara [zurara] 

 szó végén  s Estremoz [istrimos] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A portugál írás legszembetűnőbb jegyei a tildével (hullámos vonallal) megjelölt egy- és 

kétjegyű betűk, amelyek orrhangú magánhangzókat jelölnek: ã, ão, õe, a zárt 

magánhangzók (â, ê ô), továbbá a ch, lh, nh betűkapcsolat. 

 

 

ROMÁN 

 

A neolatin vagy román nyelvcsoport messze keletre szakadt tagja, amely kissé homályos 

története folyamán sok szláv, török, görög és magyar vendégszót fogadott magába, de alap-

szókincse és nyelvi rendszere ma is az ősi eredetre vall. Hangkészletéből a mássalhang-zók 

úgyszólván problémátlanok a magyar ejtés – és átírás – számára. A magánhangzók közül az 

a két változata okoz gondot, az â és ă: az előbbi ún. veláris i, mint az orosz ы vagy a török 

ı, jobb híján mi is i-nek ejthetjük, az utóbbi pedig a és ö között áll, bármelyik 

helyettesítheti. 

 

ă     a v. ö Fărcăşan [farkasan v. förkösan] 

â     i România [rominia] 

c e, i előtt   cs Cernavoda [csernavoda] 

 egyébként  k Coşbuc [kosbuk] 

ce, ci a, o, u előtt  cs Ceauşescu, Cioburciu [csauseszku, csoburcsu] 

ch    k Chiriţa [kirica] 

ea    ja Codreanu [kodrjanu] 

g e, i előtt   dzs Georgescu [dzsordzseszku] 

ge, gi a, o, u előtt  dzs Giurgiuca [dzsurdzsuka] 

gh    g Ghilia, Ghica [gilia gika] 

                                                 
5 Zöngétlen. 
6 Zöngés. 
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i szó végén néma és lágyít  Popovici, Focsani [popovics foksany] 

 mgh előtt, után  j Iaşi, Stoica [jas sztojka] 

î  ugyanaz, mint â 

 (1996 előtti írásmód) 

j    zs Jebeleanu, Cluj [zsebeljánu kluzs] 

s    sz Sorescu [szoreszku] 

ş     s Reşiţa [resica] 

sch    szk Scavinschi [szkavinszki] 

ţ     c Bucuţa [bukuca] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A román írott szöveg aránylag egyszerűen felismerhető a jellegzetes mellékjeles betűkből 

(â, ă, î, ş, ţ)  és a személynevekben igen gyakori -escu,-eanu, -ici végződésekről. 

 

 

SKÓT 

 

Szótárunkban néhány földrajzi név kiejtése után nyelvi jelölésként találjuk: skót. Ez 

azonban mindössze az angolnak a Skóciában beszélt változatára, illetve annak ejtési saját-

ságaira utal. A skót mint nyelvi megnevezés a mai tudományos gyakorlatban arra a ma már 

kihalófélben lévő kelta nyelvre, a gaelre használatos, amely az írhez áll a legközelebb. 

 

 

SPANYOL 

 

A neolatin vagy román nyelvcsoport egyik legfontosabb nyelve, annak ibériai ágához 

tartozik a portugállal és a katalánnal együtt. Spanyolországon kívül Közép- és Dél-Amerika 

legtöbb országában beszélik, a legfontosabb kivétel Brazília, amelynek nyelve a portugál. 

A spanyol beszédet hallva a ropogós r és a sok kemény h üti meg a fülünket, míg a 

zöngés zárhangok (b, d, g) alig hallatszanak, ez a keménység és lágyság sajátos 

ötvözeteként hat. A spanyol nevek kiejtése, a hangok helyettesítése kevés gonddal jár a 

magyar szempontjából. 

 

b  két mgh között  v Trueba [trueva] 

c e, i előtt   sz Cervantes [szervantesz] 

 egyébként  k Córdoba [kordova] 

cu  mgh előtt   kv Cuenca [kvenka] 

d szó végén  néma Ciudad [szjuda] 

g e, i előtt   h Giménez [himenesz] 

 egyébként  g García [garszia] 

gu e, i előtt    g Guillén [giljen] 

 a előtt   gv Guadalquivir [gvadalkivir] 

h    néma Hierro [jerro] 

i mgh előtt   j Gutierrez [gutjerresz] 

j    h Jovellanos [hoveljanosz] 

ll    lj Sevilla [szevilja] 
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ñ     ny Zuñiga [szunyiga] 

qu    k Quevedo [kevedó] 

s    sz Sastre [szasztre] 

ue    ve Cuenca, Consuelo [kvenka konszveló] 

y    j Yuste, Echegaray [juszte ecsegaraj] 

z    sz Zaragoza [szaragosza] 

 

Sokakat megtéveszt, hogy a spanyol ékezettel jelöli a hangsúlyos magánhangzót, 

valahányszor a szó eltér a hangsúlyozási alapszabálytól, amely így szól: ha a szó vége 

magánhangzó vagy n, s, az utolsó előtti szótag hangsúlyos, egyébként az utolsó. Vagyis az 

ékezetek nem hosszúságot jelölnek, fölösleges tehát Plácido Domingo nevének első elemét 

jól elnyújtott [plááászido] formán ejteni vagy Lópezt [lópesz] gyanánt, a hangsúlyjelekkel 

egyszerűen nem törődünk. 

A spanyol írásképet leginkább a portugállal, esetleg a katalánnal lehet összetéveszteni. A 

ñ betű mindenképp a spanyolról árulkodik, valamint az el, la, los, las névelők (a 

portugálban ez a sor a, o, as, os, a katalánban los helyett els áll), a spanyolból viszont 

hiányzik egy sor mellékjeles betű, amely csak a portugálban található (lásd ott). A spanyol 

írásképnek egyedülálló sajátsága, hogy a kérdő- és felkiáltójel a mondat elején is ott 

található felfordított helyzetben – az elszigetelt nevekre nézve ez persze nem igazít el. 

 

 

SVÉD 

 

A germán nyelvcsaládban markánsan különálló skandináv nyelvi ághoz tartozik. Ezen 

belül a kontinentális csoport tagja a dán és a norvég társaságában, ezek ugyanis sok közös 

vonásban különböznek a földrajzilag is távol eső Izland nyelvétől. 

A svéd kiejtés a norvéghoz áll a legközelebb, de szóalakjai kissé archaikusabbak. 

Hangrendszere aránylag jól visszaadható a mi beszédhangjainkkal, csak a k lágyulásából 

előálló hang idegen, ez lényegében a horvát és szerb ć betűvel jelölt hangnak felel meg, 

vagyis átmenet a cs és ty között, magyar kiejtésben a cs javallható helyette. 

 

ä      e Kämpe [csempe] 

å     o, ó Åkesson [ókeszon] 

ah mshg előtt  á Dahlgren [dálgrén] 

c e, i előtt   sz Celsius [szelsziüsz] 

ch idegen eredetű névben s Charlottenberg [sarlottenberj] 

e hangs nyílt szótagban é Edfeldt, Enskede [étfelt énséde] 

fv régies személynévben v Alfvén [alvén] 

g ä, e, i, ö, y előtt  j Gävle, Göteborg, Gyllensten 

     [jevle jőteborj jüllensztén] 

 r után   j Bergman, Runeborg [berjman rűneborj] 

gj    j Gjörwell [jörvel] 

hj szó elején  j Hjälmaren [jelmáren] 

k ä, e, i, ö, y előtt  cs Kämpe, Kellgren, Jönköping, Kyrklund 

     [csempe cselgrén jöncsőping csürklünd] 

lj szó elején  j Ljungdal [jüngdál] 

o mint rövid hang  o Stockholm [sztokholm] 
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 mint hosszú hang  ú Johansson, Olof [júhanszon úlof] 

qu, qv    kv Hallquist, Edqvist [halkvist étkviszt] 

s r után   s Farsta, Larsson [farsta larson] 

 egyébként  sz Simonsson [szimonszon] 

sch    s Schwartz, Schildt [svarc silt] 

sj, skj    s Sjöstrand, Hammarskjöld [sősztrand hammarsöld] 

sk ä, e, i, ö, y előtt  s Skärholmen, Örnsköldsvik [serholmen örnsöldszvík] 

sti mgh előtt   s  Stiernhielm [sernjelm] 

stj    s Krusenstjerna [krűszenserna] 

u    ü, ű Tunström, Runeberg [tünsztrőm, rűneberj] 

w    v Wahlöö [válő] 

y    ü, ű Gyllenborg, Ystad [jüllenborj űsztád] 

z    sz Zetterholm [szetterholm] 

 

A svéd íráskép a közeli rokonokkal az å betűben közös, az ä és ö viszont csak rá 

jellemző, a dánban és norvégban æ, illetve ø áll helyettük. A svéd családnevek végén a -

son, -sson a gyakori, a dánban mindig, és a norvégban is többnyire -sen tölti be ezt a 

szerepet. 

 

 

SZERB 

(lásd HORVÁT) 

 

 

SZLOVÁK 

 

Északi szomszédaink a nyugati szláv nyelvek csoportjába tartozó nyelvet beszélnek, 

ennek legközelebbi rokona a cseh, amellyel a helyesírás több közös vonása is 

összekapcsolja, távolabbi rokona a lengyel, de ennek írásmódja igencsak eltérő. 

A szlovák, régebbi megnevezéssel tót nyelv hangrendszere elég közel áll a miénkhez, a 

hosszú és rövid magánhangzók a hangsúlytalan szótagokban is teljes értékűek, a 

mássalhangzóknak ugyancsak mind megvan a magyar megfelelője. Fülünknek csak az 

szokatlan, hogy – hasonlóan a cseh nyelvhez – az l és r magánhangzóként viselkedhet, ti. 

szótagot képes alkotni: Vlková, Smrčok. Az ékezet a magánhangzó hosszúságát jelzi. 

 

ä    e Sväty [szveti] 

č    cs Krčmery [krcsmeri] 

ch    h Chalupka [halupka] 

d e, i előtt    gy Bandejov, Divača [bangyejov gyivacsa] 

ď, Ď     gy Ďumbier, Ožďany [gyumbjer ozsgyáni] 

i mgh előtt   j Zelienka [zeljenka] 

ľ , Ľ     lj Kráľ, Fiľakovo [králj filjakovó] 

n e, i előtt   ny Nižnánsky [nyizsnánszki] 

ň     ny Rožňava [rozsnyava] 

ô    uo Tôň [tuony] 

š     s Puškaš [puskás] 

s    sz Sasinek [szaszinyek] 
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t e, i előtt   ty Tesák, Bratislava [tyeszák bratyiszlava] 

ť, Ť    ty Piešťany [pjestyani] 

y, ý    i, í Myjava, Východna [mijava víhodna] 

ž     zs Doležal [dolezsál] 

 

A mellékjeles szlovák betűk többsége a cseh írásban is megtalálható, az ä és ô viszont 

csak a szlovákban (és ott is ritkán), ha viszont ě, ř, ů bukkan elénk, akkor biztos, hogy nem 

szlovák, hanem cseh névvel van dolgunk. 

 

 

SZLOVÉN 

 

A szláv nyelvcsalád déli ágának tagja a horvát és szerb társaságában, hozzájuk is áll a 

legközelebb, mind hangzását, mind írásmódját tekintve. 

A szlovén, régebbi megnevezéssel vend nyelv beszédhangjai minden más szláv nyelvénél 

közelebb állnak a mieinkhez, a szlovén nevek átírása teljesen problémátlan. 

 

č     cs Juričič [juricsics] 

š     s Prešeren  [preseren] 

ž     zs Finžgar [finzsgar] 

 

A három mekcsenes betű (č, š, ž) megtalálható még a horvát és a latin betűs szerb írásban 

is (nem beszélve távolabbi szláv, valamint a balti nyelvekről), de a szlovén az egyetlen, 

ahol mindössze ez a három mellékjeles betű található. Legfőképp azzal lehet a horváttól és 

szerbtől elkülöníteni, hogy az utóbbiakban gyakori -ić névvégződés problémás 

mássalhangzója helyett (lásd horvát) -ič-et találunk, valódi cs hanggal. 

 

 

TÖRÖK 

 

A túlnyomórészt Törökországban és Észak-Ciprusban beszélt nyelv pontosabb 

megnevezése oszmán-török. Az eddig tárgyalt nyelvek többségétől eltérőleg nem az 

idoeurópai nyelvcsaládba, hanem az ural-altájiba tartozik, amely szerkezetét tekintve a 

finnugor nyelvcsaláddal – így hát a magyarral is – mutat jó néhány közös vonást. A törököt 

korábban arab írással jegyezték le, 1928 óta van latin betűs ábécéje. Hangállománya a 

magyaréval jó összhangban van, egyetlen magánhangzója idegen a magyar fülnek, 

mégpedig a pont nélküli ı-vel jelölt ún. veláris i, lényegében ugyanaz, mint az orosz ы; 

magyar ejtése jobb híján i. 

 

â     á Kâtip [kátip] 

c    dzs Kocagöz [kodzsagöz] 

ç     cs Çelebi [cselebi] 

ğ mély hangrendű szavakban  Karacaoğlan, Tekirdağ [karadzsaólan tekirdá] 

 néma, az előtte álló magán- 

 hangzót megnyújtja 

 magas hangrendű szóban j Öğrenci [öjrendzsi] 

ı     i  Tampınar [tampinar] 
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j    zs Arkeoloji Müzesi [arkeolozsi müzeszi] 

s    sz Süleyman [szülejman] 

ş     s Eskişehir [eszkisehir] 

y    j Yunus [junusz] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A török nevek felismerésében elsősorban a csak rájuk jellemző ğ, ı betűk segítenek, ezek 

híján a többi mellékjeles betű, az â, ç, ö, ş vagy ü jelenléte. 

 

 

ÚJGÖRÖG 

(lásd GÖRÖG) 

 

 

VIETNAMI 

 

A délkelet-ázsiai Vietnam nyelve a sino-tibeti nyelvcsaládba tartozik, szerkezete (de nem 

szókincse) szerint a kínaihoz áll közel. 1945 óta hivatalos a latin betűs írása, bár portugál és 

francia misszionáriusok már 250 évvel korábban kidolgozták. 

 

ao    au Dao [zau] 

c    k Cao [kao] 

ch    cs Che [cse] 

d    z Dai [zaj] 

đ, Đ    d Đuc [duk] 

gi mgh előtt   zs Giang [zsang] 

i mgh előtt, után  j Viet, Thái [vjet tháj] 

kh    h Khanh [hany] 

nh    ny Minh [miny] 

oa    va Hoang [hvang] 

ph    f Pham [fam] 

qu    kv Quach [kvacs] 

th    th Thieu [thjéu] 

tr    cs Trinh [csiny] 

ua    va Xuang [svang] 

x    s Xuan [suan] 

y    j Yen, Duy [jen zuj] 

 önálló szótagban  i Ký [ki] 

 

Ismertetőjegyek 

 

A vietnami írás annyira jellegzetes egyszótagú szavaival, ill. névelemeivel (Le Đuc Tho, Vu 

Dinh Lien stb.), hogy egyéb nem is kell a felismeréséhez. 

 

 

WALESI 
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A walesi [velszi], saját nevén kymri vagy kymraeg [kimri] a kelta nyelvek ún. szigeti 

ágába tartozik az írrel együtt, és a nyugat-angliai Wales félszigetén beszélik még néhány 

százezren (az angol mellett). 

 

c    k Cynan [kinan] 

ch    h Llywarch [livarh] 

dd mint angol that  d Eisteddfod [aisztedfod] 

ei    aj Eisteddfod [aisztedfod] 

f    v Dafydd [david] 

ff    f Gruffydd [grifid] 

gw    gv Gwilym [gvilim] 

ll    l Llewellin [levelin] 

rh szó elején  hr Rhondda [hronda] 

si    s Taliesin [taljesin] 

u    i Llandudno [landidnó] 

w szótagalkotóként  ú Amlwch [amlúh] 

wy    ui Colwyn [koluin] 

y    i Cynan [kinan] 

 

Ismertetőjegyek 

 

Walesi név vagy megnevezés ritkán kerül a szemünk elé, akkor is általában angol 

közvetítéssel; fő jellemzőjük a kettőzött (dd, ff, ll) mássalhangzók, utóbbi szó elején is, 

valamint a w, y feltűnő gyakorisága. 
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KERESŐ 

 

 

Sajnos néha nehéz egy elszigetelten felbukkanó névről megállapítani, hogy melyik 

nyelvhez tartozik. Többször hallottam már a rádióban vagy a tévében Eugène Scribe francia 

színműíró nevét így kiejteni: [júdzsín szkrájb]. Tehát úgy, mintha angol lenne. Mintha a ne-

vét így írta volna: Eugene Scribe. De hát nem így írta. Az az è betű árulkodik róla, hogy az 

illető francia volt, tehát a neve így ejtendő: [özsen szkrib]. A bemondó nem figyelt oda, 

vagy nem ismerte a szabályt. Az indiai Zubin Mehta karmester nevét szinte mindenki 

németesen, [cubin méta] formában mondja (helyesen úgy mondjuk, ahogy le van írva), és 

sorolhatnánk még a példákat. Ha mindez a három legnagyobb vagy nálunk legismertebb 

nyelv világában is előfordul, mennyivel több gond adódhat a kisebb, kevésbé ismert 

nyelvek táján! 

Hogy e gondokon segítsek, elsőként egy betűrendes eligazító táblázatot nyújtok. Itt a 

keresett névben felfedezhető jellegzetes betű vagy betűkapcsolat ritka szerencsés esetben 

máris eldönti, hogy melyik nyelvvel van dolgunk, az ă betű, illetve az xh betűkapcsolat 

például jelzi, hogy a román, illetve az albán jöhet csak szóba. Más esetekben több, akár öt-

hat nyelv is gyanúsítható, ilyenkor újabb és újabb áruló jelek bevonásával közelíthetjük 

meg a célt. 

Hogy a táblázat áttekinthető legyen, tömörségre kellett törekednem; az alábbi 

bemutatóval igyekszem olvasóimnak a használat módját szemléletessé tenni. 

Vegyük rögtön az első betűkapcsolatot és példáit: 

 

aa  finn v. észt    észt,  ha ee, õ, oo, uu, ü is 

     finn,  ha ää, oo, y, yy is 

  holland,  ha ae, ie, oe, ieuw is 

  dán v. norvég,  ha æ, ø, hv, hj is 

  német,  ha ß, w, ö, ü is 

 

Ez a következőképp értendő: 

 

Ha a keresett névben felfigyelünk az aa betűkapcsolatra, akkor elsőként a finn vagy észt 

nyelv jöhet szóba. Ha az aa mellett megtaláljuk az ee, õ, oo, uu, ü betűk, illetve 

betűkapcsolatok valamelyikét is, akkor a név észt nyelvű. Ha viszont ää, oo, y, yy közül 

lelünk valamelyikre, akkor a finn eredet a biztos. 

Ha ez a két vizsgálat eredménytelen volt, a hollandra kell rákérdeznünk. Van az aa 

mellett még ae, ie, oe vagy ieuw is? Ha igen, a holland elárulta magát. 

Ha ilyet sem találunk, akkor megint tovább kell mennünk: lehet, hogy régebbi, illetve 

hagyományos írású dán vagy norvég névvel van dolgunk, ez esetben æ, ø, hv, hj betűkre, 

illetve betűkapcsolatokra bukkanhatunk. (Itt már igen nehéz volna dönteni a kettő között, 

viszont az aa mindenképpen [o] vagy [ó] gyanánt ejtendő). 

Végül, ha a fenti próbálkozások egyike sem hozott eredményt, akkor még maradt a 

német; ez esetben számíthatunk a ß, w, ö, ü jelenlétére. 
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Az egyes nyelvek cikkének a végén aztán részletesen és áttekinthetően olvasható, milyen 

írásbeli sajátságok (mellékjeles betűk, sajátos betűkapcsolatok, szóvégződések vagy 

névelemek) segítenek felismerni, hogy egy név oda tartozik-e. 

 

 

aa  finn v. észt    észt,  ha ee, õ, oo, uu, ü is 

     finn,  ha ää, oo, y, yy is 

  holland,  ha ae, ie, oe, ieuw is 

  dán v. norvég,  ha æ, ø, hv, hj is 

  német,  ha ß, w, ö, ü is 

 

ae  holland,  ha aa, ie, oe, ieuw is 

  latin 

  német,  ha ß, w, ö, ü is 

 

aux  francia 

 

ä  észt v. finn  észt,  ha õ, ü is 

     finn,  ha y is 

  német v. svéd  német,  ha ß, w, ö, ü is 

     svéd,  ha å, sj, skj is 

  szlovák,  ha č, š, ž is 

 

ää  észt,  ha õ, ü is 

  finn,  ha y is 

 

à   francia,  ha è, â, î, ï , ô is 

  olasz  (csak szóvégen) 

 

â   francia,  ha à, è, î, ï , ô is 

  portugál,  ha ã, õ, nh, lh is 

  román,  ha ă, ş, ţ is 

å   dán v. norvég,  ha æ, ø is 

  svéd,  ha ä, ö is 

 

ã   portugál 

 

ă   román 

 

æ   dán v. norvég 

 

 

ą   lengyel,  ha ć, ł, ń, ś, cz, rz, sz is 

  litván,  ha č, ė, š, ū, ų, ž is 

 

ā   lett 
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ch  angol v. spanyol  angol,  ha sh is 

  v. vietnami  spanyol,  ha ñ is 

     vietnami,  ha ao, đ, nh is 

  francia v. portugál  francia,  ha è, â, î, ï , ô is 

     portugál,  ha ã, õ, nh, lh i 

  cseh v. szlovák v. lengyel cseh v. szlovák, ha č, š, ž is        cseh,  ha ě, ř, ů 

               szlovák,  ha ä, ô 

     lengyel,  ha ć, ł, ń, ś, cz, rz, sz is 

  holland v. német  holland,  ha aa, ie, oe, ieuw is 

     német,  ha ä, ö, ß, ü is 

  olasz v. román  olasz,  ha gli, gn is 

     román,  ha ă, â, î, ş, ţ is 

 

ck  holland v. német  holland,  ha aa, ie, oe, ieuw is 

     német,  ha ä, ö, ß, ü is 

  svéd,  ha å, ä, ö is 

ckx  holland 

cz  lengyel 

ç  francia v. portugál  francia,  ha è, â, î, ï , ô is 

     portugál,  ha ã, õ, nh, lh is 

  albán v. török  albán,  ha ë, q, gj, nj, xh is 

     török,  ha ğ, ö, ş, ü is 

č   cseh v. szlovák  cseh,  ha ě, ř, š, ů is 

     szlovák,  ha ä, ô, š, ž is 

  horvát (szerb),  ha ć, đ, š, ž is 

  litván v. lett  litván,  ha ė, š, ū, ų, ž is 

     lett,  ha ā, ē, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ is 

ć   horvát (szerb),  ha č,đ, š, ž is 

  lengyel,  ha ł, ń, ś, cz, rz, sz is 

ċ  máltai 

 

dz, dź, dż lengyel 

 

dž  horvát,  ha č,đ, š, ž is 

  szlovák,  ha ä, ô is 

 

ď   cseh,  ha ě, ř, š, ů is 

  szlovák,  ha ä, ô, š, ž is 

đ, Đ  horvát (szerb) 

 

ð   izlandi 

 

ea  angol 

  román,  ha ă, â, î, ş, ţ is 

 

eau  francia,  ha à, â, è, î, ï , ô is 

  román,  ha ă, ş, ţ is 
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eaux  francia 

 

ee  angol 

  észt v. finn  észt,  ha aa, õ, oo, uu, ü is 

     finn,  ha ää, oo, y, yy is 

  holland v. német  holland,  ha ae, ie, oe, ieuw is 

     német,  ha ae, ß, w, ö, ü is 

eeuw  holland 

 

eigh  angol 

 

eill  francia 

 

ew   angol 

 

é  francia,  ha à, â, è, î, ï , ô is 

  spanyol v. portugál  spanyol,  ha ch, ñ is 

     portugál,  ha ã, ç, õ, nh, lh is 

  svéd,  ha ä, å, ö is 

è   francia 

ê   francia v. portugál  francia,  ha è, â, î, ï , ô is 

     portugál,  ha ã, õ, nh, lh is 

  vietnami,  ha ao, ch, đ, nh is 

 

ę   lengyel v. litván  lengyel,  ha ć, ł, ń, ś, cz, rz, sz is 

     litván,  ha č, ė, š, ū, ų, ž is 

 

ě   cseh 

 

ë   albán 

  francia,  ha a, o, u után áll 

ē   lett 

 

ė   litván 

 

ff  walesi 

 

fv  svéd 

 

 

 

gh  angol v. holland  angol,  ha sh is 

     holland,  ha ae, ie, oe, ieuw, sch is 

  olasz v. román  olasz,  ha gli, gni is 

     román,  ha ă, â, î, ş, ţ is 
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gj  albán,  ha ç, ë, q, nj, xh is 

  dán v. norvég,  ha å, æ, ø is 

  svéd,  ha å, ä, ö is 

 

gli  olasz 

 

gn  francia v. olasz  francia,  ha è, â, î, ï , ô is 

     olasz,  ha gli, sci is 

  norvég v. svéd  norvég,  ha å, æ, ø is 

     svéd,  ha å, ä, ö is 

 

gua  olasz,  ha gli, gn, gui, sci is 

  spanyol v. portugál  spanyol,  ha ch, ñ is 

     portugál,  ha ã, ç, õ, nh, lh is 

 

gue  francia,  ha à, â, è, î, ï , ô is 

  spanyol v. portugál  spanyol,  ha ch, ñ is 

     portugál,  ha ã, ç, õ, nh, lh is 

 

gü  spanyol v. katalán  spanyol,  ha ch, ñ is 

     katalán,   ha è, l·l, ny is 

 

 

gui  francia,  ha à, â, è, î, ï , ô is 

  spanyol v. portugál  spanyol,  ha ch, ñ is 

     portugál,  ha ã, ç, õ, nh, lh is 

  angol 

  olasz, ha gli, gn, sci is 

 

guy  francia 

 

gy  dán v. norvég,  ha å, æ, ø is 

  svéd,  ha å, ä, ö is 

 

ğ   török v. azeri 

 

ġ  lett,  ha ā, ē, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ is 

  máltai, ha  ċ, ħ, Ħ, q is 

 

hj (szó elején) dán v. norvég,  ha å, æ, ø is 

  svéd,  ha å, ä, ö is 

 

hv (szó elején)  dán v. norvég 

 

ħ, Ħ  máltai 

 

í  cseh v. szlovák  cseh,  ha ě, ř, š, ů is 
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     szlovák,  ha ä, ô, š, ž is 

  izlandi,  ha á, ll, nn, th, þ, ð is 

  spanyol v. portugál  spanyol,  ha ch, ñ is 

     portugál,  ha ã, ç, õ, nh, lh is 

 

ie  holland,  ha ae, oe, ieuw is 

  német,  ha ß, w, ö, ü is 

 

ieu, ieux  francia 

 

ieuw  holland 

 

ii   észt,  ha õ, ü is 

  finn,  ha y, yy is 

 

ij  holland 

 

ï  francia a, o után 

 

ı, İ  török 

 

î  francia,  ha à, â, è, ê, ï , ô is 

  román,  ha ă, ş, ţ is 

ī  lett 

 

kj   holland,  ha ae, ie, oe, ieuw is 

(szó elején)  dán v. norvég,  ha å, æ, ø is 

  svéd,  ha å, ä, ö is 

 

lh  portugál 

 

ll (szó elején) spanyol v. katalán  spanyol,  ha ch, ñ 

     katalán,   ha è, l·l, ny is 

  walesi,  ha dd, ff, gw, w is 

 

ľ  szlovák 

ł, Ł  lengyel 

 

ļ  lett 

 

 

 

ó  cseh v. szlovák  cseh,  ha ě, ř, š, ů is 

     szlovák,  ha ä, ô, š, ž is 

  spanyol v. portugál  spanyol,  ha ch, ñ is 

     portugál,  ha ã, ç, õ, nh, lh is 

  lengyel,  ha ć, ł, ń, ś, cz, rz, sz is 
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  izlandi,  ha á, ll, nn, th, þ, ð is 

 

oe  latin 

  indonéz 

  holland,  ha aa, ae, ie, ieuw is 

  német,  ha ß, w, ö, ü is 

 

oi  francia 

 

oo  angol v. holland  angol,  ha sh is 

     holland,  ha aa, ie, oe, ieuw is 

  finn v. észt    észt,  ha ee, õ, uu, ü is 

     finn,  ha ää, y, yy is 

 

ou  angol v. holland  angol,  ha sh is 

     holland,  ha aa, ie, oe, ieuw is 

  francia v. portugál  francia,  ha à, â, è, î, ï , ô is 

     portugál,  ha ã, ç, õ, nh, lh is 

  cseh,  ha ě, ř, š, ů is 

 

-ough (szóvégen)  angol 

 

-ouille (szóvégen)  francia 

 

ouw  holland 

 

ów  lengyel 

 

ö  finn v. észt  észt,  ha õ, ü is 

     finn,  ha y, yy is 

  német,  ha ß, w, ü is 

  svéd,  ha å, ä, y is 

  izlandi,  ha á, ll, nn, th, þ, ð is 

  török,  ha ç, ğ, ş is 

 

öö  finn v. észt    észt,  ha õ, ü is 

     finn,  ha y, yy is 

 

ô   francia v. portugál  francia,  ha à, â, è, ê, î, ï is 

     portugál,  ha ã, õ, nh, lh i 

  szlovák,  ha č, š, ž is 

 

õ   portugál 

 

ō   lett 

 

oe  német,  ha ß, w, ö, ü is 
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  dán v. norvég,  ha å, æ, ø is 

 

ø   dán v. norvég 

 

q (u nélkül!) albán,  ha ç, ë, gj, nj, xh is 

  francia,  ha à, â, è, ê, î, ï , ô is 

  máltai, ha ċ, ħ, Ħ, ġ is 

  vietnami,  ha ao, đ, nh is 

 

rz  lengyel 

 

ř   cseh 

 

sch  holland v. német  holland,  ha aa, ie, oe, ieuw is 

     német,  ha ß, w, ö, ü is 

  olasz v. román  olasz,  ha gli, gn is 

     román,  ha ă, â, î, ş, ţ is 

 

sh  angol 

  albán,  ha ç, ë, gj, nj, xh is 

 

sj  holland,  ha aa, ie, oe, ieuw is 

  dán v. norvég,  ha å, æ, ø is 

  svéd,  ha å, ä, ö is 

 

skj  dán v. norvég,  ha å, æ, ø is 

  svéd,  ha å, ä, ö is 

 

stj  svéd 

 

sz, szcz  lengyel 

 

š    cseh v. szlovák  cseh,  ha ě, ř, ů is 

     szlovák,  ha ä, ô is 

  horvát (szerb),  ha ć, č, đ, ž is 

  litván v. lett  litván,  ha č, ė, ū, ų, ž is 

     lett,  ha ā, č, ē, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ is 

ś, ść   lengyel 

ş   román,  ha ă, â, î, ţ is 

  török,  ha ç, ğ, ö, ü is 

ß  német 

 

tch  angol 

  német,  ha sch, ß, ö, ü is 

 

th  angol 

  izlandi,  ha á, é, ú, ð is 
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  vietnami,  ha ao, đ, nh is 

 

tj (szó elején) norvég,  ha å, æ, ø is 

  svéd,  ha å, ä, ö is 

 

tsch  német 

 

ť   cseh,  ha ě, ř, š, ů is 

  szlovák,  ha ä, ô, š, ž is 

 

ţ   román 

 

þ   izlandi 

 

ú  cseh,  ha ě, ř, š, ů is 

  szlovák,  ha ä, ô, š, ž is 

  izlandi,  ha á, é, th, þ, ð is 

 

-us (szóvégen)  latin 

  finn,  ha ää, oo, y, yy is 

  litván,  ha č, ė, ū, ų, ž is 

 

uu  észt,  ha õ, ü is 

  finn,  ha y, yy is 

 

ü  észt,  ha ää, õ, öö, üü is 

  német,  ha sch, ß, w is 

  török,  ha ç, ğ, ş is 

 

û   francia 

 

ů   cseh 

ū   litván,  ha ė, š, ū, ų, ž is 

  lett,  ha ā, ē, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ is 

ų   litván 

 

wh, wr (szó elején)  angol 

 

xh  albán 

 

 

 

ý  cseh,  ha ě, ř, š, ů, ž is 

  szlovák,  ha ä, ô, š, ž is 

  izlandi,  ha á, é, th, þ, ð is 

 

ž    cseh v. szlovák  cseh,  ha ě, ř, ů is 
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     szlovák,  ha ä, ô is 

  horvát (szerb),  ha ć, đ is 

  litván v. lett  litván,  ha ė, ū, ų is 

     lett,  ha ā, ē, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ is 

 

ź  lengyel 

 

ż  lengyel,  ha ć, ł, ń, ś, cz, rz, sz is 

  máltai, ha ċ, ħ, Ħ, ġ is 
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ÍGY NE EJTSÜK! 

 

 

Aase – [ósze] v. [óze]; [*áze] norvég 

Ådalen – [ódaalen]; [ódálen]; [*adalen] svéd 

Adam, Theo – [ádám teó]; [*adam …] német 

aero- – [aero]; [*éro] latin 

aerophagia – [aerofágia]; [*érofágia] latin 

aerosol – [aeroszol]; [*éroszol] mesterséges 

Aëtius – [aéciusz]; [*éciusz] latin 

Aida – [ajída]; [*ajda] olasz 

Ansermet, Ernest – [anszermé erneszt]; [*… örniszt] francia 

assai – [asszáji]; [*asszáj] olasz 

Auchan – [osan]; [*ósn] francia 

Baggio, Roberto – [baddzsó robertó]; [*baddzsijó …] olasz 

Bahrein – [bahrejn]; [*bárein] arab 

Banquo – [benkvó]; [*bankó] angol 

Berlinguer, Enrico – [berlingver enríkó]; [*berlinger …] olasz 

Berlioz, Hector – [berlioz ektor]; [*berlió …] francia 

Berry, Walter – [berri valter]; [*böri voltör] német 

bestseller – [besztszeler]; [*bezzeller] angol 

Bierut, Bolesław – [bjerut boleszláv]; [*bierut…] lengyel 

Boëthius, Anicius Manlius – [boétiusz aniciusz manliusz]; [*boéciusz]; [*bőciusz] latin 

Boito, Arrigo – [bojító arrígó]; [*bojtó …] olasz 

Borgia, Cesare – [bordzsa csezáre]; [*bordzsia …] olasz 

Bowden, Frank Philip – [bauden frenk filip]; [*bovden …] angol 

Bruegel v. Brueghel, Pieter – [bröhel píter] v. [brügel …]; [*brajgel …] holland 

Brunelleschi, Filippo – [brunelleszki filippó]; [*brunellessi …] olasz 

Bylsma, Anner – [bejlszma, Anner]; [*bilzma …] holland 

Ceauşescu, Nicolae – [csauseszku nikoláj]; [*csaucseszku …] román 

cembalo – [csembaló]; [*csemballó] olasz 

Cerquetti – [cserkvetti]; [*cserketti] olasz 

Chausson, Ernest – [soszon erneszt]; [*… örniszt] francia 

cherry brandy – [cseri brendi]; [*serri brendi] angol 

Chiabrera, Gabriello – [kjabrera gabrielló]; [*kiabrera …] olasz 

Chianti – [kjanti]; [*kijanti] olasz 

Chiara, Maria – [kjára marja]; [*kijára …] olasz 

chiaroscuro – [kjároszkúró]; [*kijaroszkúró] olasz 

Chicco – [kikkó]; [*csikkó] olasz 

Cimabue – [csimabúe]; [*csimabú] olasz 

Cinzano – [csindzánó]; [csincánó]; [*csinzánó] olasz 

Coetzee, Maxwell – [kutzé mexvel]; [*kuci, *kóci …] afrikaans 

Comaneci, Nadia – [komanecs nádja]; [*komanecsi] román 

CoopTourist – [koopturiszt]; [*kópturiszt, *kopturiszt] mesterséges 

cordon bleu – [kordon blő]; [*gordon blő] francia 
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Cossotto, Fiorenza – [koszottó fjorenca]; [*…fiorenca] olasz 

cowboy – [kauboj]; [*kovboj] angol 

cracker – [kreker]; *[kréker] angol 

crescendo – [kressendó]; [*kreszcsendó] olasz 

Cyrankiewicz, Józef – [cirankjevics juzef]; [*cirankievic…] lengyel 

decrescendo – [dekressendó]; [*dekreszcsendó] olasz 

Denzel, Washington – [denzel vosington]; [*dencel …] angol 

Douwe Egberts – [dauve ehbertsz] v. [… egbertsz]; [*duve …] holland 

Duisburg – [dűszburg]; [*duiszburg] német 

Edberg, Stefan – [édberj sztefán]; [édberg …]; [*edberg *stefán] svéd 

Edinburgh – [edinboró]; [*edinburg] angol 

Fårö – [fórő]; [*farő] svéd 

Figueras – [figerasz]; [*figuerasz] spanyol 

Fiorentina – [fjorentína]; [*fijorentína] olasz 

Fiorino – [fjorínó]; [*fijorinó] olasz 

Fleta, Miguel – [fleta migel]; [*fléta miguel] spanyol 

flush – [flas]; [*flös] angol 

franc – [frank]; [*fran] francia 

Funès, Louis de – [fünesz lui dö]; [*fün …] francia 

Für Elise – [für elíze]; [*…eliz] német 

Galsworthy, John – [gólzvördi dzson]; [*gelszvörszi] angol 

Gardner, Ava – [gárdner áva]; [*gardner ava] angol 

George, Stefan – [george stefán]; [*dzsordzs sztívn] német 

Gierek, Edward – [gjerek edvárd]; [*gijerek] lengyel 

Gigli, Benjamino – [dzsilji benjamínó]; [*dzsiji…] olasz 

gigolo – [dzsigoló]; [*zsigoló] olasz 

Givenchy – [zsivansi]; [*dzsivencsi] francia 

Gouda – [hauda]; [*gúda] holland 

Göteborg – [jőteborj] v. [gőteborg]; [*göteborg] svéd 

grapefruit – [gréjpfrút] v. [grépfrút]; [*greppfrut, *grepfrujt stb.] angol 

Grosvenor Gardens – [gróvnor gárdenz]; [*groszvenor …] angol 

guelf – [gvelf]; [*gelf] olasz 

Guercino – [gvercsínó]; [*gercsinó] olasz 

Guernica – [gernika]; [*guernika] spanyol 

Guido – [gvídó]; [*guídó, *gidó] olasz 

Guise, Henri de Lorraine – [güiz anri dö loren]; [*giz… ] francia 

Guyana – [gujána]; [*gvajána] spanyol 

Habsburg – [hapszburg]; [habzburg]; [*habsburg] német 

Harnoncourt, Nicholas – [harnonkurt nikolasz]; [*arnonkur] német 

Hastings – [héjsztingz]; [*hesztingz] angol 

Helsinki – [helszinki]; [*helzinki] finn 

Holsten – [holszten]; [*holstejn] német 

Hudson – [hadzn]; [*hödzön] angol 

Humperdinck, Engelbert – [humperdink engelbert]; [*hampördink …] német 

ice tea – [ájsz tí]; [*ájsz tea] angol 

Isonzo – [izoncó]; [*isonzó] olasz 

Jacopo della Quercia – [jakopó della kvercsa]; [*dzsakopó … kercsa] olasz 
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joule – [dzsúl]; [*zsúl, *dzsaul] angol 

Joule, James Prescott – [dzsúl dzséjmz preszkot]; [*zsúl …] angol 

Juillard, Augustus – [dzsujjárd ógasztusz]; [*zsüjjár …] angol 

Kierkegaard, Søren – [kerkegór szőren]; [kirkegór …]; [*kirkegárd] dán 

Kosciuszko, Tadeusz – [koscsuskó tadeus]; [*koscuszkó, *koszciuszkó …] lengyel 

Lahti – [lahti]; [*láti] finn 

Lancia – [lancsa]; [*lancsia] olasz 

La Petite Bande – [la pötit band]; [*… pöti …] francia 

Leeuwenhoek, Antony van – [léüvenhuk antoni fan]; [*lővenhuk …] holland 

loggia – [loddzsa]; [*lodzsia] olasz 

Machu Picchu – [macsu pikcsu]; [*… piccsu] spanyol 

Maja desnuda – [maha desznuda]; [*maja …] spanyol 

Maja vestida – [maha vesztida]; [*maja …] spanyol 

Mehta, Zubin – [mehta zubin]; [*méta *cubin] indiai 

Michelangelo Buonarroti – [mikelandzseló buonarróti]; [*mihelandzseló *buonarotti] 

olasz 

Mickiewicz, Adam – [mickjevics adam]; [*mickievic] lengyel 

Miguel – [migel]; [*miguel] spanyol, portugál 

milady – [miléjdi]; [milédi]; *[májlédi] angol 

Mitropoulos, Dimitri – [mitropulosz dimitri]; [*mitropoulosz …] görög 

Moniuszko, Stanisław – [monjuskó sztanyiszláv]; [*moniuszkó …] lengyel 

Mont Blanc – [momblan]; [momblank]; [*montblank] francia 

Munch, Edvard – [munk edvár]; [*münh edvárd] norvég 

München – [münhen]; [*münhen] német 

Nascimbene – [nassimbene]; [*naszcsimbene] olasz 

Nastase, Adrian – [nasztasze adrian]; [*nasztáze …] román 

National Gallery – [nesönel gelöri]; [… geleri]; [*néjsönel …] angol 

Nehru, Jawaharlal – [nehru dzsavaharlal]; [*néru …] indiai 

Oedipus – [ojdipusz] v. [ödipusz]; [*ödiposz] görög 

op. posth. – [opusz posztumum]; [*opusz poszthumusz] latin 

Palme, Olof – [palme úlof]; [*palm olof] svéd 

Pampers – [pemperz]; [*pempőz] angol 

Panerai, Rolando – [paneráji rolandó]; [*paneráj …] olasz 

Papas, Irene – [papasz irini]; [*…iréne] görög 

Perahia, Murray – [peraja mar(r)i]; [*… mörri] angol 

Piacenza – [pjacsenca]; [*pijacsenca] olasz 

Piaget, Jean – [pjazse zsan]; [*piazse…] francia 

Piazza di Spagna – [pjacca di szpannya]; [*pijacca …] olasz 

pick-up – [pikap]; [*piköp] angol 

pizza – [picca] v. [pidza]; [*pizza] olasz 

pommes frites – [pom frit]; [*pom fri] francia 

Quercia, Jacopo della – [kvercsa jakopó della]; [*kercsija…] olasz 

Rahman, Mudzsibur – [rahman…]; [*ráman, *rámán] bengáli 

Reading – [reding] (város Angliában); [*ríding] angol 

reconquista – [rekonkiszta]; [*rekonkviszta] spanyol 

Rienzi – [rienci]; [*rínci] olasz 

Robeson, Paul – [rópszon pól]; [*robzon …] angol 
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Robespierre, Maximilien de – [robeszpjer makszimiljen dö]; [*ropszpier …] fran-cia 

Roosevelt, Franklin Delano – [róz(e)velt frenklin dölánó]; *[ruzvelt …] angol 

Roosevelt, Theodore – [róz(e)velt thiodór]; [*ruzvelt …] angol 

Rostock – [rosztok]; [*rostok] német 

Saint-Saëns, Camille – [szenszansz kamil]; [*szenszan …] francia 

Saint-Tropez – [szen tropez]; [… *tropé] francia 

Salisbury – [szolzböri]; [*szelizböri] angol 

sansculotte – [szankülot]; [*szanszkülot] francia 

Sanyo – [szanjó]; [*sanyó] japán 

Schelde – [szhelde]; [*selde] holland 

scherzo – [szkercó]; [*sercó] olasz 

Scheveningen – [szhéfeningen]; [*seveningen] holland 

Schiaparelli, Giovanni Virginio – [szkjaparelli dzsovanni virdzsínió]; [*siaparelli] olasz 

Schiphol – [szhiphol]; [*sifol] holland 

Schira, Francesco – [szkira francseszkó]; [*sira …] olasz 

schizoid – [szkizoid] v. [skizoid]; [*sizoid] latin 

schizophrenia – [szkizofrénia] v. [skizofrénia]; [*sizofrénia] latin 

Schröder, Jaap – [szhrőder jáp] v. [srőder…]; [*… japp] holland 

Scribe, Eugène – [szkrib özsen]; [*szkrájb judzsín] francia 

Seiji Ozawa – [szejidzsi ozava]; [*szeiji…] japán 

Shakespeare, William – [séjkszpír viljem] v. [sékszpír …]; [*sekszpir …] angol 

Sherlock Holmes – [sörlok holmz] v. [serlok holmsz]; [*… holmesz] angol 

Sienkiewicz, Henryk – [senkjevics henrik]; [*szienkievic(s) …] lengyel 

Siqueiros, David Alfaro – [szikejrosz david alfaró]; [*szikveirosz …] spanyol 

smörgåsbord – [szmőrgószburd]; [*szmorgaszbord] svéd 

Stenmark – [szténmark]; [*stenmark] svéd 

Strindberg, August – [sztrindberj auguszt] v. [sztrindberg …]; [*strindberg] svéd 

Suchard – [szüsár]; [*zuhárd] francia 

Sydow, Max von – [szűdó maksz fon]; [*szidov…] svéd 

Taddei, Giuseppe – [taddeji dzsuzeppe]; *[taddej …] olasz 

Tagore, Rabindranath – [tagór rabindranat]; [*tagore …] angol; [thákur …] bengáli 

Telemann, Georg Friedrich – [téleman georg frídrih]; [*telemann …] német 

Tiso, Jozef – [tyiszó jozef]; [*tisó] szlovák 

Tycho Brahe – [tíge bráe]; [tigó …]; [*tihó brahe] dán 

Visconti, Luchino – [viszkonti lukínó]; [*… lucsínó] olasz 

Wallace, Edgar – [volesz edgár]; [*valasz …] angol 

Wallace-Stone, Dee – [volesz sztón dí]; [*valasz …] angol 

Wałęsa, Lech – [valensza leh]; [*valesza …, *valéza …] lengyel 

Warszawa – [varsava]; [*varszava] lengyel 

Welles, Orson – [velz orszon]; [velsz …]; [*vellesz] angol 

Wieniawski, Henryk – [vjenyafszki henrik]; [*vínyafszki v. *vieniavszki …] lengyel 

Winnetou – [vinnetu]; [*vinettu] német 

Zandonai, Riccardo – [candonáji rikkardó]; [*candonáj…] olasz 

złoty – [zloti]; [*zlotyi] lengyel 

 

 


