
BEVEZETÉS AZ ARAB NYELVBE 
ÉS ÍRÁSBELISÉGBE 1. 

Arab névadás a 

klasszikus korban

(a XIX. század végéig)



ÁTÍRÁS

A most következő oldalakon ún. tudományos 
átírást használtam, amelynek legfőbb jellemzője 
magyar helyesírási szempontból, hogy az „s” = 
magyar sz, míg az š = magyar s, „q” = k, a 
magánhangzó fölötti egyenes vonal hosszúságot 
jelöl, „y” = j, „w” = angol w-hoz hasonló, „ǧ, Ǧ” 
= dzs, Dzs.



I. SZEMÉLYNÉV – 1.

(i) ism „név”

Születéskor súgják a gyermek fülébe.

Ez áll legközelebb az európai keresztnévhez v. 
utónévhez.



I. SZEMÉLYNÉV – 2.

Formailag:

(i) Egyszerű - Aḥmad, ‛Alī, Muḥammad, Rāšid 

(ii) Összetett (birtokviszonnyal)

Előtag általában ‛Abd („szolga”), utótag Isten 

neve vagy jelzője: 

‛Abd Allāh, ‛Abd al-Ḥaqq, ‛Abd ar-Raḥmān



II. LESZÁRMAZÁSI NÉV

(ii) nasab „leszármazás”

Saját név (ism) + apja + nagyapja + ősök nevei

A neveket a „fia”, ibn szó kötötte össze, rövidítve b.

Pl.: Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad b. ‛Alī b. 
Muḥammad 

Azaz: Aḥmad apja Muḥammad volt, nagyapja 
Aḥmad, dédapja ‛Alī, ükapja Muḥammad.

Ez a legáltalánosabban használt névtípus, a 
leszármazás helyettesíti a családnevet.



III. „FIÚ APJA/ANYJA” NÉV - 1.

(iii) kunya

A (valóságos vagy képzelt) első szülött fiú 
szerinti személymegjelölés.

Birtokviszony, az első tag: elsőszülött fiának az 
apja / anyja: Abū / Umm, a második tag a fiú 
neve:

Abū ‛Alī, Umm ‛Alī („‛Alī apja, anyja”)



III. „FIÚ APJA/ANYJA” NÉV – 2.

Bizalmas, kedveskedő névtípus.

Fordítható „becenévnek” is, az elsőszülött fiú 
után.

Sok embernek ez lett a legismertebb neve:

Az első kalifa Abū Bakr volt („Bakr apja”).



III. A KUNYA EGYÉB HASZNÁLATA

Jelölhet tulajdonságot:

Abū l-Faḍā’il („kitűnő férfi”)

Külsőt:

Abū Liḥya („szakállas férfi”)

Foglalkozást:

Abū Nafṭ („petróleum árus”)



IV. RAGADVÁNYNÉV – 1.

(iv) laqab – utónév, ragadványnév, csúfnév, 
tiszteleti név. Valamely belső vagy külső 
tulajdonságra utaló jelző, vagy foglalkozásnév.

aḍ-Ḍarīr, al-Ǧāḥiẓ, at-Tāǧir, al-Mutanabbī

(vaksi, kidülledt szemű, kereskedő, jövendölő)



IV. RAGADVÁNYNÉV – 2.

Tiszteleti név:

(i) A vallásra utal, birtokosa „ad-Dīn” (vallás):

Tāǧ ad-Dīn, Šams ad-Dīn, Nūr ad-Dīn, Šihāb ad-Dīn

(a vallás koronája, napja, fénye, fénylő csillaga)

(ii) Az államra utal, birtokosa „ad-Dawla” (dinasztia)

Sayf ad-Dawla, Rukn ad-Dawla

(a dinasztia kardja, támoszlopa)

Egy embernek több ilyen neve is lehet – pl. tiszteleti 
és foglalkozás.



V. EREDETNÉV, VISZONYNÉV – 1.

(v) nisba: viszonynév, vonatkozói jelző, eredet 
jelölő

Képzése: -ī, -ānī (ffi), -iyya, -āniyya (nő)

Jelölheti egy személy kapcsolatát egy eszméhez, 

eseményhez, törzshöz, másik személyhez, etnikai 

csoporthoz, földrajzi helyhez: ország, térség, 

város, városrész, oktatási intézmény. 

Örökölni is lehet, akkor mintegy családi név lesz 

belőle.



V. EREDETNÉV, VISZONYNÉV – 2.

Pl.:

al-Mālikī, al-Qurašī (al-Qurayšī), al-Ḥalabī, al-

Bābaṣrī, aṣ-Ṣaydalānī, al-Baqlī, al-Yazīdī, al-Ġazālī

(aki a mālikita jogi iskolát követi, aki a Qurayš törzs 

tagja, aki Aleppóban született vagy élt, aki a Bāb al-

Baṣra negyedben lakott Bagdadban, aki gyógyszerész 

vagy fűszeres volt, aki Yazīd kalifa udvarnoka volt, 

akinek az ősei szövetfonók voltak).



MODERN ARAB NÉVADÁS

Területenként különböző szokások:

1. Észak-Afrika (Magreb)

2. Közel-Keleti modernizálódó országok 

(Egyiptom, Szíria, Irak)

3. Arábiai országok



MAGREB

Ben-

Pl. Ben ‛Alī (tunéziai elnök volt, Ben Bella 
algériai politikus volt)

Bū-

Pl. Bū-rgiba (Burgiba, tunéziai elnök volt), Bū-
medien (Bumedien, algériai elnök volt) 

Törzsnevek

Pl. Qaddāfī (líbiai elnök volt)



EGYIPTOM, SZÍRIA, IRAK

„Hármas név”

(saját, apa, nagyapa, a „fia” ibn nélkül)

Moḥammed Anwar as-Sādāt (néhai egyiptomi 
elnök)

Területi vagy törzsi nisba

al-Tantāwī (tantai, város Alsó-Egyiptomban)



ARÁBIA

Régi elnevezés forma:

Ibn – Ben /Bin „fia”, „unokája”

Bin Laden (terrorista vezér)

Salmān bin ‛Abdulazīz Āl Sa‛ūd 

(Āl- uralkodói család, dinasztia jelölése, nem az 
al- névelő!)

Zāyid bin Sulṭān Āl-Nahayān

(Egyesült Arab Emirátusok uralkodója volt)


