
113 

/•büszkeség'/, P.ioli / 'csillag'/. Szechan / 'erős'/. 
Szep.iol /'új csillag'/. Lánynevek: Kkotpuni / 'bimbó'/, 
Talle /'pillangó' /. 

"A múltban őseink a hajbókolás szellemében 
még a személyneveket is a kinai hieroglifa-nyeÍvből 
állították össze. A jövőben - amennyire lehetséges -
koreai szavakból alkossunk neveket!" - hangzik a ta-
nács egy iskolai tankönyvben. Az 1000-1500 éves névadási 
szokásokat azonban eddig még nem sikerült megváltoztatni 

Prileszky Csilla: 

A névadás jellegzetességei az arab nyelvben 

Az arab személyneveknek szembeszökő jellegzetes 
ségeik vannak az európaiakkal összevetve, s ezek a sajá-
tosságok - ha korok és földrajzi-politikai hovatartozáo 
szerint más-más mértékben is - fellelhetők az első arab-
nyelvíí írásos emlékektől /6.sz./ napjainkig. Az arab 
névadásnak a klasszikus korban öt különböző típusa ala-
kult ki oly módon, hogy ezek funkciói egymástól nem kü-
lönülnek el élesen, egyik névtípus sem tölti be a par 
exceHence családnév szerepét. Kiszámíthatatlan és pon-
tosan meg nem határozható szempontok játszottak közre 
abban, hogy ki melyik nevén vált ismertté. Az öt sze-
méynévtípus a következő: iszm az a név, amit az újszü-
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lött kap személyének specifikus megjelölésére a csa-
ládban, ez áll a legközelebb az európai keresztnévhez. 
Formailag lehet egyszerű /főnév, melléknév/, mint pl. 
Ahmed, Mohamed, Zaid, Szádik, vagy összetett, egy geni-

t 
tivuszos szerkezet, melynek előtagja legtöbbször az abd 
./szolga/ főnév, utótagja pedig Allah valamelyik epiteton 
ja, szent neve, pl. Abd al-Kádir, Abd ar-Rahim,Abd al-
Hakk stb. 

A második típus a kunja, az elsőszülött fiú 
/valóságos vagy képzelt/ szerinti személymegjelölés, 
alakilag status constructus, előtagja abu /valakinek 
az apja/ vagy umm /valakinek az anyja/, második tagja 
a fiú iszmje. Pl. Mohamed próféta kunja-neve Abu-1-
Kászim volt /bár tudomásunk szerint nem volt Kászim 
nevü fia/. Bizalmas, kedveskedő megnevezéstípus. 

A harmadik névtípus a naszab, a patronimikon, 
mely az iszmhez az ibn /valakinek a fia/ elemmel kap-
csolja az apa iszmjét, ahhoz a nagyapáét,s ahhoz eset-
leg még a dédapáét, vagyis két-három generációs szárma-
zási láncot ad meg. Az iszm + naszab a legáltalánosabb 
személymegjelölési mód. Pl. Mohamed ibn Abdallah ibn 
Abd al-Muttalib /a Próféta neve/. 

A negyedik névtípus a lakab, a ragadványnév, 
mely lehet csúfnév, külső vagy belső tulajdonságra utaló 
jelző, tiszteletnév vagy foglalkozási név. Formailag 
általában al határozott névelővel ellátott melléknév, 
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főnév, vagy dísznevek esetén ad-din /hit, vallás/, ad-
daula /állam/ utótagú status constructus, pl. al-Dzsáhiz 
/a dülledtszemü/, al-Mutanabbi /a jövendölő/, Tádzs 
ad-Din /a vallás koronája/ Szajf ad-Daula /az állam 
kardja/ stb. 

Az ötödik, utolsó névtípus a niszba eredetnév, 
mely törzset, nemzetséget, származási helyet jelöl meg 
általában az al- névelővel ellátott, a valamihez tarto-
zást kifejező -i képzős melléknév formájában. Pl. al-
Bagdadi, al-Kindi stb. 

A felsorolt öt névtípus a klasszikus korban, a 
Mohamed fellépése utáni századokban alakult ki. Az isz-
lám előtti korban, az un. dzsáhilijjában nem volt meg 
az összes, hiszen a törzsi, nemzetségi szervezetben 
élő közösségekben a sokelemű, pontos személymegjelölés-
re nem volt szükség. Döntő a naszab patronimikon és a 
saját személyre utaló iszm vagy lakab lehetett. Mohamed 
fellépése után az iszlám államiság kialakulásával párhu-
zamosan a törzsi-nemzetségi szervezet fokozatosan felbom-
lott, s a területi szétszóródással a niszba eredetnév 
fontos meghatározóvá lett. Az iszlám első idejében köte-
lező érvényűvé vélt a muszlim szellemiséget árasztó 
iszm, így azután a különböző elnevezési formák egymás 
mellett éltek tovább, s az egy meghatározott személyre 
utaló elnevezések a legkorábbi arab forrásmunkákban is 
tarka képet mutatnak az elemek száma, sorrendje tekin-
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tetében. Magának a Prófétának a neve is csak hosszú idő 
alatt rögzült. A Mohamed iszm a Korán 3. szúrásában /fe-
jezetében/ fordul elő először, mely már a medinai kor-
szakban keletkezett. A 627-es mekkai szerződés tanúsága 
szerint Mekkában ibn Abdallah ibn Tálib néven volt is-
mert, tehát a naszab-nevén. Halála után keletkezett ha-
gyományok szerint törzsében prófétasága előtt elnyerte 
az Amin melléknevet, lakabot. Egy másik hagyomány a 
Próféta nagyapjának, Abd al-Muttalibnak tulajdonítja 
a Mohamed név adását. "Elneveztük Mohamednek, mivel azt 
akartam, hogy áldással teljes legyen a mennyben Allahnak 
és a földön az Ő teremtményeinek." A 8. sz.-tól kezdve 
felbukkan a Prófétára vonatkoztatva az Abu-l-Kászim 
kunja is, erről korábbi adat nincs. 

Mint már említettem, a különféle híres személyi-
ségek is más-más típusú nevükön váltak híressé, valószí-
nűleg a legjellegzetesebbnek érzett néven. Ragadjunk ki 
néhány példát az európai kultúra számára sem ismeretlen 
személyiségek közül az iszlám első századaiból! Naszab-
nevén ismert pl. Ibn Szina /latinosan Avicenna/, Ibn 
Rusd /Averroes/, Ibn Khaldun történettudós. Kunja-nevén 
lett híressé pl. Abu Nuvász költő, Abu Hanifa, a hanafita 
vallásjogi iskola megalapítója; niszba-nevén pl. At-Tabari 
történetiró, ar-Rázi /latinosan Rhazes/; lakab-nevén al-
Dzsáhiz iró, al-Mutanabbi költő, al-Khanszá költőnő. 
Az iszm saját személynéven való ismertté válás a legrit-
kább, hiszen ez a legkevésbé megkülönböztető jellegű, 
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erre főleg pogánykori költők és természetesen a kalifák 
esetében van példa /Tarafa, Imru-l-Kajsz, Antara; Omar, 
Othmán, Ali stb./. 

Annak ellenére, hogy az ismertté válás különbö-
ző névtípuaokon történt, a klasszikus korban is volt a 
neveknek szokásos sorrendjük. A kunja általában meg-
előzte az iszm-et, a naszab követte, és a két jelzősze-
rli, többnyire névelővel ellátott névtipus, a lakab és a 
niszba zárta le. Egy adott névben az összes elem azonban 
nem fordul elő, hiszen akkor 6-7 névből állna. Pl. a már 
említett ar-Rázi teljes neve a következő: Abu Bakr Mohamed 
ibn Zakarija ar-Rázi; ebben a névben a naszab csak az 
apa nevét tartalmazza, továbbá nincs benne lakab. 

A klasszikus kori névadás némileg egyszerűsö-
dött és egységesedett a múlt századtél kezdődően. A mai 
arab személynevek a legtöbb arab országban az iszm-ből, 
a többnyire az apa és a nagyapa nevét tartalmazó naszab-
ból és egy negyedik, niszbából vagy lakabból alakult név-
ből áll. Ez utóbbi részben közelít az európai családnév-
hez, amennyiben azonos az egy dédapától származó roko-
noknál. Másrészt azonban különbözik is attól, mert a 
mindennapi életben általában csak az első két nevet hasz-
nálják, így az utolsó név nem töltheti be az európai csa-
ládnév funkcióját. Formailag az a változás a klasszikus 
kor neveihez képest, hogy a naszab-ból az ibn elemet a 
.legtöbb arab országban általában elhagyják, így a három 
nemzedék iszmje közvetlenül egymás után áll az apa-fiú 
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viszonyra való utalás nélkül. Az észak-afrikai arab 
országokban az ibn elem megőrződött ben formában /Ben 
Bella, Ben Barka/. Nemhivatalos, bizalmas névként to-
vábbra is használatos a kunja-név barátok, ismerősök, 
szomszédok körében. így az egyszerűsödés sem teremtett 
egységes és világos névadási rendszert, s ez a tény 
számos gyakorlati problémát okoz /telefonkönyvek, ka-
talógusok stb./. Mai névadási szokásokról szólván meg 
kell említenünk a női nevekkel kapcsolatban az asszony-
név alakulását. A nők férjhez menés után megtartják 
első három nevüket /saját iszm, apa, nagyapa iszm-je/, 
és hozzáveszik férjük utolsó, családnévjellegű nevét. 
Ez a szokás sem teljesen általános, pl. Egyiptomban 
férjhez menés után is megmarad az eredeti teljes "lány-
név" . 

Mivel mind a klasszikus kori, mind a modern arab 
személynevek legnagyobb számű eleme iszm /hiszen a kunja 
is, a naszab is egy, ill. 2-3 iszm-et tartalmaz: a fiúét, 
ill. az ősökét/, érdemes közelebbről megvizsgálni ennek 
természetét, jellegének alakulását. 

Az iszm szófajára nézve - mint már említettem -. 
lehet melléknév vagy főnév, elvétve ige. Jelentés és 
forma tekintetében a különböző koroknak, földrajzi-poli-
tikai egységeknek megvoltak, ma is megvannak a preferált 
nevei. A dzsáhilijjában, a pogánykorban kedvelték a vad, 
harcias neveket mint pl. Szahr /kőszikla/, Harb /háború/, 
Szinán /lándzsahegy/, Szajf /kard/, Aszad /oroszlán/ stb. 
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Ugyanakkor Bzolgáikat kellemes jelentésű, lágy, édes 
hangzású nevekkel illették, pl. Anbar /ámbra/, Lu lu 
/gyöngy/, Rihán /illatos fű/, Dzsullanár /gránátalma/. 
"Fiainkat az ellenségnek, szolgáinkat önmagunknak ne-
vezzük el"-mondja egy hagyomány. Gyakoriak továbbá a 
pogánykori névadásban a természet élő és élettelen 
elemei /Tarafa: egy fafajta, Di'b: farkas, Ramla: 
homok, Bahr: tenger stb./. Az iszlám első idejében erő-
teljesen megváltozott a nevek jellege, kötelezővé vált 
a muszlim szellemet tükröző, vallási vonatkozású név-
adás. Ezt a szemléletet tükrözi a következő mondás: 
"Hairu-l-aszmá má hummida wa'ubbida." /Hozzávetőleges 
körülíró fordításban: a legjobb nevek az Allah áldására 
és a Neki való alávetettségre utalók./ Az iszlám állami-
ság virágzásának idején a vallási nevekkel szemben elő-
térbe kerültek a rangot, címet, foglalkozást jelentő 
nevek, pl. Hákim /kormányzó/, Muháfiz /helytartó/, Amir 
/emir/ stb. A nacionális, kulturális szempontok erősödé-
sével divatosakká váltak az arab hősök, az arab kultúra 
híres személyiségeinek nevei. A mai névadásra vonatkozó-
lag agy 1985-ben Damaszkuszban megjelent Névgyüjtemény 
/mely több mint kétezer nevet ajánl és értelmez/ szolgál-
tat bőséges anyagot. Szerzője, Musztafa Tlasz kiemeli a 
divat és a helyi preferenciák szerepét a névadásban, fel-
sorolja az egy-egy arab országra, sőt egy-egy szíriai 
városra jellemző sajátos neveket. A névadásban a követ-
kező szempontokat tartja érvényesítendőnek: jó hangzás, 
emelkedett értelem, nyelvi helyesség. 


