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Fügedi István: 

A névadás és a néveredet .jellegzetességei a vietnami 
nyelvben 

A vietnami alapszókincs túlnyomó része kínai 
eredetű. Ugyanez áll a tulajdonnevekre is, legyenek 
akár személynevek, akár földrajzi nevek. A kínai ere-
detű s köznévi jelentéssel biró tulajdonneveknek, il-
letve az azokban szereplő szavaknak jelentős része ki-
kopott a vietnami nyelvből, vagy alapos változáson 
ment át, a vietnami köztudat azonban számon tartja 
ezeknek a szavaknak ősi jelentését. 

Nézzük először a személyneveket. Néhány év-
tizeddel ezelőtt a személynév három tagból állt. Az 
első a családnév, a második a nemet jelölő név -
férfiaknál "van", nőknél "thi" -, a harmadik az utó-
név. Viszonylag kevés a családnevek száma, kevesebb 
mint negyven, és ezek vérségi-törzsi, nemzetségi kö-
telékre utalnak. Vannak rendkívül gyakori családne-
vek. Nyolc-tíz családnevet használ a vietnami lakos-
• 'X -

ság több mint a fele. Különösen gyakori a Nguyen, 
a a Tran név. Ez a három név egyúttal a vietnami 
történelem három nagy királyának a neve is. E kirá-
lyok neve a törzsük neve is. A népes törzsek, illet-
ve a törzsre utaló családnevek szaporodtak azzal is, 
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hogy a királyok különféle érdemeket szerzett szemé-
lyeknek a saját nevüket adományozták. A családnevek-
nek általában nincs köznévi jelentésük,de ritkán 
előfordulhat az is. Pl.: Ugoc /kukorica/, Cao /magas/ 
D&o /barack/. 

Az utóneveknek köznévi jelentésük van. Van-
nak közöttük állatnevek, ezeknek egy része ma már 
köznévként nem használatos kínai eredetű szó. Ezek 
a nevek egy-egy naptári évet jelölnek. Tizenkettőig 
jelölik az éveket állatnevekkel, azután kezdődik a 
jelölés elölről. A neveket aszerint adják, hogy me-
lyik állat, a tigris, a kecske, a kutya, a sárkány, 
a macska stb. évében született az illető. Az állat-
névadásnak praktikus oldala is van, egyúttal meg 
lehet belőle jegyezni a születési évet. /Igaz vi-
szont, hogy ha az emlékezet kihagy, akkor legalább 
12 év a tévedés./ 

Az utónevek megválasztásánál helytől, kortól 
szociális rétegeződéstől függően különböző szokások 
alakultak ki. A vietnamiaknál is megvan a sorsnak 
a névadással való befolyásolásának a szándéka, a 
"nomen est ómen" elv. 

j/ 

Nekik is van Győzőjük /Thang/, Szilárdjuk /Ca'ong/. 
Férfias tulajdonságra utaló név még Dung /bátor, bá-
torság/, Hung /hős/, Dai /hatalmas, nagy erejű/. 
Nem hiányzik az eszme sem, a Can név egyenlőséget je-
lent. 
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Természetesen a lánygyerekeknek nőies tulaj 
donságokra utaló, finom, gyengéd, lírai hangulatot 
ébresztő neveket adnak. Ilyenek: Hien /szelid/, Ván 
/felhő/, Thíiy /víz/, Noa /sirály/. A Tuyet, amely 
havat jelent, szintén szép név, annál is inkább, 
mert nemigen találkozik vele a vietnami ember. 

Előfordul az is, hogy a hangzatos név rossz 
óment jelent, viselője a néphit, a babona szerint 
rövid életű lesz. Ezért tartalmilag, hangulatilag 
semleges, hétköznapi nevet választanak. Ilyenek: 
Ban /asztal/, Coc /pohár/, továbbá magyarra fordít-
va: oszlop, kicsi, semmi, fC kagyló, sőt még a fa-
rok is előfordul. 

A férfias és a nőies utónév nem jelenti azt 
hogy a névválasztást korlátozná az ember neme. Az 
utónévről az ember neme nem állapítható meg. Az u-
tóbbi évtizedekben és jelenleg is bizonyos mobili-
tás tapasztalható a névhasználatban. Egyidejűleg ér-
vényesülnek uj tendenciák és ellentendenciák:. Néhány 
évtizedre vezethető vissza a személynév egy negyedik 
tagjának a megjelenése, amelyet díszítő vagy szépítő 
névnek neveznek. Ezek vietnami, illetve vietnamizált 
szavak, leginkább köznévi jelentéssel bírnak, olykor 
a jelentésükkel, hangulatukkal szépítenek, olykor 
csak azáltal, hogy hosszabbá teszik a nevet. Lehet-
séges, hogy a négy tagból álló személynév utolsó 
két tagjának együtt van köznévi jelentése, pl.: 
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N.óa Binh, amely békét jelent. A személynevek hosszab-
bodása még nem vált általánossá, amikor elkezdődött 
egy rövidülési tendencia. Jelenleg vannak, akiknek 
a nevéből a nemre utaló szó hiányzik, másoknál a 
szépítő név, esetleg mind a kettő. 

A kínai névátvétel mára már megszűnt, de a 
munkásmozgalom kibontakozásának idején még éltek 
vele. Felvett kínai neve van pl. a Vietnami Kommu-
nista Párt főtitkárának, Trildng Chinh -nek, amely 
, / nev hosszú menetelest jelent. 

Családi, baráti, munkatársi kapcsolatban 
csak az utónevet használják, ha két ember között 
pozícióban nagy a különbség, az alacsonyabb pozíci-
óban levő a magasabban levőt teljes nevén szólítja. 
/A megszólításnak egyébként bonyolult rendszere van, 
használnak személyes névmásokat és közneveket, ame-
lyek a kapcsolat jellegére utalnak, kifejezik, hogy 
ki a fiatalabb, kinek jár a nagyobb tisztelet stb. 
Magyarul ezeket talán így lehetne visszaadni: apó, 
öcsém, te, ön, uram stb. Ezek a szavak az indoeuró-
pai megfelelőikkel összehasonlítva különbséget mu-
tatnak abban, hogy átmenetet képeznek a köznevek és 
a személyes névmások között, és első személyben is 
használatosak./ 
A vietnamiban a személyneveknek becéző változatuk 
nincs. 
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A földrajzi nevek igen nagy része szintén 
kínai eredetű. Vannak olyan nevek, amelyek változat-
lanul megmaradtak, vannak olyanok, amelyeknek hang-
alakja alkalmazkodott a vietnami kiejtési szabályok-
hoz, másokban együtt van a kínai és a vietnami, il-
letve vietnamizált tag. Folyók, tavak, hegyek, váro-
sok, tartományok nevei általában köznevekből állnak, 
s valamire utalnak: helyre, eredetre, alakra, ese-
ményre stb. Nézzünk meg néhányat: 

A Vörös folyó név vietnami nyelven Song hőng, 
amelynek első tagja folyót, a második vöröset jelent. 
Kinai nyelven Hcíng ha. Itt a második tag - a ha - je-
lenti a folyót, az első a vöröset, amely tehát meg-
egyezik a két nyelvben. A szórend a két nyelvben for-
dított, a vietnamiban a jelző a jelzett szó után áll, 
mint általában az összetett szavakban és a mondatban. 
Gyakoribb azonban, hogy a kínai eredetű földrajzi ne-
vekben a jelző a jelzett szó előtt áll, miként a ki-
nai eredetű összetett szavakban is. 

A kínai "ha" /folyó/ sok vietnami földrajzi 
névben szerepel: Ha noi /Hanoi/, második tagja élő 
vietnami szó "bent, innen" jelentéssel Ha-bác és Ha-
-dóng egy-egy tartomány neve. Második tagjuk élő 
vietnami szó, észak, illetve kelet jelentéssel. Eze-
ket a neveket kb. így lehetne magyar fordításban 
visszaadni: folyón inneni, folyótól északra, folyó-
tól keletre levő. Feltűnő, hogy a vietnami nyelv 
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mennyire gazdaságosan, maximálisan tömören, tréfásan 
mondva nagyvonalúan szerkeszt, amikor a szavakat gram-
matikai elemek nélkül egymás mell-é teszi. Ez természe-
tesnek is látszik, ha az ember arra gondol, hogy a 
vietnami nyelv a mondatalkotásban is ilyen "nagyvona-
lú", amennyiben nem teremtette meg a mondatrészek ®s 
szófajok kölcsönös determinálását. 
A "hai" kínai eredetű szó, tengert jelent, önállóan a 
vietnami nyelvben nem használatos, de számos, a ten-
gerrel kapcsolatos összetett szó első tagja. Földrajzi 
nevekben is gyakori, pl.: Mai phbng, melynek második 
tagja azt jelenti, hogy véd; Tién hai egy járás neve, 
tenger előttit jelent. A szó első tagjai is csak ösz-
szetett szó tagjaként használatos. . 

További földrajzi példák: A Mecong kambod-
zsai szó. A folyó vietnami szakaszának neve Cum long -
kínai eredetű arhaikus szó -, kilenc sárkányt jelent, 
minthogy kilenc ágban ömlik a tengerbe. Két falunév: 
Vu dai /hatalmas fegyver/, Thinh chau a "gazdag" és 
a "gyöngyház" összetétele. Egy szigetnek a neve: 
Tam Dao /három sziget/. Azért három az egy, mert há-
rom hegycsúcs van rajta. 

Szerkezetileg sajátságosak azok a földrajzi 
nevek, amelyek valamilyen eseményre utalnak. Ezeknek 
a szerkezete ugyanolyan, mint azon közneveké, amelye-
ket szerkezetük, szórendjük miatt, a melléknévi igenév 
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hiányában mondatszavaknak lehetne nevezni. Ilyen köz-
névi mondatszavak: thó cat toc /fodrász/, tükörfordí-
tásban "mester hajat vág", ngúoi bán vé /kalauz/, 
szórói-szóra "ember jegyet árul", nguoi lám /cseléd/ 
"ember dolgozik". Mondatszó a földrajzi nevek közül: 
^ v A 

No hoan kiem /visszaadott kard tava/ /A tó visszaad-
ta a kardot/. Szórendjében nem vietnamizálódott szá-
mos eseményre utaló, archaikus szavakat tartalmazó 
földrajzi név. Ilyenek: Hanoi régi neve: Thánh Tháng 
Long /Felszálló sárkány vára/ Vinh ha long /Leszálló 
sárkány öble/. 

Szóljunk még röviden az országok vietnami 
nevéről. Itt is nagyon sok az átvétel a kínai nyelv-
ből. De akár kínai közvetítéssel, akár közvetlenül 
veszi át a vietnami nyelv az országok nevét, minden-
képpen erősen vietnamizélja őket. Ezt egyébként min-
denféle szóátvételről el lehet mondani. /Ujabban ta-
pasztalható e tekintetben bizonyos engedmény./ 

Magyarország nevét a kínai Cung-nga-li szó-
ból vették, s lett belőle Hung-gia-loi. Itália neve 
kínai közvetítéssel lett I-dai-loi, de mára csak az 
I maradt meg belőle. Spanyolország neve az espanol 
szóból kínai közvetítéssel lett Tai-ban-nhá, amely-
nek két utolsó tagján még érezni lehet az eredeti szó 
két utolsó tagját. Az első szótagot a kínai véletlen 
hasonlóság alapján "nyugat" jelentésűnek értelmezte, 
s ez a vietnami fordításban belekerült az ország ne-
vébe . 
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Az idegen földrajzi nevek vietnamizálásá-
nak szemléltetésére említsünk meg egy-két városne-
vet is: Budapest = Bu-da-pét, és egy érdekesebbet: 
Moszkva = Mac-tu-khoa. A példákból kitűnik, hogy a 
vietnami nyelv nem veazi át a máeaalhangzótorlódáat. 
Ilyen nincs is a vietnami nyelvben. A mássalhangzó-
torlódást rendszerint újabb szótaggal küszöböli ki. 
Egyéb változás - többek közt - abból is adódik, hogy 
bizonyos hangok nem lehetnek szókezdő, illetve szó-
záró pozicióban. így nem csoda, ha sokszor nem le-
het ráismerni az eredeti szóra. 

Osváth Gábor: 

A koreai személynevek 

Az agglutináló jellegű koreai nyelv a több 
ezer éves kulturális kapcsolat következtében, a viet-
namihoz és japánhoz hasonlóan szoros szálakkal kötő-
dik a monoszillabikus, izoláló kínai nyelvhez. Ez a 
kötődés elsősorban a szókészlet terén igen erős, a kí-
nai eredetű /un. sino-koreai/ kölcsönszavak a szó-
kincs felénél is nagyobb részét alkotják. 

A kínai Írásbeliség elterjedésével párhuza-
mosan mind a személy-, mind a helynevek között szin-
te kizárólagossá vált a sino-koreai lexika. 

A koreai személynevek - a kínaihoz hasonlóan-
általában három szótagúak, ritkábban két szótag is 


