
IV. ÓRA 1. OKTÓBER 3.

1. ARAB TUDOMÁNYOS ÁTÍRÁS

2. ARAB NÉVADÁS 1.
A KLASSZIKUS KORBAN

Bevezetés az arab nyelvbe és 
írásbeliségbe 1. 2019. ősz



Arab tudományos átírás

Az egyértelműséget biztosítja, szemben a magyaros
átírással, amelyik csak magyar betűket használ

Szükséges megtanulni a a névadásban szereplő 
nevekhez, valamint a további feladatokhoz

Goldziher Ignác: Az arab irodalom rövid története is
ezt használja



Arab tudományos átírás – 1.
ء  ’ (hamza)

ا ā (mint mgh)

ب b

ت t

ث ṯ

ج ǧ

ح ḥ

خ h



Arab tudományos átírás – 2.

د d

ذ d

ر r

ز z

س s

ش š

ص ṣ



Arab tudományos átírás – 3.

ض ḍ

ط ṭ

ظ ẓ

ع ‘

غ ġ

ف f

ق q



Arab tudományos átírás – 4.

ك k

ل l

م m

ن n

ه  h

و w (vagy ū)

ى y (vagy ī)



Arab névadás 1. Klasszikus kor

Az arab irodalomban és történelemben a klasszikus 
kort a legkorábbi időktől 1900-ig tekintjük

Egységes az arab világ kulturális szempontból

A XX-XXI. század a nemzetállamok kora, elkülönülés



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).


