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Hány része van a névnek? Melyik a vezetéknév és melyik a keresztnév?
Melyik névelem szerint kell a neveket ábécérendbe rakni? Van-e az adott
névben öröklődő, az európai névkultúrában a vezetéknévnek megfelelő

elem? Van-e névben valamilyen nem hivatalos rész, titulus vagy megszólító
elem? Felveszi-e a feleség a férj nevét? Melyik szülő nevét örökli a gyerek?
Hogyan lehet megkülönböztetni a férfiak nevét a nőkétől? Hogyan kell átírni
a nem latin betűs írással lejegyzett neveket? Mit kell nagybetűvel írni és mit
kicsivel? Hogyan kell kiejteni a neveket? – Ilyen és ehhez hasonló kérdése-
ket tesznek fel az érdeklődők a finnországi Honi Nyelvek Kutatóintézete
névtani tanácsadóinak nap mint nap. Ami nem is csoda, hiszen mára már
Finnország is a külföldi bevándorlók egyik kedvelt célpontja lett: több mint
száz nemzetiség sok ezer képviselője él az országban. A két honi nyelv, a
finn és a svéd mellett a legnagyobb idegen ajkú népességek: orosz (20 000),
észt (10 000), cigány (7000), angol (6000), szomáliai (5300), arab (3900).

A beilleszkedés egyik nyelvi problémája névtani vetületű: hogyan lehet a
bevándorlók névrendszerét a finn szisztémához hozzáilleszteni, illetőleg ho-
gyan lehet a finn hivatalnokokkal, tanárokkal, egyáltalán, a nemzetközi kap-
csolatokban részt vevőkkel az idegen névadás alapjait megismertetni. Ennek
a kérdésnek gyakorlati oldala is van: a bevándorlók gyakran nem képesek a
finnországi nyomtatványokat helyesen kitöltetni, hiszen sokszor még a nevü-
ket sem tudják a kételemű névrendszerre szabott rovatokba beírni.
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E könyv ennek a törekvésnek a jegyében jött létre. A cél természetesen
nem minden finnországi nyelv névrendszerének megismertetése volt, hanem
a szerzők azokat a nyelveket-nyelvcsoportokat emelték ki, melynek képvise-
lői nagyobb mértékben jelen vannak Finnországban: arab, szomáliai, délkelet-
ázsiai (külön bemutatva a vietnami), kínai, koreai, iráni, török, inkeri, orosz,
spanyol és portugál nevek. A továbbiakban a könyv fejezeteinek sorrendjé-
ben igyekszem bemutatni e névadások legfőbb jellemzőit. A szerzők a tanul-
mányok első egységében névrendszertani kérdésekről értekeznek, ezeket
részletesen ismertetem, igyekszem egyfajta tartalmi kivonatokat adni; a cik-
kek második része átírási és helyesírási kérdésekről szól, ezeket itt nem tag-
lalom, noha ezek is nagyon fontos kérdések, hiszen például a koreai és kínai1

neveknek többféle átírása létezik, sok gondot okoz az arab és szomáliai ne-
vek átírása stb.).

Arab nevek (Sylvia Akar, 13–24). Bizonyos források szerint a világ leg-
elterjedtebb keresztneve a Muhammad (és ennek különféle változatai). Az
arab világban általános és majdnem mindenütt kötelező a vezetéknév (kivéve
pl. Egyiptom). A gyerekek az apa vezetéknevét öröklik. A nők (Törökorszá-
got leszámítva) férjhez menetelük után is megtartják eredeti vezetéknevüket.
Az arab nevek jelentős hatást gyakorolnak az iszlám kultúrán kívül is: sok át-
tért muzulmán vett fel arab neveket.

A hagyományos arab név több részből áll, ezek a következők:
a) Szólítónév (kunya): általában az elsőszülött gyerek keresztneve alapján

adják a szülőknek, pl. Abu Abdallah ’Abdallah apja’, Umm Ali ’Ali anyja’,
de ettől a gyakorlattól sokszor eltérhetnek: gyermektelen szülő, sőt akár kis-
gyerek is kaphat ilyen névelemet.

b) Keresztnév2 (ism): a tipikus arab férfinevek a régi időkben használatos
nevek, mint például a prófétáknak (Muhammad > Ahmad, Hamid; Yusuf)
vagy a történelem nagy alakjainak (Ali, Hasan, Umar) a neve; a Bibliában és
a Koránban előforduló nevek (Ibrahim, Ishaq, Ismail). Gyakorinak számíta-
nak a kétrészes nevek is, melyek első eleme Abd ’szolgáló’, a második név-
elem pedig az Isten 99 jelzőjének egyike (Abdullah ’Isten szolgálója’, Abd
al-Aziz ’a Hatalmas szolgálója’). Tipikus női nevek: Mohamed próféta fele-

                                                          
1 A magyar sajtó mostanság tér át a kínai nevek angol típusú transzkripciójára, így újra

kell tanulnunk olyan neveket, mint pl. Jiang Zemin (Csiang Cö-Min), Hu Jintao (Hu
Csin-tao), Qian Xuesen (Csien Hszüe-szen), Li Qinglong (Li Csing-lung) stb.

2 Írásomban igyekszem egységes terminológiát használni, keresztnevekről és vezetékne-
vekről szólok, jóllehet az araboknál, ill. bizonyos ázsiai és afrikai népeknél nem lehet a
nyugati értelemben vett kételemű névrendszerről beszélni.
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ségeinek (Aisha, Khadija), ill. lányának (Fatima) neve, valamint a jó tulaj-
donságokat kifejező nevek (Jamila ’szép’, Habiba ’szeretett’). A nőknek
nem lehet Abd kezdetű nevük.

c) Apai név (nasab): sok arab név tartalmazza az apa és a nagyapa (ese-
tenként egyéb felmenők) névláncát, ezeket az ibn/bin/ben ’fia’, ill. bint/bent
’lánya’ szavakkal kapcsolják össze: Bin Laden ’Laden fia’.

d) A lakóhelyre vagy eredetre utaló névelem (nisba): ez a névelem mindig
az al névelővel kezdődik és -i-re végződik: al-Baghdadi ’bagdadi’, al-Misri
’egyiptomi’.

e) A tiszteletet kifejező névelem (laqab): Mohamed próféta laqabja al-
Amin ’a megbízható’. Ez a névelem ma már nem része a hivatalos névnek.

Mindezek alapján, írja Sylvia Akar, az Abu Muhammad Abdallah ibn Abd
al-Rahman al-Darimi nevet a következő részekre lehet bontani: Abu Muham-
mad (kunya) ’Muhammad apja’ + Abdallah (ism), ibn Abd al-Rahman (na-
sab) ’Abd al-Rahman fia’ + al-Darimi (nisba) ’darimi’.

Spanyol és portugál nevek (Jarna Piippo, 25–33). A spanyol gyerekek
két vezetéknevet kapnak: az apa és az anya (első) vezetéknevét: ha az apa ne-
ve Manuel Garcia Sanchez és az anyáé Dolores Hierro Ruiz, akkor a gyerek
neve Javier Garcia Hierro lesz. (Az 1999-es névtörvény szerint a szülők kö-
zös döntése alapján a vezetéknevek sorrendje meg is változhat: Javier Hierro
Garcia is lehet.) Ha a név viselője valamilyen oknál fogva csak egy vezeték-
nevet akar viselni, az általában az első név, tehát az apa vezetékneve. A leg-
gyakoribb családnevek (Rodriguez, Fernandez, Gonzalez, Lopez, Garcia) vi-
selőinek házasságából olyan gyermekek születhetnek, mint pl. Luzdivina
Fernandez Fernandez. A nők neve a házasságban nem változik meg.

A spanyoloknak legfeljebb két keresztneve lehet. A Franco-rezsim idején
sok pap csak a szentek nevét viselő gyereket volt hajlandó megkeresztelni,
emiatt például sok Maria és Jose van az országban. Érdekes, hogy a Maria,
Jose és Jesus neveket fiúk és lányok egyaránt viselhetik, ez esetben a nemre
a nevek sorrendje utal: Maria Jose (nő), Jose Maria (férfi).

Összességében a spanyoloknak négy nevük (két kereszt- és két vezetékne-
vük) lehet, ezeknek tehát négyféle variációja létezik, pl. Pedro Salinas (egy
keresztnév, egy vezetéknév), Jorge Luis Borges (2–1), Mario Vargas Llosa
(1–2), Manuel Jose Garcia Sanchez (2–2) – ez utóbbi ritkábban fordul elő.

A szerző szól a Spanyolországban használatos egyéb hivatalos nyelvek
(gallego, baszk, katalán és aragóniai) névhasználatáról is. Ezek a nyelvek ál-
talában a spanyollal megegyező névrendszertani szabályokat fogadnak el, de
a nevek írásmódja és hangalakja erősen eltérhet a spanyolétól: Galíciában Sa-
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bela (Isabel), Uxio (Eugenio); Baszkföldön Fraisku (Francisco), Txomin (Do-
mingo), Etxebarria (Echevarria); Katalóniában Jordi (Jorge), Pau (Pablo).

A portugál névhasználat rendkívül bonyolult. A gyereknek két kereszt- és
négy vezetéknév adható, ezek lehetnek akár összetett nevek is, s közéjük sza-
badon illeszthető a de, da, dos, e szócska. A spanyolokétól eltérő módon az
első vezetéknév az anya, a második az apa neve – de a nem hivatalos formá-
ban inkább az utóbbi használatos. A házasságkötés után a férj/feleség meg-
őrzi a vezetéknevét, de hozzárakhatja a házastársa vezetékneveit is. A kívül-
állónak gyakorlatilag fogalma sincs, hogy például a Helder Paulo Lemos de
Almeida Pinho névből viselője melyiket használja fő kereszt- és vezetéknévként.

Inkeri és orosz nevek (Hilda Voutilainen, 34–40). A Finnországba hiva-
talosan visszatelepülőknek finn gyökerei vannak, habár ez sokszor a név-
adásban nem látszik. Sok inkeri finn annak idején oroszra cserélte szüleitől
kapott finn nevét (Lauri > Lavrenťij, Toivo > Anatolij), sokszor pedig a szü-
lők eleve két keresztnevet adtak: az egyik volt a hivatalos, a születési anya-
könyvekbe bekerülő orosz név, a másik pedig a családban használatos, finn
név: Pavel ~ Paavo, Aleksandr ~ Santtu, Pjotr ~ Pekka, Ivan ~ Jussi.

A finn vezetéknevekkel Oroszországban sok gond és baj volt és van. Az
ä, ö és y [ü] átírásából adódó problémák miatt pl. az inkeri Pöllä név az orosz
transzkripcióban Pellja lett, ezt az eloroszosított nevet szabályszerűen Pellia
alakban finnesítették vissza. Az oroszban a Saarinen-ből Sarinen lesz, az
Olkkonen-ből Olkonen. A Karhu Kargu-vá változik, a Kärki Kjargi lesz, a
Laitinen Laidinen. Az orosz nőneműsítés (Popov felesége Popova) kiterjesz-
tésének eredménye a Piironena, Toponena név, és így tovább. A helyzetet to-
vább árnyalja, hogy sok visszatelepülő – elsősorban házassága révén – kap-
hatott orosz, ukrán, lett stb. neveket is.

Az orosz neveknek egyik eleme az apai név. Annak idején ezt az inkeriek
nevébe is beleerőszakolták, az Eero keresztnévből például Eerovitš / Eerov-
na, az Olavi-ból Olavijevitš / Olavijevna apai név lett. (Emiatt sokan inkább
orosz keresztnevet adtak gyermekeiknek, elkerülendő ezeket a „szörnyszülött
neveket”.)

Iráni és törökségi nevek (Antero Leitzinger, 41–55). Az ide tartozó ne-
vek egyfelől az iszlámhoz, másfelől pedig a helyi hagyományokhoz köthe-
tők. A keresztnevek között sok az arab eredetű, ezek az adott nyelvekhez ido-
multak: Muhammad > Mohammed (perzsa), Mehmet (török). A muzulmá-
noknak csak egy keresztnevük van, ha ez összetett név, akkor egybeírják. Eb-
ből a nyugati világban sok bonyodalom származhat, akárcsak az Abdul ’szol-
gáló’ névrész értelmezéséből. A pastu nők neve szinte tabunak számít, így –
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bármilyen hihetetlen ez számunkra – a nők sokszor a saját nevüket is elfelej-
tik, s csak a férjük alapján nevezik meg őket, pl. Wahidi Bibi ’Wahid felesége’.

A XX. század elejéig élt az apai név, ez a későbbiekben vezetéknévvé
vált. A vezetéknév gyakran valamilyen foglalkozásra, lakóhelyre vagy törzs-
re utal, az afgán Hamid Karzai például egy Karzin nevű faluból származik.

A nevek (illetve átírások) variációs gazdagságára a szerző szemléletes
példát hoz: egy azerbajdzsáni férfi neve Iránban Hamed Mossa Hosseini, Tö-
rökországban Hamis Musa Hüseyinoğlu, arabföldön Khamid ibn Musa al-
Hussain, Oroszországban pedig Khamid Mousaevich Khusainov – legalábbis a
finn transzkripció szerint, mert „magyarosan” írva ez egészen másképp festene...

Délkelet-ázsiai nevek (Marja-Leena Heikkilä-Horn, 56–66). Ázsia szá-
mos országában nem használnak vezetéknevet, emiatt sokszor a rokoni vi-
szonyokat is nehéz felfedni: az indonéz Suharto fia például Hutomo Mandala
Putra. Több kultúrában az embereknek csak egyetlen egy neve van: Sukarno,
Suharto. Számunkra furcsának tűnik az is, hogy az emberek „lecserélhetik” a
nevüket. Így tett például Nguyen Sinh Cung, aki tízévesen a Nguyen Tat
Thanh nevet vette fel, majd Nguyen Ai Quoc lett belőle – s akit később a vi-
lág Ho Chi Minh (Ho Si Minh) néven ismert meg. A másik hírhedt példa a
kambodzsai Pol Pot, aki Saloth Sar-ként látta meg a napvilágot.

Az ázsiai neveknek sokszor van valamilyen jelentése. A thai gyerekek
szép, magasztos jelentésű (sokszor szanszkrit) eredetű nevet kapnak: Sirithi-
da ’jó lány’, Thipdevi ’Isten angyala’, Saengkaev ’Ragyogó gyémánt’, Wee-
raphon ’Bátor erő’. A hivatalos neveket csak a hivatalos iratokban használ-
ják, a mindennapi érintkezésben számos becenevük egyikén szólítják őket. A
vezetéknevet – írja e cikk szerzője – a thaiok „mint államtitkot” őrzik. Habár
két nevük van, ezeket nem a nyugati értelemben vett kételemű névnek kell
tekinteni, ezek közül ők maguk is csak az elsőt, a rövidebbet használják.
Ugyanakkor a vezetéknév sok mindent elárul hordozója etnikai hátteréről: a
kínai származásúak például a Li, Lim, Tong neveket viselik.

A burmaiaknál a név azt árulja el, a gyerek a hét mely napján született. A
hétfői születésű gyerek neve a devanagari írás burmai változatának első ele-
mével (ka, kha, ga, gha, nga) kezdődik. A csütörtöki gyerek neve pa, pha,
ba, bha, ma írásjellel, a vasárnapié magánhangzóval. De sokszor ezt a sza-
bályt az asztrológiai megfontolások alapján, a szerencsét hozó csillagzat mi-
att áthágják, így csak a második név utal a hét valamely napjára. Néha a sze-
rencse reményében ugyanazt a nevet megduplázzák: Kyaw Kyaw. Az ő ne-
veik is „beszélő nevek”: Khin Kyaw ’szeretett és híres’. A modern burmai
társadalomban a harmadik név, a klán neve vezetéknévként viselkedik s
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öröklődik. A névrendszert bonyolítják a titulusok és a társadalmi helyzetre
utaló névelemek: U ’bácsi’, Daw ’néni’, Saya ’tanár, mester’, így például egy
Maung Maung nevű gyereket fiatalkorában Maung Maung Maung-nak, idő-
sebb korában U Maung Maung-nak hívnak. Mindezt a képet még tovább ár-
nyalja, hogy az egyes nemzetiségek eltérő titulusokat használnak.

Az egykori francia gyarmatokon a vezetéknév gyakran a klán nevéből jött
létre. Mivel kevés klán van, így sok hasonló nevű ember él, a legáltalánosabb
nevek: Nguyen, Minh, Ngo, Trinh (vietnami), Sok, Son, Chan, Chea, Keo
(kambodzsai), Phomvihane, Inthavong, Boupha (laoszi).

A Fülöp-szigeteken, mint egykori spanyol gyarmaton egymás mellett él-
nek a spanyol és a helyi nevek (Danding, Nonong).

Kínai nevek (Jyrki Kallio, 67–77). A kínai nevek vezetéknévből (xing) és
szólítónévből (ming) állnak, ebben a „magyaros” sorrendben. Az előbbiek
szinte mindig egytagúak, egy írásjellel írhatók (a leggyakoribbak: Zhang,
Wang, Li – együtt az összlakosság 20 százalékát teszik ki), az utóbbiak egy-
vagy kéttagúak. A szólítóneveket önmagukban csak családi körben használ-
ják. A vezetéknevekhez általában valamilyen titulust vagy jelzőt kapcsolnak:
Xiai Huang ’kis Huang’, Zhu laoshi ’Zhu tanár’. A gyerek általában örökli az
apa vezetéknevét, a feleség megőrizheti a saját nevét. Korábban a vezetéknév
mellett használták a klánneveket is. Érdekes tilalom volt, hogy az azonos ve-
zetéknevűek nem házasodhattak, de egyforma klánnevűek igen.

A keresztnevek általában „beszélő nevek”, s sokszor utalnak a születés
évszakjára is. A nemeket a név alapján nem lehet kitalálni. A kultúrforrada-
lom idején szokás volt politikai tartalmú neveket adni: Kangmei ’vesszen
Amerika!’, Weidong ’védelmezzük Mao Ce-tung eszméit!’.

Koreai nevek (Antti Leppänen, 78–89). A vezetéknevek szinte kivétel
nélkül egytagúak, a keresztnevek általában kéttagúak. A sorrend itt is „ma-
gyaros”. A koreai nevek javarészt kínai eredetűek. A vezetéknevek körében
nincs nagy változatosság: a mintegy 70 millió koreainak összesen csak 250
vezetékneve van! A három legáltalánosabbat (Kim, Li, Park) a lakosság fele
viseli. A vezetéknév apai ágon öröklődik, s a nő a házasságban is megőrzi sa-
ját nevét. A keresztnevet csak szűk körben, meghatározott viszonyban hasz-
nálják, így szólítja meg például az öreg a fiatalt. A férfiak és nők kereszt-
nevét nehéz elkülöníteni: a Suk, Hye, Hi, Cha, A, Kyoung, Mi inkább női név,
míg a Ho, Chul, Hun férfinév.
A koreai írás latin transzkripciójának egyik legnagyobb problémája a kéttagú
keresztnevek lejegyzése. A dél-koreai nevek angol írásmódja ingadozik: Kim
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Dae-jung ~ Kim Dae-Jung ~ Kim Dae Jung. Észak-Koreában egységesen
különírják a névrészeket: Kim Jong Il, Kim Il Sung.

Szomáliai nevek (Muddle Suzanne Lilius, 90–104). Az iszlám hatására a
szomáliai nevek közül sok arab eredetű, ám ezek egy része annyira idomult a
szomáli nyelvhez, hogy első hallásra nehéz az etimont felfedezni, pl. a
Salebaan az arab Szulejmanra megy vissza. A névnek van jelentése (Askar
’katona’, Farxiya ’öröm’), emiatt a gyerek nevét gondos előkészületek után
választják ki

A szomáliai nevek három elemből állnak: „saját név”, az apa neve és a
nagyapa neve (pl. Abdullahi Yussuf Isse fia Abdirisaaq Abdullahi Yussuf). Ha
ez a három nem lenne elég az azonosításhoz, akkor a kívánt mértékig illesz-
tik a névhez a felmenők nevét. Ez a rendszer a rokonság számon tartásának
hatékony eszköze. Az apai öröklődés (a klánok) mellett létezik anyai is: egy-
azon anya összes gyermeke (függetlenül attól, hány apáról van szó) ugyanah-
hoz a bahi-hoz tartozik. Mindebből láthatjuk tehát, hogy valódi, nyugati érte-
lemben vett vezetéknév nem létezik a szomáliaiaknál, ennek leginkább a
klánnév felel meg (amelyek eredetileg keresztnevek voltak). A fiú- és lány-
nevek elkülönülnek, s a nő a házasságban is megtarthatja saját nevét – hiszen
ő egész életében az apja rokoni vonalához tartozik.

A szomáliaiak nagyon sok becenevet használnak, főleg a Maxamed (Mo-
hamed), Xasan (Hassan) típusú gyakori nevek mellett. A gyerek születéskor
két nevet kap, de csak az egyiket regisztrálják, a másik nevet csak a család
használja. Titulust ritkán kapcsolnak a névhez: Xaaji ’hadzsi, mekkai zarán-
dokutat tett személy’, Aw ’úr’, Ugaas ’király’.

Vietnami nevek (Susanna Kariluoto, 105–112). A vietnami nevek három
részből állnak: vezetéknév, középső név és keresztnév (ebben a sorrendben).
A középső név gyakran a viselője nemét mutatja meg: Van mindig férfi, Thi
mindig nő (életkor szerinti középső nevek is vannak: a Manh a legidősebb
fiúgyermek neve, a sorban következők pedig a Trong, Qui és Gia neveket
kapják). Vezetéknevük (régi klánnevek) nagyon kevés van, összesen csak
mintegy 2–300, s ebből is a tíz leggyakoribb (Cao, Duong, Huynh, Le, Ngu-
yen, Pham, Phan, Tran, Vo, Vu) az összes név 90%-át teszi ki, sőt, a viet-
namiak felét Nguyen-nek hívják. Név és etnikum szoros kapcsolatban van: a
Lay és Pho kínai, Bui muong, Lo thai név. A nők a házasságban megtartják a
nevüket. A gyerek megkapja az apa öröklődő vezetéknevét, és esetleg az anyáét
is. A keresztnévnek mindig van jelentése. A lányok általában virágneveket kap-
nak (Hong ’rózsa’, Lan ’orchidea’), a fiúk pedig a bátorságra utaló neveket.
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A vietnamiak a neveket tabunak tartják, s csak megfelelő szólítószavakkal
együtt használják (a szülők, nagyszülők nevét magában kimondani sér-
tésszámba megy). Ezek a szólítószavak kort, nemet, szociális helyzetet fejez-
nek ki. pl. anh (idősebb testvér), em (fiatalabb testvér), ba (bácsi), co (néni).

A könyv szerkezetével kapcsolatban két apróbb kritikai megjegyzést sze-
retnék tenni. Az egyik a tanulmányok sorrendjére vonatkozik: meglehet,
hogy a finn betűrendet követő sorrend helyett jobb lett volna a nyelvcsalá-
dok/nyelvterületek szerinti besorolás, hiszen a kötetben így egymástól távol
került a délkelet-ázsiai nyelvekkel, illetőleg a vietnamival foglalkozó rész,
hasonlóképpen az arab és a (rengeteg arab elemet tartalmazó) szomáliai. A
másik észrevétel: ha a tanulmányokat sikerült volna teljesen egységes elvek
alapján megírni (van, amelyikben több szó esik az adott nyelv szerkezetéről,
a társadalmi viszonyokról, nyelvszociológiai kérdésekről, s van, amelyikben
kevesebb), talán még jobban meg lehetne találni a sokszínű névadásban a ti-
pikust, még jobban össze lehetne vetni az egyes névadási modelleket, még
jobban fel lehetne tárni a névadási szokások mögött húzódó nyelvi és nem
nyelvi okokat.

Ezt a hiánypótló könyvet valószínűleg nagy haszonnal fogják forgatni
azok is, akik külföldiekkel állnak kapcsolatban, s azok is, akiket „egyszerű-
en” érdekelnek a nevek. Ha rajtam múlna, minden finn határőr, vámos, ide-
genrendészeti hivatalnok és külföldi gyerekeket tanító tanár kötelező olvas-
mányává tenném.
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