
WALLENDUMS TÜNDE

Nyelvpolitika a budapesti 
szállodák elnevezéseinek tükrében

A fővárosi szállodák elnevezésének kérdése első pillantásra talán a nyelvpolitikától 
távol eső témának tűnik. A gyakorlatban viszont az egyes szállodák elnevezéseiben az 
üzleti és marketingszempontok mellett a nyelvpolitikai döntések hatásait (vagy esetleg 
azok hiányát) is felismerhetjük.

A főváros egykori nemzetközi hírű szállodáinak pl. Imperial, Bristol, Pannónia, 
Palace, Ritz, Royal stb. jelentős része már nem, vagy nem eredeti neve alatt működik.1 
Van viszont néhány olyan szálloda, amely dacolva az idővel, a politika és a divat 
változásaival ma is - ha nem is teljesen változatlanul - háború előtti elnevezését 
használja, pl. Gellert Nagyszálló > Danubius Hotel Gellért, Hungária Nagyszálló > 
Best Western Grand Hotel Hungária, Astoria Szálloda. Az 1945 után született új 
elnevezések, illetve a hatvanas években épült új szállodák jellemző nevei, pl. Béke 
Szálloda (=az egykori Britannia), Hotel Budapest, Duna-Intercontinental, Hotel Ifjú
ság, SZOT Szálloda, Vörös Csillag Szálloda a rendszerváltást követően többségükben 
eltűntek, illetve újra megváltoztak. A régi és új elnevezések kombinációiból olykor a 
kor és az üzemeltető igényeinek egyaránt megfelelő új nevek születtek pl. Radisson 
SAS Béke Hotel. Az utóbbi években épült, vagy minőségileg átalakított és nemzetközi 
szállodaláncokhoz csatlakozó hotelek, valamint a többségében családi tulajdonú pan
ziók elnevezései - a nemzetközi hagyományokhoz híven - ma is leggyakrabban a 
városra, annak meghatározott részére, híres történelmi személyiségekre vagy a tulaj
donos-alapító nevére utalnak.

A szállodák és panziók nevei tehát figyelemre érdemes „beszélő nevek”, amelyek 
információkkal szolgálhatnak az épület helye, stílusa, a szobák kialakítása, a vendégkör 
összetétele vagy a vendéglátás jellegének a vonatkozásában is. Ráadásul „a jó cégelne
vezés felér egy fizetett reklámmal”.2 A nevekre alapozott elvárásainkkal ugyanakkor 
nagyon óvatosnak kell lenni, hiszen az elnevezés számos esetben nem a hotel vagy 
panzió tényleges és aktuális jellemzőire utal, hanem egyszerűen a működtetők válasz
tásának környezettől független eredménye. Mindazonáltal a nevek adott esetben „ön
magukat beteljesítő jóslatként” is működhetnek.

A jelen dolgozatban elsősorban magukkal az elnevezésekkel, s a felhasznált nevek 
rendszerével szeretnék foglalkozni. Annak vizsgálata, hogy az említett szállodák és 
panziók mennyire felelnek meg a nevük által megelőlegezett hangulatnak, egy másik 
írás témája lehetne. Az elnevezések tartalmi és fomai szempontból egyaránt érdekesek, 
hiszen a szállodák és panziók nevei az aktuális társadalmi és nyelvi értékrend speciális 
lenyomatának is tekinthetőek. A számos esetben mintaadónak tekintett fővárosi szál-
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lodák és panziók elnevezéseiben vegyesen találhatunk magyar és idegen nyelvű szava
kat (többnyire angol vagy francia, esetleg német kifejezéseket), illetve idegen helyes
írással (át)írt magyar neveket, amelyek vizsgálata a nyelvi divat és a nyelvpolitika 
szempontjából sem érdektelen.

1. A szállodanevek használatának jogi szabályozása
A szálloda- és panziónevek felvételére és használatára vonatkozó speciális törvényi 
rendelkezéseknek nem találtam nyomát, így minden bizonnyal a kereskedelmi elneve
zések használatára, illetve a cégek névhasználatára vonatkozó jogszabályokat kell 
ebben a témában is irányadónak tekinteni. A vonatkozó jogszabályok: 1959. évi IV. 
törvény 77. §., 1997. évi CXLV. törvény 15. §., 47/1995 és 40/1998 számú alkotmány
bírósági határozat, 45/1998 számú IKIM rendelet, 4/1997 számú kormányrendelet.

A szállodák nevében egyértelműen, a vendég által is jól láthatóan kell feltüntetni a 
szálláshely nevét, típusát (szálloda, panzió, üdülőház stb.), és osztályba sorolását. A 
fent említett IKIM rendelet értelmében ugyanis kereskedelmi szálláshely nem működ
het működési engedély, osztályba sorolás, illetve minősítés nélkül. A minősítést a 
szálláshely fenntartója, üzemeltetője végzi, s a jegyző, az illetékes területi kereskedelmi 
és iparkamara, valamint a fogyasztóvédelmi felügyelőség ellenőrzésre jogosult.

Az üzletek működéséről szóló, 4/1997 számú kormányrendelet szálloda, panzió (= 
fogadó), üdülóTtáz, kemping, turistaszálló és ifjúsági szálló kategóriákat különböztet 
meg.

Mivel az alábbiakban elsősorban a - kategória és elnevezés tekintetében is domináns 
- szállodákkal és panziókkal kívánok foglalkozni, a két szálláshelytípus pontos meg- 
különböztethetősége kedvéért szó szerint idézem a vonatkozó jogszabály, a 4/1997 
kormányrendelet l.sz. mellékletének szövegét:

„Szálloda étteremmel: Az a kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére 
időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást és szolgáltatást nyújt, továbbá egy 
vagy több étteremmel rendelkezik. Férőhelyeinek több mint 20%-a egy- és kétágyas 
szobákban van, és legalább az egycsillagos szállodaosztály besorolási követelményei
nek eleget tesz.

Szálloda étterem nélkül: Az a kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére 
időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást, pl. minibár, reggeliztetés (a mini
bárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari termékek stb.) és szolgáltatást 
nyújt. Férőhelyeinek több mint 20%-a egy- és kétágyas szobákban van, és legalább az 
egycsillagos szállodaosztály besorolási követelményeinek eleget tesz.

Panzió (Fogadó) étteremmel: Az az egyedi, műszakilag egy egységet alkotó, étte
remmel is rendelkező kereskedelmi szálláshely, amely szállást, ellátást, pl. minibár, 
reggeliztetés (a minibárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari termékek 
stb.) és ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt a vendégek részére, és panzió osztályba 
sorolták be.

Panzió (Fogadó) étterem nélkül: Az az egyedi, műszakilag egy egységet alkotó 
kereskedelmi szálláshely, amely szállást, ellátást, pl. minibár, reggeliztetés (a mini
bárban szeszes és szeszmentes italok, sütő- és édesipari temékek stb.) és ehhez kapcso
lódó szolgáltatást nyújt a vendégek részére, és panzió osztályba sorolták be.”

A budapesti szállodák és panziók elnevezéseinek vizsgálatakor felmerülő legelső 
probléma, hogy korántsem egyértelmű, mikor van szó szállodáról és mikor panzióról
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vagy esetleg más típusú szálláshelyről. A fővárosi kereskedelmi szálláshelyek elneve
zéseiben a szálláshelytípus megjelölése - szándékosan vagy véletlenül - nem ritkán 
pontatlan. A törvény értelmében a cégnévnek - így minden bizonnyal a kereskedelmi 
szálláshely nevének is - az adott vállalkozás alapvető tevékenységét és tényleges 
formáját kell(ene) kifejeznie, nem kelthet(ne) olyan látszatot, amely ezekkel ellentétes, 
vagy félreértésre ad okot. Ugyanakkor több példát is találhatunk arra, hogy a szakmai 
besorolás szerint szállodának minősülő intézmények - talán a családiasabb hangulat 
ígérete jegyében - a panzió elnevezést használják pl. City Panzió Mátyás, City Panzió 
Ring; s ennek fordítottja sem ritka: előfordul, hogy néhány szobával rendelkező családi 
mini-panziók is hotelként (vagy hotelként is) hirdetik magukat pl. Beatrix Panzió - 
Hotel. Ez esetben az adott kereskedelmi szálláshely kategóriáját közelebbről meghatá
rozni szándékozó szavak - pl. hotel vagy panzió - nem megfelelő használata sérti a 
cégvalódiság elvét, mert félrevezetésre, megtévesztésre alkalmas. A pontos megkülön- 
böztethetőség kedvéért a szakmai katalógusok egy-egy szálloda vagy panzió neve 
mellett, általában szerepeltetik annak hivatalos kategóriáját is.

A szálloda, panzió stb. szavak besorolásnak megfelelő, pontos használata alapvető 
etikai és törvényi követelmény (lenne). E szavak meghatároznak ugyan egy kisebb 
csoportot, de önmagukban természetesen nem teszik egyedivé az adott vállalkozást. Az 
azonosíthatóságot, illetve megkülönböztethetőséget az elnevezések vezérszava* bizto
sítja. A sajátos üzleti értékkel bíró vezérszó lehet önálló jelentésű, magyar vagy idegen 
szó, mozaikszó, vagy akár önkényesen megválasztott - jelentéssel esetleg még nem is 
bíró, de idővel, éppen az adott szálloda vagy panzió létezése által értelmet nyerő - 
speciális betűsor is. A jogszabály értelmében „a cégnévben a vezérszón kívül csak 
magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően.”4 Az 
olyan idegen szavak használata, mint apartment, pansio, guest housea cégszabatosság 
követelményének ellentmond.5

Amennyiben tehát a szállodák vagy panziók nevét cégnévnek tekintjük, megálla
píthatjuk, hogy elnevezésük a cégvalódiság és cégszabatoság szempontjából nem felel 
meg a követelményeknek. Ugyanakkor vitatkozni lehetne az érvényben lévő törvények, 
jogszabályok és rendeletek megfelelőségéről, alkalmazhatóságáról, a szankciók és a 
pontosan meghatározott felelőség hiányáról stb.

A törvényt jellemző harmadik jellemző kritérium, a cégkizárólagosság megvalósu
lásának tekintetében jobb a helyzet: csak nagyon kevés és ráadásul vitatható negatív 
példát találtam. A Sissi Hotel és a Sziszi Fogadó nevek vezérszavai pl. egymáshoz 
hasonlóak (azonos hangzásúak), az elnevezések azonban mégsem megtévesztők, mert 
a hotel, illetve foga dó szavak egyértelműen jelzik, hogy két különböző szálláshely(tí- 
pus)ról van szó.

2. Apartman, botéi, fogadó, hotel, hostel és társaik
A szállodák és panziók nevében szereplő idegen nyelvű meghatározások (eredetileg 
talán pontosítások) közül az egyik legérdekesebb példát az apartman szó és különböző 
idegen nyelvű alakjai jelentik. Az apartman hotel, apartman-szálló, apartmans, 
apartment, apartment house, apartments, appartements kifejezések mindegyikét értjük 
(érteni véljük), gondban lennénk viszont, ha az egyes szavak közötti különbségeket 
pontosan meg kellene határoznunk, vagy ki kellene választanunk közülük a „helyes” 
formát.
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Az Idegen szavak és kifejezések szótárában6 is szereplő, „(fényűzően berendezett) 
nagy lakás, lakosztály”-t jelentő apartman szó használata napjainkra széles körben 
elfogadottá vált, az egyes szálloda-elnevezések vezérszavát kiegészítő apartman hotel, 
illetve apartman-szálló megoldásokat tehát helyesnek kell elfogadnunk. Az Aranykéz 
Apartmans elnevezés azonban nem túl szerencsés, hiszen ezúttal egy immár „magyarrá 
vált” szót - az apartmant - tették angolul többes számba. Hű maradt ugyanakkor az 
angol apartment (illetve az apartments) az Amadeus Apartments és a Katalin-Apart- 
ment-West elnevezés. Az eddig idézett példák mellett használatos az amerikai angolban 
bérház jelentéssel bíró apartment house is, pl. Charles Apartment House', s az angol 
eredetű formákon kívül a francia appartement(s) kifejezés alkalmazására is találhatunk 
példát: Boulevar City-Appartements.

De menjünk tovább, és ábécérend szerint haladva vizsgáljuk meg a szálloda- és 
panziónevekben használatos többi kifejezést is.

Következő szavunk tehát a botéi, amely az angol motorists ’ hotel = motel1-hez 
hasonlóan a boot + hotel = botéi szavakból keletkezett. A(z álló)hajón kialakított 
szállodát jelentő, könnyen megérthető szó egyenlőre nem szerepel az Idegen szavak és 
kifejezések szótárában, és használatára is csak egyetlen budapesti példát találtam. A 
botéi elnevezés mindazonáltal nem helyi jellegzetesség (például Pozsonyban is műkö
dik két botéi). A budapesti hajó neve Botel Lisa Inn-Side, míg egyetlen konkurense, a 
kialakításában és elhelyezkedésében is hasonló Hotel Dunapart nevében egyáltalán 
nem találunk utalást az építmény sajátosságaira.

Térjünk most át a fogadó vizsgálatára, amely a törvény értelmében (!) a panzió 
szinonimája. Ez a kifejezés azonban mindössze két alkalommal {Mix Fogadó, Sziszi 
Fogadét) szerepel a vizsgált adatbázisokban megtalálható szálláshelyek nevében, s ez 
talán nem véletlen, hiszen nagyvárosi környezetben nem könnyű elképzelni egy igazi 
fogadót. A fogadó helyett többnyire alkalmazott panzió kifejezés használata egysze
rűbbnek, és a külföldiek számára is érthetőbbnek tűnik. A fogadó szó ugyanakkor 
megkövetelni látszik további magyar, vagy legalábbis magyar átírással írt idegen szavak 
használatát, pl. Sziszi Fogadó.

A ház elnevezés vezérszavak kísérőjeként csak egyetlen egy alkalommal szerepel. 
A szakzsargonban és főleg élőszóban azonban gyakran használatos ez a fordulat, amely 
barátságos, közvetlen, sőt talán bizalmas hangulatot, fogadtatást előlegez meg, pl. 
Kálvin Ház.

A hostel (még inkább a youth hostel pl. Bakfark Youth Hostel) immár nálunk is 
teljesen elfogadott és használt nemzetközi szó, a napjainkra avíttá vált otthon, illetve 
szálló kifejezések aktuális (divatos) megfelelője.

A hotel szó egyáltalán nem kíván kommentárt, a szálloda divatos és modem 
szinonimája. Hivatalos elnevezésekben már szinte kizárólagosan csak a hotel szó 
használatos, míg a hotelekről beszélve talán inkább a szálloda kifejezést használjuk. A 
szálloda név alkotórészeként történő használatára mindössze két példát találtam: 
Astoria Szálloda, Pedagógus Szálloda. A szálló és a szálloda - úgy tűnik - lassanként 
kikopnak a használatból, s helyüket a hotel és variánsai (mint pl. a fent említett youth 
hostel) veszik át. A hotelnek létezik egy kedves, ám csak ritkán előforduló, s a 
bizonytalanságot tovább erősítő változata is, ez a minihotel. Míg a Bródy Minihotel 
Panzió valójában 2 csillagos panzió, addig az Alfonz Minihotel egy csillagos hotel.



Nyelvpolitika a budapesti szállodák elnevezéseinek tükrében 63

A Guesthouse és guesthouse (vö. a nagyszótárban szereplő guest-house-zal, amely
nek jelentése „penzió [sic!], családi szálló”) angol kifejezések használata sem feltétle
nül a legszerencsésebb választás. A Black Pack Guesthouse és Museum Guest House 
nevek ugyan könnyen érthetőek, divatos és legalább önmagukkal harmonizáló elneve
zések. Ezzel együtt talán választékosabb magyar megfelelőjük, a vendégház szó hasz
nálata. Erre több példát is találhatunk: Óbuda Vendégház, Astra Vendégház Hotel, 
Professzor Vendégház.

A motel forma születéséről a botéi kapcsán már szóltunk. Gyorsuló és globalizálódó 
világunkban - különösen a nagyvárosokban - ez a kifejezés azonban lassanként 
értelmét veszti. Az adatbázisban található egyetlen motel pontos neve Katalin-Motel- 

Panzió.
Külön figyelmet érdemel viszont a fenti névben is megtalálható panzió szó, amely 

a vizsgált források tanulsága szerint a hotel mellett a leggyakrabban használatos 
kifejezés. A panzió három változatára találtam példákat 1) pansió: Bel Ami Pansió, 2) 
panzió: Jäger Trio Panzió, és 3) panzió: Asbóth Panzió. A leggyakrabban előforduló 
forma kétségtelenül a panzió. Ahárom különböző forma létezésére és a szót övező, néha 
még ma is megfigyelhető bizonytalanságra (panzió vagy penzió) az Idegen szavak és 
kifejezések szótárában kerestem magyarázatot. A panzió szócikket fellapozva a francia 
eredetűnek jelölt penzió szóra találunk, amelynek jelentései: „1. teljes ellátás, bennla
kás; ennek díja 2. családias jellegű kis szálló, ahol étkezést is adnak 3. rég nyugdíj”. 
Az alkalmazott elnevezések és a törvényszöveg tanúsága szerint nyelvünkben ma a fenti
2. pontnak megfelelő jelentést hordozó, panzióként írt alak tekinthető preferáltnak, s 
egyértelműen elfogadottnak. (Az angol pension, a német die Pension, és a francia 
pension szavak ugyanakkor - tudomásom szerint - inkább járadék értelemben haszná
latosak, s a panzió, mint vendégfogadó kifejezésére a fenti nyelvekben más szavakat 
alkalmaznak.)

Utolsó szavunk a villa, melynek használatára szintén nem kevés - az elnevezések 
egyhangúságát szerencsésen megtörő - példát találhatunk: Siesta Villa, Villa Korda, 
Villa Rosa Hotel, Buda Villa Panzió stb. Ezek a villák tulajdonképpen kerttel rendelke
ző, elegáns zöldövezeti panziók, amelyek ma is őrzik a régi villák hagyományos 
jellemzőit: „1. zöldövezetben épült külön álló, kertes családi ház 2. díszkerttel, parkkal 
körülvett fényűző nyaraló (főleg Olasz- és Franciaországban) 3. tört (a római birodalom 
utolsó századaiban és a feudalizmus elején:) nagy kiterjedésű mezőgazdasági birtok, 
illetve ennek központja.”8

3. A szállodanevek vezérszavai
A vezérszó kíséretében szereplő kifejezések áttekintése után az alábbiakban megkísér
lem a szálloda- és panzióneveket vezérszavaik alapján rendszerezni, és nyelvpolitikai 
szempontból megvizsgálni.

A tágabb horizontból Budapestre fókuszálva meállapíthatjuk, hogy a nagyobb 
szállodaláncok mindegyikének (és szinte csak nekik) van legalább egy, a főváros nevét 
(is) tartalmazó (esetleg magára az országra utaló) szállodája: pl. Danubius Budapest 
Hotel, Days Hotel & Suites Budapest - Hotel Rege, Days Hotel & Suites Budapest - 
Suites Europa, Family Hotel Budapest, Grand Hotel Hungária, Hilton Budapest, Hyatt 
Regency Budapest, Hotel Inter-Continental Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Bu
dapest, Budapest Mariott Hotel, Mercure Buda Budapest, Mercure Korona Budapest,
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Mercure Metropol Budapest, Mercure Hotel Museum Budapest, Mercure Hotel Buda
pest Nemzeti, Novotel Budapest Congress, Park Hotel Flamenco, Radisson SAS Béke 
Hotel Budapest.

A „kicsik” közül csak egyetlen szálloda viseli nevében a Buda szót: Budai Hotel és 
Vendéglő. Itt kell megemlíteni egy, a fővároson kívül elhelyezkedő, mégis a Budapest 
nevet is viselő szállodát, a Holiday Inn Budapest Budaörsöt is.

A nemzetközi szállodaláncokhoz tartozó hotelek esetében a nevek az átlagos 
elnevezéseknél átalában hosszabbak, mert a név egy része (rendszerint első fele, néha 
grafikailag is elkülönülten) a lánc azonosítására szolgál, s csak ezután következik az 
adott „ház” saját neve: pl. Best Western Hotel Art, HUNGUEST Ventura Hotel, Ibis 
Budapest Aero, Inn-Side Hotel Amadeus. Számos esetben azonban a nemzetközi 
láncokhoz tartozó hotelek neve csak a lánchoz való tartozást és a földrajzi elhelyezke
dést (Budapest, Wien, Prague stb.) tükrözi, pl. Hilton Budapest, Budapest Mariott 
Hotel, mert az adott szállodának nincs, s a nemzetközi standardizáció jegyében nem is 
igen lehet saját „személyisége”, sem azt kifejező, vagy őt magát egyéniesítő, sajátosan 
megkülönböztető neve. A standardizáció tehát nemcsak a szálloda- és szobabelsők 
kialakításában, az üzletpolitikában, a foglalási rendszerekben és egyebekben figyelhető 
meg, hanem valamelyest a névválasztásban is jelen van.

De térjünk vissza a Budapest szó használatához. A településnév cégnévben történő 
feltüntetéséről az 1997. évi CXLV. törvény 15.§. 6. bekezdése csak közvetve rendelke
zik: „[...] olyan elnevezést, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult 
hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni.” Ennek a törvénynek azalapján a 
Fővárosi Közgyűlés „A Budapest név felvételéről és használatáról” szóló 59/1994. (IX. 
14.) számú rendeletében, a főváros nevének vagy névváltozatainak használatát a 
Fővárosi Közgyűlés által kiadott engedélyhez kötötte.

A közigazgatási egység (város) nevén kívül a szállodák és panziók nevében gyakran 
szerepel „szűkebb pátriájukra” utaló szó is. Ez lehet - többek között - olyan földrajzi 
név, amely a szálloda városon belüli elhelyezkedését hangsúlyozza pl. Best Western 
Hotel Lidó, Csillaghegy Strand Hotel, Csillebérc Leisure Center Bungalow, Danubius 
Grand Hotel Margitsziget, Danubius Thermal Hotel Margitsziget, Dunaparti Hotel - 
Pénzügyminisztérium, Hotel Dunapart (ez utóbbi egy állóhajó, s mint fentebb említet
tük, akár botéi is lehetne), Danubius Hotel Gellért, Hotel Liget, Mercure Relais Duna, 
Hotel Normafa, Római Hotel. Szellemes, ám a nyelvművelők által bizonyára nem 
díjazott elnevezés a Duna-party Pansió is.

Egy-egy kisebb szálloda vagy panzió gyakran a környező kerület - Hotel Zugló, 
Kamaraerdő Panzió, Hotel Kispest - vagy utca, illetve tér nevét veszi fel: Aranykéz 
Apartmans Aranykéz Apartmans De Lux, Attila Hotel, Benczúr Hotel, Bródy Minihotel 
Panzió, City panzió Ring, Clausal panzió, Hotel Lejtő, Aparthotel Váci utca.

A nagyobb utak, ismertebb városrészek esetében érthető is egy-egy ilyen elnevezés 
választása, néha azonban a fantázia hiányára, illetve a tulajdonosok érdektelenségére 
vagy kényelmére utal(hat), s ilyenkor már bizonyos helyismeretre is szükségünk van, 
hogy a szálloda beszédes nevét helyesen értelmezhessük, pl. Asbóth Panzió, Inn-Side 
Hotel Délibáb, Remete Panzió Óbuda, Sas Club Hotel, Szőnyi Hotel.

Ugyanakkor feltehetőleg nem kell különösebb előképzettség a következő szállodák 
elhelyezkedésének és elsődleges szerepének beméréséhez: Hotel Expo, HotelIbisAero,
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Hotel Ibis Centrum, Hotel Stadion, Hotel Metro, Central Hotel, Buda Center Hotel, 
City Centre Apartments.

Szerepelhet a szálloda nevében olyan szó is, amely nemcsak a területi elhelyezke
désre, hanem egyben a városrész történelmi múltjára is emlékeztet(het)i a nyitott 
szemmel járó utazót: pl. Corinthia Aquincum Hotel, Corvin Hotel (a híres Corvin köz 
közelében), Hotel Citadella. A Mercure szállodalánc egyik tagja, a Mercure Korona 
Hotel névválasztását több történelmi kapcsolódási pont is indokolta. A szálloda a pesti 
középkori városfal vonalán épül, s e fal egyes megmaradt részei ma a szállodabelső 
díszítő elemeiként funkcionálnak, ráadásul a közelmúltig a szomszédos Nemzeti Mú
zeumban őrizték a Szent Koronát. A koronaékszerek Parlamentbe történt átszállítása 
következtében a már bevezetett szálloda (ahol a történelmiség jegyében a belső étter
mek is magyar királyok neveit viselik, mint pl. IV. Béla, Kálmán stb.) temészetesen 
nem váltott nevet. Hasonlóképpen a budai zöldövezetben található Korona Panziónak 
sincs sok köze az uralkodói jelvényhez.9

A régió, vagy a város történelmi múltjára utaló nevek felvétele ugyanakkor koránt
sem egyszerű, a fent már részben idézett 1997. évi CXLV. törvény 15.§. 6. bekezdése 
azt is előírja, hogy: „A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar 
Tudományos Akadémia engedélyével [...] lehet a cégnévben szerepeltetni.” Ezért 
találunk viszonylag kevés konkrét történelmi személyiség nevét viselő hotelt. Néhány 
kivételtől eltekintve a szállodák vagy panziók általában a közkedvelt történelmi sze
mélyiségek jellegzetes keresztnevét vagy többféleképpen is értelmezhető - így az 
engedélyeztetés procedúrája talán elkerülhető - családnevét részesítik előnyben: Hotel 
Andrássy, Zrínyi Panzió, Kempinski Hotel Corvinus Budapest, City Panzió Mátyás, 
Danubius Hotel Gellert, Hotel Erzsébet, Hotel Sissi, Queen Mary Hotel.'6

A City Panzió Pilvax, és aK+K Hotel Opera elnevezések konkrét történelmi 
személyiségektől függetlenül is a XIX. század szellemét és hangulatát idézik, míg a 
közelmúltban megnyílt Millennium Court - Mariott Hotel Executive Apartments, és az 
Üllői úti Hotel Millenium az ezredfordulóra emlékeztetnek.

Történelmi személyiségek mellett mitológiai, mondai hősök és ókori istenek is gyakran 
szerepelnek szálloda- vagy panziónevek ihletőiként, pl. Hotel Noé Inn-Side, Niké Panzió, 
Vénusz Hotel, Hotel Hunor vagy az Eravis szállodalánc Góliát és Griff nevű házai.

Nem feledkezhetünk el a művészetek és a zene világának jellegzetes alakjairólvagy 
hangulatairól elnevezett szállodákról és panziókról sem, ilyenek pl.: Art Hotel Buda
pest, Inn-Side Hotel Amadeus, Hotel Walzer, Swing City Panzió, Carmen Hotel, Carmen 
Mini Hotel. A név és az adott szálloda vagy panzió stílusa, színvonala, hangulata stb. 
azonban - mint korábban már említettük - nem szükségszerűen kapcsolódik, illetve 
harmonizál egymással.

Első hallásra a távoli város- vagy tartományneveket viselő panziók, mint pl. Sydney 
Apartment Hotel, Bajor Panzió Étterem Söröző', Hotel Flandria, Kairó Hotel Budapest, 
Berlin Hotel, Frankfurt Hotel létezése is furcsának tűnhet. Ugyankkor ezekre az 
elnevezésekre is van magyarázat: a két utóbbi név esetében pl. a német tulajdonoscso
port, egyfajta franchising rendszerben sorra hazája városairól nevezi el a rendszerint 
(városszéli) munkásszállókból három csillagos szállodává alakított, s korántsem csak 
német vendégeket fogadó szállodáit. Ettől teljesen eltérő a Best Western Hotel Wien 
esete, ez a szálloda ugyanis közismerten a Bécs-Budapest autópálya kivezető szaka
szánál található.
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A kisebb, vagy kevésbé elegáns „házak” és panziók elnevezései többnyire mediter
rán hangulatot árasztanak, pl. San Marco Panzió, Siesta Villa, Oázis Panzió, Hotel Nap, 
Heliosz Panzió, Sunlight Hotel, vagy a vidéki életre és a természetre utalnak. Ide 
sorolható többek között a Akácfa Apartman Hotel, Barackos Udvarház-Panzió, Beta 
Hotel Garden, Family Hotel Budapest, Hunguest Hotel Platánus, Jäger Trió Panzió, 
Kalocsa Panzió, Kapu Panzió, Kék Duna Panzió, Ózon Panzió, Panda Hotel, UHU Villa 
Panzió. Ugyanebbe a csoportba tartoznak a virágnevektől ihletett elnevezések is, pl. 
írisz Panzió, Kála Panzió, Tulip Inn Budapest Millennium, Vadvirág Panzió. S nem ritka 
más természeti kincsek - nemesfémek vagy drágakövek - nevét viselő szálloda vagy 
panzió sem, pl. Gold Hotel Buda, Gold Hotel Panzió, Jáde Pansió, Kristal Hotel. Ez 
utóbbiaknál rendszerint létezik valamifajta hasonlóság a névadó anyag és az adott 
panzió, vagy hotel között: a Club Hotel Ambra esetében pl. a borostyánszín dominál az 
épület kivitelezésében, a Rubin Hotel - Business Centerben pedig rubin-piros színűek 
a szobák berendezései. Végül az is előfordul, hogy bolygók, égitestek ihletik a panziók 
elnevezéseit: Astra Vendégház Hotel, Hotel Luna Budapest, Star panzió.

A családi vállalkozásként működtetett kis panziók esetében igen gyakori, hogy a 
vállalkozás (panzió) neve a tulajdonos, esetleg az alapító (vagy építtető) nevét őrzi. 
Néhány példa a vezetéknév használatára: BaraHotelu, Bel Ami Pansió, Cziráky Panzió, 
Hotel Molnár Panzió, Petneházy Club Hotel, Richter Hotel Panzió, Villa Korda. A 
keresztnevek vonatkozásában érdemes megjegyezni, hogy vegyesen találunk becézett 
és nem becézett formákat, valamint magyar és idegen neveket: Ábel Panzió, Ági 
Panzió-Óbuda, Alisa Panzió, Hotel Anna, Hotel Alexandra, Alfonz Minihotel, Beatrix 
Panzió, Charles Apartment House, Detty Panzió, Dominik Panzió, Dominika Apartman 
Hotel, Gizella Panzió, Villa Katalin Hotel, Katalin Motel-Panzió, Hotel Karin, Krisz
tina Hotel, Leo Panzió, Leslie Apartments, Hotel Lucky, Marika Panzió, Hotel Matus, 
Hotel Oswaldo, Pál Panzió, Hotel Piroschka, Roxane Panzió Étterem, Thomas Hotel, 
Hotel Regina, Villa Rosa Hotel, Rozália Hotel, Rózsika Panzió, Victoria Hotel, Viki 
Hotel, Viktor Hotel Apartman Szálló.12

Külön csoportot alkotnak a nevükben is jelzett módon sajátos funkcióval és/vagy 
vendégkörrel rendelkező szállodák, pl. Pedagógus Hotel, Hunguest Touring Hotel, 
Professzor Vendégház, Summer Hill Hotel. Ezek közül néhányan részben már évtizedek 
óta speciális szerepkörben működnek, és megtartották (legalábbis részben) régi nevüket 
is. Ilyen pl. a nevéből sejthetően is a konferenciaturizmusra specializálódott Hotel Agro 
Conference Center, a Danubius Thermal & Conference Hotel Helia, az üzletemberek
nek „címzett” Business Hotel és Büró panzió. Az aktív pihenéshez és sportoláshoz 
kapcsolódó szolgáltatásokra szakosodott a Csillaghegy Strand Hotel, Csillebérc 
Leisure Center Bungalow, Edzőtábor-Sport Hotel, Külker Sport Hotel, Népliget Hotel- 
Építők Sport Centrum, Hotel Olympia, Tréning Hotel, Hotel FTC.

4. Összefoglalás
A dolgozat végén megállapíthatjuk, hogy napjainkban politikától (immár) függetlenül 
és a nemzetközi trendekhez alkalmazkodva a fővárosi szállodák és panziók elnevezé
seiből (illetve azok vezérszavából) a földrajzi fekvésre, egy-egy szállodalánchoz való 
tartozásra, az adott „ház” speciális funkcióira, a tulajdonosokra és egyebekre utaló 
szavakon kívül rendszerint ismert történelmi nevek és az országhoz/városhoz kapcso
lódó közhelyek köszönnek vissza. Az alkalmazott nevek többnyire jól körülhatárolható
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fogalmi kategóriákba sorolhatóak, a tulajdonosok, az üzemeltetők vagy a PR-szakem- 
berek - az estek többségében - feltehetőleg nem sokat bíbelődtek a névválasztással.

A szálloda vagy panzió nevében kötelezően szerepeltetendő szálláshelytípus pontos 
megjelölésére, a névhasználatra vonatkozó törvényi előírások betartására talán még 
kevesebb figyelmet fordítottak. A problémát azonban nem tekinthetjük egyszerűen az 
anglicizmusok és germanizmusok terjedése, sőt dominanciája problémájának. Inkább 
egyfajta (nyilvánvalóan nem a legfontosabb) társadami problémáról van szó. Úgy tűnik, 
hogy a szállodások és panziósok körében sem működnek azok az önszabályozó (esetleg 
önkorlátozó) mechanizmusok, amelyek átgondoltabb névválasztásra ösztönöznék őket. 
A névválasztás bizonyára nem egyszerű feladat, hiszen számos, olykor egymással 
ellentétes elvárásnak kell egyszerre megfelelni. Ideális esetben a szálloda vagy panzió neve 
illeszkedik nyelvi és kulturális környezetébe, utal tulajdonosának (a szállodának vagy a 
panziónak) valamilyen egyéni jellemzőjére, bizalmat és érdeklődést kelt a vendégekben 
(tehát kommunikációs értékkel bír), s megfelel a (nyelv)törvényi előírásoknak.

A cégek, így a kereskedelmi szálláshelyek, azaz a szállodák és panziók névválasz
tását és névhasználatát elvileg törvény szabályozza. A törvény azonban - sajnos vagy 
inkább szerencsére - csak általános elveket fogalmaz meg, nem tartalmaz szankciókat, 
s implicite az önkormányzat és a cégbíróság hatáskörébe utalja a kérdés rendezését. Az 
önkormányzat többnyire csak akkor foglalkozik a szálloda- és panziónevekkel, ha azok 
illetékességi területe (az adott közigazgatási egység) nevét valamilyen formában fel
venni szándékoznak (vagy esetleg már felvették). A „forgalomban lévő” - nem ritkán 
érthetetlen, olykor értelmetlen - elnevezések tanúsága szerint a cégbíróság sem tesz 
meg mindent az ügy érdekében. A kérdésnek (hogy egy adott szálloda-, illetve panzió
név használható-e) mindazonáltal nem a cégbíróságon kellene eldőlnie. A szállodák és 
panziók tulajdonosainak, üzemeltetőinek kellene a „nevek hatalmára”, a névhasználat
ban rejlő lehetőségekre és kockázatokra rádöbbenniük.
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