
A nyelvtani nem kialakulása 

1. A nyelvtani nem (genus) kategóriája egyike a nyelvtudomány mind
máig megoldatlan talányainak. Nemcsak kialakulásának körülményei, hanem 
egy adott nyelvrendszeren belüli funkciója és általában meghatározása tekin
tetében sem jött létre a kutatók közt vélemónyazonosság. A tisztázandó 
kérdések többsége azonban a genus keletkezésével kapcsolatos. Ez az a lánc
szem, ahonnan elindulva a többi probléma megoldásához is közelebb lehet 
jutni. 

A genus kérdéseivel általános nyelvészeti szempontból mindazok foglalkoz
tak, akiknek valami részük volt e tudományszak épületének létrehozásában: BOPP, 
GRIMM, PAUL, WUNDT, BítUGMANiSr, MEILLET, JESPERSEN, VENDRYES és mások.** 
Ezenkívül számos monográfia jelent meg e tárgyban más szerzőktől is. 

VAN E O Y E N ismerteti és részben bírálja a görög filozófusoktól 1929-ig e tárgy
ban megjelent nézeteket és megnyilatkozásokat. 

Ha e sajátos kérdéscsoporthoz hozzá akarunk szólni, mindenekelőtt 
a genus fogalmát kell a már eleve más jellegű problémáktól elhatárolni. 
Egyes kutatók (W. SCHMIDT, BUBRICH, HENNING, VÉLTEN, HJELMSLEV stb.) 
a nyelvtani nem jelenségei közé sorolják azt az esetet is, amikor valamely 
névmás alakjainak lexikális különbsége utal a természetes nem (férfi—nő), 
illetve az é]ő-ólettelenség (ki—mi) különbségére. E felfogás szerint genus -
különbség áll fent a mai angol nyelv személyes névmása e. sz. 3. személyé
ben (he, she, it), és a finnugor nyelvek kérdő, illetve vonatkozó névmásainak 
alakjai közt (magy. lei—mi, finn kuka—miká). 

Ezzel szemben a genus lényegét helyesebben fogja fel az a nézet, amely 
a n y e l v t a n i e g y e z t e t é s t tartja a kategória kritériumának. Ennek 
értelmében valamely szinkronikus rendszerben a genus kategóriája csak akkor 
létezik, ha valamilyen változó genusú (másképpen: nyelvtani nemű) mondat
rész (szófajilag: melléknév, névmás, számnév, igenév, ige) többalakú para
digmarendszerének egyik tagja egyezik valamilyen más, egyetlen paradigma
rendszerrel bíró, állandó genusú mondatrésszel (szófajilag: általában főnév). 
A változó nemű szófajok azon tulajdonságát, hogy több alakjuk van, motiónak 
(megoszlás) nevezzük (nóm. guter Vater—gute Mutter—gutes Kind; or. xopo-
ÍÜHM omeu—xopouian Mamb—xopomzt duma..) A genus tehát olyan nyelvtani 
kategória, amely meghatározott szintagmatikus kapcsolatok (főképp alany— 
állítmány, illetve jelző—jelzett szó) tagjain létrejött morfológikus jegyekben 
nyilvánul meg. Ez azonban a kapcsolat funkciója szempontjából semmiféle 

* A kérdés rövid összefoglalását 1. Magyar Tudomány 1958 : 169 — 82. 
** Az idézett irodalom bibliográfiai adatait a tanulmány végén közlöm. 
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jelentóstöbblettel nem jár. A genus alaktani sajátságokon nyugvó szintaktikai 
jelenség. 

STEINTHAL az elsők közt foglal állást amellett, hogy a genus lényege a nyelv
tani egyeztetésben nyilvánul meg. ő azonban az egyeztetést indogermán anyagból 
kiindulva csak a jelző—jelzett szó viszonyára nézve látja indokoltnak, az alany—•-
állítmány tekintetében fölösleges, sőt nyűgös járuléknak tartja (384—90). 

Meghatározásunk értelmében a csak egyes szavak lexikális különbségén 
(heteronymia) nyugvó szemantikai megkülönböztetés (ki-—mi, tanító— 
tanítónő) nem generikus jelenség. A fenti definíció persze csak szinkronikus 
szempontból érvényes. Történetileg, mint látni fogjuk, igen sokféle, esetleg 
lexiko-grammatikai összefüggésből is keletkezhetik genuskülönbség. 

2. A genus kialakulásának problémájához közelebb kerülünk, ha röviden 
áttekintjük a kérdés történetét. Csak a legfontosabb elméletekkel foglalkozunk, 
mert ezek köré csoportosul a többi is. Éppen ezért áttekintésünk során a sor
rendet nem az időrendiség, hanem az egyes elméletek tartalmi összefüggése 
fogja megszabni. 

VAN RoYEN említett munkájában rendszeresen és részletesen, általában idő
rendi sorrendben taglója a kérdés történetét. 

A görög és la' x nyelvfilozófia a genus megítélése tekintetében két 
táborra oszlott. A ígyik szerint a genus csak tartalom nélküli nyelvtani 
forma, a másik : / int a természetes nem visszatükrözője. Igen jellegzetes, 
hogy a modern yelvtudomány kezdeteitől fogva ugyanezt a két felfogást 
találjuk meg ? „ategória eredetéről szóló elméletekben is. 

A mod' x európai nyelvek nyelvtanírásának hőskorában még büszke
séggel fedez fel a genuskülönbséget, vagy még inkább azt, hogy a klasszikus 
nyelvekhe nasonlóan a szóban forgó nyelvben három nem is kimutatható. 
Az antre- omorfizmus eszméjétől áthatva ésszerűnek és éppen ezért nagy
szerűnek érzik, hogy a természetes nem különbsége ilyen finom nyelvtani 
eszköz' xíkel kifejezhető a nyelvben, s hogy a semlegesnemmel még a termé
szetei nem szempontjából közömbös fogalmak is különválaszthatók. ADELUNG 
és " .ERDER nyomán még B O P P (135) és GRIMM (311 k.) is a természetes nem 
y izatükröződésónek tar tot ta a genust. Mindazonáltal a kutatók, főleg 

RIMM, rámutattak, hogy a kezdeti állapotot a nyelvtörténet alaposan meg
változtatta. A nyelvtanírók később egyre inkább hangsúlyozták, hogy az 
eredeti „logikus rend" zűrzavarrá fajult. Meglátták, hogy a hímnemmel nem 
lehet mindig a férfit vagy a hímet kifejezni, a nőnemmel sem mindig a nőt 
vagy a nőstényt, sőt a két nem mindegyike a másik természetes nemhez 
tartozó fogalom nyelvi formájává is válhat. így a der Hasé nemcsak a nyúl 
hímjét, hanem a nőstényét is jelölheti, a die Maus ugyancsak nem elsősorban 
az egér nőstényét jelenti, hanem éppen úgy a hímet is. Ez a jelenség az ún. 
epikoiné. 

A la sentinelle a franciában az őrt jelenti, aki általában férfi szokott 
lenni, az e fogalmat kifejező főnév mégis nőnemű. Sőt a nőt jelentő das Weib 
a németben semlegesnemű, hasonlóképpen az a das Frauenzimmer is. A példák 
tömegét lehetne még idézni erre a jelenségre valamennyi nyelvből, ahol a 
genus kategóriája megvan. 

Azt is észrevették, hogy nem számítva azon szavakat, amelyeknek jelen
tése valamennyire összefügg a természetes nem fogalmával, az e tekintetben 
közömbös szavak ezrei teljesen indokolatlanul tartoznak az egyik vagy a 
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másik nemhez. Sőt a logikai rendszertelenség még szembeötlőbb, ha figyelembe 
vesszük, hogy nincs két olyan nyelv, melynek szóállománya a genus szem
pontjából egybevágóan csoportosulna. Az egyik nyelv nőnemben ragozza 
azt a főnevet, amely a másikban hímnemű vagy semlegesnemű és viszont. 
Pl. a németben a hold (der Mond) neve hímnemű, de a franciában (la lune) 
nőnemű. 

De a természetes ós a nyelvtani nem összefüggése szempontjából leg
inkább az tűnik fel, hogy a femininum és a masculinum nyelvtani ellentétét 
nem mindig használják fel éppen a férfi és a nő vagy a hím ós a nőstény fogal
mának kifejezésére, hanem ehelyett más eszközökhöz folyamodnak. Általában 
lexikálisan, azaz szókülönbséggel (heteronymia) oldják meg a kérdést: ném. 
der Hengst 'csődör' — die Stute 'kanca'; or. 6bíK 'bika' — uopoea ' tehén'. 

Ezzel kapcsolatban egyéb rendellenességek is mutatkoznak. A médecin 
főnév a franciában hímnemű. Eórfiorvost éppen úgy jelenthet, mint orvosnőt. 
Amikor azonban kifejezetten orvosnőről van szó, a francia nehézkes módon 
összetétellel oldja meg a problémát: femme-médecin. Ha ugyanis a médecin 
szót nyelvtani eszközökkel nőnemben használja (médecine), az nem orvos
nőt, hanem orvostudományt jelent. Vannak esetek, amidőn az ilyen 
fajta módszer nem okozna jelentésben" nehézségeket, mégsem szokásos. 
Például az éléphant szó nőstényét lehetne éléphante-n&k mondani, hiszen a 
francia nyelv alaktani szabályaival ez összeférne, azonban ilyen szó mégsincs 
az irodalmi nyelvben, mert a nőstényelefánt neve éléphant femellé. 

Ugyancsak a genus és sexus diszharmóniájára muta t a genus commune 
jelensége. Ez abban áll, hogy valamely személyt jelentő főnév lehet hímnemű 
és nőnemű egyaránt attól függően, hogy férfire vagy nőre vonatkozik-e, pl. lat. 
agricola, advena; gör. 'aoidóg, rijucügóg; óegyh. gostb; or. öpodma, pacmepRXa. 

A genus és sexus összefüggéseire és eltéréseire vonatkozóan lásd VENDRYES 
(108 —10), különösen a görögre és latinra WACKEENAGEL (9 — 53), a franciára 
TAPPOLET. 

Amint látjuk, a nyelvtani nemet ismerő nyelvek a genus adta lehető
ségeket sokszor nem használják ki, és a sexus kifejezését éppen úgy lexikális 
eszközökkel oldják meg, mint a genus kategóriáját nem ismerő nyelvek (pl. 
magy. férfi—nő, bika—tehén, örvös—orvosnő, elefánt—mőstényelefánt). Amint 
BRUGMAisnsr (Nominalgeschlecht) szellemesen kifejti, éppen ez a körülmény 
a bizonyítéka annak, hogy a genus nem a sexus nyelvtani visszatükröződése, 
és nem keletkezhetett olyan módon, hogy a primitív társadalom a tnaga 
nyelvébe is átvit te azt, amit társadalmában és a mindennapi életben fontos 
különbségként ta r to t t számon: az élőlények nemi különbségét. Ha ez így lett 
volna, akkor éppen ott, ahol erre a legtöbb lehetőség kínálkozott, a különböző 
nemű emberek és állatok elnevezésénél, következetesen alkalmazta volna. 

Mindezek az ellentmondások, a logikus renddel össze nem függő, önké
nyesnek látszó mozzanatok — nem is szólva arról a bírálatról, amelyet 
a füozófia oldaláról a logikusok gyakorolták a nyelvvel kapcsolatban — 
egyes nyelvészeket a korábbival ellentétes értékelésre késztettek. Ezek 
úgy vélték, hogy a genus kategóriája egyáltalában nem olyan ésszerű jelenség, 
amelyre a német, francia, olasz stb. büszke lehetne, hanem ellenkezőleg, 
hátrányos, nehézkes, bonyolult, tartalomnélküli, a kifejezésmód egyszerűségét 
hátráltató nyűg. GABELENTZ (235) írja: ,,Das grammatische Geschlecht bringt 
•es weiter mit sich, dass wir Deutschen nie eine Frauenperson als einen Men-
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schen und nicht leicht einen Mann als eine Person bezeichnen." JESPERSEX 
(347) több hasonló véleményt és néhány igen jellegzetes példát említ meg. 
Pl. a franciában a „személy" fogalmát jelentő personne szó nőnemű, de ha 
férfira vonatkozik, hímnemű egyezés kívántatik: les personnes que vous atten-
diez sönt tous logés ici. Vagy milyen körülményes a németben ez a mondat: 
Was Maria und Fritz so zueinander zog, war, dass jeder von ihnen am anderen 
sah, wie er unglücklich war. (Vö. még BUDENZ nézetét, amelyre később vissza
térünk.) 

3. A genus jelenségei tehát az elemző ós kritikai vizsgálatok alkalmával 
sokrétű, bonyolult és a többi nyelvtani kategóriától igen eltérő jellegzetes
ségeket mutattak. Még több fejtörést okozott a különleges kategória erede
tének problémája. 

Az erre vonatkozó elméleteket tartalmuk szempontjából két nagy cso
portra oszthatjuk. Az elsőbe, amely egyúttal időrendben is a legelső, a termé
szetes nem visszatükröződéséről szóló felfogások tartoznak. Fő képviselői: 
BOPP, GRIMM, W U N D T , W. SCHMIDT, PAUL, HENNING, GRASSERIE, G. H. 
MÜLLER, SPECHT, H Í R T , VENDRYES stb. A második csoportba azok az elméletek 
sorolhatók, amelyek elvetik a természetes nemből való kiindulás gondolatát, 
és más, nyelvtani, a nyelv belső törvényeiben rejlő okokkal próbálják a kérdés 
nyitját megtalálni. Ide tartoznak BRUGMANN, MEILLET, LOHMANN, GÜNTERT, 
VÉLTEN, WESTERMANN, VAILLANT, MARTINÉT stb. E két nézet között nin
csen mindig éles határ. Nem ritka, hogy az egyik vagy másik felfogás híve 
nem tudta következetesen végigvinni álláspontját, clZcLZ cl természetes nem 
elméletének hatásától gyakran nem tudtak teljesen megszabadulni még azok 
sem, akik szakítani akartak vele, és annak javára több-kevesebb enged
ményt tettek. Vegyes jellegűnek tekinthető MEILLET, GÜNTERT, LOHMANN, 
PAUL, HENNING, G. H. MÜLLER, SPECHT, HÍRT nézete. 

Az elméletek kiterjedési köre tekintetében ismét két nagy csoportot 
találunk. Az időben is első csoportba azok a nézetek tartoznak, amelyek 
általános nyelvészeti érvényűek, a megoldást egyetemesen a világ vala
mennyi nyelvére vagy nyelvcsaládjára vonatkoztatják még akkor is, ha 
bizonyító anyaguk csak egy vagy mindössze néhány nyelvcsaládból van véve. 
Ilyen WITNDT, W. SCHMIDT, PAUL, HENNING, G. H. MÜLLER, GRASSERIE, 
GÜNTERT, VÉLTEN, MEINHOE stb. elmélete. A második csoportba foglalhatók 
azok a kutatók, akik a problémát csupán egy nyelvcsaládon belül kívánják 
megoldani. Ezek általános nyelvészeti igénnyel általa ban nem is lépnek fel, 
munkájuknak azonban ilyen vonatkozása is van egyrészt az elmélet jelentősége, 
másrészt éppen módszertani útmutatásuk miatt. Köztük a legfontosabbak 
BRUGMANN, MEILLET, H Í R T , VAILLANT, MARTINÉT, WESTERMANN munkái. 

Mindkét csoporton belül számos olyan felfogás akad, amelyen végig
vonul a névmásnak mint a genus kifejlődését elindító szófajnak a motívuma, 
bár más-más úton, más-más indokokkal próbálják a kiindulást ide vissza
vezetni. Mindezek az elméletek végeredményben B O P P gondolataira mennek 
vissza. B O P P az indogermán suffixumokat általában a névmás, főleg a mutató
névmás agglutinációjából próbálja levezetni. E nézet főbb képviselői: STEIN-
THAL, PAUL, G. H. MÜLLER, SPECHT, H Í R T , MARTINÉT. 

A magunk részéről, mint később kifejtjük, elvetjük a természetes nem 
visszatükröződéséről szóló gondolatot, és az ezt tagadók táborához csatla
kozunk. Ugyanakkor azt is tagadjuk, hogy a probléma megoldása egységes 
okokra vezethető vissza a világ valamennyi nyelvcsaládjában. 
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4. A fontosabb elméleteket áttekintve először a természetes nem elmé
letének bírálatával foglalkozunk. A szóban forgó felfogás szerint a gondol
kodás nyelvi kategóriát létesített' az élőlények nemi különbségéből. A sem
legesnem pedig azon fogalmak csoportosítására szolgál, amelyek a sexusszal 
semmiféle összefüggésben sem állnak. Azt a „zűrzavart", amelyről az elébb 
megemlékeztünk, úgy magyarázták, hogy a nyelvtörténeti fejlődés a kezdet
ben feltételezett rendet a hangváltozások és az analógia ereje útján meg
bontotta. 

E felfogást az indogermán nyelvekre alapozták, de e nyelvcsalád körét 
átlépve még bonyolultabb összefüggésekre bukkantak a kutatók. A hamito-
szemita nyelvekben a hímnem és nőnem megkülönböztetése ugyan nagyjából 
azonosnak látszott az indogermán genuskülönbséggel, de a kaukázusi nyelvek 
jelenségeire a hímnem, nőnem és semlegesnem sémáját sehogyan sem lehetett 
ráerőltetni. Nehézséget jelentettek a dravida nyelvek is, mert egyikben
másikban a három nem különbsége fennáll ugyan, mégis jelentékeny eltérés 
mutatkozik bennük az indogermánhoz képest. Ugyancsak egészen sajátságos 
képet mutatnak azok az amerikai indián nyelvek, amelyekben főleg az élő— 
élettelensóget megkülönböztető kategória alakult ki. Ezek sem az indo-
germánnal, sem más nyelvcsaládokkal nem mutat tak hasonlóságot. Végül 
a legtöbb problémát az ausztráliai és az afrikai, főleg bantu nyelvek jelenségei 
okozták. Az ausztráliai nyelvekben a nemek száma 2 és 9 között váltakozik, 
a bantu nyelvekben pedig egyes kutatók 21 nemet különböztetnek meg. 

Néhányan, pl. MEINHOF, DESERIJEV, kétségesnek tartják, vajon lehet-e 
ilyen sokrétű, egymással kevés közös vonásban megegyező jelenségeket egy 
kalap alá véve a genus kategóriájában összefoglalni. A háromnál jóval több 
nemet számláló nyelvekben jelenleg is nem genusról, hanem névszói osztá
lyokról (Nominalklassen) beszélünk. Mindazonáltal az általános nyelvészet 
hamarosan felismerte, és a kétkedők ellenére ma is azt vallja, hogy a szóban 
forgó jelenségek közös vonásai, vagyis az a tulajdonságuk, hogy bizonyos 
mondatrészek más mondatrészekkel alakilag egyeztetve vannak, e jelenségek 
lényegét alkotják, s éppen ezért a genus kategóriájának fogalomkörébe tar
toznak. 

Az indogermán nyelvek köréből kilépve kétségtelenné vált, hogy a 
genus kialakulásáról vallott eredeti elképzelések sem más nyelvcsaládok 
szempontjából, sem általános vonatkozásban nem tarthatók fent, tehát a 
kategória keletkezését nem lehet a természetes nem visszatükröződésével 
megmagyarázni. Több nyelvcsaládban ugyanis a természetes nem nyelvtani 
megkülönböztetése vagy egyáltalában nem mutatható ki, vagy teljesen hát
térbe szorulva jelentkezik a sokósztályú rendszerben. Igen jellemző, hogy 
a bantu nyelvek nagyszámú névszói osztálya még annyira sem használja fel 
a genus jellegű kategóriát a természetes nem kifejezésére, mint az indogermán 
nyelvek, hanem helyette összetételt vagy heteronymiát alkalmaz. Így a 
lamba nyelvben a kakas neve kombolwe, a tyúké inseke, a koongo nyelvben 
a fiatalembert a (di)toko szó jelenti, a fiatal lányt nduumba, a sotho nyelvben 
a királyt a mofuma a szó, a királynét a mofuma-hali jelenti stb. (Lásd MEIL-
LET—COHEN 867.) 

Miután a genus kategóriájának szélesebb körű vizsgálatánál az indo
germán nyelvcsaládra alkalmazott eredeti elképzelések nem bizonyultak helyt
állóknak, új megoldáshoz kellett folyamodni. W U N D T (19—24) vállalkozott 
erre a feladatra. Kiszélesítette a természetes nem tartalmi körét, hogy abba 
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a kívülrekedt jelenségek beleférjenek. Megpróbálta csoportosítani a nemeket 
ós névszói osztályokat az odatartozó főnevek jelentései alapján. x\z így létre
jött csoportok W F N D T szerint megegyeznek azzal a csoportosítással, ahogyan 
a primitív társadalom a világ általa ismert jelenségeit, tehát élőlényeket, 
tárgyakat, természeti jelenségeket stb. bizonyos nagyság vagy fontossági elv 
alapján értékük szerint rendezte. Ez az órtékmegkülönböztetés (Wertunter-
scheidung) volt W U N D T szerint a fogalmakat jelentő szavak csoportosításának 
alapja is. A genus tehát nem más, mint az értékmegkülönböztetós visszatükrö
ződése. W U N D T az értékmegkülönböztetés alábbi típusait sorolja fel: 

1. magasabb ós alacsonyabbrendű fogalmak megkülönböztetése; az 
előbbi kategóriába az istenek, más felsőbbrendű lények, az utóbbi kategóriába 
az asszonyok, gyermekek, állatok és tárgyak, ill. azok nevei tartoznak; e meg
különböztetési mód tipikus példája az irokéz nyelvben található; 

2. az emberek (beleértve az asszonyokat is) megkülönböztetése minden 
más fogalomtól; példa rá a fülbe nyelv, bár itt a gyermekek az utóbbi cso
portba tartoznak; 

3. az élő ós élettelen megkülönböztetése; példa rá az amerikai dakota, 
bár néhány északkaukázusi nyelvben is kimutatható másfajta csoportosítá
sokkal keverve; 

4. a férfi ós nő megkülönböztetése, amelyet minden más fogalomra is 
átvisznek; ennek jellemző példája a szemita és hamita nyelvek; 

5. három nem különbsége; klasszikus példája az indogermán alapnyelv 
és a legtöbb indogermán nyelv. 

A szerző hozzáteszi, hogy a három nem különbsége a nemkettőssóg 
továbbfejlesztése útján keletkezett, mivel a természetes nem szempontjából 
közömbös fogalmak neveit az egyik nembe sem lehetett besorolni. De a sexus 
megkülönböztetésének is értékmegkülönböztetés az alapja, mert a nemi 
csoportok közt szintén magasabb, illetve alacsonyabbrendűségi viszonyt 
képzeltek el. 

W U N D T meglátta azt is, hogy az órtékmegkülönböztetés csak kiinduló
pont volt a genus kialakulásánál, a továbbiakat, az eredeti csoportok össze
keveredését ugyanis a nyelvtan belső erői (analógia, hangfejlődés) végezték eL 
Mindezt azonban csak megemlíti, részletesen nem fejti ki. 

A szerző gondolatmenetéből világosan látható, hogy az órtékmegkülön
böztetés elmélete valóban a természetes nem visszatükröződéséről szóló-
nézetek továbbfejlesztése. WUNDT magyarázata az előbbiekhez képest fejlő
dést jelent, mert nem állt meg a sexus szerepének misztieizálásánál, hanem 
igyekezett mélyebb, gondolkodáslélektani és szociológiai magyarázatokat 
keresni hozzá. 

A genusra vonatkozó elmélete nagy elismerést vívott ki, annak ellenére, 
hogy maga a Völkerpsychologie elég kemény bírálatban részesült. Az érték
megkülönböztetés gondolata lehetővé tette a természetes nem elméletére 
visszavezethető valamennyi azóta keletkezett hipotézis változat fennmara
dását. WUNDT mentette meg tehát a természetes nem elméletét is, amelynek 
hívei ma sem haltak ki. Jellemzésképpen idézzük VENDEYES (114) szavait: 

,,Le génre, dans nos langues européennes, n'est qu'une »classe« a la facon 
du bantou. II reprósente une tentative faite par l'esprit pour classer les notions 
si variées qui s'expriment au moyens des noms. Le principe de ce classement 
répond sans doute á la conception que nos lointains ancétres se faisaient du 
monde; des motifs mystiques et religieux ont contribué á le fixer. La tradition. 
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s'en est maintenue mérne aprés qu'on a cessé d'en comprendre la raison d'étre." 
Hasonló gondolatokat fejt ki az újabban megjelent általános nyelvészeti 
művek közül például DREXELÓ (186—7). 

W U N D T elmélete nemcsak eredeti formájában hatott , hanem ösztönzést 
nyújtott továbbfejlesztésére is. W. SCHMIDT (334—357) az órtékmegkülön-
böztetés alaptípusait csak kevéssé módosította WTTNDT koncepciójához képest, 
de lényeges változtatást eszközölt azáltal, hogy a gondolkódáslélektani motí
vumokat a társadalmi fejlődés egyes szakaszaival próbálta összekapcsolni. 
A marrizmussal igen rokon eszmei alapból kiindulva az órtékmegkülönböztetés 
egy-egy típusát a primitív társadalom egy-egy fajtájával (a szerző szavaival 
élve kultúrájával = 'Kulturkreis'), vagyis az anyajogú, az apajogú tote-
misztikus, a nomád állattenyésztő stb. társadalom típusaival kapcsolja össze. 
Szerinte a társadalom formája (kultúrája) szükségképpen vonja maga után 
az órtékmegkülönböztetés megfelelő formáját is, akárcsak a többi nyelvtani 
kategória megfelelő formáit. 

W. SCHMIDT gondolata nem teljesen új, csak a legalaposabban kidolgo
zott-és a legmaradandóbb hatású. Az etnográfusok és a néprajz kérdéseivel 
behatóbban foglalkozó nyelvészek közül nem egy már korábban is felvetette 
a nyelv, azon belül a nyelvtan, sőt a genus összefüggését a társadalom fejlődési 
fokozataival. Lásd a MEILLET előadásához fűződő vitát (MEILLET, Le génre 
II , 25—8). 

A természetes nem, illetve az értékmegkülönböztetés elmélete túlságosan 
kézenfekvőnek, magától értetődőnek látszik, egy fontos kérdésre azonban 
nem tud választ adni, s ezáltal tar thatat lan voltát is elárulja: mi tet te szük
ségessé, hogy a primitív embernek a világról alkotott felfogása nyelvtani 
alakot öltsön, vagyis hogy a természetes nem vagy az órtékmegkülönböztetés 
fogalmi jellegű csoportosítása a genuskülönbség nyelvtani alakját öltse magára ? 
Hiszen a primitív társadalom a világ dolgairól kialakított értékelésének meg
felelő magatartást a mindennapi életben akkor is tanúsíthatta, ha ezt egyéb
ként nyelvtani eszközökkel a nyelvében nem jut ta t ta kifejezésre. Sok primitív 
nép valóban az értékmegkülönböztetést alkalmazza gondolkodásában anélkül, 
hogy nyelve ismerné a genus kategóriáját. Ezek közé tartoznak a finnugor 
népek is, amelyek valaha szintén nomád társadalomban éltek, sőt az obi-
ugorok még csak napjainkban kezdenek túljutni ezen az elmaradt társadalmi 
formán. Egyáltalában igen jelentős azoknak a nyelveknek a száma, amelyek
ben a genus kategóriája mai tudásunk szerint sohasem volt meg és ma is 
hiányzik, de ugyanazon társadalmi fejlődésen mentek keresztül, mint az ido-
germán vagy más, nyelvtani nemet ismerő népek. 

Mindazonáltal az értékmegkülönböztetés elmélete bizonyos mértékű 
fejlődést jelentett a természetes nem visszatükröződéséről szóló elmélethez .. 
képest, noha éppen a fenti ellenőrző kérdés tárja fel tarthatatlansága"* 
Haladást jelentett abban a tekintetben is, hogy az indogermán és a szemit 
hamita nyelvcsaládon, túl más nyelvek vallomását is tekintetbe veszi, \ ÍJ 
ez az előnye egyszersmind hátrányává is válik: annyira általános és elvr t, 
hogy a nyelvek konkrét tényeivel nem képes foglalkozni, nem tudja szár oa-
venni a nyelvtörténet tanulságait, megelégszik a genus jelentéstani saját
ságainak vizsgálatával, vagyis a problémát a főnevekre korlátozza, alaktani, 
mondattani jelenségekre nem tud figyelmet fordítani. A genus kialakulásának 
kérdését nem lehet megoldani akkor, ha nem vizsgáltuk meg valamennyi 
érdekelt nyelvcsalád nyelvtörténeti adatait. Fennáll ugyanis az a lehetőség, 
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hogy a genus kialakulását nem lehet egységes okokkal magyarázni a világ 
valamennyi nyelvében, mert az kialakulásáttekintve heterogén jelenség, külön
féle okok idézték elő más-más nyelvcsaládban, és csak később fejlődött nagy
jából homogén jelenséggé. Ha pedig ez a lehetőség fennáll, akkor zsákutcába 
vezet a kutatásnak az a módja, amely néhány adatból, főleg leíró tényekből 
igyekszik a kialakulás kérdését az emberi nyelvre egységesen tisztázni. 

A természetes nem ós az ertekmegkülönböztetes különféle elméleteire 
egyaránt jellemző, hogy a kialakulás módozataival nem foglalkozik. Nem 
magyarázza meg, hogy a visszatükröződés milyen módon, milyen nyelvtani 
eszközök segélyével, milyen fejlődési fokozatokon keresztül jött létre. 

Mindebből azt a tanulságot kell levonni, hogy a természetes nem, illetve 
az ertekmegkülönböztetes általánosságokban mozgó, pszichologista vagy 
szociologikus motívumokra hivatkozó magyarázatait el kell vetnünk, és szo
rosabban kell támaszkodnunk az egyes nyelvek vagy nyelvcsaládok nyelvi 
tényeire, azok történetére, ha a kérdés nyitját meg akarjuk találni. A nyelv
tudomány nem könnyen jutot t el ennek az igazságnak a felismerésére. 

PAUL (263—9) volt az, aki megpróbált egy lépéssel továbbmenni a régi 
úton. Túlnyomórészt indogermán anyagra támaszkodik, mégis általános 
következtetéseket von le. PAUL szintén a természetes nem elméletéből indul ki, 
és a semlegesnemet is, mint a sexustól távol eső fogalmak nemét jelöli meg. 
Első pillantásra ez az elmélet a WuNDTéhoz képest csekélyebb értékű, hiszen 
csak indogermán anyagra építve általánosít. Mégis haladás mutatkozik meg 
benne, mert a kongruenciát a genus keletkezése szempontjából lényeges körül
ménynek tartja, és úgy véli, hogy enélkül, csak a természetes nem megkülön
böztetésére irányuló törekvésből sohasem fejlődött volna ki ez a kategória. 
Az eddigiekkel szemben tehát PAUL nem a főnévben, hanem a változó nemű 
szófajokban és köztük is elsősorban a névmásban keresi a genus kialakulásának 
alapjait. A névmás hím- és nőnemű alakjai adták meg szerinte az analógia 
alapját a többi változó nemű szófajok megoszlására. Sajnos e folyamat végbe
menetelót PAUL nem részletezi csupán néhány lehetőséget vet fel. Az egyik 
módozat az volna, hogy a több alakú névmás, suffixum gyanánt illeszkedett 
a főnév tövéhez ós a melléknév analógiás úton szintén ezt a végződést követte. 
Ezt a lehetőséget a szerző nem tartja bizonyosnak, sőt lehetségesnek véli, 
hogy pusztán véletlenül alakult ki az egy-egy tővégződéshez tartozó egyez
tetési gyakoriság, amely később a hím- vagy a nőnemet alkotta. 

PAUL a továbbiakban azt fejtegeti, hogy a már létrejött genuskülönbsóg 
milyen módon illeszkedik bele a nyelvtani rendszerbe, milyen tényezők hatnak 
egy-egy szó genusának kialakulásánál. E tekintetben az analógiás és alaktani
hangtani okokon kívül arra is rámutat, hogy az emberi képzelőerő a genus
különbség segítségével a fogalmakat megeleveníti, szexualizálja. 

PAUL elmélete rendkívül fontos, mert ha a régi alapokból indul is el, 
a nyelvtani erők hatásában látja a genus keletkezésének okait. Ha pedig 
közelebbről megvizsgáljuk PAUL gondolatait, azt találjuk, hogy alig van 
szerves összefüggés a természetes nem szerepéről szóló kijelentés és a változó 
nemű szófajok egyeztetését fejtegető elemzés között. Feltétlenül az utóbbi 
az időtálló, csupán az sajnálatos, hogy PAUL alig támasztja alá nézeteit meg
győző bizonyítékokkal, s így arra is kevéssé alkalmas, hogy az indogermán nyel
vekre nézve elfogadjuk. Még kevésbé használható az indogermán nyelvek 
körén túl általános nyelvészeti vonatkozásban. PAULnak a névmások szere
pére utaló nézeteit később mások elméletében látjuk viszont. 
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Megjegyezzük, hogy a genus keletkezésében a névmás fontosságáról már 
PAUL előtt is többen nyilatkoztak. Eltekintve attól, hogy BOPP óta a suffixumokat 
sokan próbálják névmásokból levezetni, STEINTHAL (3S0) úgy látja, hogy a gemis 
szempontjából fontos végződések névmás aggfutinációjából keletkeztek (bon-us 
de-us). ' . ._' • 

HENNING tovább próbálja fejleszteni PAUL gondolatait a névmások 
szerepével kapcsolatban. Határozottan kimondja, hogy a névmás sokkal 
erősebb generitású alaktani tekintetben is, mint a főnév. Az indogermán nyel
veken kívül főleg az afrikai (szemito-hamita, szudáni, bantu) nyelveket vizs
gálja meg. Véleménye szerint sok esetben egyedül a névmás képviseli a genust, 
amikor más szófajnál ez a különbség nem mutatható ki. Ez tapasztalható 
különösen a déli hamita nyelvekben, de a világ más részein is, pl. a szingalézban 
és több amerikai indián nyelvben. HENJSTING szerint a természetes nem, a férfi 
és nő megkülönböztetése a névmásban jelentkezik először, és azután nyelv
tani eszközökkel terjed tovább a többi szófajra. Ezt mutatja az a tény is, 
hogy az indogermánban és a legtöbb általa vizsgált nyelvben a főnév genus
jelölő morfómái névmási eredetűek (?). 

HENNING elméletének az elhamarkodott nyelvtörténeti megállapításokon 
kívül az a hibája, hogy a névmások természetes nemet kifejező heteronymiáját 
egyedül is genuskülönbsógnek tekinti. A szingalézban még ha ugyan a név
más a többi szófajjal szemben a legerősebben képviseli is ezt a kategóriát, 
a genuskülönbség az indogermán hármasságból fejlődött vissza, tehát 
semmiféle alapot nem ad a kialakulás kérdéséhez. Egyébként is kudarcot 
kellett vallania ennek a felfogásnak, mert konkrét nyelvi tényekből kiindulva 
ilyen logikai ugrásokkal nem lehet egyetemes érvényű megállapításokat tenni. 

Ez utóbbi hibába még több kutató is beleesett, pl. VÉLTEN és MELNHOF. 
Velük azonban később foglalkozunk. 

A genus alakulása a szingalézban különben is bonyolultabbnak mutatkozik, 
mint azt HENNING leírta. Lásd erre vonatkozóan HJELMSLEV, Animé 175, 180. 

Még egy elméletet ismertetünk itt, amely a különböző nézetek vegyí
téséből származott. G. H. MÜLLER WiNKLERre támaszkodva igyekszik álta
lános nyelvészeti megállapításokból kiindulni. A genuskülönbséget nem a 
sexus, hanem az absztrakt és a konkrét fogalmak közti különbség vissza
tükröződésének tartja. Ezt a különbséget igyekszik kimutatni az indogermán 
nyelvcsaládban is. A szerző alaktani vizsgálatok útján a casusok jelentését 
boncolgatja. A genus szempontjából a nominativus és accusativus különb
ségét találja fontosnak, másképpen azonban, mint később MEILLET. A hím
nemű névszók -s, -sa nominativus ragját az észlelés casusának (Kasus der 
Wahrnehmung) tartja, míg a semlegesnemű -m ragot a képzet casusának 
(Kasus der Vorstellung). Ezekután a semlegesnemre jellemző -m ragot az 
absztrakció egyik esetének fogja fel, szemben a konkrét hímnemű -s raggal, 
majd megállapítja, hogy a nőnemű főnevek jelentése eredetileg is absztrakt 
(női tulajdonság) volt, s ennyiben a semlegesnem jelentésével azonosak, tehát 
eredetileg a semlegesnem és a nőnem állt szemben a hímnemmel. Az -m ragot 
egyébként a szerző a *ma névmásra vezeti vissza, amely szerinte azonos egy 
homonim 'denken, begehren' jelentésű igetővel. Az absztrakt jelentés ilyen 
úton vonódott volna el, és vált a casusok sajátságává. 

Sajnos e megállapítások között alig van elfogadható. A szerző olyan 
fikcióból indul ki, amely nem egyéb, mint a természetes nem elméletének 

Ö Nyelvtudományi Közlemények LX. 
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egyik burkolt változata. Ezt kétes etimológiával és egyéb spekulációkkal 
igylekszik alátámasztani. A kongruenciáról említést sem tesz, jelentéstani 
magyarázatokkal küszködik, amelyek homályosak és elfogadhatatlanok. 

A továbbiakban két olyan elmélettel foglalkozunk, amely kizárólag 
indogermán anyagra támaszkodva a leginkább termékenyítőleg hatot t a 
probléma megoldására, ámbár következtetéseikkel nem lépték át e nyelv
család kereteit. BRTJGMANN és MBILLET nézeteiről van szó. 

BRUÖMAÜÍJST (Nominalgeschlecht) határozott állást foglal a természetes 
nem elméletével szemben, s a nyelv belső törvényeiben, főleg az analógia 
erejében keresi a genus keletkezésének magyarázatát. Tanulmányában azt 
igyekszik megvilágítani, hogy miért lett az -a- és az -i-, -ie- tövű deklináció 
éppen nőnemű. Szerinte nem történt egyéb, mint a tősuffixum elvonása alapszó
besugárzás útján. Ez a jelenség nem ritka az indogermán nyelvek történetében. 
Példaképpen említi meg a színt jelentő -uo- és az állatnevet kifejező -bho-
képző esetét. Az -uo- képzőnek eredetileg semmi köze sem volt a színnevek 
jelentéséhez. De egyetlen szónál, a 'sárga' jelentésű *ghel-uo-s melléknévnél, 
ez a képző az alapszó jelentésének ereje miatt elvonódott, és a latin és germán 
nyelvekben színnévképzővé vált: lat. fulvus, flavus, ófeln. salo 'fekete, pisz
kos' stb. 

A -bho- képző eredeti jelentése szintén nem mutatot t kapcsolatot az 
állatnevekkel, vö.: óind sthülabhas 'durva, masszív'. Az ind, görög, kelta 
nyelvekben később állatnévképzőnek vonták el: ind rásabhas 'szamár', gör. 
egxpos, ehacpog stb. Ugyanilyen módon vonódott el BRUGMANN szerint az -á-
tövű főnévragozás -a suffixuma a *mamá és *guená főnevek jellegzetesen nőt 
kifejező jelentése miatt és vált nő név-, nőstényképzővé. Ennek mintájára 
alkották meg az *ekuos szóhoz az *ehud változatot 'kanca' jelentésben. Ez az 
elvonás hosszú fejlődés eredménye lehetett, hiszen igen sok, fontos hím— 
nőstény jelentésellentétet fejeztek ki heteronymiával az indogermán alap
nyelvben. Az -%-, -le- deklinációból az -%- végződés a *stri 'asszony' jelentése 
miatt vonódott el nőnévképzőnek. Miután pedig a nőnévnek, illetve nőstény
névnek külön képzői keletkeztek, a melléknév kongruenciája analógia útján 
fejlődött ki. 

BRUGMANN észrevette, hogy elmélete elfogadhatóvá tétele érde
kében bizonyos nehézségeket le kell győzni. Ezért magyarázatot keres arra, 
miért lett az -i- tövű deklinációhoz tartozó főnevek egy része nőnemű. E jelen
ség létrejötténél további jelentésben' asszociációkat feltételez. A szerző okos
kodása a következő: az -a- tövű főnévragozásba sok elvont tulajdonságot 
jelentő szó tartozott (lat. fuga, juventa, óegyh. szláv Ibza stb.); az -í- tövű 
főnevek közt is nem egy ilyen jelentésű akad, főképpen a *mrétis (lat. mens); 
lehetséges tehát, hogy az -a- tőbe tartozó elvont jelentésű főnevekkel alakilag 
egyező melléknév külső analógia útján a *mntis szó mellett is megőrizte 
végződését annak ugyancsak elvont jelentése miatt, és innen belső analógia 
útján az egész deklinációs típusban általánossá lett a változó nemű szavak 
-a végződése. BRUGMANN ezen a megoldáson kívül még azt a lehetőséget sem 
tartja kizártnak, hogy a melléknévnek eredetileg is több alakváltozata létezett, 
csakhogy ezek nem a főnév végződéséhez igazodtak, hanem mindegyiknek 
önálló jelentése volt. így a melléknevek -a végződése nem ritkán használatos 
főnévként az indogermán nyelvekben elvont jelentéssel, pl. litv. géttas 'sárga' 
melléknév hímnemű alakjának nőnemű párja gelta 'sárgaság, icteus' jelentésű 
is; lat. noxius m. nőnemű alakja (noxia) 'bűn' jelentésű főnévként is gyakori. 
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BEUGMAisnsr elméletének az a legkiemelkedőbb érdeme, hogy külső 
motívumok helyett a nyelv belső törvényszerűségeiben próbálja a megoldást 
megtalálni. A tanulmány egyéb pozitívumaira még visszatérünk, most csak 
gyenge pontjaival fogunk foglalkozni. Ezek közt talán a legkevésbé hiányol
ható az, amit JESPERSEX (391—4) kifogásol, hogy csupán kevés, mindössze 
két-három jellegzetesen nőt, nőstényt jelentő szó szolgáltathatta az alapszó
besugárzás kiindulópontját. Ezek a főnevek éppen jelentésüknél fogva igen 
gyakran fordulhattak elő az élőbeszédben. Éppen BRiTGMAJsnsr említett példái 
is mutatják, hogy olykor egyetlen főnév jelentése miatt kapott a végződés 
valamilyen járulókos jelentést és funkciót. 

Nagyobb hiba BRTJGMANN hipotézisében az a körülmény, hogy megáll a nő
nem kiválásánál; még néhány szót szól ugyan az -o- tövű főnevekről, de a sem
legesnem kialakulásáról még csak említést sem tesz. Lehet, hogy az ő okfejtését 
követve ez utóbbi esetben is valamiféle külső, jelentésben' analógiában kellene 
magyarázatot keresnünk, a szerző azonban vizsgálódását nem folytatja. 
Pedig a másik két nem kiválásának útját így teljes homály fedi. Vajon a hím
nem szigetelődött volna el "a következő fokozatban, ós maradékként jegece-
sedett volna ki a semlegesnem, vagy megfordítva ? Esetleg mindhárom nem 
kiválása a háromféle alapanalógia útján egyidejűleg ment végbe? Mindezekre 
a kérdésekre nem kapunk választ BRUGMANNtól. 

Aligha fogadható el a szerző nézete a melléknév megoszlásának eredeti
ségéről, bár ezt ő maga is csak lehetőségként veti fel. Egyrészt kevéssé való
színű, hogy mindegyik melléknév mindhárom alakváltozata különféle jelen
tésű főnévként is használatos volt. Ilyen esetet ma már alig tudunk kimu
tatni . Fontos szerepet ezek egyébként sem játszhattak volna, mert elvont 
tulajdonságot nemcsak a melléknevek nőnemű, hanem hímnemű ós semleges
nemű alakja is jelenthetett főnévi használatban, pl.: óind jánas ' teremtmény', 
masc. — jáná 'születés' fem., gharmás 'melegség' masc , yajnás 'tisztelet' 
masc ; gör. ró/bLog 'vágás' masc ; lat. dubius masc. —dubium 'kétség' ntr. A litván 
nőnemű példák nem bizonyító erejűek, mert a semlegesnem kihalásával 
csak a hímnem, vagy a nőnem alakjai vehették át az elvont tulajdonság 

ifejezésót, s mint a szintaxis esetve is mutatja, általában a nőnem lépett a 
emlegesnem helyébe (tai grazú 'ez szép', mán sálta 'mir ist kait '). Mindazon
által nem lehetetlen, hogy a melléknevek alakjainak főnevesülése a BRTTGMANÍÍ 

által elgondolt módon megkönnyítette a genusegyeztetós kifejlődésének útját. 
Kevéssé megnyugtatónak látszik BRUGMANN magyarázata a külső ana

lógiával kifejlődött egyeztetésre vonatkozóan. A nyelvtörténet tanulságai 
azt bizonyítják, hogy az indogermán nyelvekben az ilyen jelentéstani analó
giáknak nincsen lényeges szerepük. Az oroszban pl. a ragozhatatlan idegen, 
eredetű földrajzi nevek semlegesnemű egyeztetésén kívül előfordul másnemű 
egyeztetés is külső analógia hatására. Például a Muccucunu mellett nőnemű 
egyeztetés is előfordul (Muccucunu men/ia) a petca 'folyó' gyűjtőnév nőnemének 
analógiájára. Ugyancsak ezért lehet hímnemű a TUMŐyKtny városnév is (TUM-
öyKtny npomyAcn) a eopod 'város' hímnemű szó analógiájára. De az ilyen esetek 
száma egészen csekély az egyes főnevek genusát kialakító tényezők mellett, 
nem is beszélve arról, hogy az említett példák esetében az analógiát szolgál
ta tó főnevek jelentése sokkal megfoghatóbb, mint a *mntis és fuga közös 
jegye: az elvontság. 

BRTJGMANN hipotézise azért tartalmaz súlyos hiányosságokat, mert a 
kündulópontot nem jól választotta meg. Az elfogadható, amit a nőnév-, 

6* 
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illetve nősténynévképzők kialakulásáról állít, de ezzel nem jutunk közel prob
lémánk megoldásához. Ha ugyanis a változó nemű szófajok megoszlása nem 
alakult volna ki, akkor e képzők sem lettek volna elegendők a "genus kategó
riájának kifejlődéséhez. Hiszen a genust nem ismerő nyelvekben, a finnugor, 
a török-tatár nyelvcsaládban, a japánban és a BRUGMANN által is említett 
yoruba nyelvben szintén van nőnév- és nőstónynóvképző, s ezek egyike
másika szintén alapszóbesugárzás útján keletkezhetett, a genus kategóriája 
mégsem alakult ki bennük. A probléma kulcspontja nem a képzőkben és a 
főnévben, hanem a változó nemű szófajták megoszlásának kialakulásában 
keresendő. E tekintetben pedig BRUGMANN nem nyilatkozik kielégítő módon. 

MEILLET (Le génre) más oldalról közelíti meg a kérdést. Nem morfolo-
gikus és szemantikai magyarázatot ad, hanem szintaktikai összefüggéseket 
keres. Úgy véli, hogy az indogermán alapnyelvben a három nem elkülönülése 
nem egyidejűleg ment végbe. Először a nem semlegesnem (génre animé) 
és a semlegesnem (génre inanimé) vált külön. E kettéválásnak az volt az oka, 
hogy bizonyos mondattani helyzetekben szükségesnek mutatkozott az alany 
és a tárgy megkülönböztetése, amely kezdetben a nominativus és- accusativus 
azonosság miatt nem volt lehetséges. Bizonyos mondattani helyzetekben 
ugyanis üót casus formai azonossága félreértésekre adott okot, mint például 
ebben ? ^tételezett ősszláv mondatban: synh viditb otbcb. A kezdetben szabad 
szórer, miatt nem lehetett az alanyt a tárgytól, az ágenst a patienstől 
megk Jnböztetni. A nyelv fejlődése ezen a nehézségen úgy segített, hogy 
a tá> / a t kifejező accusativus külön suffixumot kapott, de csak azokban az 
esef .ben, amikor erre feltótlenül szükség volt. Ágensként főleg személyek, 
éle Ayek vagy .megelevenített fogalmak álltak, a többi dolog általában 
pa ens volt. Az ember üti, vágja a fát, de a fa nem üti, vágja az embert. 
F irt a tárgyak nevei kevésbé szerepeltek nominativusként, tehát c főneveknél 

nominativus és accusativus nem igényelt fon. i megkülönböztetést. így e 
jnevek casus rectusa egyaránt kifejezett nominativust és accusativust, szem-

oen a másik csoporttal. Ebből az előbbi csoportból lett a semlegesnem. Valóban, 
az indogermán alapnyelvet jellemzi a semlegesnemű szavak nominativusának 
ós accusativusának formai azonossága annyira, hogy az évezredes fejlődés ií 
csak egészen csekély számú kivételt tudott létrehozni. 

A következő lépés MEILLET szerint az volt, hogy a génre animé-n bel" 
is hasadás történt, mert a természetes nem hatására a hímnem és a nőnem 
különvált. MEILLET (Le génre) érthetetlen módon ezt az utóbbi folyamatot 
egyáltalában nem részletezi, hanem csak deklarálja. Mint fontos körülményre 
azonban rámutat , hogy a melléknév egyeztetésének kialakulása nélkül ez a 
különválás nem történt volna meg. Ezzel az utóbbi megállapításával egyet
értünk, azzal a kiegészítéssel, hogy ez a génre animé és a génre inanimé szét
válására is vonatkozik, hiszen a nominativus és accusativus formai azonossága, 
illetve különbsége olyan nyelvekben is előfordul, ahol nincs egyeztetés,- és a 
genus kategóriája sem fejlődött ki. A finnugor nyelvekben a tárgy jelölt volta 
mellett találunk feltehetően eredetibb jelöletlen alakokat is, amelyek szintén 
bizonyos szintaktikai feltótelek függvényeként oszlanak meg használatuk 
szempontjából, mégsem eredményezték a genus kategóriáját. 

A finnugor és főleg magyar adatokra vonatkozóan lásd KLEMM (271— 83). 

MEILLET még csak azt hozza fel a három nem időrendi keletkezésének 
és kialakulása jellegének különbözőségére, hogy a melléknevek ragozásában 
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a semlegesnemet a másik két nemtől a nominativus ós accusativus azonossága, 
a nőnemet a hímnemtől viszont elsősorban szóképzésbeli különbség választja el. 
A bonus és hona alakok közt a nem szempontjából a különbség lényege a 
bono- és hona- tő eltérésében rejlik. A legtöbb nőnemű alak a hímnemű alakból 
származik. Pl. a participium praesens -ont-/-nt~ hímnemű tövéből képződött 
a nőnemű -nti-, -ntjá- alak. 

A francia tudós későbbi tanulmányában (Essai) szükségesnek találja, 
hogy bővebben foglalkozzék a hímnem és nőnem különválásával. Nem adja 
fel korábbi nézetét, tehát a génre animé kettéválását lényegében a természetes 
nem hatására vezeti vissza, de már hangsúlyozza az egyeztetés fontos szerepét 
e jelenség létrejöttében. Az egyeztetésben a főszerepet azonban MEILLET 
nem a melléknévnek tulajdonítja, hanem ugyancsak a névmásnak, mégpedig 
a *sojsa (hímnem szanszkr. sá, gör. ő, gót sa — nőnem szanszkr. sá, gör. 
*ha > ion-att. r), gót so) mutatónévmásnak. Az egyeztetés innen terjedt volna 
át a *tojta mutatónévmásra, amely csak a nominativus ós accusativus ese
teiben mutat tő különbséget. Az analógia ereje folytán a megoszlás tovább 
terjedhetett a többi melléknévre az elvont jelentésű (un, entier, merne) mellék
névi névmások, ül. számnevek közvetítésével. Ami a főneveket illeti, a *gyena 
szerepe kevésbé volt lényeges, ezzel szemben nagyobb jelentőséget tulajdonít 
MEILLET a nőt, női foglalkozást jelölő képzőknek, amelyek a nő ágens voltát 
emelik ki (lat. -trix, masc. genitor — fem. genetrix; *~n-yá-: szanszkr. pátni, 
gör. nóxvta stb.). MEILLET e későbbi tanulmányában sem jut tovább BRTTG-
MAior-nál a megoszlás kérdésében, csak abban különbözik tőle, hogy más, 
kevésbé elfogadható lehetőséget keres az egyeztetés kialakulására. Nem látjuk 
bizonyítottnak, miért kellett az általa úttörőnek vélt *sojsa névmás két alak
jának a női agensképzőket alak szerint követni. Különben is az az állítás, 
hogy a szóban forgó mutatónévmás két alakrendszerrel bírt, a megoszlás 
előzetes meglétét feltételezi. MEILLET tehát a ,,filius ante pat rem" egyik esetét 
akarja tanulmányában elfogadtatni. Amíg a génre animé ós inanimé külön-

1 válása tekintetében MEILLET érvei az elméletet alaposan körülbástyázzák, 
k addig a génre animé kettéválásának útját rozoga palánkok sem védik. EzzeJ 
I szemben elfogadható MEILLET azon nézete, amely egyébként e tanulmány 
• alapgondolatát adja, hogy a génre animé kettéválása hosszú folyamat ered-
Wmenye volt, s csak az indogermán alapnyelv dialektusainak teljes differen-
• ciálódása idején fejeződött be. 
E Összefoglalva MEILLET gondolatait megállapíthatjuk, hogy a francia 
" t u d ó s BnuGMANisrhoz hasonlóan új oldalról lát hozzá a genus problémájának 

megoldásához. Különösen jelentős az a nézete, hogy a három genusalak nem 
\ egyidejűleg keletkezett, s hogy nem azonos okok váltották ki az elkülönülést. 

í Kétségtelenül érdekes, bár a genus kialakulásában bizonyítékul nem szolgáló 
í összehasonlítást állít elénk MEILLET (Le génre I, 215 — 29) azt bizonyítván, hogy a 

víz, a tűz fogalmainak neve más-más genusú az indogermán nyelvekben aszerint, 
hogy aktívnak vagy passzívnak képzelték-e őket (víz' : szanszkr. iidakám n t r — 
ápah fem.; 'tűz': szanszkr. agníh fem. — gör. nvq ntr.), továbbá hogy egyes 
égitestek, testrészek stb. neve is éppen aktívnak vagy passzívnak vélt tulajdonsága 
miatt lett éppen olyan nemű. 

MEILLET elméletének magvát egyébként már korábban megtaláljuk. 
A természetes nem gondolatának hívei között is vannak olyanok, akik a nemek 
kiválását különböző időpontokra teszik, s közülük egyesek a semlegesnem. 
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mások az élő (lebendig) nem, vagyis a hímnem és a nőnem kialakulásának 
elsődlegességét vitatják különféle spekulációk alapján. 

GRASSERIE (I, 235 — 6, 246 — 7), aki szintén a természetes nem elméletének 
talaján áll, úgy véli, hogy az indogermán nyelvben utoljára a leggyengébb nem, 
a semlegesnem, vált ki. Gyengeségét mutatja az a körülmény is, hogy az indogermán 
nyelvekben a legkevésbé tudja tartani magát, és elsőnek tűnik el. A hinmem. és a 
nőnem kialakulásának sorrendje viszont: 1. hímnem, 2. nőnem. GRASSEBJE különö
sen ez utóbbi állítását tudja a legkevésbé valószínűvé tenni. Igazolására semmi 
bizonyítékot sem hoz. 

P. MÜLLER (122 — 3) a világ nyelveiben általában két nem különbségét tartja 
eredetinek. Ezt tisztán a szemito-hamita nyelvcsalád őrizte meg. I t t az alany és a 
tárgy, azaz a spontán (cselekvő) és receptív (szenvedő) különbsége válik ketté. Az 
indogermán genushármasság újabb tagozódás eredménye. I t t az alany még tovább 
feltétlen cselekvő (das Spontáné als unbedingt Tátiges) hímnemre és a cselekvést 
kísérő (das Tátige Begleitondós) nőnemre oszlott. F . MÜLLER e nézeteit nem fejti ki 
részletesen, a szintaktikai jellegű indokolás pedig nagyon homályos. Legkevésbé 
helytálló a világ minden nyelvére való általánosítás. 

MEILLBT gondolatait a génre animé és inanimé különválására vonat
kozóan a mai napig sem cáfolták meg, s így a génre animé későbbi kettéválásá
nak feltételezése csakugyan valószínűnek látszik. 

SPECHT (Ursprung 300 — 1) a génre animé és inanimé szétválásának gondóla-
t á t nem fogadja el, de lényegében elismeri tanulmánya egész gondolatmenetével. 
SPECHT ugyanis a heteroklizis egy kezdeti funkciójának a casus rectus és obliquus 
megkülönböztetését tartja (337 — 8, 350, 391 stb.). Ezt a megkülönböztetési módot 
később egy fejlettebb eszköz váltja fel, amidőn a névmási elemből származó -s és 
-m suffixumok különbsége látta el e funkciót, háttérbe szorítva a heteroklízist. 

MEILLET elméletének az a legnagyobb hiányossága, hogy a hímnem és 
nőnem különválása tekintetében a természetes nem visszatükröződésének 
fikcióját magáévá teszi. E nagy gondolkodó tehát e kérdésben BOPP és GRIMM 
tanításain nem tudot t túljutni. 

MEILLET gondolatait mások is igyekeznek továbbfejleszteni. 
GÜNTERT (54—9) nem ismerve MEILLET tanulmányait, hozzá hasonlóan, de 

kevéssé hihetően, fordított sorrendű fejlődési fokozatokat tételez fel. A természetes 
nem illetve az értékmegkülönböztetés elméletének meggyőződéses híveként a hím
nem és a nőnem kiválását tartja elsődlegesnek, a semíegesnemét másodlagosnak 
Ez utóbbi kiválásának indokául MsiLLETvel lényegében azonos körülményeké 
vázol elénk. 

LOHMANN nagy nyelvi anyagon bizonygatja egyrészt a hímnemű é 
nőnemű alakok közti képzósbeli összefüggéseket, másrészt a semlegesnem 
korábbi kialakulásának módozatait. Sajnos éppen a génre animé kettéválása / 
tekintetében, amelyet a szerző polarizációnak nevez, semmi újat nem mond./ 

VAILLANT érdekes cikkében más szemszögből igyekszik MEILLET nézeteit \ 
alátámasztani, bár bizonyos mértékben el is tér mesterétől. Az élő—élettelen> 
nem különválását egy eredeti ergativus (későbbi -s végű nominativus) ós nomi
nativus (későbbi -5 nélküli nominativus) különbségére vezeti vissza, ahol az 
ergativusos alanyi szerkezet a génre animé kialakulását segítette elő, a nomi-
nativusos alanyi szerkezet pedig a génre inanimó-ét. MEiLLETtől eltérően a 
később kialakult nőnemet a génre inanimé-ből származtatja tekintve, hogy 
az -a- tövű főnevek nominativus sing. végződése a semlegesnemű kollektívum 
képzővel azonos (-a) volt. A különválás módjait VAILLANT homályosan és 
elnagyoltan írja le. Főleg szintaktikai tényezőkkel operál, de az általa felhozott 
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analógia nem világos: ,,le génre feminin est né de la syntaxe d'accord, et de 
. l'opposition de (d'homme est bon» (sujet et prédicat animés) et «la femme est 

chose bonne», ü'ávádeaig est chose bonne» (sujet animé, prédicat inanimé)". 
MARTINÉT (Linguistique) hivatkozva VAILLANT cikkére tovább fejtegeti az 

-s suffixum ergativusi funkcióját. 

MARTINÉT (Le génre feminin) nemrég megjelent tanulmányában szintén 
a hímnem és nőnem különválásával foglalkozik. Szerinte a *se/so mutatónévmás 
végződésének alkalmazkodása volt a döntő a nőnem különválásában. MARTINÉT 
elismeri, hogy nem a nőt, nőstényt jelentő képzők kialakulása adja meg a genus 
lényegót, hanem az ilyen szavak (*gy>ena) mellett álló mutatónóvmás alkal
mazkodott végződésükhöz, hogy jobban kifejezze e szavakhoz való tartozását. 
Áz így keletkezett új -a végződés analógiás úton átterjedt a többi névmásra, 
melléknévre, majd követte az összes, tehát nemcsak az -a végű nőnemű 
főnevet, s azután a nominativusból az accusativusba, majd a casus öbli-
quüsba is átterjedt a megoszlás. Sajnos azonban MARTINÉT nem tudja meg
okolni, miért éppen az -a végű nőt jelentő főnevek mellett álló névmás, és 
miért éppen a *sejso névmás számára volt szükséges az összetartozás jelölése; 
tehát miért nem lett *sí alakja a *stri mellett álló mutatónévmásnak ? A *gvena 
stb. főnevekre való hivatkozás egyébként BRUGMANN elméletével rokon, bár 
MARTINÉT nem hivatkozik rá. 

A továbbiakban még egy olyan tanulmányról kell megemlékeznünk, 
.amely rokon vonásokat muta t MEILLET gondolataival, bár egészen más ered
ményre jut, s egészen más módszert követ. VÉLTEN tanulmányáról van szó. 

VÉLTEN általános érvényű megállapításokat teszi úgy, hogy jórészt 
indogermán anyagból indul ki, s abból von le következtetéseket a világ minden •> 

\ nyelvére szóló érvénnyel. 
A szerző nézete szerint a nyelvtani kategóriák közül csak egy található 

meg a világ minden nyelvében : a személy kategóriája. E kategória az alany 
•és a tárgy megkülönböztetése céljából jött létre úgy, hogy a személyes névmás 
harmadik személyéből személyragok keletkeztek, s ezek hozták létre a genus-

I különbséget. VÉLTEN a személyragokat nem igei személyragnak fogja fel, 
hanem az alany ós a tárgy megkülönböztető ragjának, mert véleménye szerint 
az ige és a névszó megkülönböztetése későbbi jelenség; a genuskülönbség 
tehát eredetileg élő és élettelensóg megkülönböztetésén alapul. Eltekintve 
a személy kategóriájának homályos átfogalmazásától, lényegében a MEILLET-
féle génre animé és inanimé különválását látjuk VÉLTEN tanulmányában újra 
megjelenni, és az indogermán anyagon túlmenve általános érvényűvé válni, 

| csakhogy amíg MEILLET konkrét anyaggal dolgozik, addig VÉLTEN innen-
• onnan kiragadott példákra alapozza tóteleit. 

Ettől kezdve VÉLTEN már teljesen önálló utakra lép. Szerinte a genus 
\ és a numerus kategóriája egymással összefonódik, egyik a másik nélkül nem 

képzelhető el. Példának említi többek közt a chinook nyelvet, amelyben van 
t hímnem, nőnem, semlegesnem, egyesszám, többesszám és kettősszám, de egy 

hímnemű főnév csak hímnemű vagy többsszámú, egy nőnemű főnév csak 
nőnemű vagy kettősszámú lehet stb. A sokféle nem létrejöttét szintén a genus 
ós numerus összefonódásának tartja. Ezenkívül VÉLTEN azt állítja, hogy a 
genus kialakulása a világ minden nyelvében szükségszerűen létrejön éppen 
azért, mivel a személy kategóriája minden nyelvben meglevő kategória. 
A finnugor nyelvek kérdő és vonatkozó névmásának (Jci—mi) különbsége, 



354 FODOR ISTVÁN 

valamint a négyféle feltételezett alapnyelvi többesjel egy korábbi teljes genus-
különbség maradványának tekinthető. 

Megjegyezzük, hogy a finnugor kérdő és vonatkozó névmások „heteronymiá-
já t" BUBRICH (45 — 6) szintén egy eredeti névszói és névmási osztálykülönbség 
maradványának tekinti. 

VÉLTEN fejtegetéseiben igen csekély pozitívum található. Azt állítani, 
hogy a személy kategóriája a világ valamennyi nyelvében megvan, akkor is 
túlzás, ha e kategória fogalmát a szerző erősen átfogalmazta. A genus és nume
rus közötti összefüggés valóban reálisnak látszik, de nem ártott volna e 
tekintetben szintén több óvatosság. Vannak olyan nyelvek, ahol a numerus 
kifejlődött, a genusnak viszont nyoma sincs (VÉLTEN szerint eltűnt), például 
a. finnugor vagy a török-tatár nyelvek. A két kategória kialakulása lehet 
teljesen független egymástól, de kétségtelen tény az, hogy gyakran igen 
szorosan összefonódnak. E téren nem annyira általános, mint inkább speciális 
nyelvészeti vizsgálatokra van szükség. 

FIJELMSLEV (Animé J97) úgy véli, hogy végső elemzésben a genus és numerus 
kategóriája közös eredetű. 

A genus kialakulásának szükségességéről még később részletesebben 
beszélünk, i t t csak annyit jegyzünk meg, hogy VÉLTEN bizonyítéka a négyféle 
finnugor többes jelről hamis, mert e négy rag nem vezethető vissza a finnugor 
alapnyelvre. Egyik finnugor nyelv sem ismeri mind a négyet, így ezek inkább 
különnyelvi fejlődós eredményei. (Lásd erre vonatkozóan RAVTLA tanul
mányát). 

Teljesen más úton jár SPECHT, aki nagy tanulmányában (Ursprung) az 
indogermán genus keletkezéséről is véleményt mond. A kérdésnek nem szen
tel külön fejezetet, hanem más problémákkal kapcsolatban különféle helyeken 
(301—302, 306—307, 385—386, 391 stb.) szól néhány szót róla. E mozaikokból 
lehet összeállítani nézetét, amely keveréke a természetes nemről szóló elmé
letnek ós BRUGMANN gondolatainak. A szerző az idogermán tövek különb
ségeiben is az élő és élettelen megkülönböztetését véli felfedezni. Azt tartja, 
hogy az indogermán alapnyelv legősibb szókincsébe tartozó heteroklitikus 
szavak megelevenítés útján jöttek létre, ti. a primitív ember képzelőerejét 
a névmások útján átvitte a tövekre. Ha a fejtegetés misztikus burkát eldobjuk, 
a névmások szerepéről szóló Boppra visszavezethető gondolatnak legalább 
megvan az az előnye, hogy megpróbálja a természetes nem fogalmainak 
a nyelvbe való átültetését nyelvtanilag magyarázni. SPECHT úgy véli, hogy 
a genuskülönbség a névragozási tövek kialakulásától független, másodlagos 
jelenség. A folyamat úgy zajlott le, hogy a -ni, -nia stb. képző, amely egy 
n névmási elemet tartalmaz, kizárólag nem hímet, illetve nem férfit jelentő 
szavakhoz járult. Az az ellentót tehát, hogy e képzők csak nőt, nőstényt 
jelentő szavakban voltak találhatók, szemben e képzők hiányával a férfit, 
férfi foglalkozást jelentő szavaknál, a hímnem ós nőnem különválására veze
tett . Az eredeti nőnemű jelentést egyébként SPECHT szerint nem az -a végződés, 
hanem az n névmási elem tartalmazta (óind pátni, gör. TZÓTVM, ólitván wies-
patni; óegyh. bogyni stb.). A semlegesnem a szerző szerint a hímnem ós nőnem 
kialakulásával egyidejűleg jöhetett létre úgy, hogy elkülönült az a csoport, 
amely a hímnem ós nőnem ellentétes csoportjainak egyikébe sem tartozhatott . 
A semlegesnemet formailag a puszta tő fejezte ki, vagyis jelöletlen maradt . 
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SPECHT tovább már nem is folytatja, s így a változó nemű szófajok 
szerepéről annyit sem mond, mint BRUCMANisr, funkciójukat e tekintetben 
teljesen másodlagosnak tartja (112, 117). 

SPECHT nézeteiben éles ellentét mutatkozik meg az állító és a bizonyító 
rész között. Az a kevés konkrét anyag, amelyben a genus létrejöttének alaktani 
tényezőit vizsgálja a szerző, éppenséggel nem szól a sexus mellett, hanem 
ellene. I t t nem is térünk ki az elmélet részletes cáfolására, hiszen a korábban 
elmondottak rá is vonatkoznak, csupán a -ni, -n:a stb. képző meglétének 
vagy hiányának ellentétéből kialakuló hímnem-—nőnem különbségről szeret
nénk annyit megjegyezni, hogy ez az ellentét legfeljebb a kettő egyikébe 
sem tartozó csoport, vagyis a semlegesnem teljes hiánya esetében állhatna 
fent. Elfogadhatónak tart juk viszont SPECHTnek azon nem egyedülálló és új 
véleményét, amely a genus és a nóvragozási tövek egymástól független voltára 
vonatkozik. SPECHT egyébként BmiGMAisrisr elméletére nem hivatkozik. 

Az indogermán nyelvcsaládra vonatkozóan még egy igen jelentős elmé
lettel kell foglalkoznunk: H Í R T (320—47) gondolatairól van szó. H Í R T ismeri 
BRUGMANN ós MEILLET munkáit (kivéve persze MEILLET Essai-jót), de néze
teiket nem fogadja el. Cáfolatukra nem tér ki, csak a maga gondolatait fejte
geti, amelyekben a névmásnak van döntő szerepe. MEILLET tanulmányával 
azért annyiban hasonlóságot mutat H ÍRT nézete, hogy ő is elválasztja a sem
legesnemet a két másik nemtől, más eredetűnek tartja, s hogy a hímnemet 
és nőnemet szintén a természetes nem visszatükröződésének véli. A szerző 
azonban lényegesen eltér MEiLLET-től a semlegesnem kialakulása kérdésében. 
Ezt szintén régebbi eredetűnek tartja a hímnemhez és a nőnemhez képest, 
de nem azért, mert ennek accusativusa és nóminativusa egybeesett, hanem 
mivel olyan korábbi állapot maradványának tekinti, amelyben a genuskülönb
ség még nem létezett. Indokolásában világosan meglátszik, hogy MEiLLET-vel 
e tekintetben egyáltalában nem egyezik. A sémlegesnem szerinte alaktanilag 
casus indefinitus (ius, maré, VÖCOQ), az- -om suffixum névmási eredetű későbbi 
fejlemény. H ÍRT is számbaveszi a szintaxis tanúságát, de másképpen, mint 
MEILLET. AZ inkongruenciának azt a fajtáját, amidőn semlegesnemű melléknév 
vagy névmás vonatkozik nem semlegesnemű főnévre, éppen a genusnólküli 
állapot maradványának tartja, s nem a melléknév vagy névmás főnévi jelle
gének. Példái: omnium rerum mors est extremum, ővx áyafióv noÁvxoiQavírj. 

HÍRT elméletének lényegét a hímnem és a nőnem keletkezésének fejte
getésében találjuk meg. Határozottan kimondja, hogy a genuskülönbség nem 
függ össze a főnévragozással, mert a deklinációnak eredetileg a nemekhez 
semmi köze sem volt: egy-egy tőhöz különböző nemű főnevek is tartoztak. 
Ezzel szemben a névmás, közelebbről a mutató névmás, illetve a harmadik 
személyű személyes névmás eredeti alakkülönbsége váltotta ki a többi névmás 
és a melléknév megoszlásának kifejlődését, amely végül is a kongruencia 
segélyével a genus kategóriáját eredményezte. E névmások (gör. 6, r\, óiráni 
sa, sd, lat. is, ea, óind aj-ám, ij-ám stb.) alakkülönbségében az á és I elem jelezte 
a nőnemet. Hogy miért? Erre a kérdésre HÍRT nem válaszol, mindössze 
BRUGMANN-nal szemben teszi azt az ellenvetést, hogy a sd vagy d névmás, 
illetve névmási elem sokkal nagyobb valószínűséggel bírt nő (sie) jelentéssel, 
mint a *ro« vagy *gyend a végződésük alapján. A hímnemet as is névmás
félékben az s hang jelezte, a semlegesnemet a d (330). A genus végső ki
alakításában, illetve az egyes főnevek hovatartozásában H Í R T a megelevení-
tésnek, szexualizálásnak tulajdonít nagy szerepet. 
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HÍRT fejtegetéseiből még egy fontosabb részletet ragadunk ki. Szerinte 
& melléknév megoszlása későbbi fejlődés következménye ugyan, azonban 
a melléknévi -i, amely az -á-nál fiatalabb, a sí vagy talán egy i névmásból 
eredhetett, mindkettő 'sie' jelentésben (111, 333). (Vö. még BRUGMANN, 
Grundriss 86—7.) Más kutatók az -%- tövet későbbi eredetűnek tartják 
(lásd GRAY). 

Sajnos BRUGMANN-hoz és MEiLLET-hez képest HÍRT nem tudott egy lépéssel 
sem továbbmenni, sőt tőlük csak elmaradt. A bebizonyítatlanul eredetileg is 
'sie' jelentésű sd, si névmás analógiájánál BRUGMANN javaslata sokkal elfogad
hatóbb. De ha még ezen névmások eredeti nőre vonatkozó jelentését elfogadjuk 
is, azt már HÍRT sehogyan sem tudja bebizonyítani, miért jelentett az s hím
nemet a névmások alakjában, hiszen ezt az elemet a szerző maga sem gondolja 
önálló szóból eredőnek, hanem csak mutatószócskának (140). A hímnem 
kialakulásának kérdése nemcsak BRUGMAíra-nál megoldatlan, aki azt teljesen 
elhanyagolta, hanem még inkább HiRTnól, aki nem mechanikus egyeztetések 
útján, hanem a névmás határozott hímnemű ós nőnemű jelentésre való 
elkülönülésével magyarázza a genus keletkezését, és aki a természetes nem 
szerepének és a szexualizálásnak sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít, 
mint BRUGMANN. Elmarad H ÍRT elmélete MEiLLET-vel szemben is, mert 
szintaktikai vonatkozású érvei gyengébbek az övénél. , 

5. Mielőtt tovább mennénk, foglalkoznunk kell a névmás feltételezett 
szerepének kérdésével. Mint láttuk, Bopptól HiRTig a nyelvészek hosszú 
sora veti fel nagyjából ugyanazokat a gondolatokat, bár érvelésük sokszor 
különböző. 

Először is meg kell vizsgálnunk, van-e a névmásnak, elsősorban az 
önálló használatú személyes névmásnak neme. i 

Azokban a generikus nyelvekben, ahol e névmások alakjukat nem vál- * 
tóztatják minden személyben, sőt esetleg mindig változatlanok maradnak, 
nem beszélhetünk a névmás neméről olyan értelemben, mint ahogy a főnév, 
vagy a változó nemű szavak neméről beszélünk. De azért kétségtelen, hogy 
bizonyos alaktani kritériumok megléte esetében a genusnak van valami 
köze e névmásokhoz. Vegyük az alábbi esetet: orosz R 3HCLA — n 3HaA2i. 
Az állítmány genusa aszerint változik, hogy a névmás férfire vagy nőre 
vonatkozik-e. 

Az egyeztetés alapja ebben az esetben a változatlan alakú névmás 
j e l e n t é s e . Ezt az esetet, szemben a változó nemű szavak egyeztetésével, j 
nevezzük el s z e m a n t i k a i g e n u s n a k , míg amaz g r a m m a t i k a i 
g e n u s n a k nevezhető. 

Abban az esetben, amikor a névmás alakilag is megoszlik, a helyzet 
változik. Vegyük az alábbi példát: or. OH 3HÜÁ — OHSL 3Hana —• OHO 3HÜAO. 
Az állítmány a névmási alanyhoz igazodik, de a névmás maga is változtatja 
alakját az általa kifejezett személy vagy dolog nemének megfelelően. Ilyen 
módon a névmás a genus tekintetében csak közvetítő szerepet játszik, s visel- ' 
kedóse eltér mind az állandó, mind a változó nemű szófajokótól: maga is \ 
egyezik, de hozzá is igazodnak. Ezt az esetet nevezzük el g r a m m a t i k a i 
s z e m a n t i k a i g e n u s n a k . { 

A névmás viselkedését áttekintve a különböző helyzetekben első pillan
tásra az a benyomásunk, mintha a genus és sexus viszonya sokkal közvetle
nebb volna, sőt még az a gondolat is felmerülhet, hogy a két különböző jelenség 
összetalálkozása mégis csak a névmás közvetítésével történt. Csakhogy ez 
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a kapcsolat látszólagos. A névmás szemantikai genusegyeztetése nem jöhetett 
volna létre az alaki megoszlással rendelkező névmás analógiája nélkül, akár 
vele egyidejűleg is, de sohasem azt megelőzőleg. Ami pedig az OH 3HÜA — 0H2L 
3Ha/ia. — OHO 3HÜA0 t ípust illeti, figyelembe kell venni, hogy az egyeztetés 
nemcsak nőre és férfire, hanem bármely hím-, nő-, illetve semlegesnemű 
főnévre is vonatkozhatok (OH 6biA = ŐOM 6biA, ona őbtAa = 3UMd 6biAa, OHO, 
őblAO = GOAHye öblAo). Ezenkívül figyelemre méltó az a körülmény is, hogy 
az ilyen névmás a legtöbb nyelvben, így az indogermán nyelvekben is mutató
névmásból, illetve annak jelzői funkciójából vonódott el (onb vagy th 
celovékh jestb^>onh vagy th jestb). A jelzőként álló mutatónévmás egyeztetése 
pedig a nyelvtani genus egyik esete. 

H I B T szerint a személyes névmás vagy az ilyen funkcióban álló mutató
névmás indította el a nemek szerinti alakmegoszlást. Az indogermán harmadik 
szemólyű személyes névmás viszont jóval később fejlődött ki a genus kate
góriájánál, ennek következtében a szóban forgó névmás megoszlását nem 
személyes névmási, hanem jelzői vagy állítmányi használata következtében 
kaphatta. • 

Ha elhagyjuk az indogermán nyelvek körét, ós a névmás genusalakító 
lehetőségót más nyelvcsaládokban is megvizsgáljuk, megerősödik az a benyo
másunk, hogy a névmásnak ez a szerepe nem igazolható. Azokban a nyel
vekben, amelyekbén a genus kategóriája nem fejlődött ki, általában a sze
mélyes névmásnál sem tartják szükségesnek a férfire vagy nőre vonatkozó 
alakot külön megjelölni. Felmerül a kérdés, miért éppen az indogermán alap
nyelvben lett volna erre szükség. Aligha valószínű, hogy H Í R T állítása értel
mében a sl ós sd névmásnak már eredetileg 'sie' jelentése volt. Ez csak a 
kongruencia kialakulásával történhetett meg, előbb semmi esetre sem. 

Megjegyezzük, hogy a japánban előfordul a személyes névmás harmadik 
személyének kétféle alakja férfire, íll. nőre vonatkozó jelentésben anélkül, 
hogy e nyelv ismerné a genuskülönbsóget. A következő névmások ,,több-
alakúak": ano otoho 'er' — ano onna 'sie', többesszámban ano otohotachi 'sie 
mánnlich' — a n o onnadomo, ano onnatachi 'sie weiblich', sőt ,,semlegesnemű' 
névmás is létezik: ano mono stb. Csakhogy ezek a névmások, mint általában 
a japán személyes névmások, főnévi eredetűek (onna 'nő', otoho 'férfi', mono 
'dolog'), úgyhogy csak egy gyakoribb, általánosabb használatával állunk 
szemben annak a magyarban is ismert esetnek, amikor a névmás által jelölt 
személyt vagy tárgyat kissé közelebbről meghatározzuk: ez a férfi, az a nő, 
ez a dolog. Ez pedig nem nevezhető genuskülönbsógnek, mivel alaki meg
oszlásról szó sincsen. Amíg a névmás megtartja névmási mivoltát, és nem 
válik suffixummá, addig a genus kialakításában nem lehet szerepe. Ami az 
indogermán alapnyelvet illeti, még senki sem tudta elfogadhatóan bebizo
nyítani a nóvragozási suffixumok névmási eredetét: BOPT gondolata a mai 
napig csak hipotézis maradt. Más nyelvcsaládokban azonban, mint látni 
fogjuk, a névmásnak valóban volt szerepe a genus, illetve az osztálytagozódás 
kialakításában, miután raggá változása bebizonyítható. Az indogermán 
nyelvekben e hipotézis nélkül is közelebb tudunk jutni a genus kialakulásának 
megértéséhez. 

6. Ha az indogermán nyelvcsalád genus kategóriájára vonatkozó elmé
leteket megrostáljuk, akkor csak két használható gondolat marad: BEUGMANN 
és MEILLET nézete. Próbáljuk meg e két kutató elképzeléseinek értékes magvát 
kiválasztani, és azokból elindulva közelebb jutni a célhoz! 
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Abból a feltevésből kell kiindulnunk, hogy először valóban a génre 
animé és inanimé vált ki MEILLET kézenfekvő indokolása szerint. Persze ezzel 
szemben fel lehetne hozni azt az ellenérvet, vajon miért nem a szórend meg
kötésével küszöbölte ki a nyelv fejlődése az előforduló kétértelműségeket. 
Hiszen a modern indogermán nyelvek is gyakran ezt a megoldást választották, 
amikor a nominativus és accusativus a hangfejlődés során újra egybeesett 
alakilag, vö.: fr. le pere voit le fils — le fils voit le pere. Erre azzai válaszol
hatunk, hogy a szórend kötöttsége akkor játszik nagyobb szintaktikai szerepet, 
amikor morfológikus eszközök kevésbé állanak rendelkezésre. De amikor a 
nyelv bővelkedik alaki módosítókban és formaszótagokban, és amikor egész 
rendszerét éppen az alaktani viszonyító eszközök gazdagsága jellemzi, akkor 
valószínűbb, hogy a szokott és gyakori módszert alkalmazza az új kifejezés
módok kialakításában. Az indogermán alapnyelvet pedig szemben az újlatin 
nyelvekkel, éppen ilyen formagazdagság jellemezte. 

A másik lehetséges ellenérv szerint az ágens és patiens alaki megkülön
böztetése fölösleges volt, mert igen csekély lehetett azoknak az eseteknek 
a száma,- amikor valóban félreértést okozott a nominativus ós accusativus 
alaki azonossága. Az igaz ugyanis, hogy az ilyenféle mondatokban: *otbcb 
viditb sym valóban nehéz volt eldönteni megfelelő előzmények vagy szöveg
környezet nélkül, hogy az apa látja e a fiát vagy fordítva, de az esetek túl
nyomó többségében már a mondat jelentése biztos útmutatást nyújt. Nem 
kétséges, hogy az ,,apa neveli a fiáf'-féle mondatokban a „nevel" ige jelentése 
félreérthetetlenül megmutatja, melyik mondatrész az ágens és melyik a patiens. 
Nem tételezhető fel tehát, hogy néhány félreérthető helyzet ilyen új és a nyelv-
szerkezetét nagymértékben átformáló változásokra késztette volna a nyelv 
belső erőit, hiszen a félreérthetőséget teljesen kiküszöbölni egyetlen nyelvből 
sem lehet. Például ebben az orosz mondatban: nenoeeK e öejioü uiARne noiueA l 
c HÜMU a e őeAOÜ uiARne határozó éppen úgy lehet az alany, mint az állítmány ! 
vonzata módosítva ezáltal a mondat jelentését. í 

Erre az ellenérvre azt kell válaszolnunk, hogy az indogermán alapnyelv ,< 
mondatait szövegek hiányában nem ismerjük, ennélfogva sem azt nem tudjuk / 
kimutatni, hogy a félreértésre okot adó kapcsolatok előfordultak-e tömegesen,' 1 
sem azt, hogy nem fordultak elő. Az ellenérv pedig csak akkor volna elfogad- / 
ható, ha valóban adatokkal tudná állítását alátámasztani. MEILLET érve [i 
mögött ezzel szemben nyelvtörténeti tapasztalatok állanak. Minden esetben { 
ugyanis, amikor az indogermán különnyelvi fejlődés során a nominativus / 
ós accusativus alakilag újra egybeesett, a nyelv az ágenst és a patienst, vagy 
szórendi vagy alaktani úton ismét megkülönböztette. Az újlatin nyelvek / 
a szórend kötöttségének útját választották. A szláv nyelvekben ezzel szemben ' 
szinte megismételni látjuk az indogermán alapnyelvben feltételezhetően leját- > 
szódott folyamatot, persze változott körülmények között. j 

A szóban forgó jelenség már az ősszlávban kezdetét vette, s az óegy- j 
házi szlávban már elég kifejlett állapotban találjuk. Az -o-, -jo- az -Í-, -ü- tövű ( 
és egyes mássalhangzó*s tövű deklinációkban az accusativus és a nominativus \ 
hangtani fejlődés következtében egybeesett (stolb, sym, gostb, dbnb). A hím
nemű személyeket jelentő főneveknél a nominativusszal egyenlő accusativus 
helyett a genitivust kezdik az accusativus funkciójában használni, pl.: izvlbkh 
nozb udari raba archiereova... Cod. Mar.; vojini ze vese Isusa vbnqtrb na dvorb. 
Cod. Mar.; * obrétq Marijo i Josifa mladbnecb. Cod. Ass. Ebből fejlődött tovább 
a mai szláv nyelvekben ismert kategória, a személy-—nemszemóly, illetve-
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az élő—.élettelen megkülönböztetése. A szláv különnyelvi fejlődés tehát 
ugyancsak a személy, vagyis az ágens alaki megkülönböztetését tet te szük
ségessé. A nominativus és accusativus közti különbség kialakítása figyelhető 
meg a hímnemű szavaknál is (a nőnemű személyek túlnyomó többsége az 
-a-, -jel- tövű deklinációba tartozott, ahol a nominativus ós accusativus 
nem esett egybe), s a változó nemű szófajok egyeztetése is követi ezt a különb
ségtételt (or. doöpbiü deHb — doöpozo omya acc) , csakhogy ez az új accusativus 
megmaradt a személyek és élőlények neveinél, és nem alkotott egy új dekli-
nációs rendszert, hiszen ez a teljesen kifejlődött szláv névragozási rendszerben 
már nehézséggel járt volna. (E jelenség további sorsára még visszatérünk.) 
Érdekes, hogy a szlávhoz hasonlóan az újlatin nyelvek közül a spanyol nem 
elégedett meg a szórendi megkötéssel, hanem az élőlényeket jelentő főnevek 
accusativusát a dativusszal fejezi ki: yo veo él mar, la sierra— yo veo al padre, 
a la madre, al ave. 

HJELMSLEV (Animé 175—6) e jelenséget a spanyolban inkább személy— 
nem személy kategóriának tartja, mint élő—élettelen kategóriának, pedig 
az állatokat jelentő főnevek accusativusa is egyenlő a dativusszal, mint 
példánk (al ave) is mutatja. 

E. kitérő után kísérjük tovább a genus fejlődésének útját. A kétféle 
accusativusi alak különválásakor, nagyjából vele egyidejűleg, létrejöhetett 
a változó nemű szófajok egyeztetése. A genus szempontjából e döntő körül
mény részleteit nem ismerjük. Amint láttuk, ha egyes kutatók beszélnek is 
fontosságukról, részletesen nem elemzik. 

A megoszlás kialakulásának oka véleményünk szerint az állandó nemű 
főnév végződésének analógiás hatásában keresendő. A vele szoros viszony
ban álló mondatrészek, tehát elsősorban a jelzői funkciót beltöltő szó
fajok az összetartozás jelzésére rímszerűen ráhangzással követték a fő
név végződését: *ek¥os dhabhros — guena dhabhra—uergom dhabhrom •— 
sünus dhabhrus — m a t e r dhabhrér; sing. abl. eknöd dhabhröd — gvenas 
dhabhras stb. 

Ez a ráhangzásszerű, analógiás úton keletkezett megoszlás nem isme
retlen az indogermán nyelvek későbbi fejlődósében sem. A szláv nyelvek 
körében két példáját is látjuk a hátratet t artikulus ragozásánál. A bolgár 
nyelvben ma az artikulus főképpen a többesszámban nem annyira a genus-
alakot, mint bizonyos esetekben inkább a főnév végződését követi. Az egyes
számban a mássalhangzóvégződés nem akadálya annak, hogy az artikulus 
ne igazodjék a nemhez, habár nem ritka az egyeztetési bizonytalanság, pl.: 
apad — epaoKtn,. CMeAocm — cMeAOcmma, de neneA — neneAhtn '$> neneAma. 
A többesszámban az -a végződésű főnevek artikulusa függetlenül nemüktől 
mindig -ta: öpamnma m. — KHüMcama f. — ceAama ntr. Az artikulus kezdetben 
a nóvmási deklináció végződése szerint követte a főnév ragos alakjait, de az 
analitikus ragozás elkopásával más erők érvényesültek, és így alakult ki 
a ráhangzásszerű kongruencia, amely e nyelvben a szóban forgó esetekben 
a genus sajátos funkcionális erejét csökkenti. 

Az északi nagyorosz nyelvjárásokban hasonló jelenséget találunk. I t t a 
nominativus mindkét numerusbeli alakjai aránylag szabályos egyezést mutat
nak a hátratet t artikulus alakjaival, de a casus obliquusokban már csak 
a főnév végződése szerinti ráhangzás figyelhető meg. A nyelvtörténeti adatok 
azt mutatják, hogy it t is a korábbi szabályos egyeztetés süllyedt vissza ráhang-
zássá (lásd SOBOLEVSKIJ 224). 
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Ha e két esetben a genust gyöngítő és fordított úton létrejött fejlődésről 
van is szó, megmutatja, hogy a rahangzasnak van szerepe az indogermán 
nyelvek életében. 

A ráhangzás kifejlődését nem kell mechanikus folyamatnak elképzelni, 
hiszen elég fontos funkciót kapott: a szórend szabad volta következtében ez 
jelölte a szókapcsolatok tagjainak egymáshoz való tartozását. A kialakulóban 
levő egyeztetés nem jelezte mindjárt a genuskülönbséget, hiszen csak a szó
végekhez igazodott, azok alakját pedig a tövek és a suffixumok szabták meg. 
Ahányféle casusrag végződése volt a főnévnek, annyiféle alakban igazodott 
hozzá a változó nemű szófaj is. Csak amikor a kétféle accusativus végződés 
kifejlődött, akkor vált lehetővé a genus jelölése. A változó nemű szófaj 
i t t is híven követte az accusativus megfelelő végződését. Ekkor pedig a dhabhros 
melléknévnek két paradigmarendszere keletkezett, mert ugyanolyan ragozási 
rendszerbe (pl. -o- tő) tartozó főnevek mellett kétféle accusativus végződést 
kapott . Az egyikben a nominativus azonos volt az accusativusszal, a másikban 
a két casust külön ragok képviselték: 1. dhabhrom n.-a., 2. dhabhros n. — 
dhabhrom a. Ahhoz tehát, hogy a genuskülönbség kialakuljon, a génre animó 
és a génre inanimé szétváljon, két jelenség nagyjából egyidejű találkozására 
volt szükség: a nominativus és accusativus különbségére, illetve azonosságára 
ugyanazon ragozási rendszeren belül az odatartozó szavak különböző cso
portjai között, valamint az egyeztetés kialakulására. Miután az első lépés 
megtörtént, a fejlődés a BRUGMANN által leírt úton haladt tovább. A lényeg 
azonban it t nem az volt, hogy a *gvend és a *stri főnevekből új nőnóvképző 
vonódott el, hanem az, hogy a változó nemű szófajok e végződéshez igazodtak. 
Nyilvánvaló, hogy a nőnem csak fokozatosan kezdett megszilárdulni azáltal, 
hogy a változó nemű szófajok sokféle végződései lekoptak, és egyre kevesebb, 
majd végül csak néhány végződésük maradt, s ez az egy vagy két különböző 
végződés a többféle végződésű főnevekre egyaránt vonatkozott. Tehát a 
*guerid dhabhra, ekya dhabhra egyeztetés hatására a korábbi stri dhabhri helyett 
stri dhabhra egyeztetés fejlődött ki. A gvenü, eícvd, stri nőt vagy nőstényt 
kifejező jelentése it t szolgáltatott analógiát. 

Most már csak az a kérdés, miért nem maradt meg a változó nemű 
rófajok sok végződése, és miért éppen az -a győzte le az -i ragot? Ennek oka 

a lehetett, hogy a gyakrabban előforduló főnevek, illetve azok végződései 
ai ilógiás hatásukkal fokozatosan kiszorították a ritkább végződéseket. 
Ki 'önösen akkor fordult ez elő, amikor több különböző végződésű főnévre 
ug3 mázon változó nemű szó vonatkozott. Ebben az esetben nyilván a gyak-
rab, in hallott végződés lehetett az irányadó: *sá guend ue stri; guend ue stri 
dhabi ra. Az -a- tövű deklinációba pedig több ós gyakrabban használt főnév 
tartó: ott, mint az -i- típusba. Egyébként lényegében nemcsak a kimondottan 
nőt v? \j nőstényt kifejező jelentés számított, hanem maga a végződós, hiszen 
-a végi. 'désű lehetett számos kifejezetten férfit, hímet jelentő szó is (latin scriba, 
óegyh. wjevoda stb.). E főnevek genusának kérdésére még visszatérünk. 

A ráhangzás létrejöttét, mint mondottuk, nyilván az összetartozó' 
mondatrészek (pl. jelző — jelzett szó) kapcsolata is elősegítette. Más szóval az 
a szükségesség, hogy az összetartozó mondatrészek alaktani jegyekkel is meg
különböztethetők legyenek, válthatta ki a ráhangzás kifejlődését, vagy leg
alábbis elterjedését. Nem érdektelen hivatkozni F R E I (55—56) nézetére, aki 
„assimilation cliscursive" néven a nyelvi alkalmazkodás általános jelenségei 
közt tartja számon az egyeztetés elterjedését. 
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A vázolt folyamat nemcsak a nominativusban és accusativusban, hanem 
a casus obliejuusokban is hasonlóan mehetett végbe, ha nem is a casus rectus-
s'zal feltétlenül egyidejűleg. Végeredményben a változó nemű. szófajok általában 
három, genus szerint jól elkülönülő paradigmarendszerben tömörültek. Ezekre 
az jellemző, hogy a nőnemű alak a másik két csoporttól mindegyik numerusban 
és casusban eltérő végződései folytán különbözik, míg a hímnem a semleges
nemtől továbbra is csak a nominativus és az accusativus suffixumaiban tér el. 
Az állandó nemű főneveknél szintén a nominativus ós accusativus a leg
biztosabb megkülönböztetője a semlegesnemnek ós a hímnemnek, míg a nőnemű 
főneveknél a nemet biztosan jelölő suffixumok száma a változó nemű szó
fajokhoz képest kisebb. Így az -a- tövű deklináció hímnemű szavai miatt 

' e típus ragjai aligha jellemzőek kizárólag a nőnemre. Az indogermán alap
nyelvhez képest a további fejlődós során a genust biztosan jelölő ragok száma 
— azokban a nyelvekben, ahol a szintetikus deklináció megmaradt — álta
lában megnövekedett. 

A fent leírt fejlődós sok ingadozás ós egyeztetési bizonytalanság köze
pette mehetett végbe. A nóvragozásban egységesülési folyamat figyelhető 
meg, amely a kevésbé produktív tövek kiküszöbölésével és a produktív tövekbe 
való beolvadással jár együtt. Ez a jelenség a főnévi deklinációban is megvolt, 
ám a melléknevek ragozása terén gyorsabban és gyökeresebben ment végbe. 

L Amíg például a szláv nyelvek többé-kevésbé ma is őrzik valamennyi indo
germán főnóvragozási típus maradványait (of. -n-: epeMR <C vreme, -nt-: 

I sing. meaeHOK, plu. meAnma <Ctel%-tel^ta, -r-: n. Mamb, dat. Mamepu < mati-
I materi stb.), addig a melléknévi deklinációt már csak az -o- és az -a- tövű 
L típus képviseli. A balti nyelvekben viszont mégőrződött az -ü- és -i- tövű, 
W feltehetően eredeti melléknévi megoszlás (lit. saldús 'édes' masc. nom. — 
B sáldi fem.; dídis 'nagy' masc. nom — didé fem.). 
Bt Rá kell mutatnunk, hogy a melléknevek közül már kezdetben sem vette 
fcíel mindegyik a ráhangzásszerű végződéseket, vagy ha a casus obliquus ragjait 
I követte is, nominativusban csak egy végződése maradt meg, s ezáltal a nemek 

H közül csak a hím- (és nő-), illetve a semlegesnemet különböztette meg az 
m accusativus azonos vagy eltérő végződése útján (pl. latin participium praesens 

ferens nom. masc , fem., n t r . — acc. ferentem masc , fem. - ferens ntr.). A hely
zet nyelváganként változik. A szláv nyelvekben a participium praesens ragoz-

B hatóvá vált (óegyh. bery nom. masc , ntr. — *berotji ~>berosti fem.). Általá-
m ban kevés helyen fejlődött ki az -es-, -1-, -n- tövű melléknevek megoszlása. 

Több indogermán nyelvben pedig teljesen ragozhatatlan melléknevek is 
maradtak, pl. óegyh. svobodb, gör. Qodoőáxrv^og. E jelenség oka az lehetett, 

« hogy az improduktív tövekhez kevéssé használt melléknevek tartoztak. Ritka 
előfordulásuk miatt nem fejlődött ki a ráhangzásszerű egyeztetés sém, vagy 
csupán csökkentett mórtékben, nem rendszeresen. 

HÍRT (330 — 2) a kétvégződésű melléknevek (latin maior masc , fem. — maius 
ntr.) különbségét az eredeti élő-élettelen megkülönböztetésére vezeti vissza, míg az 
egyvégződésű participiumokat (lat. ferens) későbbi egybeeséssel magyarázza, ő is 
lehetségesnek véli azonban, hogy másutt a ragozhatatlan melléknevek megőrzött 
régiségek. " 

A melléknevek megoszlásának alakulása egyéb, főképpen mondattani 
körülményektől is függhetett. STANG úgy véli, hogy az indogermán alap
nyelvben kétféle melléknév volt: az értelmezői (appositionell) ós a leíró, azaz 
jelzői és állítmányi (attributiv und prádikativ). Az értelmezői melléknevek 
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megőrizték főnévi jellegüket, és alaki megoszlásuk nem fejlődött ki. Erre 
a jelenségre vezethető vissza az -!-, -ü- és egyéb egyalakú melléknevek meg
oszlásnélkülisége. A szerzőnek igaza van abban, hogy a szintaktikai funkció 
erősítőleg vagy gyengítőleg hathatot t a megoszlás általánossá válásánál, 
de STANG nézetének vannak vitatható pontjai is. Az -ű- tövű melléknevek 
paradigmarendszerének másodlagos volta mellett száll síkra SPECHT is 
(Ursprung 112—3 és Bildung). 

Az általunk vázolt fejlődési út elfogadhatóvá tótele céljából több nehéz
séget kell kiküszöbölnünk. Vajon összefér-e gondolatmenetünkkel az a lehe
tőség, hogy az -l mint nőnemképző régebbi mint az -a? Már az előbb rámu
tat tunk arra, hogy igen sokféle egyeztetési változat és bizonytalanság ural
kodhatott, míg végül a főnévképzők közt az -i előbb kristályosodott ki az -á 
végződésnél, a változó nemű szófajok ragozásában viszont az -á végződés 
vált általánossá. A két jelenség közt tehát nincs ellentmondás. 

Nem szól-e tételünk ellen az a megfigyelés, amelyre MEILLET utal, 
ti. hogy egyes nőnemű melléknévi alakok a hímneműből képződtek? E kérdés 
még távolról sincs tisztázva. Problémát főleg az -nt- > -ntjá- okozhat. Ez is 
összefügg azzal a jelenséggel, hogy nem mindegyik melléknévi ragozásban 
fejlődött ki a megoszlás. Nyilván alaktani nehézségek is hátrál tathatták egyes 
típusokban a megoszlás létrejöttét, nemcsak az a körülmény, hogy az impro
duktív tőhöz tartozó szavak ritkábban fordultak elő. Tény az, hogy a leg
gyakoribb melléknévi ragozási típus három különböző nemű alakja csak két 
főnévi ragozási típusból keletkezett: az -o- és -a- deklináció egységes, hármas 
paradigmarendszerbe való alakulásból. A kevésbé produktív melléknévi dekli
nációk megoszlásuk kialakítása esetében nem tudtak közvetlenül ilyen vegyes 
megoldást alkalmazni, de ha mégis szükség volt rá, akkor a szóképzés segít
ségét is igénybe vették. 

A kezdeti egyeztetési bizonytalanságokat az a tény mutatja a leg
jobban, hogy egy ragozási típuson belül az indogermán alapnyelvben nem volt 
meg az egység a genus szempontjából. Egy deklinációhoz több nemű szó is 
tartozhatott . Hosszú fejlődés útján sikerül a töveket a nem tekintetében 
egységesebbé tenni. Ennek két útja volt. Vagy az eltérő nemű szó nemet 
változtatott, vagy ragozását másította meg és a nemének megfelelő típusba 
került át. Az eredeti semlegesnemű medh &z óegyh. szlávban már hímnemű 
lett a többi -ü- tövű főnév hatására; a *snűsos főnév viszont az -o- tövű dekli
nációból nőnemét megtartva az óegyházi szlávban már az -a- tövű dekliná
cióba került át smcha alakban. 

Ezen egységesülési folyamat feltárásában szintén vannak megoldásra 
váró részletkérdések. Ide tartozik például az -a- tövű főnévragozás nem jelen- , 
féktelen számú hímnemű főneveinek esete. BRUGMANN (Grundriss 96—9) 
úgy véli, hogy e szavak eredetileg nőneműek voltak, elvont jelentésük volt, 
s később ezt a jelentést férfiakra alkalmazva (lat. auriga, seriba, óegyh. szláv 
vladyha, vojevoda) hímneműek lettek. Az általánosabban elfogadott nézet 
szerint e szavak eredetileg is hímneműek voltak. Ez MEILLET véleménye is. 

Felmerülhet az a kérdés, nincs-e az értékmegkülönböztetésnek az indo
germán nem kialakulásában valamilyen közvetett szerepe olyképpen, hogy 
kezdetben önálló szavak jelöltek egy-egy osztályt, majd e szavak önállóságuk 
elvesztésével formánsokká váltak, s így hozták létre a névragozasi töveket 
ahhoz hasonlóan, ahogyan, mint később látni fogjuk, a bantuban kialakult 
a névszói osztályrendszer. Erre a kérdésre az indogermanisztika mai állása 
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szerint nem lehet határozott választ adni. (Lásd BRITGMANÜST, Grammatik 
285. H Í R T , 81—4 szilárdabban hisz ebben a hipotézisben. E problémára még 
visszatérünk.) 

SPECHT (Ursprung) az indogermán névragozási rendszer kialakulását 
éppen ezzel az elmélettel magyarázza, s a heteroklizist a mutatónévmás enkli-
ziséből vezeti le. 

De ha a tövek maguk egy korábbi osztályi vagy ahhoz hasonló tagozó
dásból keletkeztek is, a genus maga ebből a folyamatból nem fejlődött ki, 
mert e kategória a tövek kialakulásánál feltétlenül később jött létre. Ezt a 
legvilágosabban az mutatja, hogy a genus és a névragozási tórendszer két 
különböző dolog. Az indogermán alapnyelvben a genus és a tő nem alkotott 
egységet, önállóságát mindkét jelenség őrizte. Az viszont nem vitatható, 
hogy a tövek, illetve végződéseik sokfélesége könnyítette meg a genus kiala
kulását. Az a körülmény, hogy a tő és a genus az indogermán alapnyelvben 
két különböző dolog volt, nem jelenti azt, hogy más nyelvcsaládban ne lehetne 
azonos egymással. 

Az indogermán különnyelvi fejlődésben a genus és a tő mind szoro
sabban összefonódott az egységesülés már vázolt folyamata sodrában. Vannak 
olyan modern indogermán nyelvek, ahol a tő és a genus teljesen összeolvadt. 
Ilyen az újfelnémet nyelv is. Ebben a főnévragozás — amennyiben tőről 
szinkronikus szempontból szó lehet — a három nem szerinti tőre osztható: 
der Vater m.,die Mutter f., das Kind ntr. Másutt e folyamat nem tudot t teljesen 
végbemenni. A szláv nyelvekben például a tő és a genus ma is különáll, bár 
az óegyházi szlavón keresztül a nyelvtörténet lépésről-lépésre mutatja szoro
sabbá válásukat. A teljes összeolvadás a bulgárban és a macedónban létrejött 
ugyan, de a nyelv analitikus rendszere következtében valójában tövekről 
sem igen beszélhetünk. A többi szláv nyelvben a genus és a tő különbségét 
jelzik a mindenütt többé-kevésbé megmaradó improduktív ragozási típusok. 
(Lásd erre vonatkozóan SKALICKA, másképpen ROCHER.) 

Sok probléma merülhet még fel a genus ós a tő viszonya kérdésében. 
Ilyen az -a- tövű deklináció egyesszám nominativus és az -o- tövű ragozási 
rendszer semlegesnemű többesszámú nominativus-accusativus ragjának (-a) 
azonossága, amelyet először J . SCHMIDT és újabban mások is részletesen tár
gyaltak. Ezek a kérdések azonban a genus kialakulásának ügyét közvetlenül 
nem érintik, habár esetleg adhatnak hozzá hasznos szempontokat. 

Az eddigiekből az a tanulság feltótlenül leszűrhető, hogy az indogermán 
alapnyelvben a genus nem egyidejűleg, nem azonos úton és nem ugyanazon 
okok következtében jött létre. Ebből is kiviláglik, hogy már egy nyelvcsaládon 
belül sem lehet ezt a kategóriát általánosítva tárgyalni. Valószínűnek látszik, 
hogy a semlegesnem ós a nem semlegesnem szintaktikai szükségletek követ
keztében vált ketté. A hímnem és a nőnem morfológiai-szemantikai okok 
miatt különült el. 

7. Az indogermán nyelvcsalád területét elhagyva sokkal nehezebb, 
kevésbé kikutatott talajon járunk. Különösen a nyelvtörténeti adatokkal 
egyáltalában nem vagy alig rendelkező ún. primitív nyelvek az indogermánnál 
kevésbé megbízható adatokkal szolgálnak a genus keletkezésére vonatkozóan. 
Bizonyos következtetéseket azonban főleg a bantu és szudáni nyelvekre le 
lehet vonni. 

WESTERMANN kimutatja, hogy a bantu nyelvekben és a bantu hatására 
egyes szudáni nyelvekben létrejött névszói osztályok jellegzetes ragjai eredé-

/ Nyelvtudományi Közlemények LX. 
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tileg vagy önálló névszók, vagy névmások, illetőleg ragok voltak. Például 
a személyeket vagy élőlényeket jelentő szavak csoportjában a külön osztályba 
tartozó többesszámot néhány nyelvben vagy a személyes névmás harmadik 
személyének, vagy az egyik mutatónévmásnak enklizisével jelölik: dinka 
djbnkor 'ló' — djonkorke 'lovak' (a ke rag önállóan mutatónévmásként is 
előfordul); efik eka 'anya' — meka < mo-eka 'anyák' (a mo rag egyben 
a személyes névmás harmadik személye); a bantu ku morféma, mint a helyet 
jelentő főnevek osztályának ragja, a ku 'külső rész' főnévvel azonos; a demi-
nutív jelentésű, vagy kisebb tárgyakat magában foglaló osztály pí ragja, 
amely az északnyugati bantu nyelvekben van meg, azonos a togo és gur 
nyelvek (Togorest- und Gursprache) pi, fi 'gyermek' szavaival stb. WESTBE-
MANisr tanulmányából az a kép bontakozik ki, hogy a felsorolt afrikai nyel
vekben a genus keletkezésének egészen más útjával állunk szemben. 

i\zok a főnevek ós névmások, amelyek egy-egy osztály, azaz nem ragjaivá 
váltak, kezdetben lényegében a képzők szerepót töltötték be. Feltehető, hogy 
a szóban forgó főnevek és névmások először csak a főnévhez járultak hozzá 
anélkül, hogy a velük viszonyban levő többi mondatrészhez is csatlakoztak 
volna, vagyis az egyeztetés még akkor nem jött létre. A főnév és az önállóságát , 
elveszített főnévi vagy névmási eredetű képző enkliziséből analógiás úton 
osztályrag keletkezett. A következő lépés ezután az volt, hogy a főnévtől 
függő mondatrészek az osztályrag hangalakját maguk is átvették, s igy létre
jött az egyeztetés. A bantu ós a szudáni nyelvek történeti adatainak hiányában 
a fejlődós legelső szakasza dokumentálatlan, nem látható tehát az a stádium, 
amikor a főnév és a névmás még csak képző volt; de már a szudáni nyelvekben 
megtalálható ma is a következő lépés, amikor a képző kezd raggá válni, az . 
egyeztetés azonban még hiányos: csíráiban megjelenik, de még nem vált 
rendszeressé. 

Más kutatók, főleg DELAFOSSE (MEILLET — COHEN 742), másként magyaráz
zak a szudáni nyelvek fent említett jelenségét. Eszerint e nyelvekben valaha a bantu- i 
hoz hasonló, teljes egyeztetésen alapuló osztályrendszer volt, azonban a történeti 
fejlődés ezt összezsugorította sőt helyenként, teljesen meg is szüntette. Hasonló 
gondolatot találunk MEINHOF (53) művében. Erre még később visszatérünk. ' 

WESTBRMANN rámutat, hogy a szabályos kezdőrímszerű egyeztetés, 
amely a bantu nyelveket annyira jellemzi, a szudáni nyelvekben még csak 
kezdeti formákat öltött. így a gola nyelvben a melléknév határozatlan alakban 
nem egyezik a főnévvel, határozott alakban az osztályrag a melléknévhez 
és nem a főnévhez járul, a többesszámú határozott alakban viszont már 
teljes egyeztetés található: e-gwa fua 'Knochen weisser' — e-gwa fua-le 'der 
weisse Knochen' — ma-gwa fufua 'weisse Knochen' — ma-gwa fuafua-ma 
'die weissen Knochen' (e- ós -le a tárgyak osztályának egyesszámú ragja, i 
ma- és -ma ezen osztály többesszámának ragja, gwa 'csont', fua 'fehér'). 
A lelemi vagy lefana nyelvben (Togorestsprache) már rendszeresebb az egyez- i 
tetós: ba-kotoko ba-mo 'ezek a sündisznók' (ba az élőlények osztályának többes- \ 
számú ragja). Mindazonáltal sok szintagmatikus kapcsolatban még hiányzik 
az egyeztetés, pl. számnevek után (ba-lakpi enyo ba-tja ku-dzi le lo 'Schlangen 
zwei sie waren Baumes Seifce'; az enyo 'zwei' számnév nem kap osztályragot). 
Feltételezhető, hogy a bantu nyelvekben sem egyszerre alakult ki a mai 
teljes egyeztetés, hanem hosszú fokozatos fejlődés és ingadozások eredménye 
volt. Kezdetben csak bizonyos mondatrészekre terjedhetett ki, azonban a 
bantu nyelvekben érvényesülő igen erős analogikus erő teljessé tette a kongru-
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enciát, amely a mondat majdnem minden tagján végigvonul, s így a meg
oszlással rendelkező szófajok száma is nagyobb az indogermán nyelvekhez 
viszonyítva. Ez a német mondat: dieser Jelezne hűbsehe Ort gefallt mir bantu 
(szuahéli) nyelven így hangzik: pa-hali ha-pa pa-dogo pa-zuri, pa-ni-pendeza. 

HOMBUBGER (De Porigine és Le génre) különösen a névmási eredetű elemek 
osztályraggá válásával foglalkozik abban látván a jelenség lefolyásának legfontosabb 
tényezőjét. 

Alapos monográfiák más, ún. primitív nyelvekre vonatkozóan hiány
zanak, hiszen még az afrikai nyelvek e jelenségével kapcsolatban sem hangzott 
el az utolsó szó. Nincs kizárva azonban, hogy másutt is az afrikai nyelvekhez 
hasonlóan fejlődött ki a névszói osztálytagozódás. Lehetséges például, hogy 
az ausztráliai bennszülött nyelvekben is ez volt a fejlődós menete, hiszen az 
osztályok tagozódása és a hozzájuk tartozó szavak jelentésköre, valamint az 
egyeztetés jellege igen hasonló hozzájuk. A szudáni és a bantu, valamint 
^z ausztráliai nyelvek főnevei bizonyos fogalomkörök szerint csoportosíthatók 

I
osztályaiknak megfelelően. Ha ezeket a fogalomköröket megvizsgáljuk, azt 
tapasztaljuk, hogy nagyjából megfelelnek a WuNDT-fóle órtékmegkülönböz-
tetés szempontjainak. A szudáni gurma nyelv az alábbi osztályokat külön
bözteti meg: 

1. élőlények nevei egyesszámban, 2. eszközök, testrészek nevei, 3. álla
tok, egyes tárgyak (pl. tű) nevei, 4. állatok nevei többesszámban, továbbá 
főnevesült melléknevek (pl. a fösvény), 5. eszközök, bizonyos állatok nevei, 
6. folyadékok (pl. vér, víz) nevei, 7. olyan főnevek egyesszáma, amelyek 
többesszámban a-, -a ragot kapnak, 8. eszközök, testrészek, kisebb állatok 
(pl. méh) nevei többesszámban, 9. testrészek, eszközök, egyes állatok nevei 
többesszámban, 10. testrészek, eszközök, nevei egyesszámban, 11. más test
részek, eszközök nevei egyesszámban, 12. élőlények nevei többesszámban. 
(Lásd WESTERMANN 19—21.) 

A fogalomkörök jelentése, amint látjuk, nagyon tág, úgyhogy az egyes 
osztályokba való tartozást egy-egy főnévre vonatkozóan éppen úgy a nyelv
használat dönti el, mint az indogermán nyelvekben, de lehetséges, hogy az 
elhatárolódás kezdetben következetesebb volt, és egy osztály fogalomköre 
szűkebb volt. Jellemző az egyesszám és többesszám osztálykülönbségekben 
is megnyilvánuló ellentéte. A numerus és genus közti összefüggés az indo
germán nyelvekben is megvan, mint már említettük f-a végű egyesszám nomi-
nativus nőnem és nominativus-accusativus többesszám semlegesnem). M E I N -
HOF (77—83) részletesebben foglalkozik e kérdéssel, ós mint láttuk, VÉLTEN 
szintén összefüggést keres a két kategória közt. Mindazonáltal a probléma 
csak a numerusra is kiterjedő behatóbb vizsgálatok útján tisztázható. 

A bantu nyelvek sokféle osztályában a szudániban látott fogalom
körökön kívül emfatikus (pejoratív, deminutív) és egyéb, logikai jellegű elemek 

i(szmgulatÍY. kollektív, absztraktív) is találhatók. (Lásd MEILLET—COHEN 
864—867 és MEINHOP 60.) 

Az ausztráliai nyelvek közé tartozó andiljaugwa 9 osztálya az alábbi 
; módon tagozódik: 

1. férfiak, felszerelési tárgyaik nevei, 2. az 1. csoport duálisa, 3. az L 
és 4. csoport plurálisa, 4. nők, eszközeik, egyes madarak és más állatok nevei, 
5. a 4. csoport duálisa, 6. élettelen tárgyak, egyes halak és fák, a legtöbb test
rész, az égitestek a nap és a hold kivételével, 7. nap, tenger, hajók, gumók, 

7* 
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a legtöbb fából készült tárgy neve, 8. hold, kisebb állatok, eszközök, fegy
verek stb. nevei, 9. nagyobb állatok nevei. (Lásd MEILLET—COHEN 696—697.) 

Megjegyezzük, hogy több ausztráliai nyelvben már csak két vagy három 
osztály létezik, s azokban a fogalomkörök nagyrészt a természetes nem meg
különböztetését mutatják, végül vannak genust nem ismerő nyelvek is. 

A különféle nemű főnevek jelentós szerinti csoportosításával az indo-
germanisták is próbálkoztak. GRIMM nyomdokain haladva többen meg
kísérelték, hogy a nemeknek valamiféle általános jelentést tulajdonítsanak. 
E felfogások szerint a semlegesnembe az élettelen, energiátlan dolgokat jelentő 
szavak tartoznának, az elvont főnevek inkább nőneműek ós semlegesneműek, 
mint hímneműek stb. Be kellett azonban látni, hogy ezek a fogalomkörök 
annyira általánosak, hogy a gyakorlatban semmire sem használhatók. A pri
mitív nyelvekben kialakult osztálytagozódás fogalomkör szerinti elhatáro
lódása jóval konkrétabb. Az indogermán nyelvekben alig találunk ugyanazon 
szűkebb fogalomkörbe tartozó főneveket, amelyeknek genusa azonos. Pl. az 
országok nevei és a fanevek a görögben ós latinban nőneműek, a íblyonevek 
a latinban hímneműek, a görögben nőneműek. (Lásd bővebben HÍRT 336—46 
ós WACKERNAGEL 30—2.) 

Nem valószínű, hogy az indogermán alapnyelv még összehasonlító mód
szerrel sem elérhető korábbi állapotában a három nemhez tartozó főnevek, 
fogalomkör szempontjából szorosabban elhatárolódtak volna, mert a kikövet
keztethető alapszókincs semmivel sem mutat nagyobb egységet a leány-; 
nyelvekhez képest. 

Az afrikai és ausztráliai nyelvekben a főnevek fogalomkör szerint való 
csoportosítása tehát korántsem fikció. Ezenkívül e nyelvek még abban is 
különböznek az indogermántól, hogy it t a névszói osztályok, vagyis a nemek, 
magukat az osztályraggal ellátott töveket is jelentik: a tő és genus lénye
gében egymással azonos jelenség. 

Mindezek után azt lehetne gondolni, hogy az órtékmegkülönböztetés 
az afrikai és ausztráliai nyelvekben mégis csak a genus kialakulásának forrása' 
volt. Tagadhatatlan, hogy a névszói osztályok és az órtékmegkülönböztetés 
fogalomkörei között kapcsolat áll fent, azonban ebből még nem következik, 
hogy ez a kapcsolat okozati összefüggés, amint ezt W U N D T és W. SCHMIDT 
elképzelte. Ennek kifejtése céljából mégegyszer végigkövetjük az afrikai és 
ausztráliai osztályrendszer kialakulásának hipotetikus útját. 

Induljunk ki abból, hogy a primitív felfogás a világ dolgait és jelenségeit 
valamilyen érték szerint csoportosította. E dolgok és jelenségek neveit össze
tétel tagjakónt olyan gyűjtőnévvel látta el, amely az órtékmegkülönböztetés 
csoportjait jellemezte. Szemléltetésképpen ezt a folyamatot magyar példákon 
kísérjük végig. Tegyük fel, hogy valamely primitív társadalom a fogalmakat 
három osztályba sorolja: az élőlények, a területek és az eszközök osztályába. 
Az első csoportba ilyen főnevek tartoznak, mint: ember, nő, oroszlán; a második 
csoportba: mező, út, tisztás; a harmadikba: Jcés, balta, tű. A primitív közösségi 
nyelvileg is elvonatkoztatja e fogalomköröket azáltal, hogy a hozzájuk tartozó 
szavakat gyűjtőnévvel látja el: lény, tér, eszköz. E főneveket először alkalmilag 
összetételként használják, majd később egyre gyakrabban hozzáragasztják 
a megfelelő csoportba tartozó szavakhoz: 1. emberlény, nőlény, oroszlánlény; 
2. mezőtér, úttér, tisztástér; 3. Mseszköz, baltaeszköz, tüeszköz. 

A következő lépés az, amikor a hangtani erők működése következtében 
az összetétel utótagjának önálló volta egyre inkább elhomályosul, mert 
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a hangtest megváltozik, megkopik, és az eredetileg önálló szó képzővé válik. 
Ezen a folyamaton keresztülment igen sok nyelv önálló szava. így lett a 
zűrjén -lun képző, (tomlun 'ifjúság') az önálló lun 'Tag' szóból, így jött létre 
a magyar -ság, -ség képző a ség tórszínforma nevéből, a -béli képző, illetve 
a -ban, -ben, -ba, -be rag a bél szóból, az újlatin nyelvek analitikus úton 
kialakult új futuruma (vulg. latin amare habeo > ol. amerö, fr. faimerai) stb. 
A fejlődésnek ez az útja éppen úgy megtalálható a genust ismerő, mint e 
kategóriát nem ismerő nyelvekben. 

MEINHOE (57 —GO) hasonlóan szemlélteti az afrikai névszói osztálytagozódás 
létrejöttének útját, és igen találóan a kínai és más ideografikus írásrendszerek deter-
minatív jeleinek kialakulásához hasonlítja. 

Vannak olyan nyelvek, amelyekben az osztály tagozódáshoz hasonló 
fogalomköröknek bizonyos kezdetleges fajtái létrejöttek anélkül, hogy az 
elkülönülés morfológizálódott volna. Ilyen jelenséget találunk a kínaiban,, 
valószínűleg kínai hatásra a japában, valamint kevésbé általános formában 
más nyelvekben (pl. az irániban). E nyelvekben a tőszámnevek mellett álló 
számjelzett szó nem közvetlenül, hanem egy gyűjtőfőnóvvel (számlálószó
val) kapcsolódik a számnévhez. A legtöbb nyelvben az anyagnevek, vagy a 
számmal nem mérhető fogalmak nevei szintén ilyen gyűjtőnévvel állanak 
számnevek mellett, pl. tíz ív papír, három marék homok. A kínaiban ós a 
japában ez a jelenség majdnem kivétel nélkül, tehát mérhető fogalmak nevei 
mellett is közönséges. A kínaiban ezeknek a mennyiségjelző főneveknek 

í egy része ma is önálló jelentésű szó, másik része valaha önálló szó volt, de 
; jelentése elavult és csak ilyen funkcióban fordul elő, pl.: cse 'ág', wan 'csésze', 

fao 'készlet', tui 'rakás', tou 'mérték', huo 'sokaság', leo 'darab' (elavult); 
szán leo zsen 'három (darab) ember'. A japánban a legtöbb ilyen mennyiség
jelző főnév eredeti jelentése már elavult. 
I A kínai, japán stb. mennyiségjelző főnevek használata rendkívül emlé-

\ keztet a szudáni és valószínűleg a bantu nyelv kezdeti korszakára, hiszen i t t 
is bizonyos főneveket meghatározott formaszók kapcsoltak össze anélkül, 
hogy más mondatrész egyezett volna velük. A különbség az, hogy a kínaiban, 
japában stb. e szókapcsolatok csak tőszámnevek mellett fordulnak elő, 
egyébként a főnevek szabadok, az afrikai nyelvekben viszont a formaszók 
kapcsolata minden helyzetben általánossá vált. De lehetséges, hogy e nyelvek 
fejlődósének első szakaszában az osztályjelző morfóma szintén csak bizonyos 
mondattani helyzetben járult a főnévhez, és csak később terjedt el minden 
szókapcsolatban. Ha a japánban ós a kínaiban e jelenség megerősödnék, ami 
egyébként egyáltalában nem várható, s átterjedne a többi szókapcsolatra is, 

t ahol főnevek szerepelnek, akkor máris kialakult az a stádium, amelyben 
a szudáni nyelvek jelenlegi fokozatukat megelőzően lehettek, és akkor csak 

, egy lépés választaná el a kínait ós a japánt a főnévtől függő szófajok egyez
tetésétől, vagyis a genus megszületésétől. Persze ezzel a szóban forgó nyelvek 
alkata gyökeresen megváltoznék. 

I A számlálószóknak a genusszal való analógiáját HJELMSLEV (Animé 156 — 7) 
* is megállapítja. 

Az említett afrikai ós ausztráliai nyelvekben a genus létrejöttét még egy, 
de igen fontos tényező idézte elő: a kongruencia kialakulása, nem beszélve arról, 
hogy ez utóbbi nyelvekben az osztályragok minden kapcsolatban járulékait 
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alkotják a főnévnek. Egyeztetés nélkül genus kategóriájáról e nyelvekben 
nem beszélhetnénk. Ha a kongruencia hiányoznék, akkor lehetnének névszói 
osztályok, amelyek azonosak volnának az indogermán tőkülönbséggel vagy 
akár a mai finn nyelv főnévi töveinek különbségével, de ezek önmagukban 
kongruencia nélkül nem alkotnak genuskülönbséget. 

Arra is rá kell mutatnunk, hogy az egyeztetés sem mindig elegendő 
ismérve a nem megkülönböztetésének. Ha a kongruáló szófajnak csak egy 
alakrendszere van, a easust és numerust jelezni tudja, de a genust nem. 
A finn nyelvben, egyesek szériát indogermán hatásra, ilyen kongruencia 
keletkezett (hyva isa — hyvan isán — hyválta isalta), sőt a magyarban is 
megvannak a nyomai a mutatónévmásnál (ez a ház, ezt a házat, ebből a házból). 
De e nyelvekben, akárcsak az indogermán egyalakú mellékneveknél, egy para
digmarendszer van, s ezért a genuskülönbsóget nem tudja jelezni. 

A névszói osztályok megléte kongruencia nélkül szintén nem jelenti azt, 
hogy a nyelvben megvan a genus kategóriája, de megkönnyíti a lehetőségét 
a kongruencia kifejlődésének. A ráhangzásszerű egyeztetés feltehetőleg akkor 
keletkezik, ha a főnévnek nem sokfajta, hanem aránylag kevésszámú, jól elkülö
nülő végződései vannak. Az osztályrag nélküli főnév az afrikai és ausztráliai 
nyelvekben igen heterogén hang végződésekkel rendelkezett. Ezeket az osztály
ragok néhány típusba tömörítették. A néhány tagból álló, gyakran, válta
kozva ismétlődő végződésrendszer most már képes volt analógiás hatást kifej
teni a függő mondatrészek végződésére is. A kevésszámú főnévi vógződéstípus 
tehát az egyeztetés létrejöttének előfeltétele valamennyi nyelvben. Az indo
germán alapnyelvben hasonlóképpen a viszonylag nem nagyszámú, tövek J 
szerint elkülönült casusvégződés lehetővé tette az egyeztetés létrejöttét. 

Amint látjuk, az értókmegkülönböztetós az első benyomás ellenére sem 
játszott közvetlen szerepet az afrikai és ausztráliai nyelvek nemi elkülönülé
sében, de jelentősége az volt, hogy létrehozva a névszói osztályok kezdetben 
csupán lexikái jellegű tagozódását, típusokba tömörítette a főnevek végző
déseit, s aztán a nyelvek alaktani formáló erői megtették a magukét: szin
taktikai jellegű egyeztetést eredményeztek. A folyamat döntő láncszeme 
azonban nem maga az osztálytagozódás, hanem a vógződéstípusok kialakítása 
ós az egyeztetés. Ha ez más úton is megtörténhetik, nemcsak az osztály -
tagozódás útján, mint például az indogermán nyelvekben, akkor is genus
különbség keletkezhetik. 

(Folytatjuk) 
FODOR ISTVÁN 




