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1 BEVEZETÉS 
 

1.1 A téma megjelölése 

 

A görög nyelvtanírás kezdetei óta ismert a nyelvtanszerkeztés módszere, mellyel először 

Thrax nyelvtanában találkozunk1. Ezt követték a rómaiak, és később a középkori 

nyelvészek is átvették2. A vulgáris nyelvtanokkal az említett hagyomány kissé 

megváltozik, amint az első horvát3 és magyar nyelvtan4 tartalma is mutatja. Thrax számára 

a grammatika a nyelvet művelő mesterség, a τέχνη γραµµατική, tehát filológiai jellegű 

tudomány, pontosabban olyan mesterség, amely magában foglalja mindazt, ami a nyelvvel 

kapcsolatba hozható. Külön kiemeli a „költ ői kifejezések magyarázatát”5, és „a költői mű 

értékelését, amely a nyelvtan legnemesebb része”6. A nyelvtan fogalmának magyarázatával 

Thrax megadja a nyelvtan és a nyelvészet szerepét, valamint célját, és arra a kérdésre is 

választ keres, hogy miért is szükséges vele foglalkozni.  

A nyelvről való felfogás változott a történelem során, főleg a XIX. és a XX. 

században, amikor az interdiszciplináris kutatási módszerek igen nagy teret hódítottak a 

tudományos gondolkodásban. A hagyományos nyelvtanokban látott nyelvről alkotott 

világkép változása miatt a nyelvtörténeti kutatásokban fontosnak tartom nemcsak a nyelvi 

elemek történeti elemzését, hanem az adott kor nyelvről való felfogásának vizsgálását is, 

hiszen a hagyományos nyelvtanoknak7 az éppen aktuális filozófiai irányzat adta meg az 

elméleti keretét. A tudományos gondolkodás előtti időszakban (körülbelül a XIX. század 

első feléig) a nyelvet a gondolatok megnyilvánulásának értették. Ebből kiindulva 

fontosnak tartottam elemezni azt is, hogy az első horvát és magyar nyelvtanban hogyan 

tükröződik az ókori kultúrából áthagyományozott kétezeréves domináns nyelvfilozófia, 

ami szerint a legkisebb nyelvi elem a gondolat mondat formájában. Ezért ha a horvát és a 

magyar grammatikográfia kezdeteit vizsgáljuk, akkor feltétlenül vissza kell mennünk az 

                                                 
1 Máté 2003:82.p. 
2 Balázs 1956:2.p. 
3 Az első horvát nyelvtan szerzője Bartol Kašić, aki az Insitutionum linguae Illyricae libri duo (továbbiakban: 
Institutiones) című nyelvtanát 1604-ben adta ki Rómában. 
4 Az első magyar nyelvtant Sylvester János írta Grammatica Hungarolatina in usum puerorum recens címen 
(továbbiakban: Grammatica), amit 1539 júniusában Újszigeten, Sárvár mellett, adott ki. 
5 Thrax III.: I./1-2.p. 
6 Thrax III.: I./9-10.p.   
7A „hagyományos grammatika” és a „hagyományos nyelvészet” elnevezést a XIX. század előtti nyelvtanokra 
és nyelvvizsgálatokra használom, későbbi grammatikákra pedig megadom keletkezésük idejét.  
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alapokig, mert csak akkor tudjuk megvizsgálni a történeti előzményeket, valamint 

megrajzolni a nyelvtani kategóriák fejlődésének egyes szakaszait.  

Az élő európai nyelvek nyelvtanainak formai meghatározása a nyelvi szabályok és 

általános jellemzők összeírásával kezdődött. A humanizmusban a nyelvtani irodalom 

fejlődése effektív módon hozzájárult a grammatikai standard kialakulásához. A középkori 

latin nyelv tanításának részletesebb tanulmányozásával világossá válik számunkra, hogy a 

nyelvtanokban a népnyelv alkalmazása kezdetben a latin nyelv tanulását és tanítását 

segítette. A humanizmusban működő nyelvtanírók8 először csak a nyelvi példákat fordítják 

népnyelvre, majd idővel a nyelvi szabályok, példákkal és magyarázatokkal együtt, 

népnyelven is bekerülnek a grammatikákba9. A középkori Európa iskoláiban használt 

grammatikák a latin nyelvi anyagot latin nyelvű magyarázatokkal egészítették ki. Ez a 

folyamat az iskolákban már korábban is elkezdődött, mivel a tanárok a latin nyelvtant 

anyanyelvi példákkal magyarázták10; a magyarázatokban látható latin szinonimák mellett 

ezeknek a népnyelvi megfelelőit is használták. Anyanyelvüket csak akkor használták, 

amikor nem lehetett megfelelő szinonimát találni egyes latin példára. Az ilyen 

körülmények megadták a lehetőségét annak, hogy a népnyelvi részek fokozatosan 

felülmúlják a latin nyelvű magyarázatokat és különálló népnyelvi grammatikák 

születhessenek. 

 

1.2 A kutatás célja, forrásai és módszerek 

 

A modern horvát grammatikográfiai kutatások, még akkor is, amikor a hagyományos 

nyelvtanokat vizsgálják, leíró jellegűek és csak egy-két kivétellel érintik a grammatikai 

kategóriák történeti fejlődését. Kivételek ezalól a klasszika-filológusok által készített 

fordítások kommentárjai. A horvát grammatikográfia történetében ezekkel a kérdésekkel 

eddig legtöbbet Zvonko Pandžić foglalkozott11. Rajta kívül kiemelném Vladimir Horvat 12 

és Radoslav Katičić13 hagyományos nyelvtanokon végzett kutatásaikat, akik nemcsak leíró 

módszereket alkalmaztak, hanem a nyelvtani kategóriák történeti elemzését is megadták. A 

                                                 
8 Lásd: Linacre (angol), Müller (német), Aventinus (olasz) és Honter (lengyel) nyeltanát. 
9 Balázs 1956:366- 414.p. 
10 Bartók István 2006; Mészáros – Németh – Pukánszky 2000 
11 Pandžić 2005 
12 Horvat 1998; Horvat 1999; Horvat 2006 
13 Katičić 1981; Katičić 1980/1981; Katičić 1986   
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magyar grammatikográfia kezdeteinek kutatásában Balázs János jeleskedett, aki 

részletesen leírta nemcsak a magyar grammatikográfia kezdeteit, hanem a latin, görög, 

héber, valamint a vulgáris nyelvtanok történetét, különös tekintettel a cseh és a lengyel 

nyelvtani és helyesírási hagyományra. Külön kiemelném C. Vladár Zsuzsa munkásságát is, 

aki a magyar grammatikográfia kezdeteivel foglalkozik. Több régi magyar 

grammatikának14 is elkészítette a hasonmás kiadását jegyzetekkel és komentárokkal 

kiegészítve saját fordításait. Ezekből a stúdiumokból keletkeztek azok a tudományos 

munkák, amelykre többször is hivatkozom dolgozatomban15. 

Kutatásom fő elméleti célkitűzése a szinkrón és a diakrón nyelvészeti kutatási 

módszerek egységes használatának bemutatása, valamint e módszer előnyeinek az 

ismertetése. A modern nyelvtudományban elért legújabb eredmények kiegészítik a 

hagyományos nyelvleírásokat, a hagyományos módszerekkel elért eredmények pedig 

megadják a választ arra, hogy a modern nyelvtudományban miért van valami úgy, ahogy 

van, miért merültek fel egyes kérdések, valamint milyen módon lehet rájuk választ adni. A 

modern nyelvészeti megoldások itt magyarázatként szolgálnak és gyakran az a feladatuk, 

hogy a hagyományos elméletek helyességét bizonyítsák. Kutatásaim alapvetően két 

forrásból táplálkoznak: az első horvát és magyar nyelvtan latin szövegéből, amit Thrax, 

Donatus és Priscianus grammatikáival hasonlítok össze. A felmerülő nyelvészeti 

kérdéseket, ahol az szükséges volt, más humanista nyelvtanokkal is összehasonlítottam, 

mint például Dubois (1558), Nebria (1492), Alvarez (1674) és Melanchton (1579).  

De Saussure óta a nyelvkutatások élesen elválasztják a szinkrón és a diakrón 

nyelvleírást. A hagyományos nyelvtanok vizsgálódását illetően ez azt jelenti, hogy a latin 

humanista nyelvtanokat csak a donatusi-priscianusi modell elemzése alapján lehet 

vizsgálni, ennek ellenére modern nyelvészek „hibákat” keresnek16 a régi nyelvtanokban. 

Ha az adott mű a kor követelményeinek megfelelt, akkor nem lehet hibákról beszélni. A 

klasszika-filológia mint tudomány azért jött létre, mert a nyelvészek a „miért” kérdésre 

keresték a választ. Ez a tudomány a régi szövegek megértésére összpontosított, de közben 

számos grammatikai problémára is rávilágított, amire még létrejöttekor, a XIX. században 

nem tudott választ adni; de komplex kutatási módszerekkel kapott eredményei máig jó 

kiindulópontnak tarthatók a nyelvészeti kutatásokban. A dolgozatomban alkalmazott 

                                                 
14 Sylvester János (1539), Szenczi Molnár Albert (1610/2004), Komáromi Csipkés György (1655/2008), 
Pereszlényi Pál (1682/2006), Kövesdi Pál (1686/2010). 
15 C. Vladár 2003a; C. Vladár 2003b 
16 Pandžić 2005; Horvat 1998; Horvat 1999; Horvat 2006; Katičić 1981; Katičić 1980/1981; Katičić 1986   
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összehasonlító módszer a szinkrónia-diakrónia elvein túlmegy, amivel de Saussure 

elméletének határai elmosódnak.          

Disszertációmban elsősorban azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy melyek 

azok a grammatikák, amelyeket Kašić és Sylvester használtak a horvát és a magyar nyelv 

standardizációjának kezdő szakaszában; mi az, amit ezekből átvettek, és miért; mennyire 

jogos a véleményük a kor filozófiai és grammatikográfiai hagyományának tükrében; és 

hogyan alkalmazták a latin grammatikográfia módszereit. Mivel a modern nyelvészeti 

kutatásokban nem elég leírni a nyelv jelenlegi állapotát, a fő kérdés az, hogy miért van az, 

ami van a nyelvben, és miért van az úgy leírva, ahogy van. Én a dolgozatomban konkrétan 

azzal foglalkozom, hogy a névszói kategóriák miért olyanok, amilyenek valamint hogy 

milyen volt az adott korban a nyelvről alkotott elméletek mögött meghúzódó filozófiai 

háttér. Az idézeteket saját fordításomban közlöm. A nyelvészeti anyagot vizsgálva a 

történeti hermeneutika három fő elvét17 követem, amelyek a metanyelvről szóló 

kérdéseken is túlmennek. Ez a három elv a kontextualizáció, az immanencia és a 

koreszpondencia elve18. Az elemzés eredményét a történeti rekontextualizáció és az 

immanens szemantika diktálta, és nem fordítva, amikor a kutatási módszerek feltételezik a 

kutatás eredményeit. A minél világosabb szemléltetés érdekében a nyelvi anyag 

feldolgozásában az összehasonlító módszert is alkalmazom. 

 

 

1.3 A dolgozat szerkezete 

 

Szerkezetét tekintve dolgozatomban feldolgozott témákat hét fejezetre osztottam fel. A 

bevezető részben a grammatikográfia alapfogalmait, a nyelvtanok típusait, 

grammatikográfia periodizációját mutatom be, és rövid történelmi áttekintést adok. A 

második fejezetben a magyar és a horvát grammatikográfia kezdeteit elemzem, külön 

kitekintéssel a horvát nyelv egységesítésére való törekvésekre, azon belül Kašić szerepére 

a nyelvi unifikációban, valamint röviden áttekintem a magyar grammatikográfia kezdeteit, 

mivel a népnyelvek nyelvi unifikációja a humanizmusban írt grammatikákkal kezdődik. 

Ahogy Balázs János is mondja művében19, már Dionüsziosz Thraxnál látható a nyelv 

                                                 
17 Koerner 1995:13.p. 
18 Pandžić 2005:20.p. 
19 Balázs 1956:12-14.p. 
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unifikációra való törekvés20. Thrax módszereit és a nyelvi egységesítésre való törekvéseit a 

latin grammatikusok, valamint  népnyelvi grammatikusok is átveszik, ezért teljesen 

jogosnak tartom a humanista grammatikákat a nyelvi unifikáció első állomásának 

tekinteni. Már ebben a fejezetben megmutatkoznak az első horvát és magyar nyelvtan közti 

alapvető különbségek, amelyek részletesebb elemzésével zárul a második fejezet. A 

harmadik fejezetben a beszédrészek, illetve a szófajok történeti változását mutatom be. A 

negyedik fejezet az esetekről szó. Itt azon kívül, hogy bemutatom a grammatikai eset 

kategóriájának történeti fejlődését, kitérek arra is, hogy miért olyan, amilyen a mai horvát 

és magyar névszói paradigma, és mi e kategória elméleti és filozófiai hátterének 

magyarázata. A lokális elméletről is szólok, mivel az agglutináló és a flektáló nyelvek 

közti különbségek és a nyelvtípustól függő esetrendszer leírása csak a lokális elméleten 

keresztül érthető meg. Az ötödik fejezet a grammatikai nemről szól. A grammatikai és a 

természetes nem megértését és változatosságát mitológiai alapokra helyeztem. A népi 

hagyomány, mint amilyen a mitológia is, őrizte meg legjobban az aktuális nyelvi állapotot, 

ami az ember környzetét tükrözi; ezért fontos a nyelvtörténeti szempontok vizsgálatában. 

A számolás lehetőségének kérdésével kezdem a hatodik fejezetet, ami a grammatikai 

számról szól. Amikor a grammatikai szám kategóriáját vizsgáljuk, általában csak egyes és 

többes számra gondolunk, viszont más-más nyelvekben különböző számolási 

lehetőségeket találhatunk, amire részletesen ki is térek e fejezetben. Az utolsó, hetedik 

fejezet az első horvát nyelvtan hatását írja le a későbbi horvát nyelvtani művekre. 

Dolgozatom egy rövid összefoglalással zárul. 

 

 

1.4 Kutatásaim során érzékelt hátrányok és előnyök 

 

A dolgozatomban megjelölt téma kutatása és eredményeinek leírása nagy nehézségekkel 

járt, mivel a két (szinkrón és diakrón) szempont együttes alkalmazása eltér sok eddig már 

bizonyított tudományos kutatás eredményeitől, például az ablativus használatának 

helyessége, vagy a grammatikai nem összetettségének problematikája. A szinkrón 

nyelvészeti elemzés egy adott kor nyelvállapotának leírása. Ha elemzéseinkből kizárjuk a 

nyelv változásra hajlamos természetét, akkor teljesen téves következtetésekre jutunk: 

például Kašić nyolcadik esetként a mai horvát nyelvtől teljesen eltérő és egy a végződését 

                                                 
20 Thrax III.: I./2.p. 
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tekintve nem létező esetet közöl, ami legvalószínű az ő idejében még jelentésben meg lett 

különböztetve a többi esettől21 - ezért nem lehet hibáként kezelni, hanem nyelvváltozásról 

kell beszélni. Ugyanakkor számos elgondolkodtató eredmény is született az említett 

szempontok együttes alkalmazása révén, például bemutattam az esettani kategóriák 

hagyományos és modern leírásban látható eltéréseket, több szempontból is megvizsgáltam 

a grammatikai számot. Ha a hagyományos nyelvtanokat csak hagyományos donatusi-

priscianusi módszerekkel vizsgáljuk, akkor számos olyan nyelvészeti kérdést is ki kell 

kerülni, amiből a modern nyelvészet is tanulhatna: például a hagyományos humanista 

nyelvtanok már ismerték az esettani kategóriákat, így teljesen fölösleges mai szemszögből 

a hagyományos nyelvtanokra alkalmazható új terminológiát kreálni.22  

Korlátai ellenére a dolgozatomban leírt elemzések, a horvát grammatikográfiai 

kutatások eddig feltáratlan területeire világítanak rá, és a hagyományos horvát nyelvtanok 

további szinkrón-diakrón kutatásaiknak kiindulópontja lehet. 

 

 

1.5 Köszönetadás 

 

Disszertációmhoz mentorom dr. sc. Nyomárkay István, professor emeritus, 

grammatikográfiai kutatásai adták a fő motivációt. Kutatásaimat végigkísérő irányadása, 

személyes példája, mindenre kiterjedő figyelme és a fejezetenként adott tanácsai nélkül 

nem készülhetett volna el a dolgozatom.  

Dr. Barics Ernő tanár úrnak köszönhetem, hogy megnyitotta előttem a tudományos 

világ kapuit. Egyetemi tanulmányaim alatt elsősorban az órákon nyújtott színvonalas és 

lelkesítő oktatómunkájával felszította bennem a nyelvészet iránti rajongás tüzét, 

folyamatosan segített az első publikációk megírásában, valamint a doktori iskolában 

folytatott tanulmányaimban.  

Mijo Lončarić tanár úrnak is nagy köszönettel tartozom, aki Kašić nyelvtanának 

eredeti példányát másolatban eljuttatta Pécsre.  

                                                 
21 Pandžić 2005:120.p. 
22 A modern horvát nyelvészet más-más latin és horvát elnevezéseket használ különböző esetek szintaxisára, 
amit már a hagyományos nyelvtanok is használtak és ismertek, ezért az új terminológia rendszerezetlen 
bevezetése csupán zavart okozhat. A horvát szakirodalomban, például a dativus possessivusra horvát 
terminológiát látunk: posvojni dativ (Kuna 2010:147-153), a birtokosra és a birtokoltra pedig a latin 
possessor és possessum elnevezések jelentkeznek (Kuna 2010:148), de horvát változatba is léteznek: 
posjedovatelj (birtokos), posjedovnik (birtokolt) (Hudeček 2006).       
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Eszéki mentorom, prof. dr. sc. Ivan Jurčević, a történeti-összehasonlító nyelvészet 

szépségeire világított rá, és kiváló tudományos munkájának példáján keresztül megmutatta 

és bebizonyította számomra a történeti-összehasonlító nyelvészet fontosságát, ami a 

modern interdiszciplináris jellegű nyelvészeti kutatásoknak a bázisa.  

Kollégáimnak és barátaimnak az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékről is 

hálával tartozom, akik  végig támogattak, és olyan körülményeket biztosítottak, amelyben 

egy tudományos munka elkészülhet, és nemcsak szellemileg, hanem szakmailag is 

segítettek és bíztattak.  

Köszönöm továbbá férjemnek, aki mindvégig mellettem állt és kitartóan biztatott; 

öcsémnek, Ivánnak, s szüleimnek, akik folyamatosan lelkesítettek és támogattak. 
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2 A GRAMMATIKOGRÁFIA KEZDETEI ÉS SZÜLETÉSÉNEK 
KÖRÜLMÉNYEI  
 

A világ kezdete óta az emberi lét legnagyobb misztériumának a nyelv használata számított. 

Különböző kísérletekkel sokan próbálták bizonyítani a nyelv keletkezését és régiességét. 

Számos mitológiai történet is foglalkozik a nyelv keletkezésével: például a Prométheuszról 

szóló mítosz, amely az istenek ajándékának tekinti a nyelvet. A nyelvhasználat nemcsak 

ajándék az ember számára, hanem átok is lehet, amint azt Bibliában is olvashatjuk például 

a bábeli torony építéséről szóló történetben.  

Az emberi nyelv kezdeteiről feltételezzük23, hogy egyszerű szavakból állt, eszerint 

a szintaxisa is csak egyszerű viszonyokat fejezhetett ki. A gyermeknyelv 

tanulmányozásának eredményeiből24 tudjuk, hogy az ember kezdetben a világot különböző 

fogalmak jelölésével írta le - főneveket használt, amit később igékkel párosított a cselekvés 

kifejezésére, majd végül a tárgyi viszony nyelvi alapja is kialakult25. Az emberi nyelv ősi 

szóállománya először egy- illetve kétszótagú szavakból állt. Kezdetben az emberek 

elsősorban a körülöttük létező világot, tárgyakat, állatokat, növényeket nevezték meg, majd 

az elvont gondolkodás fejlődésével az absztrakt jelentésű szavak is használatba kerültek.  

Az emberi nyelv alapfunkciója a kommunikáció, ahogy ezt az ősi szóállomány is 

bizonyítja, amivel az ember környezetét írta le. A testrészek, családtagok, növények, 

állatok, háztartási tárgyak stb. megnevezésére használt szavak ragozása sok esetben ma 

rendhagyó alakokat tartalmaz, ami a paradigmák régiességéről tanuskodik. A természetes 

nyelv fejlődése és takarékossági tendencia értelmében a rendhagyó alakok használata 

felborítja a nyelv extenzionális logikai működését, ezért az élő nyelv az ilyen rendhagyó 

alakokat „javítani” igyekszik, és amit csak tud, beilleszt a szabályos és általános 

paradigmákba.  

Az emberi élet idővel komplexebb lett, amit a nyelvnek is követnie kellett. A 

civilizáció és a nyelv fejlődése azonban nem volt proporcionális. Minél összetettebb lett az 

ember élete, annál egyszerűbb lett a nyelve26. A szabályos ragozási minták kialakulása és a 

                                                 
23 Crystal 2003:365-369.p. 
24 Crystal 2003:286-295.p. 
25 Az ómagyar korban külön igeragozás (tárgyas ragozás) alakul ki a magyarban. A nyelv nem csak a tárgyon 
jelöli a tárgyi viszonyt, hanem az állítmányon is. A magyaron kívül a baszk nyelv is ismeri a tárgyas 
ragozást, amit Nork ragozásnak hívnak, mellyel oppozícióban a Nor, azaz a tárgyatlan ragozás áll.  
26 Lásd a neoromán nyelvek fejlődését (Herman 1966), vagy a szláv összehasonlító nyelvészet eredményeit 
(Rehder 2011). 



10 
 

rendhagyó alakok elhagyása vagy szabályozása27, valamint a mondatrövidítő szerkezetek 

eltűnése28 is ezt bizonyítja. A XIX. században kialakult tudományosságnak, illetve a 

tudományos módszerek kidolgozásának és rendszerezésének eredményei számos új 

tudomány kialakulásában követhetők nyomon. Újabb és újabb szavakat kellett kitalálni az 

új fogalmak jelölésére, az elvont tudományos gondolkodás is újabb kifejezések 

megalkotását követelte. Ebben a korszakban a nyelvet kutató tudósok is igyekeztek 

egzaktabbá tenni a nyelvtudományt. Annak ellenére, hogy már a XIX. század előtt is 

születtek rendszerezett grammatikák, valamint számos tudományos nyelvleírási kísérletről 

is értesülünk29 a racionalizmus és empirizmus korában, mégis a XIX. századot tartjuk az 

„igazi nyelvtudomány” korszakának. Ekkor kezdődött a nyelv diakronikus 

tanulmányozása30, amivel a nyelvészeti kutatások teljesen új perspektívát kaptak. A 

tudományos kutatásokban felmerült interdiszciplinaritás a nyelvtudományba is beépült. A 

nyelvet és a nyelv keletkezését ezután más szemszögből kezdték kutatni, például a történeti 

kutatások módszereivel ki lehetett egészíteni a nyelv keletkezéséről szóló elméleteket, s 

ennek segítségével a nyelvtudomány egzaktsága is megszilárdult.  

A nyelv iránti érdeklődés oka kezdetben több társadalmi és gazdasági tényező 

változásában keresendő, amely a népek találkozásával és az ebből kialakuló 

kapcsolatteremtésből jött létre, amit a gazdasági viszonyok változása idézett elő (például az 

árucsere), mivel az idegen nyelv elsajátítása döntő volt a kereskedelmi kapcsolatok 

fenntartásában. Az idegen nyelv tanulása és tanítása megfelelő didaktikai anyag 

elkészítését is követelte, ezzel együtt a metanyelvként használt anyanyelv iránt is megnőtt 

az érdeklődés31. A nyelvtanításban tett első lépéseket a szószedetek és a paradigmák első 

lejegyzései jelentették, amelyekből később az első szótárak és nyelvtanok születtek. A 

nyelvészeti kutatások másik fontos motivációját az adta, hogy az idő múlásával a 

szövegolvasásnál megértési gondok merültek fel32. Az ókori kínai nyelvészeket az i. e. III. 

évezredben nemcsak a bonyolult írásrendszer motiválta nyelvük vizsgálására, hanem a sok 

nyelvjárás és a nyelvi korpusz nyelvváltozat miatti tagolódása is. A régi szövegek olvasása 

                                                 
27 Pinkert 1999:271.p. 
28 A mondatrövidítő szerkezetek különleges és összetett használata a szintaktikai alárendeltség kialakulásáig 
vezetett. (Herman 1966:83-105)  
29 Máté 2003:221-268.p. 
30 Korábban is látunk diakronikus vizsgálatokat, csak az újgrammatikusok vezettek be tudományos kutatási 
módszereket.  
31 Az anyanyelv iránt a nemzeti öntudat kialakulásának kezdeteiben (XVIII. - XIX. század) nőtt meg igazán 
az érdeklődés. Ez a tendencia még a középkorban kezdődött Dante De vulgari eloquentia című művével, 
majd a reformáció korával folytatódott, és a jezsuita rend hitújítási tevékenységével széles körben terjedett. 
32 Dante volt az első, aki művében az időt említi, mint a nyelvi változások fontos tényezőjét (Dante 1998:55).   
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és megértése igen fontos volt számukra, mivel az anyanyelven történő választékos írásbeli 

és szóbeli kifejezési formákat régi szövegeken tanították. Elkezdték kutatni a szó állandó 

jegyeit, melyek segítségével a későbbiekben is fel tudták ismerni annak különböző alakjait 

és jelentéseit. Az ilyen megfigyelések lejegyzésére a grammatikai formák voltak a 

legalkalmasabbak. Az első szószedeteket első szótároknak, az első paradigmák lejegyzéseit 

pedig első grammatikáknak lehet tekinteni.  

Az ind nyelvészeket is hasonló problémák késztették a nyelvük vizsgálására. A régi 

védikus szövegeket, a kínaiakhoz hasonlóan, az anyanyelv tanításában használták. A védák 

nyelvi anyagát kutatva jelentős eredményeket értek el a hangok, az esetvégződések és a 

szavak jelentésének vizsgálatában. Panini nyelvészeti munkája sokáig hatott minden ind 

nyelvtanra és nyelvészeti munkára33. Ő volt az, aki az i. e. IV. században leírta a szanszkrit 

nyelv szóragozási, szóképzési és szóösszetételi módszereit, és a szanszkritban található 

szintaktikai fordulatokat nyolc könyvbe gyűjtötte össze, amelyekben 3996 verses, 

aforizmusszerű szabály található. 

A legismertebb migráció, amelynek következménye az első tárgyi bizonyítékokból 

ismert nyelvi kontaktus, és ami egyben a nyelvtudomány-történet első állomása, az 

akkádok és sumérok találkozása. Az akkádok az i. e. III. évezred végén telepedtek le 

Mezopotámiában, ahol már egy fejlett kultúrájú népre, a sumérokra találtak. Nemcsak a 

kereskedelmi kapcsolatok fenntartása, hanem a zavaratlan együttélés miatt is, az akkádok 

és a sumérok elkezdték tanulni egymás nyelvét. Ezen igen eredményes és konfliktusmentes 

együttélésből született meg az első akkádok által készített sumér szótár34. A könnyebb 

nyelvtanulás érdekében a lexikális anyagot szófajok35 alapján csoportosították. Ezen kívül 

az akkádok voltak azok, akik a gazdag sumér névszó- és igeragozási rendszert példákkal 

illusztrálva és viasztáblákra vésve ránk hagyták. Mindezekből látjuk, hogy az ősi 

civilizációk nyelv iránti érdeklődése gyakorlati célokat szolgált, s ennek a felfogásnak 

köszönhetően születtek meg az első nyelvtanok. 

A kínai és az ind nyelvi kutatásoktól függetlenül Európa területén elméleti és 

gyakorlati szinten is foglalkozni kezdtek a nyelv működésével és eredetével. A görög 

filozófusok először csak elméleti alapokon vizsgálták a nyelvet, és csak később kezdték 

rendszerbe szedni. Az antik görög filozófiai művekből kiolvashatók a nyelvre vonatkozó 

fontosabb kérdéskörök, amelyek a nyelv eredetét, működését és az ember életében betölött 

                                                 
33 Máté 2003:277-280.p. 
34 Máté 2003:46.p. 
35 Szófaj terminus a modern nyelvészetből származik. Hagyományos nyelvtanok nem ismerik ezt a 
kategóriát. 
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szerepét foglalták magukba. Az irodalmi művek pontos értelmezése érdekében elkezdték 

leírni a nyelv szabályait, amiből az első európai grammatikák születtek.  

A görög nyelvtudományt két nagy korszakra lehet osztani. Az első a filozófiai 

korszak (VI. – IV. sz.), a második a grammatikai korszak (hellenisztikus kor, i. e. 323 - i. 

sz. 31). A filozófiai korszak nyelvkutatása különböző elméletek felállításából állt, a görög 

filozófusok pedig az azokból létrejött spekulációk bizonyítása vagy cáfolata útján vonták le 

a következtetéseiket36. A nyelvészeti gondolkodás ilyen megközelítésével különböző 

irodalmi művekben is találkozhatunk, mint például Arisztophánész komédiájában A 

felhőkben37, amelyben a szavak igazságát és hamisságát a furfangos fiú az apjával 

folytatott beszélgetéseiben mutatja be; vagy Platón Dialógusaiban, melyekben Szókratész 

más és más szereplőkkel (Kratylosz, Theaitéosz, Phidrosz, Gorgiász, Szofista) bizonyos 

nyelvi kérdéseket vet fel, miközben az egyedüli bizonyíték a szereplők elméletére a saját 

véleményük. Az ilyen módszerek alkalmazása miatt ezeket a műveket ma már nem tartjuk 

nyelvészeti munkáknak, hanem inkább a szépirodalmi művek vagy a filozófiai értekezések 

közé soroljuk őket.              

Az ókori görög nyelvészetet az évszázadokon áthúzódó physis-thesis vita38 

határozta meg, amely két nagy táborba szorította az egykori nyelvészeket. A görög 

nyelvészetnek ezt a korszakát filozófiai korszaknak nevezzük. A nyelv eredetéről szóló két 

ellentétes nézőpont abból a feltevésből indult ki, hogy a nevek és a dolgok között egyrészt 

organikus kapcsolat van (physis elmélet), másrészt pedig ez a kapcsolat konvención alapul 

(thesis elmélet). A pitagoreusok és a szofisták közti vita nem produkált konkrét nyelvészeti 

megoldásokat, inkább a filozófia keretein belül maradt. Az ilyen kérdések feltevése ma is 

csupán spekulációkhoz vezet, és természetükből, majd a konkrét bizonyítékok és a felvetett 

kérdések természetéből adódóan, valamint a tudományos módszerek alkalmazásának 

hiánya miatt nem tudunk rájuk konkrét választ találni. A hellenizmusban bukkan fel 

először célként a nyelv rendszerezése, melynek módszere nem a filozófiai elméletekből 

ered, hanem abból, hogy a grammatikát gyakorlati célokra kívánták felhasználni. A nyelvi 

                                                 
36Az ilyen eljárásokat alkalmazó kutatási módszereket falszifikacionizmusnak és verifikacionizmusnak 
nevezzük. (Bővebben: Bańczerowski 2008:59–85., vagy Thomas Khun  1984.) 
37 Arisztophanész 1988 
38 Az ókori nyelvészet a filozófiai kutatásokon belül történt, s ez a nyelvészeti felfogás a középkor végéig 
megmaradt. A görög filozófusokat a dolgok keletkezése és eredete foglalkoztatta, és egészen természetes, 
hogy ezt a gondolatot nyelvészeti munkákban is látjuk (Croiset 1994:290). A physis-thesis vita Platón 
Kratülosz című dialógusaiból származik, ahol a szerző szembe állította a φύσει és ϑέσει igealakokat a 

νόμος fogalmával. 
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anyag feldolgozásának módszere és a nyelvről alkotott felfogás az első grammatikák 

gyakorlati céljában keresendő.     

A görög nyelvészet második korszaka az ún. grammatikai korszak. Ahogy a neve is 

sugallja, ekkor születtek a grammatikográfia első jelentős művei, amelyek később a római, 

majd a középkori nyelvészet alapjául szolgáltak. Az első népnyelvi grammatikák a 

középkorban a latin és a görög nyelvtanok mintájára születtek. Éppen ezt a latin és görög 

hagyományt lehet folyamatosan követni a grammatikográfiában egészen a modern 

nyelvelméletekig, amelyek nemcsak a nyelvet, a nyelvi elemeket, és azok elrendezését 

kutatják, hanem mindezek mellett vizsgálják a nyelv kontextusát is társadalmi, kulturális, 

történeti, biológiai és más szempontból.  

A nyelvtudomány-történet Arisztotelészt tartja a grammmatikai mesterség 

megteremtőjének39, ugyanakkor nem ő írta az első görög nyelvtant. Őt elsősorban a logika 

érdekelte, a nyelvvel pedig csak akkor foglalkozott, amikor a logikai kutatásait gyakorlati 

példákkal kellett alátámasztania40. Mivel a nyelvet a környezetünket, tehát a természetet és 

a gondolatainkat leíró logikailag felépített eszközként értelmezte, a nyelvet tartotta a 

legalkalmasabbnak elméleteinek alátámasztására. A „Poétika”,  „Hermeneutika” és a 

„Kategóriák”  című műveit a legfontosabb nyelvészeti munkáinak tartjuk, de ezek még 

közel sem számítanak nyelvtanoknak. A nyelvi rendszer leírása is inkább a természetbeli 

jelenségek leírásához hasonlít, és a filozófiai gondolkodás erős hatása érzékelhető bennük. 

A nyelvet az alkotórészek elemzésével írta le hangjuk, jelentésük és mondatbeli szerepük 

alapján csoportosítva őket. Arisztotelészt a szó „igaz” és „hamis” léte nem nagyon 

foglalkoztatta, annak ellenére, hogy ez fontos nyelvi kérdésnek számított a görög 

nyelvészet kezdetei óta. Az igaz vagy hamis feltevéseket a kontextus fogalmával 

magyarázta, és nem a szó jelentésének egyes jegyeiből következtetett. Maga a szó nem 

lehet igaz vagy hamis, hanem csak a nagyobb nyelvi egységek kommunikációs szándéka41. 

Nemcsak a mondat, hanem a beszédrész is szubjektív jellegű, és a beszélő szándékától 

függ, ezért az igaz-hamis feltevéssel bővebben nem foglalkozik. Mivel egy ilyen fontos 

nyelvészeti kérdést mellőzött, Arisztotelész nyilván nem volt nyelvész, ugyanakkor logikai 

vizsgálatokban gyakran írt a nyelvről.  

A rómaiaknak grammatikai modellként a görög grammatika szolgált. Ugyanakkor a 

két grammatikográfia között azt a szembetűnő különbséget is láthatjuk, hogy a római 

                                                 
39 Máté 2003:60.p.  
40 A mai napig az általános logika alapismereteinek tanítása nagyrészt a klasszikus, deduktív, extenzionális 
irányzat ismertetésével történik, ami a nyelvi példákat használja értelmezésében.   
41 Arisztotelész 1974:59.p. 
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grammatikák mindig tartalmaztak stilisztikai fejezeteket is. A középkori grammatikák 

átvették a stilisztikai részeket, de ezek már szintaxis címen épültek be a grammatikai 

hagyományba. A rómaiakkal kezdődött a grammatikáról szóló gyakorlati felfogás, ami 

majd később meghatározza a középkori és az újkori grammatikográfia célját és a 

grammatikák formáját. A grammatikát nemcsak az irodalmi művek helyes értelmezésére 

használták, hanem nyelvtanításra is. 

Marcus Terentius Varro munkássága42 a latin grammatikai újítás, valamint a 

vulgáris nyelvek és nyelvtanok értelmezése szempontjából is a legfontosabb. Varro 

grammatikai felfogása az analógia és az anomália körüli vitából nőtt ki. Szerinte a nyelv 

működése az ususon43 (használaton) alapul, de azzal a feltétellel, hogy a nyelvben is 

érvényesül a szimmetria és a harmónia (analógia). Annak ellenére, hogy az usus 

alapfeltétele a nyelvi fejlődésnek, ennek változásai (anomália) pedig a nyelv használójától 

függnek, Varro szerint az usus nincs ellentétben az analógiával.  

Varro nyelvészeti tevékenységét leírva nem kerülhetem el az etimológia iránti 

érdeklődését, de a hangváltozásokkal kapcsolatos megfigyeléseit sem, amelyek mindmáig 

érvényesek, (például a rotacizmus megfigyelése)44. Az etimológai kutatásait illetően meg 

kell említeni, hogy az ókorban még nem végeztek nyelvtörténeti kutatásokat, ezért Varro 

nem rendelkezett kellő tudással az ilyen fajta vizsgálatokhoz, így számos etimológiai 

állítása teljesen téves. Mégis elismeréssel kell tekinteni az etimológiai munkásságára, 

mivel módszereivel és érdeklődésével egyedülálló az antik nyelvészetben. Egyes latin 

szavaknak sikerült bizonyítania az etruszk, szabin vagy görög eredetét.  

Arisztotelész után az antikvitás legnagyobb nyelvfilozófusának Aurelius Augustust, 

azaz Szent Ágostont kell tekintenünk, aki mellett Szent Jeromos is megállta helyét. Szent 

Ágoston és Szent Jeromos nem kimondottan nyelvészeti kérdésekkel foglalkoztak, de a 

keresztény és a pogány szellemiség viszonyával foglalkozó vitairataik révén nagy 

lendületet adtak a grammatikai, retorikai, filológiai és filozófiai stúdiumok fejlődésének is. 

Szent Ágostont a grammatikai, retorikai és stilisztikai kutatásokban a Szentírás pontos 

                                                 
42 Máté 2003:96-101.p. 
43 Dante is az usust említi a nyelvtanulás legfontosabb tényezőjeként népnyelvekről szóló művében, mivel a 
nyelvet a „dajkától tanuljuk”, tehát élő nyelvet tanulunk, ami utánzással és mintázással történik, tehát 
ususon/gyakorlati használaton alapszik. (Dante 1998:10) 
44 Ez olyan hangváltozás, amelyben különböző nyelvjárásokban magánhangzóközi n-ből r lesz. Varro 
megfigyelései erősen emlékeztetnek a XIX. századi összehasonlító nyelvészet eredményeire (Máté 2003:97). 
Rasmus Christian Rask (Mihaljević 2002:9) a germán és szláv nyelvek összehasonlításából jött rá, hogy a 
hangok szabályosan és előreláthatóan változnak, ún. betűváltozásokról számolt be. Ezt a gondolatot Grimm 
(Mihaljević 2002:10) dolgozta ki részletesen, amit Verner egészített ki (Mihaljević 2002:11). Ez az törvény 
Verner-Grimm-törvényként ismert.    
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értelmezése vezette. Nyelvészeti műveiben45 a jelentéssel foglalkozott, kidolgozta a nyelvi 

jel tipológiáját, a dolog és a nyelvi jel viszonyát is tanulmányozta, valamint a szavak 

kétértelmű és átvitt jelentését is értelmezte. A mondat jelentését is kutatta, ami a külső és 

belső beszéd megállapításához vezetett. A hét szabad művészetet, köztük a grammatika, 

oktatási rendszerben való jelenlétét fontosnak és ésszerűnek tartotta. Ezt bizonyítja Máté 

Jakabnál is látott De ordine című Szent Ágoston művéből kiemelt rész magyarázata, 

amiben a grammatika gyakorlati jellegének fontosságáról szól: „az ésszerűség azt kívánja, 

hogy az embernek először is meg kell tanulnia jól beszélni, el kell sajátítania az írást, az 

olvasást, tudnia kell számolni is. Beszéd, írás, olvasás közben az ember összekapcsolja a 

hangzókat (vocales, semivocales, mutae) szótagokká, szótagokat szavakká, ez utóbbiakat 

csoportokra (beszédrészek csoportjaira, azaz szófajokra) osztja, megjelölve mindegyik 

csoportnak a funkcióját. Ily módon alakul ki a grammatika a maga részeivel: hangtan, 

szótan, metrika, s ehhez csatlakozik a történelem- és az irodalomtudomány.”46 

A középkori ember számára, főleg a kora középkorban, a legnagyobb tekintély az 

egyház volt. Az Ora et labora szentencia szellemében látta biztosítva földi élete utáni 

boldogulását. A középkori ember számára a tekintély tisztelete magában hordozza a 

hagyomány iránti tiszteletet, ezért sokat imádkozik, és keresi a Szentírásban rögzített isteni 

tanítás értelmét. Egész gondolatvilága, mely az istenbe való hitben gyökerezik, elsősorban 

az egyház tanításában, a teológiában és különböző stúdiumokban csúcsosodik ki. A 

középkorban a hét szabad művészetet tekintették alapműveltségnek. Ezen 

tudományegyüttes tárgyainak a száma változott, de alapjában mindig megmaradtak a 

következők: grammatika, dialectica, rhetorica, musica, arithmetica, geometria és 

asztronómia. Az ókorban jelentkező, filozófiai alapokon létrejött nyelvészeti gondolkodás 

a középkori nyelvészetben is jelen van. A humanizmus filozófiája erősen befolyásolta a 

középkori ember nyelvről alkotott felfogását.  

A klasszikus műveltség tartalmának minősítésében, megítélésében és 

átformálásában nagy szerep jutott azoknak a férfiaknak, akiket tanításuk és életük 

tisztaságáért egyházatyáknak (patres ecclesiae) neveztek. Az egyháztörténet ezt a 

korszakot patrisztikus korszaknak nevezi, ami kb. 100-tól - 451-ig tartott. Ebben a 

korszakban a pogány iskolákban tanított grammatikát, retorikát és dialektikát próbálták 

meghagyni a keresztény oktatásban is, miközben az egyházatyák eltérő módon ítélték meg 

                                                 
45 De grammatica, Principia dialecticae, Principia rhetoricae, De doctrina Christiana, De magistro, De 
dialectica. 
46 Máté 2003:125.p.   
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a klasszikus ókori műveltséget, így a nyelvtanokat is. Abból a szempontból vizsgálták ezt a 

kérdést, hogy miképpen egyeztethető össze a keresztény tan egyszerűségével a pogány 

klasszikus művelődésben való részesedés47. A keresztény eszmevilágról és nevelésről 

alkotott gondolatokat Máté Jakab magyarázza a legvilágosabban: „A görög egyházatyák 

nagyon is érezték és tudták, hogy a klasszikus görög kultúrában az emberi szellem örökre 

szóló kincsei rejlenek, éppen ezért nagyjából az az álláspont alakult ki bennük, hogy a 

klasszikusokat türelemmel kell vizsgálni, és át kell venni mindent, ami a keresztény hit 

erősítésében hasznosítható belőlük.” 48 A görög és a latin egyházatyák eltérő véleményen 

voltak a klasszikus műveltséget illetően. A görög egyházatyák elnézőbbek voltak az ókori 

görög és latin műveltséggel, mint a latinok, akik pogánynak mondtak mindent, ami az 

antikvitásból származott. Tertulianus például gyűlölt mindent, ami pogány volt, 

ugyanakkor a latint szent nyelvnek tartotta49.  

A görög egyházatyák nyelvészeti tevékenysége a szövegvizsgálatokra 

korlátozódott. Az Ószövetség és az Újszövetség szövege nem ugyanabban a korban 

íródott, sokszor fordították és javították, ezért szakszerűen kellett értelmezni. Az 

egyházatyák filológiai vizsgálatokat végeztek, amihez az alexandriai filológusok munkáit 

használták fel. Olyan bibliai szöveget alakítottak ki, amely tökéletesen megfelelt a görög 

nyelv szabályainak. A patrisztikus korszak fontos érdeme a transzlatorikai gondolkodás 

kezdete. Nagy számban készültek fordítások népnyelvekre. A szövegek kanonikus jellege 

miatt megnőtt a pontos fordítás fontossága, valamint a helyes kifejezésmód szükségessége. 

Sophronius Eusebius Hieronymus vagy Szent Jeromos műfordításai a mai napig a 

legjobbaknak számítanak. Szent Jeromos a minél pontosabb fordítások elkészítésének 

érdekében héberül és arámiul is megtanult. Legnagyobb érdeme a fordításról alkotott 

véleménye, ami teljesen eltér az addigi gyakorlattól mondván, hogy a szöveg értelmét 

visszaadó fordítást a szó szerinti elé kell helyezni50.  

Az egyházatyák a nyelvi vizsgálatokkal leginkább a Szentírásban rejtett üzeneteket 

keresték, melyekre a nyelvészeti kutatások is összpontosítottak. A középkori etimológiai 

kutatásokat illetően Sevillai Szent Izidor nevét mindenképpen meg kell említeni. 

Etimologyarum sive originum libri viginti (Magyarázatok vagy származtatások húsz 

könyve) című művében összefoglalja kora egész tudásanyagát. Nyelvészeti szempontból is 

fontos a műve, mivel a szavak eredeztetésével kezdi a fogalmak magyarázatát. Különösen 

                                                 
47 Finánczy 1985:20.p.  
48 Máté 2003:116.p. 
49 Máté 2003:117.p. 
50 Uo. 
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négy szempont vizsgálatát tartotta fontosnak a szavak eredetének és jelentésének 

felderítésében: ok (causa), eredet (origo), megnevezés (denominatio), származtatás 

(derivatio). Aquinói Szent Tamás pedig a szó jelentésének kapcsán az arisztotelészi 

örökségből merítve azt mondja, hogy a szó hangalakját nem a tárgyra kell vonatkoztatni, 

hanem a jelentésre; és ezzel magyarázza, hogy a szavak a fogalmat, az általánost jelzik, és 

nem a tárgyat, az egyedit. A jelentés használatából felismerte a szó jelfunkcióját olyan 

módon, hogy szerinte a szó fogalmát külső és belső értelemben használjuk. 

Megkülönböztette az egyedi kifejezések jelentésmódját az általános kifejezések 

jelentésétől, és azt állította, hogy az általános kifejezések nem nevek (nomina), jelentésük 

nem valamilyen tárgy, hanem azt fejezik ki, hogy az egyedi létezők meghatározott 

csoportjai milyen lényeges, közös sajátosságokkal rendelkeznek.  

A szavak jelentéseinek vizsgálata a középkori nyelvészeket nagyrészt azért 

foglalkoztatta, mert a hitük titkát próbálták megérteni a szent szövegekből. A szent 

szövegek pontos fordítása és az eredeti formájuk megtartása szerfelett fontos volt. A 

pontos fordítás érdekében elkezdték a szavak különböző jelentéseit vizsgálni. Az antik 

grammatikusoktól eltérően a nyelvtant nem csak a normatív, az ars bene loquendi et 

scribendi értelmezés szemszögéből vizsgálták, hanem mint tudományt fogták fel, melynek 

megvannak a maga szigorú törvényei. Elsősorban elméleti, filozófiai, logikai szempontból 

kezdték erőteljesen vizsgálni a nyelvet. 

Donatus51 és Priscianus52 grammatikái, amelyek egészen az újkori 

grammatikográfia korszakáig dominálnak, elsősorban hangtani és morfológiai kérdésekkel 

foglalkoznak. Ez egy olyan megközelítés, amellyel próbálták megvédeni a latin nyelv 

eredeti formáját és hangzását a barbár hatástól53. Az első megjelenésük után ezeket a 

nyelvtanokat számtalanszor újranyomtatták, miközben gyakran sok különböző 

magyarázattal és megjegyzéssel is bővítették őket. Egészen a XVIII. századig a tudósok és 

a művészek a plagizálást és az eredeti mű önkényes kiegészítését inkább elismerésnek 

vélték, mint sértésnek54, ezért az egyes kiadások között óriási eltéréseket látunk, holott 

ugyanazokat a műveket olvassuk. Számos későbbi grammatikus, aki ezekből a 

grammatikákból tanult meg ragozni, és az első stilisztikai ismereteket is ezekből szerezte, a 
                                                 
51 Donatus 1525 
52 Priscianus 1568 
53 A császárkorban a latin nyelv „világnyelv” volt. Nagyon sok országban a hivatal és a közélet nyelvévé 
vált, és az idegen használói helytelen vagy hiányos kiejtéssel úgy hatottak a latin nyelv hanyatlására, mint 
ahogy ma az angol nyelvtudósok is az angol nyelv világszerte való használatából eredően egyfajta 
hanyatlásáról számolnak be, melyről bővebben Randolph Quirk (1982) és David Crystal (2003) munkáiban 
olvashatunk. 
54 Croiset 1994:294–295.p. 
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saját anyanyelvének grammatikáját is Donatusról és Priscianusról mintázta. A 

humanizmusban működő grammatikusok az ún. anticitás elvét55 követték a nyelvtanok 

elkészítésében56. Az antikvitásból származó szövegek eredetisége és romlatlansága a 

humanista nyelvészek számára megadta a lehetőséget arra, hogy a nyelvet és a mű 

tartalmát eredeti formájában ismerjék meg. 

Az, hogy a középkorban kiadott Donatus és Priscianus grammatikákat utánzó 

művekben a szerzők nemcsak a saját megfigyelésükkel egészítették ki az eredeti szöveget, 

hanem gyakran egész paradigmákat fordítottak anyanyelvükre magyarázatokkal együtt, 

egyfajta anyanyelvápolási tendenciának érthető, amit a humanista világszemlélet segített. 

A XV. és XVI. századi Európa minden országában szimultán módon a latin humanista 

kultúra és a nemzeti jellegű monarchiák létrejötte kezdeményezte a nemzeti nyelvek 

tanulmányozását és lejegyzését. A nyelvi normát a klasszikus auctoroknál keresték, azok 

szövegeiben és a latin nyelvről szóló leírásokban, mivel azt tartották eredetinek és 

nyelvileg tökéletesnek57. Egyes humanista tudósok arisztokratikus módon a népnyelveket 

barbár nyelveknek tekintették, mások pedig elfogadták az anyanyelv használatának 

realitását, ezáltal próbálva összehangolni anyanyelvük használatát a tanítási módszerek 

céljával. Ezt igazolta az anyanyelvhasználat gyakorlati szükséglete is, mivel a tudományos 

latin nem volt alkalmas a mindennapi használatra. A humanista értelmiség körében 

egyfajta anyanyelvi kultusz kialakulását is tetten érthetjük, melyet Dante gondolatai a De 

vulgari eloqentia című művében kezdeményeztek: „A kettő között nemesebb a népnyelv 

azért, mert az emberiség először a természetes nyelvet használta, és mert az egész világon 

ezt használják, noha sokféle alakra és szóra bomlott; elsősorban azért (nemesebb), mert 

számunkra természetes a használata, a másiknak létezése inkább természetellenes és 

mesterséges.”58  

A népi nyelvek nyelvtanainak születése a latin grammatikák vulgáris nyelvű 

tolmácsolásának korával kezdődött. A XIII. századtól egyre több olyan Donatus minor59 

                                                 
55 Az „anticitás elve” az antik szövegek romlatlanságára és eredetiségére vonatkozik. A középkori és a 
humanista nyelvészek inkább az eredeti klasszikus latin és görög szöveget használták fel műveikben, mint a 
másolással „romlott” középkori szövegeket.   
56 Pandžić 2005:28.p. 
57 Pandžić 2005:28. 
58 „Harum quoque duarum nobilior est vulgaris: tum quia prima fuit humano generi usitata; tum quia totus 
orbis ipsa perfruitur, licet in diversas prolationes et vocabula sit divisa; tum quia naturalis est nobis, cum 
illa potius artificialis existat.”  (Dante 1998:12)  
59 Donatus Minor vagy Kis Donatus kérdés-válasz formában a beszéd nyolc részéről szól. Donatus Maiorban 
(Minornak a nagytestérében) a nyelvi rendszer minden szintjét feldolgozza, a nyelv alapelemeitől a 
stilisztikáig. Ezeket a gramatikákat az egész középkorban sokan dolgozták fel. A XV. század legtöbbet 
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nyelvtan van, amelyben nemcsak szavakat és paradigmákat fordítanak, hanem egész 

mondatokat is, de ezek még csak a margóra kerültek, vagy a szavak fölé.  

Angliában és Franciaországban kezdetben csak a latin nyelvtan fordításai jelentek 

meg, amelyekből fokozatosan, a margókra vésett megjegyzésekből önalló népnyelvi 

nyelvtanok fognak megszületni. Elsősorban a latin nyelv tanításában használt népnyelv 

ösztönözte e fordítások születését. A latin nyelv tanításában azért használták a népnyelvet, 

mert a tanítóknak jóval könnyebb volt magyarázni a nyelvtani jelenségeket a kezdő 

diákoknak olyan nyelven, amit jól értettek. Melanchton sokat írt a tanítási módszerekről60, 

így a népnyelv használata is sorra került, amikor a tanításból vett konkrét példán 

megmagyarázta a népnyelv szükségességét a latin tanításában, amit Balázs is idézett 

művében: „Praeteritum és supinum használatát úgy tanulhatják meg a legkönnyebben, ha 

figyelembe veszik a megfelelő német igei formák sajátosságait.”61 Német földön heves 

viták folytak arról, hogy használják-e egyáltalán a népnyelvet a tanításban, vagy csak a 

latin legyen a kommunikáció nyelve még kezdő szinten is. Ennek kapcsán Balázs János 

tovább idézi Müllert: „Jobb a rossz latin, mint a jó német.”62 Ebből óriási vita támadt 

német földön a XVII. század elején, melyben Georg Haner hevesen támadta Müllert63, 

ezzel próbálva megvédeni a németet a tanításban és általában a közéletben. Balázstól 

értesülünk arról, hogy Müllertől teljesen ellentés állasponton volt Aventinus, aki a 

közéletben használt olasz nyelvről azt mondja, hogy nem restellte használni a „lingua 

vernaculat”64, mivel az olasz tudósok is ezt teszik. A nemzeti öntudat ápolásától eltekintve 

voltak olyanok is, akik szándékosan nem használták a népnyelvet, mivel munkájukat nem 

tudták volna nemzetközileg elfogadtatni.    

Provanszál szerzők 1240 táján megalkotják anyanyelvük nyelvtanát, mert az udvari 

költészet művelése kellő grammatikai és metrikai ismereteket kívánt. Sokan azonban az 

első vulgáris nyelvtant brit földön keresik65. A Benedek-rendi szerzetes Aelfric 

Grammaticus 1000 körül Donatus és Priscianus nyomán megírta a latin nyelvtant, 

amelynek függelékében található a Glossary (latin-angol szószedet), mely a 

Colloquiummal egészül ki, azaz egy társalgási könyvecskével, mely megkönnyíti a latin 

társalgást. Ez az első ilyen jellegű mű Európa területén. Sok helyen összehasonlította a 
                                                                                                                                                    
kiadott művének számított (Guttenberg kb. 20 különböző változatát nyomtatta). Egészen a XVIII. századig 
alaptankönyvként használtak az iskolákban.  
60 Balázs 1956:374.p. 
61 Balázs 1956:376.p. 
62 Uo. 
63 Balázs 1956:380-382.p. 
64 Balázs 1956:376.p. 
65 Robins 1999 
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latin és az angol nyelvet, rámutatva a két nyelv különbségeire. Számos példán látható, 

hogy Aelfric az angol nyelvre próbálta alkalmazni a latin nyelvtani modellt, például az igei 

módok leírásában. Robins szerint66 éppen ez a munka határozta meg a latin nyelvtani 

rendszerű angol tanítást. Hasonló jelentőségű művet a mai Franciaország területén 

Alexander de Villa Dei is írt, a XII. században fogalmazta meg a Doctrinale puerorum 

című művét, melyet francia földön egészen a XV. századig használtak az iskolában.  

A XIII. századi nyelvtani irodalom jelentős munkája egy walesi nyelvtani munka. 

Szerzője ismeretlen, és egy korábbi izlandi nyelvtan mintájára íródott. Ez a szerző is 

Donatus munkájára alapozta művét, de fonetika területén igen nagy nyelvészeti értékű 

megfigyelésekkel szolgált a későbbi nyelvtanirodalomnak. Az első angol nyelvtan egy 

Linacre nevű szerző tolla alól került ki. Német földön Müller adta ki Donatus latin 

nyelvtanát 1400 körül, amelyben lefordította a latin nyelvtani fogalmakat, és ezzel megadta 

a mai német grammatikai terminológia alapjait. Az ilyen nyelvtanok csak bevezetőül 

szolgáltak a XV. és XVI. században írt kétnyelvű vulgáris nyelvtanoknak.  

Az első vulgáris nyelvtannak Dubois francia tudós Grammatica latino-gallica67 

című művét tekintjük. Már Dubois nyelvtanának címe is bizonyíték arra a névadó mintára, 

amit egészen az egynyelvű népnyelvi grammatikák születéséig láthatunk. Ezek a 

nyelvtanok összehasonlító módszerrel íródtak, amit a mű címe is hangsúlyoz.  

Egy újabb korszak kezdődik a nyelvtanírásban egy Trabalza68 nevű nyelvész által 

készített Regole della lingua Fiorentina című művével. Ezentúl a grammatikusok nemcsak 

az irodalmi (kövyvekben olvasható) nyelv rendszerét próbálják leírni, hanem az élő 

beszédet is igyekeznek szabályozni69. Ez a tendecia már Dantéval, és a természetes nyelv 

megfofalmazásával kezdődött, de csak a XVI. században alakultak ki azok a társadalmi 

viszonyok, amelyekben a népnyelvről alkotott felfogás az ilyen grammatikákat is fel tudta 

dolgozni. Nebrija (spanyol grammatikus) 1498-ban írta az Introductiones Latinae című 

munkáját, melyben a latin szövegeket hosszú magyarázatokkal és számos népnyelvi 

példával egészített ki spanyol nyelven, ami miatt sokan az első spanyol nyelvtannak 

tartják.  

A humanista szemlélet alapfelfogásaiból kiindulva az ember mindennek a mértéke, 

a nyelve pedig meghatározza a helyét a világban. A nyelvről alkotott humanista felfogás 

                                                 
66 Robins 1999:84.p. 
67 Dubois 1999 
68 Trabalza 1525/1908 
69 Fortunio (1516) vagy Bembo (1525) grammatikusok nem az élő nyelvvel foglalkoztak, hanem kizárólag a 
szépirodalmi művek nyelvét tanulmányozták, így Petrarca és Dante nyelvét foglalták rendszerbe. Ezzel a 
grammatika fogalmának ősi felfogásához ragaszkodtak és az anticitás elvét követték.  
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egyfajta előjele volt annak, ami 1789-ben történt Franciaországban, majd a XIX. század 

közepére kiterjedt egész Európára. Annak köszönhetően, hogy a népnyelvet az élet minden 

területén használták, egyre több emberhez el lehetett juttatni az új világszemléletet, ezért 

sokan az anyanyelvüket tudományos és irodalmi művekben is kezdték használni. Azonban 

voltak olyanok is, akik nehezen tudták elfogadni a népnyelvek használatát, barbár70 

nyelveknek nevezve őket. Az anticitás elve nagyon erős volt, és nehezen lehetett tőle 

szabadulni. Az anticitás elve szerint minden, ami új, az romlott és rossz; ami régi, az 

pontos és romlatlan. Az anyanyelv használata a tudományos és irodalmi munkákban azért 

sem volt elfogadható, mert a klasszikus nyelvektől eltérően, nem volt klasszikus mintákra 

épülő nyelvtanuk. Nagyon sok időnek kellett elmúlnia, hogy a nyelvészek végre belássák, 

hogy nem lehet minden nyelvet a latin és a görög nyelvtani modellbe beilleszteni. A 

humanizmusban a népnyelvek értékét a grammatikalizáció lehetőségeivel mérték. A 

népnyelvek szisztematizációjában a latin és a görög nyelvtan volt a mérvadó. Ennek 

párhuzamos elaborációjában a tudósok azt látták be, hogy egyes népnyelvek nem tudnak 

alkalmazkodni a latin nyelvtanhoz. Azokat a nyelveket, amelyek jobban tudtak 

alkalmazkodni, értékesebbnek tartották, és közülük próbálták kiválasztani a közéletben 

használt latin utódját. Az olasz és a francia nyelvészek a saját nyelvüket tartották a 

legalkalmasabbnak a latin szerepének átvételére, de más nyelvek is felvették a harcot 

abban, amit ma „a nyelvek harcának” (γλωττοµαχία) mondunk. Sylvester János, az első 

magyar nyelvtaníró is kivette a részét ebben a harcban, amikor a Grammatica 

Hungarolatinájában megtámadta Melachtont71 a névelőről kimondott gondolatai miatt. 

Melanchton ugyanis azt állította, hogy csak a görögben és a németben van névelő. Ebben a 

részben Sylvester helyesen magyarázza a magyar névelő és a mutató névmás közti 

különbséget, és ezzel próbálja növelni a magyar nyelv fontosságát az európai flektáló és 

latinhoz közelebb álló nyelvekkel szemben.  

 
 
2.1 A grammatikográfia fogalma és a grammatikai művek csoportosítása 

A grammatikográfia vagy a nyelvtanírás a nyelvtanokról szóló tudomány, azok 

megírásának módszertanával, a nyelvi anyag rendszerezésével és a történeti fejlődésük 

                                                 
70 Az ókori Görögországból származik ez a felfogás. A görögök mindenkit, aki nem görögül beszélt, 
barbárnak (βάρβαρος) neveztek, ami görögül idegent, de durvát és műveletlent vagy, ahogy Hérodotosznál 
látjuk, dadogót is jelenthet. 
71 Sylvester 1539/1989:37.p. 
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leírásával foglalkozik. A nyelvtan a nyelvet írja le, annak elemeit, szerkeztési szabályait és 

használatának módjait.  

A nyelvtanirodalom nyelvszemléletét, alapfogalmait és kategóriáit a görög 

grammatikától örökölte. A grammatikográfia vagy a nyelvtanírás folyamata magában 

foglalja a nyelvi anyag gyűjtését, feldolgozását, rendszerezését, és végül mindezen 

kutatások eredményeinek leírását. Ez egy olyan komplex tudomány, amely egy adott nyelv 

elemeit és ezek összeillesztési szabályait írja le, illetve elő. Foglalkozik a nyelv 

hangállományával, szóképzéssel, mondatszerkesztéssel, lexikális anyaggal, és más nyelvi 

jelenségek leírásával. A grammatikográfia kontextusában gyakran a grammatológia 

fogalma is jelentkezik, sokszor szinonimaként, ami teljesen téves szóhasználat. A 

grammatikográfia a grammatika gyakorlati megnyilvánulása, a nyelvtanírás folyamatát és 

ezzel együtt az így létrejövő produktum leírását is jelenti; míg a grammatológia a filozófia 

terminológiai tárházába tartozik. A grammatológia a nyelv leírását a „betűvetés” 

jelenségének magyarázatával indítja, és az írásos vagy kimondott szöveg létrejöttét az 

emberi agy és elme működésével magyarázza. Mindezt számos pszichológiai kutatás 

eredményeinek alkalmazásával egészítik ki, mint például a pszichoanalízissel.72 A 

grammatológia legismertebb kutatója Jacques Derrida francia filozófus. Zvonko Pandžić a 

grammatográfia fogalmát használja73, ami nem felel meg teljesen a grammatikográfia  

fogalmának, mivel ez az elnevezés csak a nyelvantírást jelenti, a nyelvtant elemzését nem 

foglalja magába.  

A grammatika és egyúttal a grammatikográfia elnevezés a görög γράµµα szóból 

ered. Kezdeteiben a horvát grammatikográfia a latin hagyományt követve a görög szót 

használja, majd a XVIII. és XIX. század folyamán tükörfordításban hozza a grammatika 

fogalmát, amint azt a nyelvtani művek címéből is látjuk. Josip Jurin 1793-ban kiadott 

művét Slovkinjanak nevezte el. Egy másik hasonló hangzású fogalom a slovnica, ami 

szintén a horvát slovo-betű szóból ered. Többen is használták, mint például Vjekoslav 

Babukić (Osnova slovnice slavjanske narĕčja ilirskoga), Antun Mažuranić (Slovnica 

Hèrvatska za gimnazije i realne škole), Adolfo Veber Tkalčević (Slovnica hèrvatska za 

srednja učilišta), Lavoslav Fürholzer (Horvatsko-slavonska slovnica za početnike), Fran 

Volarić (Ilirska slovnica za početne učionice), Vinko Pacel (Slovnica jezika Hrvatskoga ili 

Srbskoga), Josip Vitanović (Slovnica hèrvatskoga jezika za nižu realku), Rudolf Strohal 

(Hrvatska slovnica za srednje i nalike im škole). A slovnica fogalom a XIX. század végéig 

                                                 
72 Derrida 1977 
73 Pandžić 2005 
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megmaradt a horvát grammatikográfiában, amikor is a grammatikusok egyre inkább ismét 

a grammatika szót használják műveik címében. Josip Voltić pismenstvo szóval jelölte 

művét, amit a grammatika szó egyfajta fordításának lehet tekinteni74. A legérdekesebb 

nyelvtant jelölő szó a ricsoslovnica, amit Šime Starčević használt 1812-ben kiadott 

munkájában. A ricsoslovnica terminus a horvát riječ (rič-ča-nyelvjárásból, szót jelent) és 

slovo „betű” szavakból állt össze, mellyel Starčević a nyelvtan tárgyán igyekezett 

pontosítani, mivel az addig használt slovnica szó, a görög szó jelentésére alapozva, csak a 

betű fogalmát tartalmazta. Kašić az Institutiones szót választotta nyelvtanának címében, 

ami latinul elrendezést, utasítást és oktatást jelent. Ezzel egyedül neki sikerült a horvát 

grammatikográfiában pontosan megnevezni az iskolai nyelvtanokat, legyen az akár latinul 

is.    

Dionüsziosz Thrax leírja a grammatikai mesterség fogalmát, amit a későbbi 

grammatikák kisebb-nagyobb módosításokkal átvesznek75. Thrax a nyelvtant hasznos 

tevékenységnek, mesterségnek tartja, és lényegét a következőképpen írja le: „A nyelvtan a 

költők és prózaírók általános nyelvhasználatának gyakorlati ismerete. Hat részből áll; 

először: pontos felolvasás, megfelelő figyelemmel a prozódiára; másodszor: a művekben 

található költői kifejezések magyarázata; harmadszor: az elavult szavak és tárgyi 

tudnivalók egyszerű magyarázata; negyedszer: az etimológiák felfedezése; ötödször: 

analogikus szabályszerűségek kidolgozása; és hatodszor: a költői mű értékelése, amely a 

nyelvtan legnemesebb része.”76 Donatusnál a következő meghatározást olvassuk: „Hogyan 

határozzuk meg a grammatika fogalmát? Marcus Fluvius, úgy mint Izidorusz 

meghatározta: A grammatika a helyes beszéd tudománya, eredete és a szabad írások 

alapja.”77 A Donatusnál látott scientia szó jobban megfelel a τεχνή fogalomnak, mint az 

ars, mivel az utóbbi terminus a „művészet” jelentését idézi elő, míg nyelvészeti 

kontextusban elsősorban tudományt jelent. Ma az ars szó az esztétika tudományos 

terminológiájába tartozik. 

A latin nyelv ókorban és középkorban való elterjedésének és az európai iskolákban 

évszázadokon át terjedő ápolásának köszönhetően számos európai nyelv, így a horvát és 

kezdetben a magyar, a nyelvtanírásban a grammatika szót használta a nyelvtanok 

megnevezésére. Ezt a terminust a magyar és a horvát etimológiai szótár latin 

                                                 
74 A pismenstvo a horvát pismo (írás) szóból ered, így a pismenstvo fogalom a grafikus jelrendszer tanulását 
és tanulmányozását jelenti (betűvetés). 
75 Máté 2003:82.p. 
76 Thrax III. sz.:I./1-10.p. 
77 Donatus 1525:6.p. 
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jövevényszónak mondja (gramatika), akárcsak a német (Grammatik), az olasz 

(grammatica), a francia (grammaire), az angol (grammar)78, a spanyol (gramatica), az 

orosz (граммáтика), a norvég (grammatikk), és más rendszeres grammatikográfiával 

rendelkező nyelv, amiből az látható, hogy minden fentebb említett nyelv megőrizte a görög 

alapszót, ráadásul sokan még két –’m’-mel írják, mint az eredeti γραμματική szót. Ezt a 

szóátvételt egyszerűen utánzással lehet magyarázni. Az ókori minták követése, valamint 

azok másolása az adott mű hitelességét is erősítette. Az európai nyelvek grammatikáinak 

szerzői már az iskolákban a klasszikus nyelvek grammatikáit tanulmányozták, és teljesen 

egyértelmű, hogy nyelvtanaik címében és e tudomány meghatározásában meghagyták a 

latin átírásban használt grammatika görög eredetű szót. 

Annak ellenére, hogy Thrax írta meg az első görög nyelvtant, előtte is léteztek a 

nyelvről szóló írások és művek, amelyről egy korábbi grammatikáról szóló meghatározás 

tanúskodik, de ezt csak fordításból ismerjük Marius Victorinus közvetítésével, amit 

Pandžić is idéz művében; „A grammatika olyan mesterség, amely segíti megérteni a 

költőket és történészeket, amely elsősorban megformálja és hagyományhoz igazódva 

irányítja a beszéd formáját.”79 A latin szövegben látott scientia szó a későbbi 

korszakokban a grammatika lényegéről megfogalmazott gondolatokat tükrözi. A scientia 

tudományt jelent, és itt nem a Thrax által meghatározott mesterségre utal, hanem arra a 

tudományra, ami a nyelvet tanulmányozza, és nem csupán leírja. Ezt látjuk az idézet latin 

fordításának tartalmából is, mivel abban a beszéd szabályozásáról szól, de arról is, hogy 

forrásként az irodalmi műveket használja. A tudomány szót Sylvester János is használja a 

grammatika meghatározásában: „Betueruel valo tudomań.”80 Annak ellenére, hogy a 

magyar fordításban a betűről szóló tudománnyal értelmezi a grammatika fogalmát, a latin 

szövegben a grammatikáról a következőket mondja: „A grammatica a helyes beszéd és 

írás mestersége a legkiválóbb szerzőkre, költőkre és szónokokra alapozva.”81 Sylvesternél 

így a scientia és az ars szó is megjelenik a fogalom meghatározásában, ami alapos 

nyelvtudományi ismereteiről tanúskodik, egyben a nyelvi unifikációra is utal, amikor a 

prózaírók és költők nyelvére alapozza nyelvtanát. 

                                                 
78 Az angol nyelvben érdekes, hogy a grammatika (grammar) szó a középkori angol gramer szóból fejlődött 
ki, amit pedig nem a latinból, hanem egy korábbi francia gramair alakból vett át. A francia grammair pedig 
az összes európai nyelvhez hasonlóan latinon keresztül a görögből jött. 
79 „Grammatica est scientia poetas et historicos intellegere, formam praecipue loquendi ad rationem et 
consuetudinem dirigens.” (Pandžić 2005:15) 
80 Sylvester 1539/1989:4.p. 
81 Uo. „Grammatica est ars bene loquendi et scribendi authoritate optimorum poetarum et oratorum 
constans.” 
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A görög iskoláztatási rendszer alapja az írás és olvasás tanulása volt82. A betűk 

pontos felismerését és a hangok ejtését, valamint a pontos artikulációt tartották fontosnak. 

Mivel a tanítási rendszer előre meghatározta ezt a sorrendet, minden görög nyelvtaníró, 

később minden latin és egyúttal minden vulgáris nyelv grammatikaírója is, a betűk 

ismertetésével és a helyes kiejtéssel nyitotta művét. A grammatika szó a nyelvtan 

alapfunkcióját úgy írja le, ahogy ezt a görög oktatási rendszer megkövetelte, és 

betűvetésnek nevezi. Sylvester követi a klasszikus nyelvtanirodalomban megadott tartalmi 

követelményeket, amikor kifejti a grammatika fogalmát és célját: „...a szavak közti 

különbségek, egybeszerkesztésük tudománya. Ehhez szükséges a betűk, szótagok és esetek 

ismerete, a szavak helyesírásának, ejtésének és ragozásának elsajátítása. Mindezt jól meg 

kell tanulnunk, mert különben nem tudunk sem helyesen írni, sem helyesen beszélni. Ezért 

alkották meg a grammatikát, hogy ez legyen a helyes beszédre és írásra tanító mesterünk. 

A grammatika görög szó, latinul literatura volna a megfelelője, magyarul pedig: Betűkről 

való tudomány.”83 Kašić nem is szól a grammatika meghatározásáról.    

Az első európai nyelvtan címét és egyben a grammatika fogalmának lényegét nem 

fogjuk szótárokban megtalálni, nyelvtörténeti munkákban is ritkán kerül elő az a kérdés, 

hogy Thrax miért is nevezte τεχνή-nek nyelvtanát. Arisztotelész Metafizika című művének 

I. könyvében olvashatunk a τεχνή fogalom magyarázatáról, ahol a tudás és a tapasztalat 

közti különbséget magyarázza84. Arisztotelész szerint a tudás és a megértés szempontjából 

a grammatika inkább a mesterség tartományába tartozik, mint csak a tapasztalathoz, mivel 

a mesterség, ami a tudás legfőbb praktikus szintje, magába foglalja mind a tudást, mind a 

tapasztalatot. A tapasztalatból tanuló emberek meg tudják mondani, hogy valami van, de 

nem tudják megmondani, hogy az miért van. Azok, akik meg tudják magyarázni, hogy 

miért van az, ami van, azok nem csak az egyediből indulnak ki, hanem az általánost is 

ismerik, ezért az ő munkájukat mesterségnek, τεχνή-nek mondjuk85. Ha Arisztotelész 

Metafizikájával magyarázzuk a τεχνή pontos jelentését, akkor azt látjuk, hogy 

nyelvtanának címében már Donüsziosz Thrax (Διονύσιος Θρᾷξ) pontosan megadta a 

grammatika fogalmának értelmezését: ez egy olyan mesterség, amelynek segítségével 

                                                 
82

„A nyelvtanokat iskolákban használták, és azok szerkezetükkel az akkori tanítási terveket követték. A helyes 
beszéddel (kiejtés) és írással (betűvetéssel) kezdték, majd a nyelvi elemek alakváltozatait tanulmányozták. 
Mondatszerkeztéssel nem foglalkoztak külön, mivel azokat a nagy művek memorizálásával sajátították el.”  
(Mészáros 2000:18)   
83 Sylvester 1539/1989:3.p. 
84 Antologija 1958:54-55.p. 
85 Uo. 
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valaki elsajátítja az írást és az olvasást, a γραµµατικός pedig egy olyan ember, aki ennek 

tanításához kellő tudással, tapasztalattal és képességgel rendelkezik.  

Arisztotelész részletesebben kidolgozta a nyelvtanról megfogalmazott tényeket úgy, 

hogy szembe állította az ἐμπειρία (latinul scientia „tudomány”) és a τέχνη (latinul: ars 

„mesterség”) fogalmát. A nyelvről megfogalmazott legfontosabb konkluziója az, amit 

majd a szkolasztikus nyelvtanírók, majd később a Port-Royal nyelvészek is átvesznek, 

vagyis hogy a nyelv univerzális természetét az emberi elme működéséből kiindulva írja le: 

„Csakugyan léteznek ezek a hangban, a külső hatások jelképei a gondolatban is... 

mindezek a mindenkiben létező gondolat megnyilvánulásai.”86 A nyelv a gondolkodás 

tükre, a gondolkodás folyamata pedig egyforma minden emberben, és ebből kifolyólag az 

következik, hogy ha különböző nyelvek egy olyan gondolatot írnak le, amely közös 

minden emberben, akkor a nyelvek közti különbség a véletlen kérdése. Egy olyan 

univerzális grammatikai szerkezetet feltételez, amely a nyelvek közti különbséget teszi 

lehetővé. Az ilyen felfogásból kiindulva a szkolasztikus grammatika (és logika) is 

különböző idiómák alapján egyfajta univerzális nyelv kialakításába kezdett bele, és ennek 

legfontosabb jellemzőit próbálta leírni. Az ilyen nyelvészeti gondolkodásból nőtt ki a Port-

Royal nyelvtan is, amelyet Claude Lancelot és Antoine Arnauld dolgoztak ki, és 1660-ban 

adták ki nyomtatásban. 

Ez a felfogás a Port-Royal grammatikával megváltozik, ahol a grammatikát a 

következőképpen értelmezik: „A grammatika a beszéd tudománya.”87 A Port-Royal 

nyelvtannal újabb korszak kezdődik a nyelvtanírásban, amikor a nyelvtanírók nem a 

betűvetést helyezik előtérbe, hanem a beszédet, valamint ennek a megnyilvánulásnak a 

különböző jelenségeit. Ettől kezdve nem az irodalmi nyelv88 volt a nyelvtanok nyelvi 

alapjának forrása, hanem azt kiegészítette a természetes nyelv, és annak megnyilvánulása - 

az élő beszéd.  

A XVII. és a XVIII. század folyamán a Port-Royal nyelvtan hatása nagyobb volt, 

mint Scaliger, Sanctius, Campanella, és mások latin nyelvű munkáié89. Ez a nyelvtan a 

karteziánusi gondolkodást olyan területen alkalmazta, melyet Decartes szinte nem is érint. 

A Port-Royal nyelvtan anyagának feldolgozásában azt látjuk, hogy szerzői a 

                                                 
86 „ ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παϑημάτων σύμβολα ... ταὐτὰ πᾶσι παϑήματα 

τῆς ψυχῆς.” (Antologija 1958:7-33.) 
87 „ „La grammaire est l´art de parler.” (Port-Royal 2000:36) 
88 Az irodalmi nyelv az ókorban és középkorban az irodalmi művek nyelvét jelentette és teljesen kizárta 
magából az élő beszédet. Ekkor az irodalmi művek nyelve a latin nyelv.  
89 Vinja 2000:7.p. 
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humanizmusban és a reneszánszban elterjedt gondolkodási móddal szemben teljesen új 

gondolatok mellé álltak. A karteziánusi gondolkodást magukévá téve Lancelot és Arnauld 

abból indulnak ki, hogy a ratio „irányelv, törvényszerűség” közös minden emberben, és 

természetéből adódóan egyforma mindenkiben. A Port-Royal grammatika az arisztotelészi 

hagyományból és Decartes gondolataiból táplálkozik, az emberi nyelv elemeinek teljes 

mértékben való összeillesztés lehetőségére és az emberi elme logikai alapjaira 

támaszkodva. 

A Port-Royal grammatikában először kezdik elemezni magát a nyelvtant is, mint a 

nyelvészeti gondolkodás produktumát. Szembe állítanak két fogalmat: a grammatikát mint 

mesterséget (ars), és grammatikát mint tudományt (scientia); mindkét álláspont mellett a 

gondolat és a nyelv közti kapcsolatról alkotott véleménnyel érvelnek. A grammatika mint 

tudomány kutatásaiban az emberi nyelv logikájának univerzális jellegéből indul ki. A 

grammatika mint mesterség a nyelvek közti különbségeket kutatja, amelyek Lancelot és 

Arnauld szerint véletlenül alakultak ki. Ezzel a logikai és az impozitív grammatika 

fogalmát vezetik be a nyelvészetbe. A logikai grammatika egyforma minden ember 

számára, és minden nyelvi rendszernek az alapja, míg az impozitív grammatika a 

nyelvhasználat különös és véletlen nyelvi jelenségeinek (akcidenciáknak) a kutatásaival 

foglalkozik.  

A Port-Royal nyelvtan keletkezésének egyik vezérgondolata az anyanyelv és az 

idegen nyelv könnyebb tanulása volt, de nem ez a didaktikai feladat képezte ezen mű 

megírásának kizárólagos motivációját. A Port-Royal nyelvtan eredetisége abban 

mutatkozik meg, hogy a hagyományos nyelvtani módszerekkel, és a szkolasztikus 

nyelvtanírókkal szemben, felülvizsgálta az „új nyelvek” sajátosságait, különös tekintettel a 

francia nyelv sajátosságaira. A karteziánusi gondolkodás, mely a mindenben való kétkedést 

és mindennek a felülvizsgálását jelentette, a Port-Royal grammatika szerves része lett, ez 

pedig teljes mértékben beépült a modern nyelvtanításba is. E grammatika egyrészt a 

karteziánusi gondolkodás produktuma a logika alkalmazása miatt, másrészt pedig a 

középkori gondolkodásból ered, ami a filozófiai grammatikákkal való kapcsolatban 

nyilvánul meg.  

A Port-Royal grammatika legnagyobb érdeme az, hogy egyrészt az anyanyelv 

tanítását szolgálja,  másrészt az idegen nyelvek tanítását is leírja. Lancelot, már a Port-

Royal kiadása előtt, egy latin nyelvtant is írt, majd közvetlenül ezután egyforma felépítésű 

görög, olasz és spanyol nyelvű grammatikát is kiadott. Mindaddig az ilyen fajta 

kézikönyvek nem tettek nagyobb különbséget a tárgynyelv és a közvetítő nyelv között, a 
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példákat pedig idegen nyelven hozták, melyeket szintén idegen nyelven tanultak és 

magyaráztak. Ezt mai szemszögből nagyon nehéz elképzelni. Éppen a Port-Royal 

grammatika az, amely először választja el élesen a tárgynyelvet a metanyelvtől, mivel több 

nyelvet magyaráz egyszerre. A francia nyelvű magyarázatok megadják a nyelvi és 

szerkezeti keretet, ami megkönnyíti a nyelvi jelenségek felsorolásának áttekinthetőségét és 

egyben helyes értelmezését. A nyelv fontossága és értelmezési lehetőségei a 

glottomachia90 elve alapján a nyelveket a következő sorrendben dolgozták fel: francia, 

latin, görög, héber, olasz, spanyol és német. Ez a nyelvtan nem kutatja a francia nyelv 

természetét vagy történetét, hanem minden létező és lehetséges kommunikációs és nyelvi 

rendszert igyekszik leírni, így a francia nyelv itt csak egy példa a sok közül.   

A szinkronikus vagy diakronikus megközelítés teljesen kimarad a Port-Royalból, 

mivel az idő nyelvészeti doménje marginális jelentésű az abszolút törvények leírásában, 

amilyenre a nyelvtan szerzői törekszenek. Az ilyen abszolút törvények változtathatalanok 

és állandóak, nem azért, mert az időn kívül léteznek, hanem azért, mert a 

szinkrónia/diakrónia ellentéten teljesen kívül állnak, és az idővel történő változások nem 

tudnak hatni rájuk.  

A Port-Royal grammatikának nemcsak történelmi, hanem nyelvtudomány-történeti 

szempontból is óriási az értéke. Az európai általános nyelvészet elméleti alapjait adta meg, 

majd meghatározta a glottodidaktikai módszereket egészen a XX. századig. Chomsky 

szerint éppen a Port-Royal grammatika szolgált alapul a transzformációs és generatív 

nyelvtan nyelvészeti elméletének, mivel a nyelv felszíni szerkezete mellett figyelembe 

vette annak mélyebb működését is, mely az emberi elmében történik. Noam Chomsky a 

következőt mondja a Port-Royal nyelvtanról: „Sok szempont alapján, teljesen helyesnek 

tűnik nekem az, hogy a generatív-transzformációs elmélet -ahogy e műben is ez látszik 

kibontakozni- lényegében egy kibővített és modern változata a Port-Royalban látott 

elméletnek.”91 

Kašić teljesen kihagyta művéből a grammatika meghatározását, mivel 

grammatikájához felhasznált művekben sem látunk ilyet. Egyedi nyelvtanírási 

módszerének köszönhetően Kašić volt az, aki bizonyította tudományos önállóságát az 

ókori és a humanista grammatikusokkal szemben. Azt, hogy Kašić nyelvtanából hiányzik a 

grammatika meghatározása, azzal is magyarázható, hogy az Institutionum linguae Illyricae 

                                                 
90 A glottomachia (a nyelvek harca) elvei alapján.   
91 „In many respects, it seems to me quite accurate, then, to regard the theory of transformational generative 
grammar, as it is developing in current work, as essentially a modern and more explicit version of the Port-
Royal theory” (Chomsky 1966:37–38)  
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csupán nyelvtanulási célokat szolgált. A horvát nyelv alapjait tanuló diákok számára nem 

volt szükséges a grammatika mivoltjáról elgondolkodni.   

 

 

2.2 A grammatikográfia periodizációja és alapfogalmai 

 

Nyelvészettörténeti szempontból a grammatikográfiában két szempont alapján három 

korszakot lehet megkülönböztetni. Az első szempont a grammatikák keletkezésének idejét, 

a másik a grammatikák szerkezetét, stílusát és nyelvhasználatát veszi alapul. Az  utóbbit a 

vulgáris nyelvtanokra alkalmazzuk.     

A nyelvtudomány-történet a grammatikográfiában két nagy korszakot különböztet meg: 

a nyelvészet előtti nyelvtanok korszaka és az igazi tudományos nyelvtanok korszaka. Az 

első korszakban írott nyelvtanokat a nyelvészek nagy része nem tudományos 

nyelvtanoknak tartja. Ezek általában az ókori és középkori latin és görög grammatikák, de 

a humanizmusban írott népnyelvi grammatikák (más néven vulgáris nyelvtanok) is ide 

tartoznak. Balázs János a hagyományos vulgáris nyelvtanokat három korszakba sorolja92; 

a) a latin grammatikák vulgáris nyelvű tolmácsolásának kora; 

b) a kétnyelvű grammatikák kora (latin és népnyelven írt grammatikák);  

c) az önálló nemzeti nyelvtanok megalkotásának kora. 

Nyomárkay István93 Helmut Jachnow nyomán a tárgynyelv, a metanyelv és a 

grammatikai modell szempontjából nyolc típust különböztet meg. Ezek a következők: 

1. anyanyelvi nyelvtan, anyanyelven írva, a tárgynyelvre kialakított modell 

alkalmazásával, 

2. anyanyelvi nyelvtan, anyanyelven írva, nem a tárgynyelvre kialakított modell 

alkalmazásával, 

3. nem anyanyelvi nyelvtan, nem anyanyelven írva, a tárgynyelvre kialakított modell 

alkalmazásával, 

4. nem anyanyelvi nyelvtan, nem anyanyelven írva, nem a tárgynyelvre kialakított 

modell alkalmazásával, 

5. anyanyelvi nyelvtan, nem anyanyelven írva, a tárgynyelvre kialakított modell 

alkalmazásával, 

                                                 
92 Balázs János 1956:369.p.  
93 Nyomárkay 2002:8.p. 
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6. anyanyelvi nyelvtan, nem anyanyelven írva, nem a tárgynyelvre kialakított modell 

alkalmazásával, 

7. nem anyanyelvi nyelvtan, anyanyelven írva, a tárgynyelvre kialakított modell 

alkalmazásával, 

8. nem anyanyelvi nyelvtan, anyanyelven írva, nem a tárgynyelvre kialakított modell 

alkalmazásával.  

Aszerint, hogy egy nyelvtani munkában milyen megközelítéssel dolgozzák fel a nyelvi 

szinteket, hat nyelvtanfajtát különböztetünk meg94:  

Leíró nyelvtan. A nyelvben használt grammatikai szerkezeteket írja le anélkül, hogy 

társadalmi megítélésükről bármilyen értékelő véleményt mondana. Ezek a grammatikák 

megszokottak a nyelvészetben, ahol elfogadott gyakorlat, hogy tanulmányozzák egy 

beszélt vagy írott anyag korpuszát, és részletesen leírják az abban található alakokat.  

Pedagógiai nyelvtan. Kifejezetten idegen nyelvek oktatására vagy az anyanyelv 

ismeretének elmélyítésére készül. Az ilyen „tanító grammatikák” használata elterjedt az 

iskolákban, olyannyira, hogy sokak számára a „grammatika” kifejezésnek csak egy 

jelentése van: nyelvtankönyv.   

Preskriptív nyelvtan. Azokra a szerkezetekre összpontosít, amelyekkel kapcsolatban a 

nyelvhasználat megosztott, s rögzíti azokat a szabályokat, melyek a társadalmilag 

elfogadott helyes nyelvhasználatot szabályozzák. Ezeknek a nyelvtanoknak meghatározó 

befolyásuk volt a nyelvről való gondolkodásra a XVIII. és XIX. századi Amerikában és 

Európában. Hatásuk ma is érezhető a széles körben elérhető nyelvhasználati 

kézikönyvekben.  

Referencia nyelvtan. A lehető legátfogóbb leírásra törekszik, s így kézikönyvként 

használhatják, akiket a nyelvtani tények rögzítése érdekel, nagyon hasonlóan ahhoz, 

ahogyan egy szótárt is használunk.  

Elméleti nyelvtan. Az egyes nyelvek tanulmányozásán túlmutatva próbálja meghatározni, 

milyen elméleti konstukciókra van szükség a grammatikai elemzéshez, s ezek miként 

alkalmazhatók következetesen az emberi nyelv vizsgálatában. Az ilyen munkáknak fontos 

szerepük van a nyelvi univerzálék tanulmányozásában. 

Hagyományos nyelvtan. A kifejezést gyakran azon különféle nézetek és módszerek 

összefoglaló elemzésére használják, amelyek a nyelvtudomány megjelenése előtt 

jellemezték a grammatikai kutatásokat. Ez a tradíció több, mint 2000 éves, és olyan 

                                                 
94 Crystal 2003:118.p. 



31 
 

szerzők művei fémjelzik, mint a klasszikus görög és római grammatikusok, reneszánsz 

írók és a XVIII. századi preskriptív grammatikusok. Nagyon nehéz általánosításokat tenni 

ennyire különböző megközelítésekről, a nyelvészek általában mégis pejoratív értelemben, 

egy tudománytalan megközelítéssel azonosítva használják a kifejezést, mely a nyelveket a 

latin alapján elemezi, keveset törődve a tapasztalati tényekkel. A modern nyelvészet sok 

fogalma megtalálható azonban ezekben a korai írásokban, s a nyelvészeti fogalmak 

történetének részeként mostanában megújult érdeklődés mutatkozik a hagyományos 

grammatika iránt. 

A fentieket ki lehet egészíteni a logikai nyelvtan fogalmával, mint amilyen a Port-

Royal nyelvtan, és az impozitív nyelvtannal, ami a nyelvhasználat különös és véletlen 

nyelvi jelenségeinek kutatásával foglalkozik. 

Ezeket a felosztásokat kiegészíteném a tudományos és iskolai grammatikákra való 

felosztással, amely a nyelvtan megírásának céljára vonatkozik. A tudományos 

nyelvtanokat és nyelvészeti elemzéseket fordítók készítették, akik a nyelvet analitikus 

módon észlelték. Ezekből gyakran hiányoznak a rendszerezett paradigmák, 

példamondatok, a kivételeket pedig hosszan magyarázzák. Az ilyen nyelvtanokban a 

szavak, mondatszerkezetek és mondatok jelentése kerül előtérbe.   

Az iskolai nyelvtanokat gyakran tanárok írták. Az ilyen nyelvtanokat a rendszerezett 

paradigmák és a kivételek bővebb magyarázata jellemzi. Ezekben a használaton alapuló 

tanulási módszert javasolják, mint a nyelvelsajátítás leghatékonyabb módszerét. Gyakran 

több példát is látunk egy nyelvtani jelenség leírására, példamondatokba helyezik a 

szavakat, és sok helyen a tanulók részére tanulással kapcsolatos tanácsokat, illetve a 

tanárok részére tanítási módszereket, valamint különböző, tanításban alkalmazható 

javaslatokat látunk. Az ilyen fajta felosztás csak a hagyományos nyelvtanokra 

alkalmazható, mivel ma már, az imént felsorolt két nyelvtani típuson belül, több altípust is 

meg lehet különböztetni bizonyos kritériumok alapján.  

 

 

2.3 A nemzeti nyelvtanok születésének körülményei  

 

A XV. és a XVI. században történt események civilizációnkban jelentős változásokat 

hoztak az ember mindennapi életében. Még lehetett érezni a reneszánsz és az 

emberközpontú szemlélet hatását a különböző művészeti stílusok kialakulásának, a nagy 

találmányoknak, és a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően. A XV. században találták fel 
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a könyvnyomtatást, először feszültek meg a vitorlák az Új Világ felé, a falakról görög 

istenek és félistenek mosolyogtak, 165 év után befejezték a monumentális firenzi 

katedrálist, először rajzolták le az ejtőernyőt, és az emberi testbe is beleláttak. Míg Európa 

csodálkozott a krumplin, a kukoricán és a paprikán, a XVI. századi nagy uralkodócsaládok 

megerősítették helyüket a történelemben - legtöbbször az egyház segítségével. Az ilyen 

életmód állandó és rendszeres pénzforrást  követelt meg, ami az Új Világban való 

gyarmatok alapításához vezetett. Voltak olyan uralkodók is, akik éppen az egyházzal 

folytatott viták következtében lettek ismertek, mint például az angol VIII. Henrik, aki saját 

érdekeit védve új egyházat alapított. Az ilyen és hasonló eseményeknek a természetes és 

logikus következménye a reformáció. Luther Márton 1517-ben -elsősorban az egyház 

túlságos fényűzése miatt- kihirdette 95 tézisét. A katolikus egyház reformációjának képzelt 

mozgalom ellenállássá alakult át, s új hitvallás kialakulásához vezetett. Mivel néhány 

európai uralkodó és számos előkelőség is elfogadta az egyház megreformálásának 

gondolatát, a reformációt nem lehetett csak úgy eltörölni vagy minden protestáns embert az 

Új Világba száműzni. A katolikus egyház erős ellenreformációval indult a protestantizmus 

ellen, az egyházvezetők a tridenti zsinaton gyűltek össze, hogy egységesen lépjenek fel a 

terjedő reformációval szemben. Ezen összejövetel eredményekképen olyan katolikus 

restauráció vette kezdetét, amely stílusában nem nagyon különbözött a reformációtól, s a 

kor nyelvpolitikáját is meghatározta. 

A XVI. század nevelési rendszerére két eszmeáramlat hatott: a humanizmus és a 

reformáció. A két eszmevilág két különböző pedagógiát hozott létre, és e kettő idővel 

mélyen hatott egymásra, melynek eredményeként később egy újabb praktikus, 

emberközpontú nevelési módszer alakult ki. Kezdetben a reformáció hívei nem nézték jó 

szemmel a humanista ideálok terjedését, mivel a Biblia részletes tanulmányozását nem 

látták összeegyezthetőnek a „pogány” tudományokkal és az irodalmi művek elemzésével. 

Később viszont maga a reformáció lett a humanista eszmék terjesztője. Ennek 

következtében módosult a városi-plébániai iskolákban oktatott tananyag: a humanista 

műveltség nem volt többé öncélú, az új hit szövetségesévé vált. A nevelés-oktatás végső 

célja az őszintén átélt, bensőséges vallásosság, a „pietas” kialakítása lett, ennek vált 

eszközévé a humanista műveltség.       

A „katolikus reneszánsz” legfőbb képviselője a Loyola Ignác által 1534-ben 

alapított jezsuita szerzetesrend lett. Céljuk az volt, hogy visszahódítsák a katolikus 

egyháztól eltávolodott tömeget. Az ellenreformáció élharcosai mindenütt a jezsuiták 

voltak, főként a katolikus vallású országokban, a mai Spanyolországban, 
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Franciaországban, Olaszországban, vagy az egykori Habsburg Birodalomban. A katolikus 

eszmevilágtól eltávolodott híveket az iskolákon és a célzottan kidolgozott oktatási 

rendszeren keresztül próbálták visszatéríteni. Kezdetben minden iskolájuk más és más 

tanítási terv alapján dolgozott, 1599-ben viszont egy egységes tantervet dolgoztak ki, 

amelyet egész Európára ki akarták terjeszteni. Az említett  tantervet, teljes néven Ratio 

atque Institutio studiorum Societate Iesu95 a mai napig alkalmazzák a jezsuita iskolálban: 

ez a Ratio studiorumként ismert tanterv. A ma működő jezsuita iskolák még mindig -

kissebb-nagyobb módósításokkal- alkalmazzák a Ratiot tantervük kidolgozásában.  

A protestáns iskolákban nem volt szigorúan elválasztva a tanulási szint és a tanuló 

kora, amire ellenben a jezsuiták igen nagy figyelmet fordítottak. A protestánsoknál két 

szinten működött az oktatás: gimnáziumi és akadémiai szinten. Az ilyen egységes vertikum 

azt tette lehetővé, hogy a protestánsoknál az akadémiai tagozat nagydiákjai segédtanítóként 

közreműködjenek az elemi osztályok oktatásában, míg a jezsuiták minden osztály élére 

felnőtt pedagógust állítottak. A protestánsok egészen a XIX. századig nem szerveztek 

külön tanárképzést, ellenben a katolikusok külön képzőkben foglalkoztak a középiskolai 

tanári pályára készülőkkel, akiket repetenseknek „ismétlőknek” 96 hívtak. Ezek az iskolák 

saját pénzükből tartották fen magukat, így a szülőnek fizetnie kellett gyermeke oktatásáért. 

Mivel mégis egyházi iskolákról volt szó, szegényebb diákok is bekerülhettek, ha kiváló 

tanulónak mutatkoztak az elemi iskolába, illetve ha papi pályára készültek97.  

Horvátország a reformáció és az ellenreformáció idején az Oszmán Birodalom 

része volt. Ebből a helyzetből következett, hogy a horvátokat a reformáció nem nagyon 

érintette, ellenben az oszmán keleti kultúra az élet minden területére behatolt98
, ezért a 

katolikus egyház vezetősége legalább olyan fontosnak tartotta az Oszmán Birodalom 

érintette településeken a jezsuiták misszionárius műkődését, mint a reformáció elleni 

harcot. Ahogy a reformáció kezdeményezte és erősen hangsúlyozta a népnyelv hivatalos 

használatát, a jezsuiták is elkezdték a népnyelvet tanulmányozni, illetve beépíteni a 

tantervbe: például a horvátok között működő papoktól elvárták a horvát nyelvtudást. Erre a 

                                                 
95„  Jézus Társasága iskoláinak tanulmányi rendszere és szabályzata”. 
96 Mészáros-Pukányszky-Németh 2000:85.p. 
97 Az első horvát nyelvtan szerzője, Bartol Kašić is kiváló tanulmányi eredményének köszönhetően került be 
a jezsuita rend iskoláiba. 
98 Erről számos irodalmi mű is tanúskodik, legjobb példa a Matija Antun Reljković írta Satir iliti divji čovik 
(Szatír, avagy a vad ember), amelyben a mindennapi élet vallásos, öltözködési és étkezési szokásain kívül a 
szerző a horvát nyelv idegen (török) hatását is bemutatja, s egyúttal a nyelv romlásáról is beszél.   
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célra alapították az Illír Kollégiumot99 Rómában, ahol a választott tantárgyak között a 

horvát nyelv is szerepelt. A Claudius Aquaviva vezetésével kidolgozott Ratio Studiorum 

szerint a latin nyelv tanulmányozása központi helyre került. Ez a tény megtéveszthető 

lehet, ha figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy éppen a jezsuiták kezdeményezték több 

népnyelv grammatikai redszerezését (grammatika és szótár megírása), és erősen 

támogatták ezek tanulását. Ennek gyakorlati oka is volt, mivel a XV. század végén és a 

XVI. század elején a jezsuita rend tagjai már szerte a világon működtek. Jezsuiták voltak 

az elsők, akik elkezdték tanulmányozni az addig ismeretlen nyelveket, így jezsuita volt 

például Lorenzo Hervas Y Panduro, akit az összehasonlító nyelvészet egyik nagy alakjának 

tartunk. Panduro figyelmesen összegyűjtött anyagát Wilhelm von Humboldt is 

tanulmányozta.  

Dubrovniki Marin Temparica Aquavivához intézett levelében panaszkodik az 

Oszmán Birodalomban élő népek rossz helyzetére, és kéri a generalistól, hogy népnyelven 

beszélő papokat küldjön Dubrovnikba. Hozzátette azt is, hogy nagy szükség lenne egy 

nyelvtanra és egy szótárra, ezért kéri Aquavivát, hogy keressen ezek megírására alkalmas 

embereket. Aquaviva azonnal intézkedett, és jezsuita körökben megrendelt egy kérdőívet, 

amely mindössze egyetlen kérdésből állt: a rend tagjai melyik szláv nyelv ismeretét tartják 

a legalkalmasabbnak a többi szláv nyelv megértése és megtanulása szempontjából. A 

kérdőív eredménye az lett, hogy a horvát az a szláv nyelv, amelyet a római kollégiumban 

tanítani kellene.  

Az Illír Kollégium 1599-ben nyitotta meg kapuit tanárai és diákjai számára. Ekkor 

a római kollégium folyósóján egy új tanárral lehetett találkozni, aki egyszersmind poéta és 

nagy nyelvész is volt. Négy évvel a Kollégium megnyítása előtt már elkészítette szótárát, 

melynek alapja az a kis szótár volt, amelyet Rómába érkezésekor személyes értékei közé 

konverzációs kézikönyvként jegyeztek be. Ő maga állította össze az említett könyvecskét 

még otthon Rómába készülve. Mindezekről tudtak a felettesei, és természetesen, miután 

tanárrá nevezték ki, éppen ezt a fiatal tanárt bízták meg a horvát nyelv grammatikájának 

megírásával. A neve Bartol Kašić volt, aki horvát földön született, és kiváló nyelvérzékéről  

volt ismert. Várható volt, hogy a rend előljárói éppen Kašićot választotják az Illír 

Kollégium vezetőjének. A kollégiumban működő szemináriumok részére Kašić írta meg az 

első horvát nyelvtant Institutionum linguae Illyricae címen. Művében megadta azon 

                                                 
99 A jezsuita kollégiumoknak az volt a feladata, hogy a fiataloknak a kötelező programon kívül valamint 
annak ismétlésén túl más ismereteket is nyújtson, mint például retorika, fordítástudomány, nyelvek (héber 
vagy görög vagy egy népnyelv).  
 



35 
 

próbálkozások első megoldásait, melyek a horvát nyelv egységesítésével voltak 

kapcsolatosak. Először beszélt a horvát nyelv nyelvjárásokra való tagolódásáról, valamint 

egységes írásrendszert próbált létrehozni, mely szerint úgy olvastak, ahogy írták100. 

Kašiccsal kezdődik a horvát grammatikográfia története, és évszázadokon keresztül 

az ő munkája fogja befolyásolni a horvát grammatikusok munkáit. Mielőtt belekezdenék az 

első horvát grammatika részeletes elemzésébe, fontosnak tartom a horvát nyelv 

egységesítésre irányuló törekvéseket is röviden bemutatni, továbbá felvázolni Kašić 

művének hatását az említett nyelvi mozgalmakban.    

  

2.3.1 A nyelvi egységre való törekvések és a hagyományos horvát grammatikográfia 

rövid áttekintése   

 

Ha egy országban több dialektust is használnak (ahogyan a XVI. századi horvát területeken 

is), akkor ez a helyzet megköveteli, hogy az egyiküket normaként a többi fölé emeljék. Ez 

egy olyan dialektus, amelyiken már születtek irodalmi vagy nyelvészeti művek, illetve már 

olyan széles körben elterjedt, hogy normaként könnyen el lehet fogadtatni a beszélők 

többségével. Ezt fejleszteni és rendszerezni kell, hogy eleget tegyen a vele szemben állított 

országos és nemzetközi kommunikációs követelményeinek. Ha a nyelv korábban csak 

beszélt formában létezett, vagy az ezen a nyelven született művek leírásához szokatlan 

írásrendszert használtak, akkor megfelelő ábécét kell kidolgozni számára helyesírási és 

központozási szabályokkal együtt. A horvátok lakta területen nem volt kérdéses az ábécé 

kiválasztása. Évszázadokon keresztül a horvátok három írást használtak: először latin 

betűkkel írtak, ezután glagolita írással, melyet a cirill írás váltott fel, majd ismét 

visszatértek a latin írásra. Ahogy terjedt a keresztény tanítás, és elérte azt a szintet, amikor 

népnyelven hangoztak el a prédikációk, a latin írás maradt meg a horvátok körében. A 

nyelvi egységesítésben a legelső feladat rendszerint a helyes és egységes kiejtés 

megállapítása, a nyelvtan és a szókincs kodifikációja, azért, hogy egyáltalán fel lehessen 

állítani a standard nyelvhasználat normáit. Ez különösen akkor érvényes, ha sok, egymástól 

jelentősen eltérő helyi nyelvváltozat van használatban. Az ilyen egységesített nyelv 

normaként való elterjesztését idővel rendszerint egy hivatalos testület, vagy preskriptív 

nyelvtanok, szótárak és nyelvhasználati kézikönyvek segítik. Mielőtt nyelvtanát és szótárát 

                                                 
100 A horvát grammatikográfia az úgy írd, ahogy mondod, és úgy olvasd, ahogy leírtad híres mondást sokáig 
Vuk Stefanović Karadžić szerb grammatikus találmányának tartotta, holott már Kašić nyelvtanának 
megjelenése óta létezik ez a gondolat a horvát grammatikográfiában.   
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készíteni kezdte volna, Kašićnak először egységesítenie kellett az általa ismert nyelvet. 

Nehéz elképzelni, hogy a Kašić által elkezdett nyelvi egységesítés a véletlen műve lett 

volna, ahogy az sem valószínű, hogy e nagy feladatnak ne lett volna tudatában. A jezsuiták 

a népnyelv használatát a társadalmi élet minden szintjén erősen támogatták, de 

alkalmazását legfőképpen a vallási életben tartották fontosnak. A protestáns hittérítők, 

éppen a szertartásokban használt népnyelveknek köszönhetően, még jobban közeledtek 

„nyájukhoz”. A jezsuiták ezt nagyon jól tudták, ahogyan azt is, hogy csak ugyanezzel az 

eszközzel tudnak „védekezni” a protestánsokkal szemben. Több nyelvnek az 

egységesítését és rendszerezését is a jezsuiták kezdték, és ők voltak az első népnyelvi 

grammatikák és szótárak szerzői. A protestánsok inkább fordítottak, és az élő nyelvre 

koncentráltak; miközben a jezsuita papok az írott nyelvre, valamint a standardizált nyelv 

tanulásának fontosságára helyezték a hangsúlyt. Gyakran azt lehet hallani a jezsuita 

rendről, hogy ők az iskolázott emberek rendje, és a mai napig több országban lehet még 

olyan iskolákat és egyetemeket találni, amelyeket jezsuiták vezetnek. A Ratio végleges 

megfogalmazása óta a jezsuiták nem csak iskolákat alapítottak és vezették azokat, hanem a 

tanításhoz szükséges kézikönyveket is készítettek. Kašić nagyon jól tudta, hogy az ő 

nyelvtana nem csak a növendékek számára lesz hasznos, hanem ez lesz az első olyan mű a 

horvát nyelvről, amelyben először megadják a nyelvi normát, és ezt olyan formában 

közlik, hogy az elfogadható legyen az oktatásban és a közéletben egyaránt. 

Grammatikájának bevezetőjében is találunk olyan gondolatokat, amelyek ezt bizonyítják: 

„És a többi szomszédos népet hanyagolják, akik az apai keresztény hitnek a nevét 

meghagyták, csakis azért, mert nem tudják, hogy mit kell tanulni és csinálni, az őseik 

tekitélyét és ékességét veszítve, mint a műveletlen fákat, melyek idővel gyümölcs nélkül 

maradnak. Ezért én, amennyire az idő megengedte, próbáltam e nyelv szabályait 

összegyűjteni nyolc részben és feldolgozni azokat megfelelő módszerrel, hogy azok, akik 

vállalkoznak e nyelv tanulására, minél könnyebben és gyorsabban eljussanak a megadott 

célhoz.”101 Erről bővebben olvashatunk az önéletrajzában a Szerémségről szóló részben102.      

                                                 
101 „Nationes alie propè finitimae deserantur, quae Christianae, atque avitae religionis nomen retinentes ob 
unam rerum cognoscendarum ignorationem à maiorum suorum dignitate, splendoreque degenerent; ac 
tanquam incultae arbores paulatim sylvescentes, infructuosae reddantur. Quapropter, quoad per temporis 
angustias licuit, linguae huius de octo partibus orationis praecepta colligere, ac certa quadam via 
rationeque tractare sum conatus: quo facilius, ac celerius possint eò, quò intendunt, qui eius perdiscendae 
sunt cupidi, pervenire” (Kašić 1604/2002:10-11) 
102 Kašić 1999:61.p. 
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A horvát nyelv unifikációjával először a protestáns írók és fordítók próbálkoztak. 

Franičević írja103 Vergerijról és Trubarról, hogy ők egy olyan nyelvet javasoltak a 

protestáns művek írására és fordítására, ami „obćeni, i razumni hrvatski jezik (általános és 

érthető horvát nyelv)” lenne, hogy minden horvát területen könnyen és érthetően lehessen 

terjeszteni az új tanítást. A glagolita kultúra hagyománya és a ča-horvát élő nyelv hatása 

jelentős ebben a korban. Konzul Dalmatin és más protestáns fordítók a nyelvüket a 

tengermelléki ča-horvát nyelvváltozatra alapozták. A horvát tartományokban a protestáns 

szövegek nyelvi egységesítésének tendenciája a horvát lexikális anyag gazdagítását 

jelentette; számos szinonimát és lexikális innovációt vezettek be. Mégis a nyelvi unifikáció 

területén nem értek el nagyobb eredményeket, mivel -szerzőtől függően- más és más népi 

nyelvváltozatra, valamint a glagolita irodalom hagyományára  alapozták műveiket104.       

A horvát nyelv egységesítése a kezdetektől fogva nehéz feladatnak bizonyult, mivel 

a horvát nyelv három nyelvjárásra tagolódik. A nyelvi unifikáció folyamata Kašićtól és az 

ő nyelvtanától követhető. Művében több helyen is utal arra, hogy a horvátok által lakta 

területen három különböző nyelvjárást lehet hallani. Kašić mind a három nyelvjárást 

egyenrangúnak tartja, amint azt a névszók ragozási példáiból láthatjuk, amikor is 

párhuzomosan a ča- és a što-horvát példákat hozza. A ča-horvát példák az első helyen 

szerepelnek: gòlubov, vìtrov, vrimên, zlatóv, voyvód, második helyen pedig a što-horvát 

példák vannak: golubâ, vitarâ, vriménâ, zlatâ, voyvóda105. Ő csupán elindította azt a 

folyamatot, amit a horvát grammatikusok egészen a XIX. század végéig szem előtt 

tartottak, amikor keresték a megfelelő megoldást arra, hogy melyik nyelvjárásra alapozzák 

nyelvtanaikat.  

A horvát nyelv unifikációjára való törekvés legérdekesebb állomása, és egyben 

Kašić elképzelésének folytatása, az ozalji kör működése. Az ozalji körhöz számos költő, 

politikus és előkelő családokból származó értelmiség tartozott, akik írásban és szóban 

együttesen használták a három horvát nyelvjárást. Ez a próbálkozás az ozalji kör 

működésére szorítkozott, amelynek teljes megszűnése a Zrínyi-Frangepán összeesküvéssel 

következett be.    

Részben már Kašić megadta a megoldást arra a nagy kérdésre, hogy melyik 

nyelvjárásra kellene alapozni az egységes horvát nyelvet, azzal, hogy a što-nyelvjárásra 

alapozta az Institutiones anyagának nagy részét, gyakran eltekintve a ča-nyelvjárástól, ami 

                                                 
103 Franičević 1974:165.p. 
104 Franičević 1974:166.p. 
105 Kašić 1604/2002:27, 28, 33, 34, 38.p.  
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sokkal közelebb állt hozzá. A horvát što-nyelvjárás választása a horvát irodalom 

ismeretéből fakad: hiszen Kašić tanulmányai alatt nagyon jó költőnek is bizonyult.  Tanárai 

irányították ebbe az irányba, melyről önéletrajzában így ír: „Amikor Bernadio Stefan atya 

észrevette tanulója kiváltságát a poétikában, azonnal adott neki egy rövid témát, hogy 

minél előbb írjon egy heroikus stílusú verset...A fiatal költő nagy kedvvel fogadta a kiváló 

professzor feladatát. A vers rendkívül kedvelt volt szerző-költő, valamint tanára 

részére...Az infirma osztályról (legalsóbb osztály) tartott konzultációjának...új 

ülésén...Bartol Kašić dalmátot, akkor új rektornak választották meg, STEFANIO atya 

minden ellenkezése ellenére.” 106 Az idézetből látható, hogy Kašić nagyon érdeklődött az 

irodalom iránt, melynek tanulmányozása a kezdő osztály részére írt grammatikájának 

megírásakor igen hasznosnak bizonyult. Ljiljana Kolenić modja: „Az első horvát nyelvtan, 

amelyet a Pág-szigetéről származó Bartol Kašić írt, számos horvát nyelven ča- és što-

nyelvjárás szerinti stilizációban írott szövegek után következett.”107  

A grammatikájában használt što-nyelvjárást nem véletlenül választotta, hiszen 

költőként ismerte a horvát irodalmi alkotásokat is, amelyekben láthatta, hogy éppen a što- 

és a ča-nyelvjárásban íródott a horvát szépirodalmi művek legnagyobb része. Ez egyrészt a 

dubrovniki irodalom dominációjának köszönhető, másrészt az első horvát nyelvtan 

megírása előtt a protestánsok is használták közös nyelvjárásként a što-nyelvjárást. 

Mindezek ellenére mégis a ferencesek és a jezsuiták irodalmi tevékenységének 

köszönhető, hogy a što-nyelvjárás kezdett hatni az irodalmi művekben használt nyelvre. 

Darija Gabrić-Bagarić ezt a nyelvi jelenséget a következőkkel magyarázza: „A dalmát és a 

szlavón što-nyelvjárásban írt művekre az jellemző, hogy a boszniai ferencesek irodalmi 

hagyományából nőtt ki, így a nyelvhasználatot is a boszniai ferencesek koinéjéből vették. 

Ennek köszönhetően, a boszniai ferencesek nyelve annak a nyelvi hagyománynak az alapja 

lett, amelyből később a modern horvát nyelv kinőtt.” 108 Kašić is ismerte a glagolita 

hagyományt, melynek régisége és tekintélye mérvadó tényezőnek bizonyult Kašić 

nyelvtana nyelvi alapjának kiválasztásában.    

                                                 
106 „Kad je o. Bernardin Stefonio vidio um svoga učenika u poetici, odmah mu je dao kratku temu i odredio 
da što prije napiše poemu u herojskom stilu…Novi pjesnik rado je poslušao izvrsnog učitelja u poeziji. 
Pjesma je bila sastavljaču-pjesniku kao i učitelju veoma draga, ugodna te krasna…Na konzultaciji za razred 
infimu (najniži) … na novoj sjednici predložen je i izabran … Bartol Kašić, Dalmatinac, tada novi rektor, 
unatoč protivljenju magistra o. STEFONIJA, ali uzalud.” (Kašić 1999:36-37) 
107 „Prva gramatika Pažanina Bartola Kašića nastala je nakon brojnih tekstova ponajviše čakavske i 
štokavske stilizacije.” (Kolenić 2003:147)  
108 „Za dalmatinsku i slavonsku štokavsku književnost tipično je da izrasta iz tradicije bosanske franjevačke 
književne produkcije, pa i svoj izraz duguje bosanskoj franjevačkoj koine. Tako književni jezik bosanskih 
franjevaca postaje sastavnicom one jezične baštine na kojoj je utemeljen suvremeni hrvatski jezik.” (Gabrić-
Bagarić 2007:133) 
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Régebben a költőket regionális alapon kutatták az irodalomtörténészek (Szlavónia, 

Dalmácia vagy Bosznia), ami a horvát irodalom nem egységes tanulmányozásához 

vezetett. Az ilyen fajta kizárási alapon történő elemzés elhomályosította azt a tényt, hogy a 

régi horvát irodalom szerzői ugyanarra a nyelvváltozatra alapozták műveiket. A régi horvát 

irodalom közelebbi elemzéseiből kiderül, hogy a szerzők nyelvhasználati sajátosságainak 

oka a jezsuiták és a ferencesek nyelvében keresendő. Kašić személyes okokból mégis 

legtöbbször a što-nyelvjárás nyelvi anyagából merített109. Önéletrajzában arról olvasunk, 

hogy élete során nagyon sok időt töltött Dubrovnikban vagy dubrovnikiakkal, és hogy 

nagyon szerette a nyelvüket és nyelvjárásukat110. Belgrádi küldetéséről írva megemlíti, 

hogy bárhova is fordult, legalább egy dubrovnikival találkozott, és mindig dalmát nyelven 

prédikált.111 Belgrádból hazafelé dubrovniki kereskedők karavánjával utazott, akik 

átöltöztették a ruhájukba, és így mentették meg az életét e hosszú úton. Már ekkor 

elkezdődött Kašić rajongása Dubrovnik iránt, ami később az Akvaviva generalishoz 

intézett kérelmében is, melyben a dubrovniki jezsuita akadémia alapítását kérte, amely 

véglegesen 1619/1620-ban nyitotta meg kapuit, és amelyből később a híres Collegium 

Ragusinum kinőtt112. 

Kašić nem foglalkozott filozofikus kérdésekkel, és nem is foglalkoztatta a kor 

nyelvpolitikája, miként ezt Sylvesternél látjuk. Teljesen véletlenül került be az oktatási 

rendszerbe. Mivel az Illír Kollégium legjobb tanulói közé tartozott, ezért a rend elöljárói 

tanári feladattal bízták meg, kiegészítve ezt egy nyelvkönyv megírásával. Ennek ellenére 

Kašić a hívőkkel való egyenes kommunikációt szerette, és nehezen viselte a tudományos 

élet elzártságát. Több látogatást is tett a törökök által megszállt horvátok lakta területekre. 

Ezeken az utazásokon nagy veszélynek tette ki magát, de mégis nagy élvezettel utazott és 

önéletrajzának több részét is ezek ismertetésének szentelte.  

Nagyon jól ismerte a horvát, a latin, az ógörög és az olasz nyelvet. Kiváló 

nyelvérzékkel rendelkezett, ami grammatikájának minden lapján látható. A horvát nyelvi 

rendszer leírásához a latin nyelvet választotta, és ahhoz, hogy még érthetőbbé tegye 

nyelvtanát, a példákat olaszul is megadta.    

 

 

                                                 
109 Gabrić-Bagarić 2007:134.p. 
110 Kašić 1999:52.p. 
111 Kašić 1999:72–83.p. 
112 Horvat 1999:70–71.p. 
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2.3.2  Az első magyar nyelvtan születésének körülményei 

 

A Grammatica elején a Sylvester által verses formában írt ajánló sorok azt bizonyítják, 

hogy  a mű a humanista korban született, és hogy minden szempontból követi a humanista 

grammatikográfia hagyományát. A versekből sokat tudunk meg a szerző családi 

állapotáról, a nyelvtanírás intenciójáról, a nyelvtanának felépítéséről és az anyanyelv 

alapos tanulásáról alkotott véleményéről, mely szintén a humanista gondolkodást tükrözi. 

Sylvester maga mondta azt, hogy Grammaticáját az Új Testamentum fordítása 

előtanulmányának (προπαίδευµα-nak) szánta. A folytatásban Melachtont is említi, akivel a 

Grammaticában többször felveszi a harcot erősen kritizálva nyelvtanában kimondott 

következtetéseit. Melachtonnak voltak olyan tudományos következtetései is, amelyekkel 

Sylvester is egyetértett. Mindketten a recta studiaról („igaz tudományokról”) beszélnek, de 

más a véleményük róla. Az igazi tudományok a humanisták által életre keltett klasszikus 

tanulmányok, amelyek az akkori iskolázás alapjai. Melachton az igazi tudományok (recta 

studia) tanulmányozását gyermeki tevékenységnek tartja (puerilia studia), miközben 

Sylvester arról szól Theodorusz fiának írt levelében, hogy nagyon fontos az 

anyanyelvünket tanulmányozni olyan módon, hogy összevetjük azt az idegen nyelvekkel. 

Ezt a gondolatot a középkor vége felé Európa-szerte egyre többen hirdették. Hevesen 

kritizálták a latin nyelvet, a népnyelvek használatának fontosságát pedig ugyanolyan 

hevesen védték és ösztönözték, mint ahogy ezt a következő idézet is mutatja: „Azt állítom, 

hogy a római nyelv nem népnyelv, hanem egy szomorú nyelv, és az összes nyelv között a 

legrútabb; nem is csoda, hogy a beszélői ruházatukkal és hagyományaikkal a többivel 

összehasonlítva koldusokra hasonlítanak.”113  

Sylvester fontosnak tartja a grammatika tanulmányozását, mivel általa a diákok 

nemcsak a nyelvet tanulják meg, hanem a nyelv helyes használatát és értelmezését is, 

melynek segítségével jobban meg tudják érteni a körülöttük levő világot. Az első magyar 

nyelvtaníró panaszkodik az ifjúságra, hogy nem tanulja meg jól az alapokat, ezért később 

soha nem tudja bepótolni az anyagot és megérteni a tudományokat. Összehasonlította ezt a 

magatartást a külföldiekkel, akik nagyon jól megtanulják nem csak a grammatikát, hanem 

minden tudomány alapjait, ezután könnyebben tudnak ráépíteni. Melachton az iskolai 

                                                 
113„Dicimus igitur Romanorum non vulgare, sed potius tristiloquium, Ytalorum vulgarium omnium esse 
turpissimum; nec mirum, cum etiam morum habituumque deformitate pre cunctis videantur fetere.” (Dante 
1998:69) 
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reform programjában az alapfokú oktatás fontosságát hangsúlyozta, amit Sylvester is 

átvesz tőle, és pozitívan értékel. 

A tárgynyelvre való viszonyítás kérdésében, Sylvester grammatikáját tekintve, a 

tudósok véleménye nem egységes. Balázs János két nagy tudósra hivatkozik, akik a 

következőket mondták a Grammatica tárgynyelvével kapcsoltban114: Jancsó Benedek „egy 

élő nyelv nyelvtanáról számol be”, Szegedy Rezső pedig azt mondja, hogy „Sylvester egy 

holt nyelv grammatikáját írta le”. Balázs János szerint már a mű címe is elárulja, hogy 

Sylvester latin és magyar nyelvtant írt, ráadásul összehasonlító módszerrel, ami a 

humanista nyelvészet törekvéseit tükrözi. Azt is hozzáteszi, hogy maga Sylvester két 

helyen is hangsúlyozta művében, hogy latin és magyar grammatikát írt.  

Egy olyan XVI. századi dokumentumról tudunk, amely szerint Janus Pannonius az 

első latin-magyar nyelvtan szerzője. A XVIII. és XIX. században sokan azt állították, hogy 

saját szemükkel látták Janus nyelvtanát115. Balázs János és Prőhle Jenő levelezéséből 

tudjuk, hogy még a XX. század közepén is keresték Janus nyelvtanát. Amíg azonban tárgyi 

bizonyítékkal nem lehet alátámasztani az ellenkezőjét, addig Sylvestert tekintjük az első 

magyar nyelvtan szerzőjének.  

A magyar nyomdatörténet szempontjából Sylvester művének fontosságát növeli az 

a tény is, hogy ez az első magyar nyelven kiadott kötet Magyarország területén. A magyar 

irodalomtörténet szempontjából pedig azért fontos, mert a korai egyszerű anyanyelvi 

kifejezések után először látunk hosszabb, prozódiailag tökéletes versmértékben írt verset, 

amelynek valamilyen irodalmi érték tulajdonítható. Nyelvtudományi szempontból is óriási 

az értéke, mivel ebben a munkában először lett nyíltan kimondva az, hogy a magyart is, 

éppen úgy mint a hébert, a görögöt vagy a latint, rendszerbe lehet foglalni.   

 

2.3.3 Az első horvát és magyar nyelvtan rövid összehasonlítása 

 

Az első magyar és horvát nyelvtant azért is lehet párhuzamba hozni, mert mindkét mű 

ugyanolyan világszemléletben született, amint azt a megírásukhoz használt latin nyelv is 

sugallja. Mindkét nyelvtan megírásához mintául a humanizmus korában gyakran használt 

nyelvtanok szolgálnak: Donatus és Priscianus latin munkái, valamint Thrax görög 

nyelvtana, és az ezeket követő Melachton és Alvares-féle grammatika.  

                                                 
114 Balázs 1958:89.p. 
115 Bartók 2006:7.p.  
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Struktúrájukat tekintve mindkét nyelvtan hagyományos nyelvtan, anyagfeldolgozási 

szempontból pedig összehasonlító-anyanyelvi nyelvtan. Megírásuk célja szempontjából 

Kašić nyelvtana iskolai nyelvtan, Sylvesteré pedig előtanulmánynak készült, így 

tudományos nyelvtan. Latin nyelven íródtak, de a magyar, illetve horvát nyelvi rendszert is 

körvonalazzák, összehasonlítva ezeket a latin nyelvi rendszerrel. A tárgynyelv leírása 

szempontjából különbözik a két munka, amiből azt vizsgálhatjuk, hogy az adott nyelvtanok 

mennyire tudtak elszakadni az európai grammatikográfiában elterjedt antik hagyománytól, 

ezt a dolgozatomban a névszói kategóriák példáján keresztül mutatom be. 

 

2.3.3.1 Sylvester és Kašić nyelvtanának közös vonásai 

 

A magyar Grammatika és a horvát Institutiones két különböző típusú nyelvet ír le. A 

nyelvtanok hasonló szerkezeti felépítése, valamint a közös közvetítő nyelv használata teszi 

lehetővé a két munka összehasonlítását.    

Mindkét grammatika részletes bevezetéssel kezdődik. Kašić levelet intéz az 

olvasóhoz, Sylvester pedig bevezető gondolatait egy a fiának, Theodorusnak ajánlott vers 

formájában közli. Ezekből a bevezetésekből értesülünk a munkák születésének okáról, 

megjelenésük támogatóiról és helyéről, de egyéb személyes megnyilatkozásokat is 

tartalmaznak, mint például Kašić kételkedéseit abban, hogy alkalmas-e ilyen nagy és 

komoly mű megírására. A két nyelvtan közös jellemzőinek leírását tekintve hangsúlyozni 

kell azt a tényt, hogy Sylvester és Kašić ugyanazokat a klasszikus nyelvtanokat használták 

mintául. Nemcsak a kortárs nyelvtanirodalomból merítettek, hanem klasszikus ókori 

művekből vett megoldásokkal is bővítették saját műveiket. Munkáikban néhány olyan 

nyelvi megoldást is alkalmaztak, melyeket Európa első nyelvtanában láthattunk, s ezekkel 

a jól ismert és tudományosan elfogadott megoldásokkal akarták korszerűbbé tenni saját 

nyelvtanukat, és közelebb hozni anyanyelvüket minden érdeklődő számára. Ebben a latin 

nyelv metanyelvi használata is érvényt kap. A Grammatica és az Institutiones közös 

vonásait legegyszerűbben a szerzők alapján lehet összefogni, ezek ismertetését a 

legrégebbi munkával kezdve.   

A Τέχνη Γραµµατική az első görög és európai nyelvtan. Benne szerzője a nyelvtani 

leírás két alapegységét különbözteti meg: a mondatot, a logost116 (λόγος) a nyelvtani leírás 

                                                 
116 λόγος, gör. beszéd, mondás, kijelentés. 
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felső határaként; a szót, a lexist117 (λέξις) pedig annak alsó határaként tartja számon118. 

Thrax szerint a mondat, avagy λόγος egy teljes gondolatot fejez ki a szónak avagy λέξις-

nek csak mondaton belül van jelentése. A nyelv különböző szinteken történő 

tanulmányozása Donatusnál és Priscianusnál is látható, sőt ők adták meg ezen terminusok a 

latin megfelelőjét, a görög logost oratioként,  a görög lexis a dictioként említve.  

Kašićnál is beszélhetünk nyelvi szintekről, amint azt a névszókat tárgyaló rész első 

sorai bizonyítják: „A kijelentés (mondat) az a megfelelő egyeztetés és a szavak olyan 

sorrendje, amely mondásokból (szavakból) áll, és valamilyen jelentést hordoz.”119  

Sylvester is megkülönbözteti nyelvtanában az oratiot és a dictiot, de ezt Kašić sokkal 

részletesebben teszi külön példákat mutatva be mindkettőre. A dictiot Sylvester igének120 

nevezi; az oratiot pedig szóbeszédnek.  

Priscianus műve nem olyan szisztematikus, mint Donatusé. Tartalmilag 

megegyeznek, de szerkezetükben és stílusukban nem. Donatus diákoknak írta munkáját, 

amiről az egyszerűbb és enciklopédikus stílus is árulkodik. A könnyebb tanulás érdekében 

kérdés-felelet formájában szerkeztette meg. Priscianus műve inkább a tanároknak szól, és 

kevésbé áttekinthető, mint Donatusé. Kašić és Sylvester munkája a donatusi mintát követi: 

Kašić a tanítványainak írta az Institutionest, mely tényről a bevezetőből értesülünk; 

Sylvesternél pedig a címből láthatjuk, hogy művét iskolás gyerekeknek írta, de ezt számos 

tudományos megközelítéssel tárgyalt nyelvi problémával egészítette ki, aminek 

köszönhetően tudományosnak lehet tekinteni.  

A névszóragozásban is látunk hasonlóságokat a két mű között. Az Institutiones 

flektáló nyelvet, a Grammatica pedig agglutináló nyelvet ír le. Mindkét szerző nehezen 

tudott elszakadni a latin hagyománytól. Sok helyen latin utánzást láthatunk, például Kašić 

a névelőt használja mutató névmás formájában, holott ő maga mondja, hogy a horvátban 

nincs névelő, továbbá kihagyta a horvát aorisztoszt, mivel a latinban nincs ilyen alak, és az 

                                                 
117 λέξις, gör. beszéd, szó, kifejezés. 
118 Az antik grammatikusok a nyelvi kutatásokat a szó jelentésére alapozták (például A physis-thesis vita, az 
igazság és a hamisság kérdése). Mivel szerintük a hangnak nem volt teljes jelentése, azt csak az írás és 
olvasás tanulásával hozták kapcsolatba, ezért a hangokról szóló fejezetek az ókori grammatikák elején 
szerepeltek.   
119„Oratio est apta connexio, atque dispositio verborum ex dictionibus conflata ad aliquid significandum.” 
(Kašić 1604/2002:40) 
120 Arisztotelésztől vette át a gondolatot, aki az onoma és a réma közti különbséget az idő kifejezének 
lehetőségében látja. Van, amikor beszédrészként, máskor pedig szófajként értelmezi a kettőt, így a latin 
nomen-verbum és oratio-dictio fogalompárok közti különbségben kell keresni a magyarázatot Sylvester 
értelmezésére.    
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élő-élettelen kategóriát a horvát nyelvben csak morfológiai alapon írta le121, hiszen ez a 

kategória már a klasszikus latinban sem létezett. Sylvesternél is nagy számban 

jelentkeznek a latin nyelvtani minta utánzásai, például a névszóragozást teljes egészében a 

latin modell alapján alakította ki, és a grammatikai nemek leírása, amiben Donatusnál látott 

négy nemet használ (hím-, nő-, közös és semlegesnem), de ennek ellenére mindkét 

grammatikus jó nyelvtani megoldásokat adott anyanyelve sajátosságaira támaszkodva. 

Sylvester munkájában több helyen találunk olyan magyarázatokat, amelyekben a latin és a 

magyar közti különbségre utal. A két nyelv típusa is más, és emiatt Sylvester több 

különbséget tudott észlelni, mint Kašić. Sylvester latinul és magyarul hozza az esetek 

neveit. Amikor a magyart a héberrel hasonlította össze, a latin mintára adott esetek 

felsorolásának ellenére észrevette az agglutinációt az anyanyelvében. Sylvester belátta, 

hogy a latin többes szám az esetvégződésben rejtőzik, a magyarban pedig a többes számot 

külön jellel kell jelölni, ami különböző esetekben változatlanul megmarad. A latin 

esetvégződés eleve magában foglalja a szám jelét is, - mondja Sylvester 

megjegyzésében122. Sylvester helyesen értelmezi a magyar többes szám jelét, és a 

névszóragozás leírásában a héberrel való összehasonlítással magyarázta. A latin esetek 

nevét és esetvégződéseit magyarra fordította. A Schlegel-fívérek és Humboldt kutatásainak 

köszönhetően ma már tudjuk, hogy a magyar és a latin két különböző típusú nyelv, és hogy 

éppen a névszó- és igeragozásban keresendők a nyelvtípusok közti különbségek123.  

Kašić azt vette észre, hogy a horvátban is vannak a latintól eltérő jelentésű 

esetvégződések, amelyeket nem tud egyik latin esethez sem sorolni, ezért bevezeti a 

hetedik és nyolcadik esetet, amelyek neve a paradigmában foglalt sorszámából ered: casus 

septimus és casus octavus124
.  

A két nyelvtan igéket tárgyaló részében több különbséget látunk, mint 

hasonlóságot. A hasonlóságokat illetően ki kell emelnem a két nyelvtaníró óriási érdemét a 

magyar és a horvát grammatikográfia kialakulásában. Mindketten csak annyit tartottak 

meg a latin nyelvtani rendszerből, amennyire szükség volt. Megtartották a latin 

terminológiát, de erősen alkalmazkodtak az anyanyelvük rendszeréhez. Kašić meg tudta 

tartani a latin igei rendszer osztályozását, mivel a horvátban négy múlt idő, két jövő idő, 
                                                 
121 A hímnemű főnevek ragozása a horvát nyelvben az élő kategóriát ragozásban is jelzi, így egyes szám 
accusativusában -a végződést kap, amit Kašić csak „kivételben” említ mondván, hogy a hímnemű 
accusativus alak a genitivusi alakra hasonlít. (Kašić 1604/2002:94) 
122 Sylvester 1539/1989:44.p. 
123 Máté 1997:84–85.p. 
124 A mai horvát ragozási rendszerben a hetedik eset neve instrumentalis (horv. instrumental), a társ- és 
eszközhatározói eset, a nyolcadiké pedig locativus (horv. lokativ), azaz helyhatározói eset. A mai horvát 
grammatikákban ez a két eset fordított sorrendben szerepel.     
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két igemód és kétféle particípium van. A két nyelvtannak ez az a része, amelyben mindkét 

nyelvtaníró bizonyította, hogy mennyire felnőtt a feladathoz, és valóban kiváló munkát 

végeztek annak ellenére, hogy sok helyen nem tudtak elszakadni a latin hatástól.  

 

2.3.3.2 A Grammatica és az Institutiones közti különbségek 

 

A névszók ragozásában Kašić számos kivételről beszél, így említi többek között a 

szuplementációs példákat (golub „galamb” – egyes nominativus; golubovi „galambok” - 

többes nominativus), valamint beszél a névszók szupletív alakjáról is (čovjek „ember“ – 

egyes nominativus; ljudi „emberek” – többes nominativus). Ezek a formailag különös 

jelenségek nem ragozási kivételek, hanem a szótő változásai. Ezen kívül észrevette még az 

ószlávban különös ragozású főneveket, s külön admonitioban (figyelmeztetésben) hozza a 

mati (matti) – „anya” és kći (kcchi) „lánygyermek” szavak példáját, amelyeknek a szótöve 

egy -er  szótaggal bővül. Az ószlávban ez külön ragozás, r-mássalhangzós ragozás 

néven125. A névszóragozás szempontjából a magyar nyelvi anyag sokkal egyértelműbb. Az 

agglutinációs nyelvi módszereknek köszönhetően a névszó töve ritkán változik126
, mivel a 

tőváltozás a flektáló nyelvek jellemzője, s ezért Sylvester a névszó egyforma és 

változhatatlan formájából, a szó tövéből kiindulva, csak egyetlen névszóragozást említ 

egyszerűen hajtogatásnak nevezve a jelenséget, ami a latin declinatio szónak a 

tükörfordítása.   

Az igéket tárgyaló rész Sylvesternél, és Kašićnál is sok érdekességet mutat. A két 

szerző leírása az igék alapjának megadásánál tér el egymástól: Kašić követi a latin mintát 

és a jelen idő egyes szám első személyéből indul ki; Sylvester pedig a praeteritum 

perfectum indicativi egyes szám harmadik személyt tartja grammatikai alapalaknak. A 

nyelvek típusából kiindulva Kašić ezt gond nélkül megteheti, ugyanis a flektáló nyelvek az 

ige szótári alakját két módon fejezik ki: a jelen idő valamelyik alakjával vagy egy semleges 

igealakkal (például infinitívusszal). Kašić az igéket tárgyaló részben (az előzőket 

bizonyítja) azt mondja, hogy az igei csoportokat praesens imperfectum indicativi és 

infinitivus imperfectus alakokkal különböztetjük meg. Sylvester nem tudott a jelen időből 

                                                 
125 Mivel az ószláv feltárása és tanulmányozása az összehasonlító nyelvészeti módszerek produktuma, tehát a 
XIX. századból ered, itt Kašić rendkívüli nyelvérzékének lehetünk tanúi.   
126 Nem létezik tiszta típusú nyelv, így a magyarban is láthatunk flektáló tulajdonságokat: hó-hava, tó-tavak, 
kenyér-kenyeret stb.  
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kiindulni, mivel annyi igei csoportot és konjugációt kellett volna kíalakítania, ahány 

magánhangzó van a magyarban. Az igék osztályozását nagyon fontosnak tartotta, mivel a 

latinban is ez fontos grammatikai meghatározás, valamint a konjugáció pontos 

beazonosítása az igék helyes ragozásának feltétele. A latin igék osztályozása a praesens 

imperfectum indicativi tőhangja alapján történik, így négy igei osztályt ismerünk. Mivel ez 

nem alkalmazható a magyarra, Sylvester a múlt időben használt személyragok alapján négy 

osztályról beszél: 

1. ā rectum: paranczola, haģa, meg ātkozā 

2. a obliqum: el haģa,  

3. ę rectum: teremtę, nemzę 

4. e obliqum: kerese 

Az első és harmadik osztálynál azt vesszük észre, hogy ezek az alakok tárgyas 

ragozásúak, a második és negyedik ragozási példák pedig alanyi ragozásúak. Továbbá az 

első és a második osztályban mély hangrendű igék szerepelnek, a harmadikban és 

negyedikben magas hangrendűek. Ez óriási zavarokat okozhat, ezért maga Sylvester javít 

az osztályozásán, megtartva a latin mintára alkotott négy igei osztályt azért, hogy további, 

a magyar nyelvnek megfelelőbb felosztást tudjon adni: 

1. verba absoluta (a tárgyatlan igék) 

2. verba transitiva (a tárgyas igék) 

3. verba passiva (a szenvedő igék) 

4. verba defectiva (a hiányos igék) 

Sylvester óriási érdeme, hogy a műveltető igei alakot elkülönítette a többi alaktól és 

helyesen értelmezte. A latin nem ismeri a műveltető végződéseket, hanem a coniugatio 

periphrastica activa-val és passiva-val fejezi ki. Ahogy a nevükből is kiderül, ezek körülírt 

igeragozások, tehát összetett alakok.          

Az Institutiones és a Grammatica összevetetéséből kiderül, hogy köztük sok 

hasonlóság és különbség is megfigyelhető. A legtöbb hasonlóság azokban a részekben 

található, melyekben a szerzők el tudtak szakadni a latin hagyománytól. Ezek azok a 

helyek, ahol Kašić és Sylvester észrevették anyanyelvük sajátosságait, és ezeket példákkal 

alátámasztva jellemezték. Kašićnál ez a három fő dialektus felismerése, és 

egyenrangúságuk hangsúlyozása, valamint a deklinációs rendszer három szóosztályra való 

tagolódása; Sylvester nagy érdeme pedig a névelőnek, valamint a birtokos és igei 

személyszuffixumok összefüggésének a felismerése, és a tárgyas igeragozás kiemelése. A 

nyelvtanok stílusából kiderül, hogy kinek és miért írták a műveket. Kašićnál a paradigmák 
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háromnyelvű felsorolása azt mutatja, hogy nyelvtanulásra készítette a munkáját az akkor 

korszerű összehasonlító tanítási módszert tartva szem előtt. Mindkét nyelvtaníró és 

nyelvtanaik a magyar és a horvát nyelvtudományra, illetve a nemzetünk egész kultúrájára 

óriási hatással voltak, mivel megteremtették a horvát és a magyar grammatikográfia 

alapjait. A két grammatika azonban évtizedekre feledésbe merült. A horvátok jártak 

rosszabbul, mivel csak a rendszerváltás után, 1991-től kezdtek tudomást szerezni Kašićról 

és a grammatikájáról. Szerencsére most mindkét nemzet szabadon büszkélkedhet a két 

kiváló nyelvésszel, akiknek munkássága között több volt a hasonlóság, mint a  különbség.    
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3 A BESZÉDRÉSZEK TANA  

 

A beszédrészek megállapítása és megkülönböztetése a görög grammatikából származik. A 

beszédrészek a hagyományos felosztás szerint az első nyelvtanoktól kezdve logikai alapon 

vannak értelmezve. A logikában a logos (értelem) dönti el a „lét” helyét a 

kommunikációban, akárcsak az értelem, az észlelés és a beszéd logikai felépítését, amire 

már Platón is utalt dialógusaiban, akire Pandžić is referál a műveiben127. A beszéd logikai 

felépítését annak összetevő részeiből állapíthatjuk meg. A beszédrészekből fejlődtek ki a 

későbbi grammatikákban a szófajokként ismert meghatározások, ugyanakkor a beszédrész 

és a szófaj két különböző és eltérő fogalom. A szófaj csak megnevez, az adott összetevő a 

többi szóval kialakuló viszonyát (mondatrészt) az attribútumai határozzák meg. Ezzel 

szemben a beszédrész tana pedig „gondolatokra” tagolja a kijelentést, először  névszói és 

igei részre, majd ezekhez hozzárendeli a többi részt a kijelentésen belül: így a melléknevet 

a főnév attribútumaként írja le, számnevet pedig a melléknév egyik alfajtájának minősíti, 

míg a névmást a kijelentés névszói és igei része között értelmezi. A partiticípium így az 

igei részhez tartozik, mivel rendelkezik idő kategóriával. A mondat névszói részét a 

beszédrészek tana alapján a grammatikusok a főnévvel azonosítják, az igei részt pedig az 

igével. Ebből az következik, hogy a beszédrészek tana szerint a szavakat részben a szó 

morfológiai, részben pedig szintaktikai jegyei alapján csoportosítják. Ezt a felosztást látjuk 

az első horvát és magyar nyelvtanban, amiről a későbbiekben bővebben lesz szó.  

Dolgozatomban a névszói kategóriákat elemzem, ezért már most meg kell vizsgálni, 

hogy mit értünk nyelvtani kategória alatt, és lehet-e a beszédrészeket grammatikai 

kategóriáknak tekinteni. Az antik és a humanista elméleteket felülvizsgálva a XX. századi 

tudósok több szemszögből is próbálták megválaszolni azt a kérdést, hogy a szavakat 

meghatározó kategóriák igazi grammatikai kategóriák-e128
. Balázs János Barhudarov 

nyomány azt állítja, hogy a grammatikai kategóriák viszonyokat fejeznek ki, ezért a 

beszédrészek, illetve a szófajok nem számítanak grammatikai kategóriáknak129. A szófajok 

nominatív kategóriák, mivel csupán megnevezik a tárgyakat, és inkább lexikológiai  

                                                 
127 Pandžić 2005:70.p. 
128 Balázs Jánosnál (1956:24-25) olvasunk arról a három napos ülésről, amelyet 1954 júniusában a 
Szovjetunió Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete szervezett, és amelyen a beszédrészek 
kategorizálásáról volt szó: azaz hogy a beszédrészek vajon szintaktikai, grammatikai vagy alaktani 
kategóriák-e. A beszédrészek hagyományos értelmezése késztette a kutatókat arra, hogy akkor új 
(strukturalista) szemszögből vizsgálják meg az egykori beszédrészeket, és azok szerepét a 
grammatikográfiában. 
129 Balázs 1956:24.p. 
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kategóriának kell őket tekinteni. A morfológiának egy külön ágazata, a nominális 

morfológia foglalkozik a nominális kategóriákkal ezzel is hangsúlyozva a beszédrészeknek 

a grammatikákban látott különleges szerepét. 

  

 

3.1 A beszédrészek meghatározásának filozófiai háttere  

 

A görög filozófiai elméletekből az olvasható ki, hogy a külső világ észlelése a beszédben 

nyilvánul meg130. A külső világ megfigyelésével alkotott gondolatok és a beszéd közötti út 

több stációból áll, valamint hierarchikusan van felépítve. Az ember, miután az érzékeivel 

megéli a külső világot, elkezd gondolkodni a körülötte létező tárgyakról és élőlényekről. A 

lélekbe (psziché), mint a viaszba vésődnek ezek a képek, gondolatok és érzések, miután a 

„belső beszéd”131
 formálódni kezd, és csak ezután lehet a „belső beszédet” szimbolikusan 

vagy a beszéd és az írás különböző konvencióival kifejezni132. Máté Jakab Arisztotelésztől 

és Platóntól vett gondolatokkal magyarázza a beszéd fogalmának lényegét, amikor a 

beszédet a gondolkodás szimbólumának, illetve tükrének tartja, és nem a külső világ 

képének133. A beszéd a valóság szimbóluma a beszélő által megélt idő-hely viszonyok 

alapján. A beszéd tehát a gondolkodás szimbóluma, és nem a valóság pontos tükre, mégis 

elválaszthatatlan a beszéd és a valóság a kommunikációs folyamatban134.  

A hagyományos grammatikai terminológia kidolgozásában Arisztotelészen kívül a 

sztoikusok is kivették részüket135. A „grammatikusok grammatika nélkül”, ahogy már az 

ókorban hívták a sztoikusokat, a világot és a kozmoszt mint „egészet” (ὅλον) látták, amit 

végtelen vákuum vesz körül136. Mivel a holisztikus kozmoszban nincs vákuum, és ez 

radikálisan kohéziós jellegű, így az aktív princípium (Isten, logos, pneuma) is ilyen, és a 

passzív (anyag) is137. E két principium állandóan keveredik az ok-okozati lánc 

végtelenségében. A sztoikusok szerint nem csak a „testi való” (τὸ ὄν) létezik, hanem a 

„nem testi-való” (τὸ τί)  is138. A nem testi jelenségek közé sorolható a hely, az idő, a 

                                                 
130 Antologija 1958; Pais 1988 
131 A „belső beszédet” gondolkodásként kell érteni. 
132 Pais 1988 
133 Máté 2003:63.p. 
134 Luhtala 2000:49.p. 
135 Balázs 1956:50-78.p. 
136 Antologija 1958:58.p. 
137 Antologija 1958:59.p. 
138 Pais 1988:501-566.p. 
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vákuum és a „kimondott valami” (lekton)139. A „kimondott valami” jelentését a befogadó 

mégértési képességei befolyásolják, így interszubjektivitást feltételez140; Kašićnál az 

interszubjektivitás fogalma az „átlelkesítést”141 jelöli142. Felépítését és jelentését tekintve a 

„kimondottnak” logikusnak kell lennie, hogy a befogadó is minél pontosabban meg tudja 

érteni az üzenetet.  

Ahhoz, hogy a lektont, és annak teljes jelentését a megértés tárgyának lehessen 

tekinteni és a kommunikációs interakcióban nyelvi eszközökkel is ki lehessen fejezni, a 

szomszédos tárgyakkal szemben definiálni kell a megértési határokat (πέρας) szög, vonal 

és más formai meghatározások segítségével143. Mivel a testi létezés kontinuitása végtelen, 

ezek a határok a gondolatok és a lekton között feltételezik a többi három nem testi 

jelenséget: a helyet, az időt és a vákuumot; amelyek nélkül a testek interakciója nem jönne 

létre, valamint a jelentésük és formájuk elemzése nem lenne lehetséges144. Az emberi 

beszéd általános logikai felfogásának a grammatika is alá van rendelve. A sztoikusoknál 

különböző definiciókat találunk, de ezek mindegyike alapjában az imént elmondottakat 

bizonyítja. Ezeket Zvonko Pandžić gyűjtötte össze145: 

„Önmagában teljes jelentéssel azok a kijelentések bírnak, mint például: „Szókratesz ír .”146 

„A beszéd az értelemből származó átgondolt kifejezés, mint például: „Nappal van.”147 

„A beszéd meghatározott sorrendbe tett szavak egysége prózai formában, amely magában 

hordozza a komplett logikai jelentést.”148 

A sztoikusok a beszéd definiálásában a beszéd és a hang értelméből származó 

„emisszióból” indulnak ki (ἐκπομπή), illetve a léleknek a domináns, „logosszal” elátott 

részét (hegemonikont)149 tartják a beszéd alapjának. Ez csak a kozmikus „pneuma”, illetve 

az Isten leheletének a tükre, ami a végső aktív principium és az összes passzív anyag fölött 

van150. Mivel a beszéd és a lélek az aktív principiumnak a kisugárzása, így a beszédrészek 

is előre meghatározott sorrendbe rendeződnek el, amelyek a logos (beszéd) belső 

                                                 
139 Brunschwig 2003:219.p. 
140 Brunschwig 2003:218.p. 
141 Az „átlelkesítés” a mondat névszói és igei részétől függő viszonyok együttese. Ebből az következik, hogy 
az „átlelkesítés” a mondat olyan részeit foglalja magában, amelyek a cselekvőt és a cselekvést jelentik.  
142 Pandžić 2005:78.p. 
143 Brunschwig 2003:219.p. 
144 Brunschwig 2003:218.p. 
145 Pandžić 2005:72.p. 
146 „αὐτοτελῆ δ᾽ ἐστὶ τὰ ἀπηρτισμένην ἔχοντα τὴν ἐκοϕράν, οἷον ᾽γράϕει Σωκράτες᾽.” 
147 „λόγος δέ ἐστι ϕωνὴ σημαντικὴ ἀπὸ διανοίας ἐκπεμπομένη οἷον ᾽ἡμέρα ἐστί᾽.” 
148 „λόγος δέ ἐστι πεζῆς λέξεως σύνϑεσις διάνοιαν αὐτοτελῆ δηλοῦσα.” 
149 Pandžić 2005:76.p. 
150 Pais 1988:501-566.p. 
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koherenciájának értelmében vizsgálhatók: amit ejtünk, azok hangok; amit mondunk, azok 

dolgok; amelyek a valóságban léteznek, azok a lektak (a kimondott dolgok)151. A lekták az 

egyszerre kimondott és átgondolt, egymásnak alárendelt jelentések152. A kimondott és az 

átgondolt jelentések együttese azért lehetséges, mert a logos a lélek minden részét átszövi, 

a lélek pedig testünk minden részét magában foglalja153. A sztoikusok szerint a ratio 

(értelem) a kozmosz minden részére kiterjedt és ezáltal a testi és a földi dolgokat 

összekapcsolja154. Ahogy észlelünk, azt a sztoikus nyelvészek a deixis és a paremphasis 

fogalmával írják le, ami az alexandriai grammatikográfiai hagyományból származik. 

A beszédrészek logikusan vannak elrendezve az általános logos szabályai szerint. 

Az ókori és a humanista latin grammatikusok155
 kiemelik a principales partes, vagy a 

beszéd alaprészeit: a névszót és az igét. Kašić a beszédrészek közül az igét és a névszókat a 

beszéd „leginkább átlelkesített”156 részeinek tartja. Minden jelentés a beszélő 

perspektívájából eredezteti az idő-hely viszonyát, ami a névszó és az ige 

összekapcsolásának a módjában mutatkozik meg. A névszó és az ige szintézise minden 

értelmes beszéd alapja, mivel csak ilyen formában lehet valamit kimondani úgy, hogy a 

kommunikációs folyamatban részt vevő második személy számára a beszélő és közte levő 

közös kommunikáció alapján érthetővé váljon. Az üzenet tartalmát tekintve a beszédnek 

feltételezünk egy kisebb részét, az üzenetnek egyfajta csíráját, amit a görög filozófia első 

vagy eredeti beszédnek (λόγων ὁ πρῶτος) nevez, és a kommunikáció (üzenetátadás) 

kiindulópontjának tekinti157.    

Pandžićnál azt olvashatjuk, hogy Platón „az első beszédről” azt mondta, hogy ez 

egy névszóból és igéből összeállított minimális kombináció, mivel a beszéd csak mondat 

formájában tudja hordozni a teljes és konkrét jelentést158. A beszéd igaz, illetve hamis 

volta a beszélő konkrét idő-hely viszonyában ellenőrizhető159. A névszó és az ige 

egymástól független pozícióban helyezve, és nem egy mondatba szerkeztve, csupán 

fogalmak, amelyek sem nem igazak sem nem  hamisak, mivel a befogadó nem tudja őket 

az idő-hely szituációs viszonyban elhelyezni és ellenőrizni.  

                                                 
151 Pais 1988:501-566.p. 
152 Pandžić 2005:74.p. 
153 Antologija 1958:58-59.p. 
154 Uo. 
155 Thrax, Priscianus, Donatus. 
156 “Najproduševljeniji izrazi“ kifejezés Pandžićtól származik (Pandžić 2005:78) 
157 Pais 1988:501-566.p. 
158 Pandžić 2005:70.p. 
159 Luhtala 2000:49.p. 



52 
 

A hagyományos grammatika az anyagfeldolgozás szempontjából szintetikus 

jellegű. A nyelvet a gondolatok megnyilvánulásának tekinti, legkisebb elemnek pedig a 

gondolatot veszi, és nem a szót vagy a hangot. Kašić a következőket mondja erről az 

Institutionesben: „Nem biztos, hogy mit jelent a Petar „Petrus” szó. Érthetőbb azt 

mondani, hogy Petar je namisnik Isukarstov.” (Petrus est vicarius Iesu Christi. „Péter 

Jézus Krisztus helyettese.”)160. Ha a névszó és az ige szét vannak választva, nincsenek jól 

elrendezve a kozmosz logikai felépítésében, és nem hoznak létre teljes jelentést (lekton-t), 

amit mindketten egyszerre és csak együtt hordozhatnak. Amikor a névszó és az ige 

megfelelő sorredben van rendezve (eset és ezután a kategoréma), mint az „átlelkesített” 

beszédrészek, teljes jelentéseket (lekta) is hordozhatnak, illetve természetüktől adódó161 

sorrendben állnak162. Az igék és a főnevek nem véletlenül jöttek létre, a természet 

különböző változásai idézték elő keletkezésüket, ami miatt teljes mértékben megfelelnek a 

természetben látott tárgyaknak, élőlényeknek, cselekvéseknek és viszonyoknak163. 

 

 

3.2 A beszédrészek kutatásának kezdetei  

 

A görög nyelvészet filozófiai korszakában a beszéd kutatása a mindennapi életben 

jelentkező retorika fontossága miatt került előtérbe164. Mivel a közönséget beszéddel 

kellett meggyőzni bizonyos bel- és külpolitikai kérdésekben, a nyelv pragmatikai 

hátterének is egyre több fontosságot kezdtek tulajdonítani. A beszéd részeit a szavakat 

jellemző kategóriák tükrében vizsgálták, mivel a filozófiai korszakban a nyelvi és logikai 

vizsgálatok még nem váltak el. Arisztotelész kategóriákról szóló művében165
 tíz kategóriát 

különít el: szubsztancia (önálló, magában való lényeg, essentia, quidditas); mennyiség 

(quantitas, quantum); minőség (milyenség, qualitas, quale); viszony (vonatkozás, relatív, ad 

quid); hely (locus, ubi); idő (tempus, quando); helyzet (situs); birtoklás (ellátottság, 

habitus, habere); cselekvés (hatás, actio, agere); elszenvedés (szenvedés, passzivitás, 

                                                 
160 „Incertum enim est quid significet haec dictio, Pettar, Petrus. Certius fit, si dixeris, Pettar yèst Namistnik 
Isùkarstov, Petrus est vicarius Iesu Christi. (Kašić 2002:34)   
161 Az ember a környezetében először a cselekvőt és a cselekvést érzékeli, ezért a főnév és az ige a mondat 
legfontosabb része. 
162 Itt Nigidius nevű szerző elméletéről Pandžić értelmezését látjuk (2005:78). 
163 Ezzel kapcsolatban Pandžić Gelliust idézi mondván, hogy a névszók és az igék nem véletlenül jöttek létre, 
hanem a természet erejéből és rációjából születtek. – „Nomina verbaque non positu fortuito, sed quadam vi 
et ratione naturae facta esse…” (Pandžić 2005:78) 
164 Bańczerowski 2000:233-234.p. 
165 Arisztotelész 1993 
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passio, pati). Arisztotelész a felsorolt kategóriák alapján kezdte csoportosítani a szavakat 

logikai vizsgálatainak az alátámasztása érdekében. Három alapvető szófajt különböztetett 

meg: a névszót, az igét és a kötőszót. A szófajok meghatározásában a nyelv legkisebb 

elemeiből indult ki: a betűkből; felsorolása pedig a nyelv legnagyobb elemével zárult – a 

mondattal. Ezt a modellt a donatusi-priscianusi hagyomány is átvette, akárcsak később a 

humanista grammatikák és a népnyelvi grammatikák; ezért a nyelvtanok a mai napig 

hangtannal kezdődnek, ezt követi a morfológia, és végül a mondattan. A humanizmusban 

írt grammatikák a mondattant nem tárgyalták részletesen, ahogy ezt az antik 

grammatikákban is látjuk, mivel a grammatikusok ennek elsajátítását az ususra bízták. 

Kašić grammatikájának előszavában azt írja, hogy a mondattanról nem mondott sokat, 

mivel a nyelvet gyakorlati használatból lehet legjobban elsajátítani166.  

A szófajok pontosabb meghatározása a sztoikusok tevékenységét jellemzi, akik 

Arisztotelész nyomán pontosítottak a beszédrészek tanán, és négy beszédrészt 

különböztettek meg: 1. „főnevek”, melyeket két csoportra osztottak (közös főnevekre és 

tulajdonnevekrere); 2. igék; 3. „konjunkciók” (a praepositiokat is ide sorolták); 4. a névelő 

(ebbe a kategóriába sorolták a névmásokat és a mutatószókat). A mellékneveket a 

főnevekhez sorolták szoros mondatbeli kapcsolatuk miatt, a határozókat pedig külön 

ötödik beszédrészként kategorizálták a mondatbeli önállóságukból kiindulva. Az 

alexandriai iskola nyelvészei a görög nyelvészet grammatikai korszakában fogalmazták 

meg a beszédrészeknek azt a felsorolását, amit később a latin grammatikusok is átvettek, 

majd a latin grammatikákon keresztül, kisebb nagyobb módosításokkal, az összes 

népnyelvi grammatika is alkalmazott.           

A nyolc beszédrészre részletesen kidolgozott és példákkal alátámasztott felosztást 

Thraxnál látjuk először167. A Τέχνη Γραµµατική-ben nyolc szóosztályt (szófajt) 

különböztet meg. A szófajok ezen elnevezései azért is érdekesek és nagy jelentőségűek, 

mert latinosított formájukban ma is élnek a tudományban és az oktatásban. Ezek sorban a 

következők: 

ὄνομα (főnév): esetragozott beszédrész, amely konkrét vagy absztrakt dolgokat jelöl; 

ῥῆμα (ige): esetragot nem tartalmazó, de időre, személyre és számra vonatkozóan ragozott 

beszédrész, amely elvégzett vagy elszenvedett cselekvést vagy történést jelöl; 

μετοχή (igenév): igei és főnévi tulajdonságokat egyaránt tartalmazó beszédrész; 

                                                 
166 Kašić 1604/2002:12.p. 
167 Khrüszipposznál és Arisztarkhosznál is látjuk már a nyolc beszédrészt, de ők nem vették figyelembe a 
szavak morfológiai jegyeit magyarázataikban, csak az alapjelentésből indultak ki. (Balázs 1956:70-71) 
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ἄρϑρον (névelő): főnevek előtt vagy után álló, esetragozott beszédrész; 

ἀντονυμία (névmás): személyragozott beszédrész, amely főnév helyett áll; 

πρόϑεσις (elöljáró): olyan beszédrész, amelyet bármely más szó elé tehetünk 

összetételekben és szószerkezetekben;  

ἐπίρρημα (határozószó): ragozatlan beszédrész, amely igét módosít vagy ahhoz járul; 

συνδέσμος (kötőszó): olyan beszédrész, amely összeköti a beszédet, és kitölti az űröket 

annak értelmezésében. 

A felsorolt beszédrészekhez Thrax részletes magyarázatot ad, amit számos példával 

egészít ki. Ezekben a magyarázatokban a szavak tulajdonságainak leírása kiemelkedően 

értékes nyelvészeti elemzésnek tekinthető. A főneveket tulajdonságaik felsorolásával 

hotározza meg, amelyek közül a legérdekesebb a grammatikai nem leírása. A három már 

korábban ismert nem mellett a kétnemű szavakkal is kiegészíti a névszói kategóriák 

leírását. Az esetleírást és a szavak ragozását tekintve (az igék és a névszók ragozott alakjait 

magyarázva) ő volt az első, aki a ragozott akakokat πτῶσις-nak nevezte el, és aki 

mondandóját számos példával illusztrálva, részletes magyarázattal is szolgál, mivel az  

elemi fokú tanítás követelményeinek megpróbált eleget tenni. A görög grammatikusok 

csak a saját nyelvüket vizsgálva állapították meg a nyelvi szabályokat168, ezért a fent leírt 

beszédrészek egyáltalán nem tekinthetők univerzális mondatrészeknek, amit már a rómaiak 

is észrevettek, és a görög rendszert a sajátjukhoz igazították, például: elhagyták a névelőt, 

kiegészítették a névszói paradigmát, külön választották a névszói és az igei ragozást.    

A latin grammatikákban látott beszédrészek tana számos eltérést mutat a görög 

rendszertől. Varro a sztoikus hagyományból merített, amikor csak négy beszédrészt 

különböztetett meg: főnevek (esetvégződéssel rendelkező szavak); igék (időt jelző 

végződéssel bíró szavak); particípiumok (idő- és esetvégződéssel egyaránt rendelkező 

szavak); határozószók (sem idő-, sem esetvégződéssel rendelkező szavak). A későbbi 

grammatikusok (például Donatus és Priscianus) a szavak szemantikai, morfológiai és 

szintaktikai jegyeit vizsgálták, és egy új rendszert állítottak fel, ami nagyrészt Thrax 

nyelvtanára épült. Priscianusnál a következő beszédrészeket látjuk169: nomen (főnév és 

melléknév), verbum (ige), particípium (igenév), pronomen (névmás), adverbium 

                                                 
168 Balázs 1956:16.p. 
169 Donatus is ugyanezeket a beszédrészeket sorolja fel (Donatus 1525), viszont Priscianus (Priscianus 1568) 
bővebben magyarázza a mondatbeli szerepüket és jelentésüket. 
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(határozószó), praepositio (elöljárószó), interiectio (indulatszó), coniunctio (kötőszók). Ezt 

a kategorizásált a későbbi népnyelven vagy népnyelvről írt grammatikák is átvették.  

A középkori és a humanista nyelvtanok ebből a hagyományból táplálkoznak az 

anticitás elvét követve. Mivel az európai nyelvek nagy része a latin nyelv leszármazottja, a 

népnyelvi grammatikusoknak nem volt nehéz dolguk, amikor a saját nyelvüket kezdték 

leírni a már létező görög és latin nyelvtani mintához igazodva. Amikor az adott nyelv 

szerkezete más jegyeket mutatott, akkor a meglévő görög és latin modellen módosítani 

kellett, de ennek a tendenciának csak nagyon lassan és nagyon óvatosan tettek eleget a 

középkori és a humanista grammatikusok. 

 

 

3.3 A deixis és a paremphasis fogalmának szerepe a beszédrészek tanában  

 

A deixis jelentése tükörfordításban rámutatás, és a nyelven kívüli valóságot írja le. 

Priscianus170 ennek a nyelvi jelenségnek a megnevezésére a demonstratio szót használja; a 

deixis/demonstratio fogalma a mai napig fontos része az elméleti nyelvtanoknak: a nyelven 

kívüli valóság leírását jelenti. Az ókori grammatikákban ez a fogalom kissé más jelentéssel 

bírt. A hagyomános nyelvtanokban a deixis tárgyi valósághoz tartozó jelenségeket 

jelentett. Pandžić kifejti171, hogy Apollóniosz Düszkolosz a deixis alatt egy konkrét 

személyt értett, akinek szubjektív perspektívájából az idő és a hely viszonyát szemléljük a 

második személlyel szemben. A kommunikációban részt vevő első és második személy 

teljes mértékben deiktikusak, mivel a nyelven kívüli valóságban is léteznek. A harmadik 

személy csak a beszélő és a befogadó lelkében van jelen, és nem a valós 

kommunikációban. Kašićnál a deixis tulajdonnév, tehát élőlény. 

A paremphaszisz172 kiegészíti az explicit jelentést, és az implicitre utal. A 

grammatikusok a paremphasist a grammatika „misztikus részének” tartják, ami a sztoikus 

stílusnak a „szíve és a titka”173. A paremphasziszhoz hasonló kifejezések a σημαίνω 

(megjelöl) és a δηλόω (mutat), amelyeket az élőlények és azok tulajdonságainak 

megjelölésére használtak. A sztoikusok tanítása szerint csak az ember ratioja tudja 

megszabni a megszakíthatatlan testi létezés határait. Pandžić szerint a sztoikusok által 

                                                 
170 Priscianus 1568 
171 Pandžić 2005:82.p 
172 A παρεμϕαίνω ige jelentése: együtt mutat, együtt jelentkezik.  
173 Caujolle – Zaslawsky 1978:426.p. 
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nyújtott összes példát a paremphaszisz két megjelenési formájára lehet redukálni: az időre 

és a térre, ami a lokális elmélet alapja174.  

Caujolle és Zaslawsky175 a paremphasziszt az arisztotelészi prosemainon (az idő-

viszonyok együttes jelzése) fogalomból vezeti le, mivel a latin grammatikusok mindkét 

fogalmat a consignificantia (együttes jelzés) szóval fordították. A sztoikusoknál és 

Arisztotelésznél az idő és a tér minden mozgás és történés feltétele. Ezeket nem lehet 

deiktikus vagy anaforikus módon az anyagi világban létező konkrét élőlényként leírni, 

mivel nem rendelkeznek egzakt jelentési jegyekkel. A nem testi jelenségek (hely, idő, 

jelentés) minden beszéd kötelező implikatúrái, és nélkülük nem kezdődhet el a kognitív 

folyamat. A sztoikustól és az Arisztotelésztől származó hely és idő felfogást Apollónios is 

követte grammatikájának mondattani részében, amikor a határozókat a térbeli viszonyok 

implikatúrájának tekintette. Ezt a megközeltést Apollónios, Priscianus, Alvarez és Kašić is 

követte176, amire bővebben az esetekről szóló részben térek majd ki.  

 

 

3.4 Névszó vagy alany?  

 

A hagyományos grammatikák névszói része mindig úgy van kidolgozva, hogy a főnév áll a 

tárgyalás középpontjában. Az a nagyon fontos kérdés merülhet fel bennünk, hogy vajon 

miért is tartják a főnevet annyira fontosnak, hogy az összes többi névszót csupán a főnév 

attribútumának tekintik. A beszédrészek a logikai rendszert követik, amelyben az élőlény 

áll az első helyen. Az igék csak a létező szubsztancia által fejezhetik ki a cselekvést vagy 

az affekciót. Az  arisztotelészi kategóriák rendszerében a szubsztancia van az első helyen, 

amit a tulajdonságai követnek. Saját kategóriarendszerükben a sztoikusok is a testi 

subiectumnak177 tulajdonítják a legfontosabb szerepet a platóni filozófia nagy hatása miatt. 

Az élőlény (ὑποκείμενον) a mondatban az első helyen van, amit a tulajdonságait jelző 

szavak (ποιόν) követnek. A sztoikusok tulajdonneveket („Szókratesz”) és általános 

neveket („ember”) különböztettek meg. A névmás csak a „tiszta” szubsztanciát178 tudta 

helyettesíteni, amit első szubsztanciának neveztek (οὐσία), ahogy ezt Kašićnál is 

láthatjuk. A modern grammatikákba ez a viszony megváltozik, és a cselekvés kerül 

                                                 
174 Pandžić 2005:84.p. 
175 Caujolle – Zaslawsky 1978:447.p. 
176 Pandžić 2005:84.p. 
177 A hagyományos nyelvtanokban ez a beszéd „alátett eleme”, nem a mai értelemben vett subiectum. 
178 A „tiszta szubsztancia” a valós létet jelenti - térben létező konkrét valakit vagy valamit jelöl. 
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előtérbe, ami egy újabb társadalmi filozófiát tükröz. Míg az antik hagyomány a 

megismerést, ezáltal a megnevezést tartotta a kijelentés értelmezésének legfontosabb 

aspektusának179, a XIX. századi ipari forradalom társadalma a mozgást, a fejlődést, ezáltal 

a grammatika szemszögéből a cselekvést helyezte előtérbe. 

A latin grammatikai hagyomány Priscianust és a sztoikusokat követve a nomen 

substantivumra (a szubsztancia, élőlény jele) és a nomen adiectivumra való felosztást közli. 

Kašić a nomen substantivumot tulajdonnévre (vlastito ime), általános névre (opće ime) és 

gyűjtő névre (zbirno ime) osztotta fel. Kašićnál a nomen adiectivum nem létezhet a nomen 

substantivum nélkül. A nomen adiectivum nem önálló, mivel erősen kötődik a 

subiectivumhoz, amelyen belül hat csoportot különít el: ezek a mai értelemben vett 

melléknevek: kérdő, vonatkozói, visszaható és osztó melléknevek, valamint a számnevek. 

A névmásokat az eredeti és a másból képzett szavak csoportjára osztotta. Az eredeti 

névmások közé a mutató és a visszaható névmásokat sorolta; míg a másból képzett szavak 

csoportjába a birtokos névmások, a népnevek, a családnevek, a hazát jelentő szavak és a 

visszaható nevek kerültek.   

Pandžić az alábbi ábrán reprezentálta Kašićnál látott névszók egymásközti viszonyát180: 

                                                 
179 Bloomfield 1935:13.p. 
180 Pandžić 2005:88.p. 
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Névszó 

 
 
 
 

a) élőlény                                                         b) melléknév  
 
 

 

 

1)  abszolút (pozitív)                              2) kérdő 

                                                                                                                           3) vonatkozói 
köznév                                                              
                                                                        birtokos                                      4) visszaható 
gyűjtő főnév                                                    hazai név                                          
                                                                        családnevek                                5) osztó 
                                                                        anyagot jelentő név                                     
                                                                        időt jelentő név                           6) számnévi 
                                                                        helyet jelentő név 
                                                                         
 

névmás                                                   

 

 

a) eredeti                                              b) más szóból képzett 

                                                                                                  

 mutató                                                                                                                                

visszaható                                                                                                                                   

 birtokos 

 családnevek 

 hazai név 

 visszaható 

tulajdonnév 
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Sylvester nem a bimodális (névszó+ige) felosztást választotta, hanem donatusi-

priscianusi hagyományból átvett beszédrészek felsorolása révén külön-külön leírta ezeket. 

Sylvester Grammatikájában a névszói viszonyok a következőképpen alakulnak: 

 

Névszó 

 

 

 

a) élőlény  vagy  tárgy                                                       b) melléknév (+ számnév) 

                hímnenűek (férfiakat és férfi foglalkozásokat  

             jelentő főnevek; hónapok, szelek, folyók nevei) 

             nőneműek (nőket és női foglalkozásokat jelentő főnevek; 

             városok, fák és növények nevei) 

             semlegesneműek (gyümölcsök nevei)                                                  

                                                                                                    

                          

 

 

                    

 

a) affixum181 (egy másik szó része) 

                     (nem önállóak)                                         b) separatum182 (igazi névmás) 

                                                                                          (önállóak) 

A főneveket ma is önálló szófajnak tekintjük, ugyanakkor a többi névszó is 

feltételezi az alanyi funkciót, ezért a grammatikában még ma is névszói fajtákról és a 

névszók morfológiájáról beszélünk. Kašićnál a személynek csak egy „attribútuma” van, ez 

a névmás (a személy jelöltje), mert ez az igazi személyeket jelenti, illetve ezeket 

helyettesíti, és ezek jelentésükben egyértelműek, mert más szavakkal nem lehet őket 

helyettesíteni. Ennek ellenére a „kő” szó nem lehet személy a természetben. Ebből a 

                                                 
181 A korai magyar grammatikák pronomen affixumnak nevezték a birtokos személyjeleket, a határozott 
igeragokat és az infinitivus ragjait (C. Vladár 2003b:285).   
182 Ez az igazi vagy „különálló” névmás. A fogalom a héber grammatikára megy vissza. A latin nyelvű héber 
nyelvtano a pronomen affixum és a pronomen separatum alakokat különbeztetnek meg (C. Vladár 
2003b:285).  
 

névmás 
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példából válik világossá Kašić csoportosítása, mivel számos olyan szót, amit ma 

névmásnak tartunk, ő a melléknevek közé sorolt.  

A névszó a hagyományos grammatikákban cselekvő személyt jelentettt, vagy azt, 

akire gondolunk, illetve akiről beszélünk. Pandžić Arisztotelész Logikájára hivatkozik, 

amikor az ὑποκείμενονt (az alátett elemet)183 a mondat olyan elemének tekintette, akiről 

vagy amiről beszélünk184. Minden olyan beszédrész, ami a hypokeimenonról szól és azt 

közelebbről leírja, kategorémának vagy praedicamentumból (állítmányból) és obiectumból 

(tárgyból) áll185. A hagyományos felfogás szerint a subiectum a mondat tárgyát jelölte, 

akiről vagy amiről szó van. 

Kašić (általában a hagyományos nyelvtanírókhoz hasonlóan) nem ismerte az alany 

és az állítmány fogalmát, mivel a nyelvet a jelentés szemszögéből vizsgálta, és nem az 

összetevő elemei alapján. A mondatot csak akkor tekintették mondatnak, ha „alanyi” és 

„állítmányi” része is volt, és a beszélő perspektívájából meg lehetett vizsgálni az idő-hely 

viszonyokat. A görög grammatikusok a Ἕυρηκα. (Megtaláltam.)-féle mondatokkal nem 

tudtak mit kezdeni, mivel ennek a beszédben való megnyilvánulását nem lehet két részre 

bontani, de ugyanakkor szintaktikailag magába foglalta az állítmányi és az alanyi részt is. 

Az ilyen mondatokat csak a modern szintaxis kezdte közelebbről is szemügyre venni. A 

modern morfológia pedig a névmások kérdését kezdte más nézőpontból kutatni, mivel a 

harmadik személyt jelölő személyes névmások helyett mutató névmást használunk. A 

hagyományos kommunikációs folyamatot úgy fogták fel, hogy a harmadik személy, aki 

fizikailag nincs jelen (mégha élőlényről is van szó) nem lehet a kommunikációs folyamat 

része, ezért nincs is külön névmással jelölve. Ez az egyszerű magyarázat megadja a választ 

arra, hogy igazi valós személyeknek grammatikailag csak az első és a második személy 

tekinthető. Az őket jelölő névmások a nyelv ősi rétegéhez tartoznak; a különös rendhagyó 

ragozásuk is régi voltukat bizonyítja. A mutató névmásokat már a melléknevek mintájára 

ragozzuk, három nemben és két számban, ami ezek későbbi keletkezéséről  tanúskodik. A 

harmadik személy nem is volt része a kommunikációs folyamatnak, és amikor az ősnyelv 

elkezdte jelölni azt a személyt is, aki nem volt jelen, akkor már a mutató névmások 

                                                 
183 A hüpokeimenon latinul substantia vagy subiectum. 
184 Pandžić 2005:88.p. 
185 A praedicativum és az igei csoport (VP) a generatív nyelvtanban sem kizárólag az igét, illetve a névszói 
állítmányt tartalmazza, hanem  minden olyan mondatrészt, ami a cselekvés teljes jelentését (körülményekkel 
együtt) hordozza.  
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rendszere is kialakult, melyek deiktikus jelentésükkel teljesen beleilletek a harmadik 

személyről alkotott képbe186.  

A középkori grammatikusok mindig az oratio (λόγος) kifejezést használták a 

logikából vett propositio helyett187. Apollóniosz és Prisicianus mindig figyelembe vette a 

beszélő reális szemantikáját és szubjektív perspektíváját. Így a beszédet nem lehetett egy 

tárgyra leszűkíteni, csak egy külső subiectumra és egy meghatározott praedicativumra. 

Apollóniosznál egy mondaton belül három subiectum is előfordulhat, mivel nála az összes 

cselekvő élőlény szubsztancia, és olyankor teljesen mindegy, hogy egyenes vagy függő 

esetben188 áll-e. A logikai és a grammatikai megközelítés közti eltérések miatt a 

mondatrészekre való tagolódás csak a XIX. századi grammatikákban látható először, mivel 

ekkor a nyelvi analízis a nyelvet elemenként egyszerre több szempontból is elkezdte 

tanulmányozni, illetve a nyelv a nyelvészet külső tárgyává vált. A hagyományos 

nyelvtanokban, az akkori grammatikográfiai szabályok és a kor uralkodó világszemlélete 

miatt, a mondatokat „gondolatokra” tagolták, annak részeit pedig a természet 

megfigyeléséből alakították ki.     

Az első magyar és horvát nyelvtan szerzői az antik grammatikográfiára alapozták 

műveiket, és a nyelvleírásban, ahol csak lehetett, követték a klasszikus mintát. A 

beszédrészek (szófajok) felosztását tekintve a két nyelvtan között az a különbség, hogy az 

első magyar nyelvtan inkább a görög grammatikográfiai modellt követte, az első horvát 

nyelvtan pedig a latint.  

 

 

3.5 A beszédrészek az első magyar és horvát nyelvtanban  

 

3.5.1 A Kašić nyelvtanában látott beszédrészek 

 

Kašić nyelvtanában a legkisebb elemnek a betűt, illetve a hangot (litera) tekinti189, a 

betűkből állnak össze a szótagok (syllaba), a szótagokból lesznek a szavak (dictio), 

                                                 
186 Matasović 2008:227-243.p. 
187 Pandžić 2005:90.p. 
188 Az egyenes eset nominális (megnevező) eset (latinul casus rectus), amely egy szó „kiindulópontját” jelzik, 
ezek a nominativus és vocativus. A függő eset (latinul casus obliquus) a szó „esését” (ragozását) jelzi. Az 
ókori hagyomány a casus rectus és a casus obliquus viszonyát úgy értelmezte, hogy a casus rectus-ból (az 
egyenes esetből) „esnek” (ragozódnak) a casus obliqui (a függő esetek).  
189 A hagyományos nyelvtanokban a betű és a hang fogalma keveredik, egészen a XIX. századig, amikor a 
nyelv hangtani részét is tudományosan kezdték kutatni.  
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amelyekből a mondatok (oratio) lesznek. Ez a tagolódás a mai napig megmaradt, így a 

nyelvtanok általában a hangtani résszel kezdődnek, azt követi az alaktan, majd végül a 

szintaxis.  

Az Institutiones szerzője a nyelvi anyagot két nagy részre bontotta, ami a mű 

címéből is kiderül190. Az első könyvben a névszókat tárgyalja, a másodikban az igét, ami a 

görög bimodális rendszerre utal. Ezeket a könyveket (liber) a humanista szemléletnek 

köszönhetően további részekre (pars) osztotta, szisztematizálva az anyagot, hogy enyhítsen 

a tanuló memorizálási nehézségein. Az első könyvet a következő részekre tagolta: első rész 

– De litteris (A betűkről); második rész – Institutionum linguae Illyricae (Az illír nyelv 

alapjai); harmadik rész - De nomine adiectivo et eius speciebus in universum (A 

melléknévről és annak általános megnyilvánulásairól); negyedik rész - De pronomine (A 

névmásról). A második könyvnek és egyben ennek első részének címe De verbo (Az 

igéről), amelyben az igeragozást tárgyalja, elsősorban a konjugációs rendszert és az igei 

osztályokat. A második könyv második része az igeneveket és egy ragozhatatlan szófajt, a 

határozószót dolgozza fel. A ragozhatatlan szófajok között egy ragozható szófajt is látunk: 

a melléknévi igenevet, más néven a particípiumot, amelynek képzését, ragozását és a más 

szavakkal való egyeztetését is tárgyalja a szerző. Azt állította, hogy a melléknévi igenevek 

rendelkeznek az idő kategóriával is, mondván, hogy a particípium lehet praesens, 

imperfectum, praeteritum vagy plusquamperfectum. A particípiumot szintaktikai alapon a 

határozóval együtt tárgyalja, mivel szerinte ezek a mondat igei részéhez tartoznak, és azt 

határozzák meg közelebbről.  

A latin grammatikákban háromféle particípium létezik: a cselekvő értelmű 

participium imperfektum, a szenvedő értelmű participium perfectum és a cselekvő értelmű 

participium instans. A latin igeneveknek két fő fajtájuk van (aktív és passzív) és három 

állapotuk  (imperfectum, perfectum és instans), névszói jellegüknél fogva pedig megfelelő 

esetragozással is rendelkeznek. A particípiumok a mondat állítmányi részétől függenek, és 

a cselekvés idejét a cselekvő időviszonyához képest fejezik ki, illetve lehetnek elő-, utó- és 

egyidejűek a mondatban kifejezett cselekvéshez képest. A modern horvát191
 

grammatikográfia két melléknévi igenevet ismer: a cselekvő értelmű múlt idejű (-o, -la, -lo 

végű) és a szenvedő értelmű befejezett melléknévi igenevet (-n, -en, -jen, -ijen végű). 

Kašić is cselekvő és szenvedő értelmű csoportokra osztotta a horvát particípiumokat: ezen 

belül a cselekvő értelműek közé sorolta a praesens és az imperfektum particípiumait 

                                                 
190 „Institutionum linguae Illyricae libri duo” – „Az illír nyelv szabályai két könyvben leírva”. 
191 Barić 1995:460-471.p.; Vig 2008:69-70.p. 
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(ticucchi és ticayucchi „érintő, aki érint”), valamint a praeteritum és plusquamperfectum 

particípiumait (melyek -o,   -la, -lo végűek). A passzív melléknévi igenévről azt mondja, 

hogy ez az egyedüli olyan nyelvi jelenség, amely a horvát nyelvben az igék ragozásán 

kívül szenvedő értelmű192. Passzív igeragozáson Kašićnál egy olyan névszói állítmányi 

konstrukciót ért, melynek névszói része melléknévi jellegű. Az első horvát nyelvtanban a 

segédigék között a biti „van” (létige) és htjeti „akar” igék mellett a bivati „létezik”  igét is 

látjuk, amiről azt olvashatjuk, hogy a passzív alakok ragozásában vesz részt. A bivati 

„létezni” ige ragozott alakja egy szenvedő értelmű particípium mellett periphrasztikusan 

fejezi ki a horvát passzívumot. Csupán szemantikai és szintaktikai viszonyról van szó, és 

nem morfológiailag különálló ragozási mintáról, ahogy ez a görögben és a latinban látható. 

Mivel ezek az elemek nem alkotnak külön ragozást, tehát nincs külön passzív végződés a 

horvában, Kašić bátran kijelenti, hogy a horvátban nincs passzív193. A modern horvát 

nyelvészet mégis különálló ragozásnak tekinti a passzív ragozást is194. A Kašićnál látott -ći 

végű cselekvő értelmű melléknévi igenév végződése ma a horvátban határozói igenév 

végződésként van jelen a modern horvát nyelvtanokba195. Kašić idejében még mindig 

létezett az ószlávból örökölt cselekvő értelmű praesens particípium, amelynek végződése -

ći volt, és mindhárom nemben jelentkezett éppen úgy, ahogy ezt Kašićnál is láttuk, így 

nem lehet hibának tekinteni a leírását, pusztán nyelvtörténeti jelenségnek kell minősíteni.    

A harmadik részben az elöljárót, a kötőszót és az indulatszót tárgyalja, ami sztoikus 

örökség, ahol ezek különálló csoportot alkottak. Az Institutiones végén tizenkét pontban 

leírja a szintaxis fő szabályait, de kiemeli, hogy a szintaxist ususból (tapasztalatból és 

gyakorlatból) lehet csak igazán megtanulni196. Mivel Kašić megnevezi a nyelvtaníráshoz 

mintául felhasznált irodalmat és szerzőket, figyelembe kell venni azt, hogy éppen 

Donatusnál és Priscianusnál látunk olyan Varrótól örökölt megjegyzéseket a szintaxisról, 

amelyekben az ususból való tanulást tanácsolják, ezért javasolta Kašić is az usust a 

nyelvtanuláshoz az Institutiones mondattani részében.   

Az anyagfeldolgozási módszerek alapján az első horvát és magyar nyelvtan 

megírásának szándéka is bizonytható. Kašić nyelvtana tagoltabb, a szabályok és a 

kivételek átláthatóbbak, és jóval több példával támasztja alá gondolatait; ugyanakkor 

komolyabb nyelvészeti magyarázatokba nem megy bele. Sylvester Grammatikájában 

                                                 
192 Kašić 1604/2002:339.p. 
193 Kašić 1604/2002:338.p. 
194 Barić 1995:451-452.p. 
195 Barić 1995:622, 636, 1199.p.; Vig 2008:75.p. 
196 Kašić 1604/2002:13.p. 
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egyszerűbb tagolódást alkalmazott, mivel nyelvtanításra szánta művét. A Grammatica 

egyfajta tanári kézikönyvnek is tekinthető, ezért nem kellett sokat magyaráznia a 

nyelvészeti jelenségeket. Sylvester Grammatikájának rövidsége abból a tényből adódik, 

hogy Sylvester először (1536-ban) sokkal terjedelmesebb művet írt, amit a magas nyomdai 

költségek miatt le kellett rövidítenie, így csak 1539-ben, a megírása után három évvel, 

tudta kiadni.     

 

3.5.2 A Sylvester Grammatikájában látott felosztások és értelmezések  

 

Sylvester a nyelvtanában a beszédrészek tanát tekintve a görög szemantikai módszereken 

alapuló modellt követi. Sylvester a nyelvi anyagot a legkisebb elem leírásával kezdi, a 

betűvel, illetve hanggal (litera); a betűkből állnak össze a szótagok (syllaba), a szótagokból 

lesznek a szavak (dictio), amelyekből végül mondatok (oratio) jönnek létre. A szó 

meghatározásában Platón hatásátát látjuk: „A szó egy jelentéssel bíró kimondott hang, 

amelyből a mondat összeáll, és amelyben feloldódnak a dolgok.”197 Az ideatanból 

származó elméletek alapján Platón198 a „dolgokról” azt mondja, hogy ezek képzeletünkben 

létező képek, és feloldásuk (megértésük) csak a beszédben történik meg, mivel a beszéd az 

üzenetátadás és a megértés első állomása. A nyelv és a beszéd tükrözi a gondolkodásunkat, 

és azt is, ahogy mi „látjuk” a körülöttünk levő világot. A nyelv szerinte a bennünk élő 

képek alapján működik, a beszéd ezeknek a képeknek a tükre, ami az igazság és a 

hamisság kérdését is felveti. Ezzel részben a physis-thészisz és az igazság-hamisság 

kérdését is érinti, magyarázatával pedig inkább a materialista elméletekhez199
 áll közelebb.  

Sylvester Grammatikájában a beszédrészek osztályozása a görög 

grammatikográfiai rendszerre épül, de a szavak felosztását már a donatusi-priscianusi 

hagyományból veszi, amikor nyolc beszédrészt különböztet meg: „A beszédrészek száma 

nyolc: főnév, névmás, ige, határozó, melléknévi igenév, kötőszó, elöljáró, indulatszó.”200 A 

ragozott szavakat tekintve a donatusi-priscianusi hagyomány Varro modelljét vette át, és a 

névszók ragozását morfológiai alapon osztályozta az egyes genitivus végződése alapján. 

Sylvester a genitivusi végződést csak az öt declinatio felsorolásánál említi, mivel a latin 

                                                 
197 „Dictio est vox articulata cum aliqua significatione ex qua instruitur oratio et in quam res 
solvitur.”(Sylvester 1539/1989:11/1-3) 
198 Platón 2005 
199 Antologija 1958:58-60.p.; Pais 1988:501-532.p. 
200 „Partes orationis sunt octo: Nomen, Pronomen, Verbum, Adverbium, Participium, Coniunctio, 
Praepisitio, Interiectio.” (Sylvester 1539/1989:13) 
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mintából indul ki, de ennek ellenére egy névszóragozásról beszél a magyar nyelvben201. A 

szavakat az alaptulajdonságuk alapján csoportosította: a qualitas (minőség), a comparatio 

(fokozás), a genus (nem), a numerus (szám), a figura (alak) és a casus (eset) alapján. A 

főnevek csoportosítását, amit három szabályban (regulaban) foglalt össze, először a szavak 

neme alapján fogalmazta meg. Az első szabály szerint a férfiakat és a férfi foglalkozásokat, 

csakúgy mint a hónapokat, a szeleket és a folyókat jelentő szavak hímneműek. A második 

szabály alapján a nőket és a női foglalkozásokat, a városokat és a fákat jelentő szavak 

nőneműek. A harmadik szabály szerint a gyümölcsök nevei semlegesneműek. A szabályok 

felsorolása után Sylvester az eset fogalmát közli, amit kiegészített egy névelőről szóló 

hosszú magyarázattal. Ezt a sort a declinatio fogalmának definiálása követi. A declinatioról 

először annyit mond, hogy öt declinatio szerint ragozzuk a szavakat nyilván a latin mintát 

véve alapul. Ezután morfológiai szinten a héberrel hozza kapcsolatba a magyar nyelvet, 

majd számos olyan magyarázatot ír le, amivel a magyar nyelvet egy teljesen új viszonyba 

helyezi a többi európai nyelvhez képest. Leírja például a többes szám jelét, a 

birtoktöbbesítő jelet, a latintól eltérő vonzatú igék fordítását példákkal is alátámasztja, ezen 

kívül sok más nyelvi jelenségre is kitér magyarázataiban, amelyek közül a legérdekesebb 

az  agglutinációval foglalkozó részek, vagy a névelőről szóló rész. A particípiumot például 

külön beszédrésznek tartja, ami a mondat névszói és igei része között helyezkedik el. 

Éppen úgy, ahogy Kašić is tette, idő kategóriát is tulajdonított neki, a nem, az eset, a 

jelentés, a szám és az alak mellett. Sylvesternél a particípium a névszóktól az eset és a nem 

kategóriáját kapja, a többi attribútumot pedig az ige adja meg. A particípium ragozásáról 

Sylvester azt mondja, hogy követi a névszóragozást, és ennek is négy neme van, ahogy ezt 

a névszóknál is láttuk, amit a ragozásban névmásokkal jelölünk. Ragozási példát csak a 

participium imperfectumnak ad meg, amely egyidejűséget jelent a mondatban, ezért jelen 

idejűnek számít; a participium perfectum és futurum ragozását teljesen kihagyta.           

Az öt declinatiót leíró részben egyetlen egy helyen sem mondta ki nyíltan202, hogy 

melyik nyelvre gondolt a definíciókban203. Nyilvánvalóan a latin grammatikai leírásból 

indult ki, amit a humanizmusban univerzális grammatikográfiai módszernek tekintettek, és 

éppen az univerzális jellege miatt nem tartotta szükségesnek kiemelni a definíciokban a 

latin vagy a magyar nyelv fogalmát. Nemcsak Sylveseter számára, hanem az olvasói 

                                                 
201Sylvester 1539/1989:43-49.p.  
202 Az anyanyelvről beszél, illetve apai nyelvről, és nem „magyar nyelvről”. A „sermo patrii” elnevezést 
használja. 
203 A görög nyelvtani hagyományban is látható, hogy a nyelvtani kategóriák leírásában sehol sem jelentkezik 
a görög jelző, mivel az ókori gondolkodás nem ismerte a nemzeti öntudat fogalmát, inkább területhez 
kötötték az ember szármázását.    
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számára is egyértelmű, hogy a latin nyelv grammatikográfiai modelljét meg kell tartani, 

amennyire csak lehet. Az ilyen felfogás nemcsak az anticitás elvének kritika nélküli 

követését tükrözi, hanem az anyanyelv fejlesztésének és megőrzésének szándékát is 

mutatja. Dante is megjegyzi a De vulgari eloquentia című művében204, hogy a latint csak a 

grammatikája óvta meg a romlástól. Ha ezt a gondolatot próbáljuk szem előtt tartani a 

további elemzésekben, miszerint egy nyelvet a donatusi-priscianusi modell nyelvleírása 

őrizte meg, akkor teljesen érthető, hogy a humanista grammatikák miért nem szerettek 

nagyon eltérni a hagyományos modellektől. 

Az öt declinatio után Sylvester a névmásokat tárgyalja. Itt egy rendkívül fontos 

nyelvi jelenségről szól, amikor a névmásokat és a személyragokat külön veszi. Sylvester 

nagyon jól értette a görögöknek a beszédről alkotott elméleteit a sztoikusoktól 

Arisztotelészig, továbbá a klasszikus nyelvek morfológiáját tekintve ismerte az esetragok 

és a személyragok természetét, ezért a cselekvő személyből kiindulva észre tudta venni az 

igéken jelentkező végződések és a névszókon látott birtokjelek összefüggését. Ezzel is a 

grammatikográfiai módszerek szemantikai és pragmatikai elemzésének fontosságát 

hangsúlyozta. A névmásokat tárgyaló részben205
 a személyragokról egészen világosan 

fogalmazta meg, hogy a görög és a latin nyelvben a személy fogalma „magától érthetődő”, 

de a magyarban mindig külön kitesszük a szó végére. A „magától érthetődő” kifejezés a 

flektáló nyelvek egyik alaptulajdonságából származik, ami a szavak ragozásának flektáló 

alaptulajdonságából ered, mivel egy flektáló végződés több jelentést is hordozhat: például a 

névszók esetében egy vegződés kifejezi a számot, az esetet és a nemet is. Az igéknél a 

végződés még több jelentést hordozhat, ami majdhogynem az összes igei kategóriát 

magába foglalja: például a módot, a személyt, a számot, az időt, az állapotot és cselekvő 

vagy szenvedő igenemet. Sylvester a feldolgozott nyelvi anyagot nem az onoma és a réma 

viszonya alapján választotta szét, ugyanakkor a szófajok sorrendje a főnév és az ige körüli 

csoportosítást mutatja.  

Az ókorban kidolgozott beszédrészek tana szerfelett fontos a modern 

grammatikográfia megértésében. A modern szófajtan és mondattan alapját azok a 

megfogalmazások és felosztások jelentik, amelyeket az ókori nyelvtanirodalomból 

ismerjük, például a Düszkolosz nyolc beszédrésze, vagy Thrax bimodális 

grammatikográfiai módszer alkalmazása. A beszédrész fogalma nem egyenlő a szófajjal, 

mondatrésztől pedig kisebb elemnek számít. Ahogy ma ismerjük a szófajok 

                                                 
204 Dante 1998:10.p. 
205 Sylvester 1539/1989:50-70.p. 
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meghatározását, azt a XIX. századi nyelvészek dolgozták ki, de alapjában ennek a 

felosztásnak a csíráit az ókori beszédrészek tanában kell keresni. Ahhoz, hogy megértsük a 

modern nyelvtani kategóriákat, vissza kell menni az alapokig, és megvizsgálni a 

hagyományos kategóriákat, valamint megérteni, hogy miért éppen ilyenek a modern 

nyelvtani kategóriák, amelyeknek ma ismerjük őket.       
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4 A GRAMMATIKAI ESET KATEGÓRIÁJA 

 

Legtöbb nyelvben a grammatikai eset a szó morfológiai, szintaktikai és szemantikai 

meghatározása. A flektáló nyelvekben szintaktikailag a szavak közti viszonyokat fejezi ki, 

morfológiai szinten a számot és a nemet jelöli. Morfológiailag az esetek a kezdet 

subiectumáról206 tartalmaznak kiegészítő információkat a cselekvés, elszenvedés és állapot 

subiectumához viszonyítva, valamint a cselekvés körülményeit írják le. A kezdet 

subiectuma olyan fogalom, amely különböző viszonyokat hoz létre a mondatban, és 

amelynek a perspektívájából megfigyelhetjük a többi fogalommal kialakuló viszonyt. Az 

említett viszonyok nem egyeznek mindig a kommunikáció alapszabályaival, ilyen például 

a dativus subiectivus használata, mivel szemantikai meghatározását tekintve egy adott eset 

egyszerre hordozhat általános és lokális jelentést.   

A mondatbeli viszonyok lehetnek szpaciális, posszesszív, kauzális, temporális, 

objectum, subjectum és más jelentésűek. Az általános nyelvi logika megértésének 

érdekében igen fontos az esetek ismerete. A mondatbeli viszonyoknak a logikája és a 

nyelven belüli működésük az egyedi emberi fiziológiából erednek, amelyből az élethez 

való alapvető szükségletek keletkeznek, és amelyeket a körülöttünk levő világ 

megfigyelésére és értelmezésére használunk. Az említett logikát a bennünk kialakult 

világképpel egészítjük ki207, ami minden emberben közös, például a szpaciális viszonyokat 

minden ember fizikailag egyformán érzékeli, ugyanakkor ezeket az egyformán érzékelt 

térbeli viszonyokat más nyelvi eszközzel más és más nyelvi jelekkel fejezi ki208. 

Az eseteket mikroszinten, azaz a szó szintaxisának a szintjén lehet vizsgálni, amikor 

az esetek a mondatrészeken és mondatszerkezeteken belül hatnak; vagy makroszinten, azaz 

a mondat szintjén amikor az esetek a szavak közti viszonyokat tükrözik, vagy újabbakat 

hoznak létre. A mikroszinten keletkező viszonyok esettanára példa a genitivus qualitatis, 

ami egy adott szó jelzője, és a mondaton belül nem hat ki az új viszonyok kialakulására. 

Ha az eset az állítmány vonzata vagy tartalmi többlete, akkor olyan példákra kell gondolni, 

mint amilyen az ablativus causae, vagy a mondatrövidítő szerkezetek, amelyek az 

                                                 
206 A latin subiectum szót az alávetett elem jelentésben használom, ahogy ezt az ókorban tették.    
207 Bańczerowski 2008 
208 Benjamin Lee Worf különböző szpació-temporális viszonyok kifejezését írja le a hopi benszülöttek 
nyelvében. A hopik a fogalmat jelölő szóragozás helyett a cselekvés körülményeit változtatják meg. Ez azt 
jelenti, hogy a fogalom mindig az alapalakjában szerepel, közelebbről pedig a cselekvés körülményeit, illetve 
a fogalom létezésének és állapotának körülményeit határozza meg. A nyelvi eszközök kialakulására úgy 
hatott ez a felfogás, hogy a cselekvés, az állapot és a történés kifejezésére különböző szóalakokat használnak. 
(Worf 1956:197) 
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állítmány jelentéséből alakulnak ki, de maguk nem hoznak létre újabb viszonyokat. Egy 

mondaton belül a genitivus és az ablativus absolutus209 mondatrövidítő szerkezetek külön 

mondatrészként viselkednek, ezért mikroszinten kutathatók. A mondat belső szerkezetét 

tekintve a mondatrövidítő szerkezetek alárendelő mellékmondatok, amelyek 

természetükből kiindulva nem hathatnak ki saját jelentésük határain kívül.  

A mikroszintű vizsgálatok a mondat szerkezetét tekintve analitikusak, és nem 

alkalmazhatóak az egész mondat stuktúrájára és jelentésére, csupán a szavak szintjén 

működnek. A makroszintű vizsgálatok szintetikusak, és az ilyen kutatások a mondat teljes 

struktúráját és jelentését foglalják egybe. A makroszinten kialakuló esettani viszonyokat a 

mondat szintjén kell vizsgálni. Ezek olyan viszonyok, amelyek adott környezetben 

bizonyos eseteket váltanak ki, mint például a dativus subiectivus (a kezdet subiectumának 

esete), amely egyszerre hat a mondat alanyi és állítmányi részére. Az ilyen nyelvi 

jelenségek gyakran olyan többletjelentést is adhatnak az állítmánynak, amelyet a horvát és 

a magyar nyelvben csak modális konstukciókkal lehet kifejezni. Ebbe a kategoriába 

sorolható a vocativus is, ami a mondat mikro- és makroszintjén is vizsgálható, és egy külön 

mondatnak érthető egy másik mondaton belül210. A vocativus szerepe, amikor mondaton 

belüli mondatként viselkedik, más, mint a mondatszerkezeteknél, mivel a 

mondaszerkezetek egyben adott mondatrészek szerepét is betöltik. A vocativus egy olyan 

mondatrész211, ami megváltoztatja a mondat alapjelentését, illetve a beszélő intencióját: 

például kijelentésből felszólítást, tanácsot vagy parancsot hoz létre, miközben a mondat 

állítmányi részét is befolyásolja. Az ilyen fajta kommunikációs intenció módosítását a latin 

nyelv két igei móddal is kifejezheti: imperativusszal és coniunctivusszal; az imperativus 

ilyenkor egyenes parancsot jelent, coniunctivus pedig a tanács vagy az ajánlás (enyhe 

parancs) kifejező eszköze. A vocativusnak az ilyen feltétel nélküli expresszív funkciója a 

mondatbeli önállóságát hangsúlyozza. Pranjković külön mondatelemnek tekinti, ami nem 

vehet fel semmiféle mondatbeli szerepet212. 

A modern szintaktikai vizsgálatok különbséget tesznek a strukturális és a nem 

strukturális esetek között. Strukturálisak azok, amelyek nem függnek a tematikus 

funkciójuktól. Egyedül az számít, hogy milyen a mondatbeli strukturális helyzetük, illetve 

milyen grammatikai funkciójuk van, például alany, tárgy. Az állítmányhoz viszonyított 

névszói csoport egy adott tematikus funkcióból egy másikba kerülhet, ezáltal más esetbe is, 

                                                 
209 A latin ablativus absolutusnak a görög genitivus absolutus felel meg. 
210 Badurina 2010:3.p. 
211 Badurina 2010:5.p. 
212 Pranjković 1993:108-109.p. 
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ha a mondat struktúrája megváltozik, amellyel együtt a névszói csoport grammatikai 

funkciója is módosul.  

A nem stukturális esetek nem a mondat szerkezetétől, hanem a lexikális egység 

tulajdonságaitól függenek, amelynek az adott névszói csoport a vonzata. Egy névszói 

csoport a saját tematikus funkciójától is függhet, ami miatt a nem strukturális eseteket két 

csoportra szokták osztani lehetnek idioszinkretikusak (bizonyos lexikális egységtől 

függnek), és inherensek (melyek egy tematikus funkcióval szoros kapcsolatban vannak).  

Ellen Woolford dolgozta ki a strukturális elmélet metodológiáját213, ami nem nem 

bizonyult eléggé átfogónak és egyértelműnek214, sem elméleti szinten, sem pedig 

gyakorlatban. A strukturális és a nem strukturális esetek meghatározásában nincs egységes 

vélemény. Különböző nyelvekben más és más módszereket kellene alkalmazni az esetek 

strukturális természetének megállapítására. Mihaljević szerint, például a horvát accusativus 

egyszerre lehet strukturális (elöljáró nélkül), és nem strukturális (elöljáróval) eset215. Az 

sem világos, hogy az eltérő eredmények a szavak szintaktikai pozíciójának változása miatt 

történnek, vagy az esetek különböző jelentéseiből keletkeznek. Bruening216 egy fontos 

kérdéssel bővíti a modern strukturalista esettani vizsgálatokat mondván, hogy az esetek 

morfológiája szorosan kapcsolódik a tematikus szerepekhez. Ezzel teljesen más irányba 

mozdította el az esettani vizsgálatokat, ami egy újabb metodológia kidolgozását feltételezi. 

 

                                                 
213 Woolford 2006:111-130.p. 
214 Mihaljević 2010:179.p. 
215 Mihaljević 2010:180.p. 
216 Bruening 2007  
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4.1 A grammatikai eset felfedezése és kutatása 

 

Az eset leírását először az ind grammatikusok műveiben látjuk217. Guru ind nyelvész 

nevéhez fűződik a sphota és a dhvani meghatározása.  A sphota az állandó lét, a létezésnek 

az invariáns része, és az indoeurópai casus rectusnak felel meg. A dhvani a sphota aktuális 

megvalósítása, a beszédhelyzettől függ, és az indoeurópai casus obliquus megfelelője. 

Guru a különböző szóalakoknak külön neveket is adott, amelyek az európai nyelvészetben 

a következő eseteknek felelnek meg: nominativus, genitivus, ablativus, dativus, 

accusativus, instrumentalis és locativus218. Az ind grammatikusok műveit az európai 

nyelvészek egészen a XIX. századig nem ismerték, ezért a grammatikai eset kategóriájának 

felfedezését a görög grammatikusok érdemeinek tekintették. Az európai nyelvészet 

Arisztotelésznek tulajdonítja a πτῶσις (görögül: esés, hullás; latinul: casus) fogalom 

bevezetését. Az ő felfogása szerint a πτῶσις a szavak olyan alakja, amely különbözik az 

alapjelentéstől, de ezt jelentősen nem befolyásolja. Csak az igék és a főnevek képesek 

ilyen változásokra. A konjugáció és a deklináció különválasztását a rómaiak tették meg, 

pontosabban Quintus Remmius Palaemon, de Marcus Terentius Varro volt az első, aki a 

De lingua Latina című művében megnvezte ezt a két ragozási fajtát, valamint ezeket 

részletesen leírta. Addig az esetet, a πτῶσις-t, az igei és a névszói rendszer közös 

tulajdonságának tekintették, és mindkettőt „hajtogatásnak” nevezték. Varro után a 

„hajtogatás” (declinatio) terminusát a névszói csoport változására kezdték alkalmazni, a 

deklinációra; a „csavarodást” (coniugatio) pedig az igék változására. Az eseteket névszói 

ragozási sorokba (paradigmákba) csoportosítjuk. A görög grammatikusok az eseteket nem 

táblázatos paradigmákban közölték, hanem az alaki megnyilánulásokból kiindulva a 

jelentésüket példamondatokkal magyarázták. A rómaiak voltak az elsők, akik az eseteket 

paradigmákban táblázatos formában írták le, ami a középkori és a nemzeti grammatikákon 

keresztül a mai napig megmaradt. Donatus és Priscianus grammatikáiban az eseteket 

gyakran folyamatos szövegben látjuk. A paradigmák ilyen lejegyzése a könyvnyomtatók 

anyagi takarékossága miatt történt, és nincs külön nyelvészeti jelentősége.  

A görög nyelvtanokban az esetek jelentését a morfológiai megnyilvánulásukkal 

együtt jelölték. Az esetek (mondatbeli viszonyok) jelentését kommunkációs szempontból 

vizsgálták,  azaz a cselekvő személy szempontjából úgy, hogy az aktív cselekvő személy 

                                                 
217 Máté 2003:279.p. 
218 Az ind grammatikák ebben a sorrendben sorolják fel az eseteket.  



72 
 

elmozdulását értelmezték a passzív felé az idő és a tér implikációjával, ami a lokális 

elmélet csírája. A mondatok igaz és hamis jelentése csak a mondat teljes jelentéséből derül 

ki, így az esetek külön vizsgálása és a mondatból való kiemelése szerintük nem volt 

lehetséges. A mondat egészét vizsgálva a sztoikusok nem tudták kizárni a nominativust és 

a vocativust, illetve a casus obliquus teljes jelentése úgy alakul, ha mellette egy casus 

rectus is van. A sztoikusoknak köszönhetjük, hogy a nominativus ma is a paradigmák élén 

szerepel. Erről Frede írt bővebben: „Az arisztotelészi fogalom a szavak alakjára 

vonatkozik. A sztoikusoknál ez a fogalom a velük jelölt személyre vonatkozik, és ezzel 

elválasztották a jelölt személyeket a szó alakjától. Amikor a sztoikusok utáni 

grammatikusok nem választották el a szó alakját a jelölt személytől, óriási zavarokat 

okoztak a nyelvtani magyarázatokban.”219 Az esetek olyanok, mint a nevek, és a 

sztoikusok szerint nem rendelkeznek teljes jelentéssel a mondaton kívül. Az esetvégződést 

nem lehet külön vizsgálni, mivel az egy komplex egységnek (a mondatnak) a szerves 

része, és csak tágabb szövegkörnyezetben érthető meg teljesen220. A teljes jelentést a tér és 

a mozgás fogalmát beleértve a nevek és az igék szintézise adja meg, amit az idő 

kategóriája egészít ki.  

A középkori nyelvi vizsgálatok a pontos jelentés kutatására és a helyes értelmezésre 

összpontosítottak, ezért az iskolai rendszer középpontjába a grammatikát állították. A 

középkori grammatikák szerkezete az anticitás elvét követte, így az antik nyelvtanok 

felülvizsgálása ebben a korszakban teljesen elmaradt221. A középkori szövegekben 

másolások miatt sok volt a hiba, sőt a másolók a saját véleményüket és más 

magyarázatokat is beleírtak az eredeti szövegekbe. Ez volt a fő oka annak, hogy a régebbi 

szövegeket pontosabbnak tartották, és változatlan formában igyekezték közölni. Idővel az 

anticitás elve megértési problémákhoz vezetett, ami a klasszika-filológia tudomány 

születését idézte elő. Az antik latinságot (i. sz. I. századig) „igazi romlatlan latinnak” 

tartották, ezért a középkorban a latin nyelv klasszikus korszakában írt nyelvtanokat 

utánozták. A latin nyelv dialektusai az i. sz. I. századtól kezdenek kiválni a latin 

standardból, és ezzel kezdetét veszi az újlatin nyelvek születése222. Mivel az újlatin 

nyelvek nyelvtana és szintaxisa egyszerűbbé fejlődött, a középkori értelmiség a népi 

nyelveket durvának és műveletlennek tartotta - innen a vulgáris (lingua vulgaris) 

elnevezés, ami a népi mindennapi nyelvet jelölte.  

                                                 
219 Frede 1994:23-24.p. 
220 Frede 1987:304.p. 
221 Pandžić 2005:20–34.p. 
222 Herman 1996:27–30.p. 
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A karteziánusi filozófia eszenciája, amelynek a kezdetei még a reneszánsz korba 

nyúlnak vissza, az Igazság állandó felülvizsgálása volt, és nem a jelenségek abszolút 

törvényként való felfogása, ahogy ezt a középkorban tették. A Port-Royal grammatika 

megadta a grammatikográfia elméleti keretét, és leírta azokat a szabályokat, amelyeket 

minden későbbi nemzeti grammatika követett. Mindaddig a nyelvtanok csak leíró 

módszerrel íródtak, bővebb magyarázatok pedig kimaradtak. Kašić is folyamatosan új 

grammatikai megoldásokat keresett, mert érezte, hogy a latin nyelvtani modell nem 

elegendő a horvát nyelv leírásához. Grammatikájának megírásában általában kétféle 

tendenciát látunk: az egyik a normák betartása (például a paradigmákban való ablativus 

meghagyása); a másik a normáktól való eltérés (például a hetedik és a nyolcadik eset 

bevezetése, ami tartalmi kiegészítést jelent a horvát paradigmákban)223. A  latin nyelvi 

rendszerben is jelentkezik a hetedik és a nyolcadik eset, de ez az aranykorszakáig (i.e. I. 

századtól - i.sz. I. századig),  teljesen kiveszett a latinból.  

Kašićnál összeolvad az esetvégződés két aspektusa, a morfológiai és a szintaktikai. 

Az esetvégződéseket nem úgy vizsgálja, hogy azoknak egyszerre morfológiai és 

szintaktikai megnyilvánulása is van, hanem gyakran vagy csak morfológiai alapon, vagy 

csak szintaktikai alapon írja le őket. A morfológiai szempont alkalmazására példa a 

nyolcadik eset kihagyása egyes számban, mivel szerinte ez egyes számban „dativus alak u 

elöljáróval”224. Az ablativus meghagyása azt sugallja, hogy az univerzális nyelvi logikának 

csak a szintaktikai reflexióját tekinti mérvadónak. Sylvester ezzel szemben az esettani 

vizsgálatokban az esetek morfológiai megnyilvánulását helyezte előtérbe, de helyenként a 

szemantikai vizsgálatokat is alkalmazta. Az előzőkben ismertetett Kašić és Sylvester által 

használt karteziánusi módszereket Nebriánál és Duboisanál is látjuk, akik arra 

következtettek, hogy a latin esetrendszer nem felel meg a spanyol, illetve francia nyelvi 

rendszernek225. Az említett nyelvekben a névszókon nem találunk olyan morfológiai jegyet 

a mondatbeli viszonyok kifejezésére, ami egyszerre a grammatikai nem és a szám 

jelentését is hordozná. Az accusativus jelölése mindkét nyelvben az adott szó elé tett 

névelővel történik, a vocativus jelölését a névelő elhagyásával oldják meg. Az általános 

határozói eset (ablativus) szerepét a neolatin nyelvekben a dativus vette át, ami a 

praepositiók esete volt, és lokális jelentéssel bírt. A dativus a praepositiók gyakori 

használatának köszönheti, hogy egyes európai nyelvekből teljesen eltűnt. Idővel csak az 

                                                 
223 Az esetek sorszámnévvel való jelzése nem újdonság. A casus sextust, azaz az ablativust, a latin 
grammatikába Varro vezette be.  
224 Kašić 1604/2002:44.p. 
225 Balázs 1956:366-414.p. 
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elöljáró rendelkezett a helyhatározói, illetve a mozgás irányának a jelentésével, ami miatt 

elég volt ezt a szót alapalakjához párosítani. Az ilyen és ehhez hasonló nyelvi fejlődések 

arra hívták fel Nebria és Dubois figyelmét, hogy a spanyol és a francia névszók 

ragozásában a latin esetrendszerrel kevés a hasonlóság. Mindketten ezért helyesen arra 

következtettek, hogy az esetrendszer morfológiai megnyilvánulása teljesen más, mint a 

latin modell. Új eseteket is bevezettek a mondatbeli viszonyok megfigyelésével: például 

Nebria az effectivust és az instrumentalist.  

Sylvester csak egy ragozási mintát adott a magyar főnevek deklinációjára. A 

paradigmarendszer szerkezetét tekintve teljes mértékben a latin modellt követi, és a latin 

ötparadigmás rendszerből indul ki. Meghagyta a latin esetek számát, nevét és sorrendjét, de 

ezen kívül, amennyire csak tudott226, alkalmazkodott a magyar nyelvi rendszerhez. 

Sylvester szerint a magyar névszóragozási rendszer minden főnévre ugyanaz, és ez a nyelv 

a szóvégi „praepositiók” alkalmazásával inkább a héberhez hasonlít. A magyar ragokat 

praepositionesnek nevezi, mivel ugyanolyan mondatbeli viszonyokat fejeznek ki, mint a 

latin elöljárók. A birtoklást a magyarban „megkülönböztető betűk”227 alkalmazásával írta 

le, és a folytatásban azt is mondja, hogy ezek azok a hangok, amelyeket az igéken is 

láthatunk. Nyelvtörténeti ismeretek hiányában228 mégis fel tudta ismerni az igei 

személyszuffixumok és a birtokos személyszuffixumok közti kapcsolatot. A birtoklás 

kifejezésére megadja az -é genitivusi végződést is. A magyar többes számról azt állítja, 

hogy az mindig ugyanolyan, és az esetvégződéstől függetlenül a szó töve és az 

esetvégződés között helyezkedik el. Fordítói tapasztalata miatt képes volt felismerni a 

különös magyar végződéseket, például a -vá/-vé translativusi ragot, amit a fio, fieri, factus 

sum229 ige fordításából vett észre. A latin ablativus absolutust magyar szemszögből 

vizsgálja és melléknévi igenévvel fordítja, amivel a latin participium perfectum passivi 

alakját megőrizte a magyarban is. A -nak/-nek genitivusi-dativusi rag különlegességének 

magyarázása is Sylvester fordítói tapasztalatából ered. A dativus jele Sylvester szerint a 

magyarban -k, de fordításaiból azt is észrevette, hogy a genitivusi és a dativusi viszony 

kifejezésére a magyarban ugyanazt a -nak/-nek ragot használjuk. Mivel a modern magyar 

paradigmákból hiányzik a genitivus eset, nyilvánvaló, hogy a magyar genitivus és dativus 
                                                 
226 A humanizmus korszakában írt grammatikák módszertana az anticitás elvét követte. Sylvester nem tudott 
volna nagyon eltérni a latin mintától, mert abban az esetben a kortásai számára nem lett volna elfogadható a 
műve.  
227 „Megkülönböztető betűk” alkalmazott terminus a hagyományos nyelvtanokban található. A hang és a betű 
megkülönböztetése a XIX. századi nyelvészeti kutasokban látható, de az ilyen jellegű kutatások már jóval 
korábban elkezdődtek. (Lásd John Wallis (XVII. század) és Kempelen Farkas (XVIII. század) kutatásait.) 
228 A nyelvtörténeti vizsgálatok csak a XIX. században kezdődnek. 
229 A fio, fieri, factus sum ige „lesz valami, valamivé változik” jelentésben szerepel.  
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esettanilag egybeesik. Sylvester Grammaticájában nem csak a morfológiai jegyeket, nem is 

kizárólag az esetek jelentéseit vette alapul az esetrendszer leírásában, hanem mindkét 

módszert alkalmazva pontosabb meghatározásokra jutott, amelyekből nagyon sokat a mai 

napig használnak a magyar nyelvtanok230.  

A horvát és a latin flektáló nyelvek, és az esetvégződések használata mindkettőben 

majdhogynem ugyanolyan. Az esetek morfológiai megnyilvánulása mindkét nyelvben a 

szó végén látható az esetvégződésekben. Az esetek jelentései is nagyrészt megegyeznek, és 

egyik sem használ névelőt a determinálás kifejezésére. Kašićnak ezért sokkal könnyebb 

dolga volt, amikor a horvát nyelvet a latin nyelvtani módszerekkel írta le. Ezzel szemben, 

Sylvesternek egy agglutináló nyelvet kellett leírnia egy flektáló nyelv grammatikai 

eszközeivel, ezért ahol csak tudta, saját megfigyelései alapján írta le a magyart. Sylvester 

helyesen megállapítja nyelvtanának a deklinációkat tárgyaló részében, hogy a magyar 

névszóragozás eltér a többi európai nyelvtől. A magyart a héberrel hasonlította össze: „Az 

eseteket nyelvünk a héberhez hasonlóan bizonyos betűkkel és szótagokkal jelöli, de míg a 

héberben e betűk az esetragos névszók elejéhez kapcsolódnak, a mi nyelvünkben az ilyen 

névszók végéhez.”231 Az első magyar nyelvtanban látott deklinációs rendszer igazából a 

latin nyelv esetrendszere magyar fordításokkal. Sylvester a latinból indul ki, amikor öt 

deklinációt különböztet meg a latin egyes genitivus végződése alapján. A ragozást először 

latinul adja meg, amit magyarra fordít, így nem dolgoz ki egy magyarra alkalmas 

névszóragozási modellt, de ennek ellenére nagy eredménynek számít, hogy a magyar 

ragokat egyszerre vizsgálja mondván, hogy ezek segítségével minden magyar névszó 

ragozható. Annak ellenére hogy érzékelte az agglutinációt, mégsem vállalkozott egy 

magyar deklinációs rendszer megalkotására. Sylvester nyelvtanában a latin nemcsak 

metanyelv, hanem tárgynyelv232 is. Kašićnál a latin metanyelv, és nem szorul 

magyarázatra, hanem csak összehasonlításokban jelentkezik úgy, mint az olasz is.  

Kašić a horvát nyelvben három deklinációs mintát különböztet meg az egyes 

genitivusz alapján: az a-tövűeket, az e-tövűeket és az i-tövűeket. A deklinációs modell 

kidolgozására Kašić a latin modellt használta fel, de Sylvestertől eltérően egy új, a horvát 

nyelv leírására alkalmas rendszert hozott létre, amit azóta is alkalmaznak a horvát 

grammatikográfiában. A genitivus alapján Kašić helyesen állapította meg, hogy a horvátban 

                                                 
230 Például: a magyar névelő felismerése, a személyes és birtokos névmás meghatározása, a birtokos és igei 
személyragok összefüggésének leírása, a tárgyas igeragozás kiemelése.   
231 Sylvester 1539/1989:43.p. 
232 Erre példa, amikor a latin névelőről azt mondja, hogy ez a latinban nincs, ezért mutató névmással szokták 
pótolni, azaz magyarázatot ad arra, hogy miért nincs névelő a latinban, és a latin tárgynyelvi jellegéről 
tanuskodik. 
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vannak egészen különleges főnevek, amelyek töve hosszabb többes számban: nebbo (egyes 

nominativus – ég), nebba (egyes genitivus – égnek a ...), nebbi (egyes dativus – égnek), 

nebbesà (többes szám - egek); és ezek mellett feltünteti a rövid alakokat is (nebba „égnek 

a...”, nebbi  „egek”233. Az uho „fül” és az oko „szem” többes számát is kivételként közli a 

különös többes számuk miatt (oko „szem”; oči „szemek”; uho „fül”;  uši „fülek”) . Ezek a 

főnevek az ószlávban az s-tövűek közé tartoztak, de az említett alakjuk az ószláv duális 

maradványa234. Kašić a nőnemű szavak csoportjából (második névszóragozás) kiemeli a 

matti (anya) és a kcchì (lánygyermek) példákat, mivel ezek egyes genitivusa harmadik 

deklinációs végződés, a többi esetvégződésük pedig második deklinációs. Helyesen 

érzékelte a két példa különlegességét, mivel mindkét főnév az ószlávban az -r tövű 

csoportba tartozott, amelyeknek töve ragozáskor megnyúlik.   

A humanizmusban írt grammatikákban a szintaxist tartalmazó rész a 

mellékmondatok fajtáinak leírására vonatkozik, miközben az esettani viszonyokról nem 

esik szó. Az ilyen viszonyokat elsősorban a szavak morfológiai megnyilvánulásainak 

látták, a jelentése változatosságát pedig a Donatustól átvett ususra bízták. A klasszikus 

nyelvekben ugyanannyi eset van egyes és többes számban, ezért Kašić megoldása, amely 

szerint a paradigmákban meghagyta az ablativus, azt bizonyítja, hogy valóban tartotta 

magát a latin mintához, de ugyanakkor erőteljesen felülvizsgálta ezt a rendszert a casus 

septimus és a casus octavus bevezetésével235. A klasszikus latin nyelv grammatikáiban is 

változó volt az esetek száma, mely egészen az i. sz. I. századig nem állandósult. A 

humanizmusban írt grammatikákban, amelyeket ma a klasszikus nyelvek leírásának 

példájaként használunk, a paradigmákban változó számú esetet látunk egyes és többes 

számban. Különböző nyelvekben különböző eseteket használunk a mondatbeli viszonyok 

kifejezésére, és amikor a nyelvtanírók egyes eseteket nem tudnak paradigmákba sorolni, 

akkor azokon kívül hozzák azokat236.  

A Port-Royal grammatika, az előtte megjelent népi grammatikák ellenére, az 

eseteket kizárólag szintaktikai szinten vizsgálta, ami a szavak közti viszonyok leírását 

                                                 
233 A nebbo példa mellett még a slovò és cùddo példákat hozza, amelyek az ószlávban a mássalhangzós 
tövűek csoportjába tartoztak, pontosabban az s-tövűekhez. Kašić idejében is három jelentése élt a nebo – ég 
szónak, amit a mai horvát is megőrzött. A nebbi példa a kaj - nyelvjárásra jellemző, a nebbesà stilisztikailag 
színezett szó, a nebbo pedig az ég jelentést hordozza.   
234 Baleczky-Hollós 1978:108.p.; Mihaljević 2005:95.p. 
235 Pandžić azt gondolja, hogy Kašić nem kapott volna engedélyt nyelvtanának kinyomtatására, ha kihagyta 
volna az ablativust. (Pandžić 2005:120) 
236 Az orosz nyelv például az ún. prepozitivus esetet is ismeri, amely különböző jelentésekben és alakokban 
jelentkezik. 
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jelentette237. „Ahogy a szavakat gyakran különböző viszonyokban vizsgáljuk, egy a sok 

megoldás között, amelyet egyes nyelvekben használtak ezen viszonyok jelölésére, a 

különböző végződésekre kialakított névadásban jelentkezett, és ezeket casus-nak hívták 

(latin casus, cadere). Ahhoz, hogy teljesen meg tudjuk érteni a beszédben fennálló 

kapcsolatokat, amelyeket a beszédben jelentkező konstrukciókkal, szerkezetekkel nevezünk 

meg, szinte szükséges tudni, ha meg akarunk tanulni egy nyelvet, hogy mit értünk melyik 

eset alatt.”238 Ez a gondolat megkerülhetetlen Kašić esetrendszerének vizsgálatakor. Az 

első horvát nyelvtanban látott esetrendszer leírásának az értelmezését jelentősen 

megnehezíti az a tény, hogy Kašić nem írta le az esetek funkcióit és jelentéseit. Mégis 

észrevette a morfológiai eltéréseket egyes deklinációs mintákban, és ezeket 

megjegyzésekben (admonitio) és kivételekben (exceptio) röviden meg is fogalmazta.  

Nyilvánvaló, hogy már az első népi grammatikák szerzői is észrevették a klasszikus 

nyelvek népi nyelvekre gyakorolt erős hatását. A XVI. századi humanista nyelvészek 

számára világos lett, hogy a nemzeti grammatikákban el kell térni a középkori nyelvleírási 

hagyománytól, és a leíró vagy statikus239 grammatikákban leírt, Šrepel és Jakobson által 

anomáliáknak nevezett nyelvi jelelenségeket inkább fázisoknak240 kell tekinteni az adott 

nyelv fejlődésében241. Esettani vizsgálatokkal a latin nyelvtanokban is találkoztunk már, a 

Port-Royal nyelvtannal folytatódott, de csak a modern nyelvészet fejlesztette ki teljesen: 

ma már a szoció-, neuró-, pszicholingvisztikai, valamint a kognitív nyelvészeti kutatások 

része.  

 

 

4.2 A paradigmákról 

 

A paradigma valamely szó ragozási mintája vagy táblázata. A paradigmákkal kapcsolatos 

legfontosabb kérdés az esetek száma és azok elrendezése, amiről már az ókorban sokat 

vitatkoztak a görög nyelvvel kapcsoltaban. Az esetek paradigmákba való besorolása a 

szavak morfológiai jegyeinek megkülönböztetésével történik, amit szemantikai kutatások 

                                                 
237 Port-Royal grammatikája a latin, görög, héber és neolatin nyelveket vizsgálja, valamint egyes germán 
nyelveket. Már a XVII. századtól fogva az említett nyelvek nagy része morfológiailag nem különbözteti meg 
az esetek (Herman 1966:13-105). Az esetrendszerre érvényes univerzális leírást keresve, minden említett 
nyelvben, a szerzők az esetek leírásában a szemantikai megközelítést választották.    
238 Port-Royal 2000:113.p. 
239 Šrepel 1890:4.p. 
240 A Dantetől örökölt gondolatot Ferdinand de Saussure dolgozta ki pontosabban, amikor a diakrónia és a 
szinkrónia fogalmát bevezette a nyelvészeti kutatásokba. 
241 Máté 2003:198.p. 
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egészítenek ki. Az eset jelentésének hangsúlyozása gyakran háttérbe szorítja a 

végződéseket, ezért a paradigmákban sokszor egyforma esetvégződéseket is látunk. A 

horvát nyelv paradigmái átvették a latin modellt, így az esetek sorrendje a latin mintát 

követi. Ez a minta két határozói esettel egészül ki a horvát nyelvtanban elhagyva az 

ablativust a paradigmák végéről. A magyar esetrendszerben a magyar eseteket és a 

paradigmákat kutató neves nyelvészünk, Antal László tizenhat esetet különböztetett meg a 

magyarban hét kritérium alapján, amelyek közül az egyik alapkritérium a „jel”-morféma 

előfordulási képessége. Antal azért emelte ki a „jel”-morféma előfordulási képesség 

kritériumát alapkritériumként, mert ezáltal meg tudta tartani a kategorizáció minőségi 

jellegét242. Ezzel megkülönböztette és pontosan leírta a képző, a jel és a rag fogalmát243. 

Ma általában 18 esetről beszélünk a magyar nyelvben244, de vannak olyan elméletek is, 

amelyek ezt a számot 25-re vagy többre emelik245. 

A modern grammatikográfiában az esetek száma a paradigmákban nem kérdéses. 

Esettani szempontból a modern szemantikai és morfológiai vizsgálatok a nyelvek közti 

különbségekre világítottak rá. Az egyes nyelvek között különbség van az esetek számát 

tekintve, ami a grammatikográfiai hagyomány betartásának, illetve az esetjelentés 

váltakozásának a következménye. A német nyelv névszóragozási paradigmái négy esetet 

tartalmaznak (nominativus, genitivus, dativus, accusativus), az ógörög nyelvben öt esetet 

számolunk (nominativus, genitivus, dativus, accusativus, vocativus), a latin hat esetet 

ismer (nominativus, genitivus, dativus, accusativus, vocativus, ablativus), a horvát és a 

szerb hetet (nominativus, genitivus, dativus, accusativus, vocativus, locativus, 

instrumentalis), míg a szanszkritban például nyolc eset van (nominativus, genitivus, 

dativus, accusativus, vocativus, ablativus, locativus, instrumentalis).  

Az uráli nyelvek agglutináló természetük okán számos toldalékot fejleszettek ki, 

főleg a határozószók és a lokális végződések összeolvadásával, amivel a mozgás minden 

irányát tudták jelezni. A magyar tizennyolc esetet ismer, a finn tizenhatot. Az esetek 

paradigmákba való besorolása a mondatbeli viszonyok fontosságától és a morfológiai 

megnyilvánulástól függ, ezért minden paradigma élén a nominativust látjuk, ami a 

mondaton belül az alany szerepét veszi fel. A német névszói paradigma például a 

nominativus után a direkt tárgy esetét szerepelteti (accusativust), ami az alany után a 

                                                 
242 Szépe 1961:465.p. 
243 Uo. 
244 Kiefer 1999:198.p. 
245 Keszler – Lengyel 2002:96-101.p. 
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legfontosabb mondabeli szerep az nominativusi–accusativusi nyelvekben246. Ezek után 

következik a birtokos eset, amit a határozói esetek követnek. A szláv nyelvekben az 

alanyeset után a birtokos eset jön, mivel a görög hagyományhoz szorosan kötődő ószláv 

nyelven keresztül a genitivus tartotta meg az igen gazdag szintaxisát. A határozói esetek a 

paradigmák végén találhatók. Szintaktikai szerepükön kívül a paradigmákba való 

elrendezésükben az esetek morfológiai formája is fontos tényezőnek számít. Ha két vagy 

több esetnek a végződése megegyezik, akkor több mint valószínű, hogy az egyik közülük 

ki fog halni. Olyankor a megmaradó eset vagy esetek átveszik a kivesző eset jelentését. 

Egy végződésnek több jelentése is lehet, így a latin esetek között legösszetettebb 

szintaxissal a genitivus és az ablativus rendelkezik, amit még az ókorban észrevettek, és el 

is kezdték tanulmányozni.  

Amikor az eset morfológiai vagy szintaktikai szerepe megváltozik egy nyelvben, 

akkor ez erősen kihat a névszói paradigmák rendszerére, ahogy ezt a neolatin nyelvek 

esetében is látjuk. A francia nyelv elveszítette az esetek morfológiai jegyeit. A paradigmái 

a középkor óta olyan mértékben redukálódtak, hogy ma már teljesen eltűntek. Ahhoz, hogy 

egy ragozást paradigmának lehessen nevezni, legalább négy esetvégződésre van szükség247 

a négy alapvető mondatbeli viszony kifejezésére, ahogy ezt az indoeurópai nyelvek 

többségében látjuk: az alanyt nominativusszal, a direkt tárgyat accusativussal, jelzőt 

genitivusszal, valamint az indirekt tárgyat és a határozói viszonyokat dativusszal jelöljük. 

Az előzők alapján láthatjuk, hogy a mai görög nyelvben nem beszélhetünk deklinációs 

rendszerről, mivel ez a nyelv morfológiailag csak két esetet különböztet meg.  

A mai horvát esetrendszer Kašić metodológiáját követi, és hét esetet számol. Nem a 

paradigmák szerkezetére gondolok, hanem a latin nyelvtani módszerek alkalmazására. 

Kašić egyes számban nominativust, genitivust, dativust, accusativust, ablativust és casus 

septimust (instrumentalis jelentéssel) feltételez. Többes számban mindezekhez hozzátette a 

casus octavust (locativus jelentéssel). Ez a mai horvát esetrendszer megszerkeztésének 

kezdete. Katičić248 az első horvát grammatikában nagy hibának tartja azt is, hogy az esetek 

száma egyes és többes számban nem egyforma. Az antik grammatikusok az eseteket vagy 

morfológiai vagy szintaktikai szempontból vizsgálták. Leginkább a szemantikai 

szempontot vették alapul az esetek vizsgálatakor ezért grammatikájukban az esetszám 

eltérhetett egymástól egyes és többes számban. Az esetek elnevezéseit Kašić az elődeitől 

                                                 
246 Matasović 2001 
247 Lehocki-Samardžić 2011 
248 Katičić 1981:47.p. 



80 
 

vette át, a két új esetet pedig hetedik és nyolcadik esetnek nevezte el a klasszikus latin 

nyelvtanok mintájára.  

Az antik szerzőknek sem volt egységes véleményük a paradigmákban szereplő 

esetek számát tekintve. A peripatetikusok azt gondolták, hogy a görögben csak három eset 

van, mivel csak a casus obliquit tartották igazi eseteknek, a genitivust, a dativust és az 

accusativust249. A sztoikusok a nominativust és a vocativust is besorolták a paradigmákba, 

mivel a mondatokat egységnek tekintették, és nem a benne levő elemek halmazának. 

Honoratus a Vergiliusról írt kommentárokban említi a casus septimust (ablativust elöljáró 

nélkül), és a casus octavust (locativus), ami Varro hatásának tudható be. Kašić maga az 

esetvégződés és a jelentés kritériumát vette alapul, amikor az eseteket meghatározásáról 

szólt. Ahogy Katičićnál is olvashatunk erről250, a Kašić által megadott paraméterek szerint 

egyes számban nem kellett volna kihagynia a nyolcadik esetet, hanem ezt a logikát követve 

az ablativust kellett volna elhagynia, ami alakjában mindig genitivusi alaknak felel meg od 

elöljáróval. Katičić itt csak a morfológiai szempontot vette figyelembe és nem a 

hagyományos grammatikák szemantikáját251.  

A magyar már nem használja a latin hatesetes rendszert a névszói paradigmákban, 

és nem is esetvégződéseknek, hanem esetragoknak nevezi ezen affixumokat, mivel utánuk 

nem következhet más toldalék. A magyar esetek határozói esetek a nominativus, a dativus, 

az accusativus és az instrumentalis kivételével. A határozói esetek három fő irány köré 

csoportosulnak: hol? honnan? és hová?252 Az esetragok közül a nominativus, az 

accusativus és a dativus szintaktikai esetek, mert a mondattani viszonyokból 

kikövetkeztethetők253. A többi eset ezektől abban különbözik, hogy az eset a praedicatum 

lexikai jellemzésben már megjelenik. Szemantikailag az instumentalis eszközt (-val/-vel); a 

causalis -finalis célt (-ért); a translativus-factitivus eredményt (-vá/-vé); az inessivus          

(-ban/-ben), superessivus (-on/-en/-ön), adessivus (-nál/-nél), a sublativus (-ra/-re), 

delativus (-ról/-ről), illativus (-ba/-be), elativus (-ból/-ből), allativus (-hoz/-hez/-höz), 

ablativus (-tól/-től) és terminativus (-ig) helyhatározó; a formativus (-ként) és essivus-

formalis (-ul/-ül) pedig állapothatározó jelentést hordoz.     

                                                 
249 Pandžić 2005:94-96.p. 
250 Katičić 1981:49.p. 
251 Pandžić 2005:14-189.p. 
252 A három kérdés a lokális elmélet alapja. Minden nyelv esetrendszerét és annak lokális természetét e 
három kérdés alapján vizsgáljuk. Az uráli nyelvekben hangsúlyosabb ez a vizsgálat, mivel több morfológiai 
jeggyel rendelkeznek a lokális viszonyok kifejezésére, valamint az irányhármasság jelölésére.  
253 Kiefer 2006:75–77.p.; Kiefer 2000:577–587.p. 
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Sylvesternél az esetrendszert két szempontból kell vizsgálni. Egyrészt a latin nyelv 

szempontjából, másrészt a magyar nyelv különlegességéből kiindulva. Amikor a 

deklinációkat magyarázza, elsősorban a magyar ragokról beszél és a latinnal való 

összevetései alapján észrevett különbségekről. A deklinációs rendszert a latin 

paradigmákon mutatja be, amelyben a deklinációk száma, meghatározása, példái mind 

olyanok, amelyek már Donatusnál láthatóak voltak. Hat esetet sorol fel, ahogy ezt a 

latinban látta, a többit pedig a latin elöljárók használatánál névutóként említi meg. Az in 

domo („az házban), in agro („az mezőn”), in templo („az templumban”) példákat úgy 

fordítjuk magyarra, hogy az „elöljárót hátravetjük”254.  

Sylvester szerint a magyar esetragok (literae significativae255) a következők: 

Az esetek 

latinul magyarul ragja 

nominativus nevező - 

vocativus hívó - 

genitivus nemző -ę 

dativus  adó -k 

accusativus vádoló -t 

ablativus elvivő -l 

pluralis  -k; -i 

   

Sylvester azt is észrevette, hogy a magyarban nem használjuk mindig azt az esetet, 

amit a latinban látunk a két nyelv eltérő szintaxisa miatt. Az összehasonlító modszerrel 

tanulmányozott esetrendszer leírását Sylvester a fordítói munkájának és Erasmus 

jegyzeteinek tanulmányozásának köszönheti.  

Szenczi Molnár Albert a magyar esetrendszert Sylvesternél bővebben dolgozta ki, 

és a hat latin eset mellett egy hetediket is hozzátett a paradigmához: a mutativust; de 

jegyzetében nem csak a mutativust, hanem az adverbialist is említi256. Komáromi Csipkés 

György az előzőekhez a locativust (-n), a traductivus (-vá/-vé) és a conjunctivust  (-stul/      

-stül) is társítja257. Ebből is látható, hogy nagyon hosszú volt az a folyamat, amelyben a 

magyar grammatikusok próbáltak kialakítani egy magyarra alkalmas ragozási rendszert. 

                                                 
254 Sylvester 1539/1989:46.p. 
255„Megkülönböztető betűk” (lásd a 227 lábjegyzetet) 
256 C. Vladár 2003a:140.p. 
257 C. Vladár 2003a:141.p. 
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4.2.1 Az esetek jelentése és mondattani szerepük rövid leírása 

4.2.1.1 Nominativus  

 

Ahogy a Port-Royal grammatikában olvashatjuk: „A nominativus a névszó természetes 

alakja. Nem számít igazi esetnek, mivel egyenes pozicíóban áll, ami miatt egyenes esetnek 

hívjuk. Ez az eset egy olyan matéria, amiből a többi eset kialakul. A nominativus általános 

használata az ige előtti pozicíója, mondatbeli funkciója pedig a mondat alanya.”258 A 

nominativust a mondat makroszintjén vizsgáljuk. A latin nyelvben mondatrövidítő 

szerkezet részeként is jelentkezik, mint amilyen a nominativus infinitivusszal szerkezet, 

ami a mondatban a tárgy szerepét tölti be, ezért a fordításban egy tárgyi mellékmondattal 

oldjuk fel. Ez a szerkezet más analitikus konstrukcióknak is a vonzata, mint amilyen a 

coniugatio periphrastica passiva (a szenvedő értelmű körülírt igeragozás), amit fordításban 

szintén tárgyi mellékmondattal szoktuk feloldani. Kašićnál a latin nominativus eset szintén 

egyenes (casus rectus) és önálló esetként van értelmezve. Sylvester a latin nominativusról 

helyesen megállapítja, hogy azon nincsenek megkülönböztető jegyek, éppen úgy, ahogy a 

magyarban sem. 

A nominativus és a nomina (névszók) csoportjának a neve ugyanabból a latin 

szóból ered (nomino, 1.–megnevez), amiből a fő funkciójuk is látszik: ez a megnevezés és 

a jelölés. Számos kutató a nominativust nem lexikális esetnek tartja. Leonard Babby 

például a következő szerepeket tulajdonítja neki: subiectum, topic, vocativus és az idézés 

formája; mondatbeli önállóságát pedig azzal bizonyítja, hogy a nominativus önmagában is 

alkothat mondtatot259. A nominativustól, a mondatbeli hangsúlyos önállósága miatt, nem 

lehet megvonni az előre meghatározott szintaktikai szerepét - az alanyi pozíciót. Ha a 

klasszikus elméletekből indulunk ki, akkor a sztoikusok lokális elméletében kell keresni a 

nominativus szintaktikai jelentését. A sztoikusok a mondat „horgonyának” hívták a 

nominativust, amiből minden másik casus obliqui „esik”, ezért az ő szintaktikai (alanyi) 

szerepe igen fontos, és éppen a szintaktikai szerepe hangsúlyozza önállóságát, és nem 

semmisíti meg szintaktikai jelentését. Jakobson260 az accusativust is egyenes pozícióban 

látja, de ez nem a megnevezés jelentéséből ered, hanem a nominativushoz hasonló 

                                                 
258 Port-Royal 2000:115.p. 
259 Babby 1986:210.p. 
260 Jakobson 2008:402-408.p. 
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mondatbeli önállóságából, amikor „a mondaton belüli entitásra irányul a cselekvés”261. Ez 

tovább bonyolítja az accusativus Jakobson szerinti „egyenes” pozícióját és „általános 

önállóságát” a mondatban. Az accusativus a mondat praedicativumi részétől függ, és 

egyenes pozíciójáról csak akkor lehet beszélni, ha a direkt tárgy szerepében áll, ami kizárja 

például az accusativus exclamationist, az accusativus locit vagy a kettős accusativus 

használatát, ami a mondatrövidítő szerkezetektől, illetve bizonyos igéktől függ.   

 

4.2.1.2 Vocativus 

 

A vocativus a másik egyenes eset, amely szintén a mondat önálló része, ugyanis „mondat 

mondaton belül”262. Amikor valakit vagy valamit megnevezünk, az morfológiailag 

nominativusban lesz, de ha valakit megszólítunk, akkor ugyanez a nominativusi alak új 

viszonyba kerül. A vocativus alakilag gyakran azonos nominativusszal, de szintaktikailag 

teljesen más, hiszen a felszólítás jelentésével bír, illetve a kommunikáció szempontjából 

expresszív jellegű. Az olyan nyelvek, amelyek nem ismerik a deklinációs rendszert, mint 

amilyen a francia és az olasz, a névelő használatát vagy elhagyását használják az egyforma 

nominativus - vocativus alakok megkülönböztetésére. Vocativusnál egyszerűen elhagyják 

a névelőt, amivel a nominativusi alak új szintaktikai viszonyba kerül. Általában nincs 

külön morfológiai jegye263, csak szintaktikai használata van, ezért a grammatikákban 

gyakran kihagyják a paradigmákból, például a német névszói paradigmákban nem 

szerepel, holott a német nyelvben is nyilván létezik vocativusi jelentés. 

                                                 
261 Bühler 1934:250.p. 
262Barić 1995:458.p. 
263 A latin és a görög grammatikákban vocativus csak a második, illetve o-deklinációs paradigmában 
különbözik a nominativusi alaktól, és ez csak egyes számban látható. Az összes többi helyzetben a vocativus 
alakilag egybeesik a nominativusszal. 
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4.2.1.3 Genitivus 

 

A genitivus a birtoklás, hozzátartozás, minőség és tulajdonság esete. A névszóragozási 

minták meghatározásában ennek az esetnek döntő szerepe van. A genitivus az első függő 

eset a paradigmákban, és alakjában a tő változásai mutatkoznak meg. A latinban és a 

görögben az ablativus mellett genitivusnak a legszínesebb a szintaxisa, amit az európai 

nyelvek nagy része is örökölt az indoeurópaiból. Praedikativuszhoz és szubjektivuszhoz is 

kapcsolódik, ezért mikro- és makroszintű vizsgálatokat követel egyszerre (például a 

genitivus subiectivus és a genitivus obiectivus).  

A puszta genitivus számos jelentéssel bír: például genitivus qualitatis, genitivus 

criminis, genitivus originis, genitivus materiae, genitivus partitivus. A genitivus partitivus 

használata igen érdekes, mert a partitivusi jelentést (a sokból kiemeljük az egyet) minden 

európai nyelvben megtaláljuk. Az olyan nyelvekben, amelyek az indoeurópai esetrendszert 

örökölték, ott a partitivitást egészen biztosan a genitivus fogja kifejezni. A genitivus 

partitivusszal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy ez az alak más nyelvekben más 

nevet kap, és ez a név az adott nemzet nevére utal: például a szláv nyelvekben szláv 

genitivusként ismert, az angol saxon genitivenek264 nevezi, miközben alapjában ugyanaz a 

jelentésük. A genitivus partitivus horvátban ma a számnevek és a pontos mennyiséget 

kifejező szavak mellett használatos. A görög és a horvát genitivus használatának 

hasonlósága nem véletlen, mert mindkettő az indoeurópai genitivusból erednek, és ezért a 

horvát pontos mennyiséget kifejező szavak melletti genitivus partitivust inkább genitivus 

quantitatisnak kellene nevezni. Az igazi genitivus partitivus a horvátban od elöljáróval áll, 

például  

 

(1) Najbolja od svih učenika265.–„Az összes diák között a legjobb”. 

 

A tulajdonságokat összehasonlító szerkezeteknél, amelyek comparativust vagy 

superlativust tartalmaztak, a horvátban az összehasonlítás tárgyára genitivusi alakot 

használnak, amelyet azonban partitivusként vannak értelmezve266. A latinban ezt a szerepet 

                                                 
264 A genitivus az egyedüli eset a modern angolban, ami a mai napig megtartotta morfológiailag 
megkülönböztető jegyét.  
265 (1) Najbolja-nőmenű melléknév, egyes szám nominativus, alapfok „a legjobb”; od-elöljáró genitivusi 
vonzattal „–tól/-től”; svih-melléknévi névmás, többes szám genitivusa „mindenkinek a...”; učenika-hímnemű 
főnév, többes szám genitivusa „diákoknak a...”. „Az összes diák között a legjobb.” 
266 Belaj 2010:22-23.p. 



85 
 

az ablativus comparationis vette fel, ami a genitivus és az ablativus szoros kapcsolatáról 

tanuskodik.         

A genitivus lokális eset az ógörögben, ezért a genitivus absolutusnak nevezett 

szerkezet ugyanaz, ami az ablativus absolutus a latin nyelvben. Ezeket a szerkezeteket 

horvátra és magyarra pedig tárgyi mellékmondattal fordítjuk. A horvát genitivus is a 

praepositiós szerkezetekben lokális jelleget mutat. A genitivusszal járó horvát elöljárók a 

térbeli elhelyezést vagy a távolodást és közeledést jelentik (od „-tól/-től”; kod „-nál/-nél” 

„hoz/-höz”). A genitivushoz társuló praepositiók a legjobb példák a lokális elmélet idő- és 

térbeli viszonyainak összetartozására. Ezeket gyakran felváltva használják a horvátban, 

hiszen egyszerre időt és teret is jelenthetnek. A szpaciális jelentésű iza „mögött” és kroz 

„át, túl” elöljárókat az élő nyelvben időhatározói jelentésben is látjuk, például  

 

(2) Vidimo se iza deset  sati.267 –„Tíz óra után találkozunk.”  

 

(3) Napravit ću to kroz deset minuta.268 – „Meg fogom ezt csinálni tíz perc múlva.”  

 

A mai nyelvészet egyértelmű egzatsága miatt az idő-tér esettani viszonyokat ma már 

külön időbeli és külön térbeli viszonyok jelölőire igyekeznek szétválasztani. A modern 

grammatikográfiában az említett iza és kroz csak helyhatározói elöljárók269. A 

genitivushoz társuló elöljárók téves használatát tárgyalva meg kell említeni a zbog „miatt”  

és a radi „-ért” elöljárókat is. A zbog okhatározói270, a radi célhatározói elöljáró. Az élő 

nyelvből vette első példa erre a  következő szokott lenni:  

 

(4) Radnici su štrajkali zbog malih plaća.271 – „A munkások a kicsi bérek miatt 

sztrájkoltak.”   

                                                 
267 (2) Vidimo se-sg3 jelen idő „találkozunk”; iza-elöljáró genitivusi vonzattal „mögött”; deset-tőszámnév 
„tíz”;  sati- hímnemű főnév többes genitivusa „óráknak a...”. „Találkozunk tíz óra után.”  
268 (3) Napravit-főnévi igenév „megcsinálni”; ću-a „htjeti” ige sg1 jelen ideje, hangsúlytalan alakja „akarok” 
(napravit ću-sg1 I. futuruma „majd megcsinálom”); to-távolra mutató névmás semleges nemű egyes 
accusativus alakja „ezt”; kroz-elöljáró accusativusi vonzattal „át”, „túl”; deset-tőszámnév „tíz”; minuta-
nőnemű főnév többes genitivusa „perceknek a...”. „Majd mecsinálom ezt tíz perc múlva.” 
269 Težak – Babić 1994:136-138.  
270 A lokális elmélet negyedik meghatározó eleme az ok, az idő, a hely, és a mód mellett, ami bizonyítja a 
genitivus lokális  természetét.  
271 (4) Radnici-hímnemű főnév többes nominativusa „munkások”; su-pl3 létige jelen ideje hangsúlytalan alak 
„vannak”; štrajkali-cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi igenév többes szám nominativusa „akik 
sztrájkoltak” ” (štrajkali su-pl3 befejezett múlt idő „sztrájkoltak”); zbog-elöljáró genitivusi vonzattal „miatt”; 
malih-nőnemű melléknév alapfoka többes genitivusa „kicsiknek a...”; plaća-nőnemű főnév többes genitivusa 
„béreknek a...”. „A munkások a kicsi bérek miatt sztrájkoltak”. 
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Ezt a mondatot gyakran a következő formában lehet hallani:  

 

(5) Radnici su štrajkali radi malih plaća.272 – „A munkások a kicsi bérekért 

sztrájkoltak.”   

 

A magyar fordításból is kiderül, hogy a második példában a munkások kisebb béreket 

szeretnének, ami önmagában paradoxon.  

A neolatin nyelvekből a genitivus esetvégződés kiveszett, és a birtoklás kifejezésére 

a de elöljárót használják273. A de elöljáró a franciában ugyanaz, ami a horvátban az od 

elöljáró (a magyarban ez a -tól/-től, és nem a várható genitivusi -nak/-nek). A birtoklás 

kifejezésére Kašić is ezt az od+genitivus szerkezetet adja meg. A görög és a latin nyelv 

ilyen jelentésben puszta genitivust használ, genitivus possessivus jelentésben. A mai horvát 

nyelv ezt a nyelvi formulát leginkább genitivus materiae jelentésben használja, de ezen 

kívül számos más jelentése is van, amit nagyrészt az ablativustól örökölt274: például 

genitivus comparationis275  

 

(6) On je bolji od svih učenika.276 – „Ő az összes diáktól jobb.”  

 

A finn és a magyar nyelvben a birtoklást a birtokoson és a birtokon is jelezzük. A 

birtokos személyszuffixum használata az indoeurópai nyelvekben teljesen érthetetlen, 

mivel ezt a viszonyt az indoeurópai nyelvek esetvégződéssel fejezik ki, és a nyelvtanítás 

szempontjából a legnehezebb részt jelenti. Az indoeurópai nyelvek nagy része a személyt 

csak az igéken szokta jelezni, ezért glottodidaktikailag a világkép megváltoztatását is 

feltételezi. A morfológiai kettősség, amit a birtoklás kifejezésére használunk a finnben és a 

magyarban, a magyar genitivust kizárja a deklinációs paradigmákból, mivel a birtokos és 

birtokolt közti viszonyt szintetikusan a mondat szintjén van elemezve, és nem analitikusan 
                                                 
272 (5) Radnici-hímnemű főnév többes nominativusa „munkások”; su-pl3 létige jelen ideje hangsúlytalan alak 
„vannak”; štrajkali-cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi igenév többes szám nominativusa „akik 
sztárjkoltak” (štrajkali su-pl3 befejezett múlt idő „sztrájkoltak”); radi-elöljáró genitivusi vonzattal „-ért”; 
malih-nőnemű melléknév alapfoka többes genitivusa „kicsiknek a...”; plaća-nőnemű főnév többes genitivusa 
„béreknek a...”. „A munkások a kicsi bérekért sztrájkoltak”. 
273 Appartement de femme. – „A nő lakása.„ Ha szószerint fordítjuk, akkor horvátul ez a mondat úgy 
hangzik, hogy: Stan od žene, ami teljesen helytelen kifejezés a horvát nyelvben, mert az ismeri a genitivust és 
az –ov, -ev, -in végű melléknévi névmást is, amivel ilyen helyzetben a birtoklást fejezi ki.  
274 Belaj 2010:15-33.p. 
275 A latinban ezt a viszonyt ablativus fejezte ki.  
276 (6) On-személyes névmás nominativusa, hímnem „ő”;  je-létige sg3 jelen idő, hangsúlytalan alak „van”; 
bolji-hímnemű melléknév középfoka, egyes nominativus „jobb”; od-elöljáró genitivusi vonzattal „–tól/-től"; 
svih-melléknévi névmás többes genitivusa „mindenkinek a...”; učenika-hímnemű főnév többes genitivusa 
„diákoknak a...“. „ Ő  az összes diáktól jobb.“ 
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a szavak szintjén, ahogy ezt az indoeurópai nyelvek leírásában látjuk. A finn nyelvben 

létezik egy partitivus nevű eset is, amelynek a szintaxisa a legszínesebb az egész finn 

névszóragozási rendszerben. A finn partitivust nem lehet az indoeurópai genitivus 

partitivusszal összehasonlítani, mivel a finn partitivus jelentésskálája sokkal színesebb és 

szerteágazóbb277.  

Kašićnál a genitivus eset második eset a paradigmákban, és birtoklást, valamint 

szoros összetartozást jelent.  Az -ov, -ev, -in végű birtokos mellékneveket  is a genitivusi 

alakokhoz sorolja, mivel estevégződésnek tekinti őket, és nem a szótő változatának. 

Jelentésük elsősorban birtoklási viszonyt fejez ki, de hozzátartozást (genitivus possessivus) 

és anyagot (genitivus materiae) is jelenthet. Ezek genitivusi jelentések, de egyben külön 

szóalakok is teljes deklinációval, ezért együttes értelmezésük kommunikációs zavarokat is 

okozhat.     

Sylvester és a régi magyar grammatikusok -é végződéssel jelezték a genitivust. 

Sylvester a birtokviszony kifejezéséről azt is mondja, hogy a latin nyelv genitivusszal 

fejezi ki, a magyar pedig a dativusi -nak végződéssel; miközben a filius hominis kifejezést 

az emberé fiú-nak kifejezéssel fordítja magyarra a hominis magyarul az emberé, amit 

Sylvester kiegészít a fiú szóval (az emberé fiú). Balázs278 ezt a jelenséget az emberi, kerti 

alakok -i toldalékával magyarázza, amit az -é lativusszi raggal hoz kapcsolatba. A birtoklás 

kifejezését tárgyaló rész Sylvester rendkívüli nyelvérzékéről tanuskodik, mert itt látjuk, 

hogy a genitivusi -é végződést elválasztotta a birtokjeltől, mivel a birtoklást szintaktikai 

szempontból is vizsgálta.        

A genitivus használata a mai európai nyelvekben (ott, ahol morfológiailag jelzett), 

rendkívül összetett. Nem lehet pontosan megmondani, hogy a puszta gentitivusnak mi a 

pontos jelentése. Ugyanúgy a praepositiós genitivus is több jelentést hordozhat ugyanazon  

praepositió mellett. Elsősorban az ablativusi jelentések átvétele miatt alakult ki ez a 

jelentésbeli sokszínűség. A genitivust morfológiailag a „legkitartóbb” esetként kell számon 

                                                 
277 A partitivus (részelő eset) a finn esetrendszer egyik legfontosabb tagja. Általában a részleges alany és a 
részleges tárgy esete, s ezen belül a cselekvés befejezetlenségét, folyamatosságát is lehet jelölni vele 
(Csepregi 1989:20-21). A határozatlan, valamint a tagadott alany és tárgy is partitivusban áll. Sok igének is 
partitivus a vonzata. A finn nyelvet szinte teljesen áthatja a rész-egész viszonyban való gondolkodás (Révay-
Haaparonta-Bogár-Novotny 2006:61-62), így amikor nem egy halmaz, minden eleméről beszélünk, 
partitivust kell használnunk. Tipikusan ilyenek az alanyesetű mennyiségjelző szerkezetek, melyekben a jelölt 
mindig partitivusba kerül (pl. kuusi munaa „hat tojás”). A részelő eset ragja eredetileg helyhatározó, 
ablativusi „-ból/-ből” jelentésű rag volt, és visszavezethető a finnugor alapnyelvi -*ta/-tä ablativus ragra 
(Csepregi 1989:20).  
278 Balázs 1958:216-217.p. 
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tartani, mivel a ma már a dominánsan izolálónak tartott angol nyelvben csak egy 

esetvégződés maradt meg: -´s genitivusi végződés.   

 

4.2.1.4 Dativus 

 

A dativus a horvát paradigmákban Kašić óta harmadik helyen szerepel. A dativus 

részeshatározó eset, de az európai nyelvekben számos más jelentéssel is bír. A 

cselekvésben való részesedésen kívül irányt is jelent, pontosabban azt, hogy mifelé tartunk, 

illetve lativusi jelentése van. Kašić helyesen figyelte meg a dativus és ablativus jelentésbeli 

kapcsoltatát. Amikor meghatározza az eset fogalmát, akkor azt mondja, hogy az ablativus 

egyes számban megegyezik azzal a szerkezettel, amit a dativus az ù elöljáróval alkot, ezért 

fölöslegesnek tartja az ablativus besorolását a paradigmába, de csak egyes számban. 

Dionüsziosz Thrax grammatikájában a dativus lokális eset ἐν (-ban/-ben) elöljáróval, ami a 

latin in elöljárónak felel meg (ennek megfelelője a horvát u elöljáró, ami locativust és 

accusativust vonz). Az elöljáró nélküli dativus a mozgás célját jelenti. Ez ismét azt 

bizonyítja, hogy a lokális elméletet ki kell egészíteni általános esettani elmélettel az 

esetrendszer és az esettan teljes megértésének érdekében. 

A horvát nyelv ismeri a dativus possessivus jelentését és használatát. A birtoklást 

kifejező dativusszal más európai nyelvekben is találkozhatunk, mely által érthetőbbé válik a 

magyar  -nak/-nek rag birtokos és részes jelentésének az együttes létezése; ez megerősíti azt 

a tényt, hogy a magyarban ez valóban egy rag két jelentéssel. A régi horvát 

grammatikákban a dativus possessivust szintaktikai kategóriának értelmezték, például 

Veber, aki azt mondja, hogy „genitivus helyett dativus is jelentkezhet, miközben ez a 

dativus kiegészíti a főnév jelentését”279. Ez az eset ma már csak jelzői kategóriaként 

értelmezendő. „Egy főnév, amely egy másik mellett jelzőként szerepel, legtöbbször 

genitivusban van, és ritkábban dativusban...a birtoklást kifejező dativus jelentésében 

nagyon hasonlít a birtoklást kifejező genitivusra.”280   

Seiler azt mondja a dativus possessivusról, hogy ez „az élőlény és a családja, 

testrészei, anyagi birtoka, kulturális és szellemi produktumai közti szoros kapcsolatra utal. 

Tágabb értelemben a dativus possessivus az egy organizmuson belüli részek és egész közti 

                                                 
279 Veber 1859:22.p. 
280 Barić 1995:562.p. 
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kapcsolatot jelenti.”281 Annak ellenére, hogy a dativus possessivus más nyelvekben is 

létezik, és már a régi horvát grammatikusok282 is észrevették, még mindig vannak olyan 

szerzők, akik a dativus possessivus birtokos jelentését ugyan nem tagadják, de elvetik a 

possessivus elnevezést283.  

A dativus possessivus jelentésében nem neutralizálódik a többi birtokviszonyt 

kifejező eszközzel szemben284. Adnominális szerepben a dativus possessivus jelentésével 

nem tudja kiegészíteni a mellette álló főnevet, ekkor koherens névszói szekezetet nem 

alkothat, szintaktikailag pedig az attributív és praedikatív birtoklás között helyezkedik el, 

ezért különálló mondatrészként értelmezhető285.       

A horváttól strukturálisan eltérő nyelvekben látott dativusnak a tematikai 

jellemzéséről  beszélve O´Connor286 azt állítja, hogy a dativus s külső birtokos 

szerkezetekben287 az ige vonzata, de nem tőle kapja a tematikus szerepét, hanem a birtokolt 

tárgytól. Az ilyen jelentésű dativust érdek- és célhatározónak, valamint dativus ethicusnak 

is tartják288. A dativus ethicus szoros hozzátartozást jelent, ami feltétlenül emocionális 

színezetű, és ebben különbözik a többi dativus jelentéstől.   

A dativus possessivus a személyes névmások dativusa. Olyankor használjuk, amikor az 

a beszélőnek vagy a megszólítottnak az érdekeltségét hangsúlyozza: például  

 

(7) Što mi to radi moja draga?289–„Mit csinál az én kedvesem?”  

 

A dativus auctoris is fontos szerepet játszik a horvát szintaxisban; ezt magyarra csak 

modális szerkezetekkel tudjuk fordítani: például  

                                                 
281 Seiler 1983:4.p. 
282 Veber 1895:22.p. 
283 Kučanda 1996p. 
284 Kuna 2010:159.p. 
285 Uo. 
286 O´Connor 2007  
287 Branko Kuna Velázquez–Castillo nyomán (1999)  vezeti be a külső és belső birtokos szerekezetek 
fogalmát a modern horvát nyelvészetbe. (Kuna 2010). Külső birtokos szerkezetet Kuna (Kuna 2010:155) a 
következő ábrával illusztrálta: 
(14) a. UPK: [posjednik posjedovano]          „a. BBSZ („belső birtokos szerkezet”): [birtokos birtok]  
        b. VPK:[posjednik] [posjedovano]          b.KBSZ („külső birtokos szerkezet”):[birtokos][birtok]” 
a külső és belső birtokos szerkezet különbsége az igei vonzatban rejlik. Ha az adott ige követel egy birtokos 
szerkezetet, akkor az külső birtokos szerkezet, mivel a birtokos és a birtok viszonyon kívül hat. Ha a birtokos 
és a birtokolt közti viszony csak a két elem között létezik, és a többi mondarészre nem hat ki, valamint a 
többi mondatrész sem hat rá, akkor belső birtokos szerkezetről beszélünk. (Kuna 2010:154-156)  
288 Cienki 1993 
289 (7) Što-kérdő névmás élettelen alakja, egyes szám accusativusa „mi?”; mi-személyes névmás dativusa, 
hangsúlytalan alak „nekem”; to-semlegesnemű mutató névmás egyes szám accusativusa „azt”; radi-sg3 jelen 
idő „csinál”; moja-nőnemű birtokos névmás egyes szám nominativusa „enyém”; draga-nőnemű melléknév 
egyes szám nominativusa, alapfok. „Mit csinál az én kedvesem?” 
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(8) Učenicima je učiti, a učiteljima podučavati.290–„A diákoknak tanulniuk kell, a 

tanároknak tanítaniuk.” 

A hagyományos magyar nyelvtanok szerzői291
  nem látták  a -nak/-nek kettős jelentését 

valószínűleg azért, mert szerették volna alakilag is megkülönböztetni a genitivust és a 

dativust, ahogyan ezt a latinban látták292; ugyanakkor Szépe György szerint itt csak egy 

morfémáról van szó, ami jelentésében két viszonyt különböztet meg, de alakjában 

ugyanaz293. A modern magyar grammatikográfia éppen ezért élesen elválasztja az 

esetviszonyt és az esetragot, és ezek szerint a -nak/-nek esetrag a magyarban: egy rag két 

jelentéssel294. Érdekes megfigyelni a magyar siketek nyelvét, amelyben a dativusi viszonyt 

birtokviszonnyal jelzik, ami ismét a -nak/-nek rag genitivusi és dativusi jelentésének szoros 

kapcsolatáról tanúskodik. 

 

4.2.1.5 Accusativus 

 

„Az accusativus egy olyan szóalak, amely meghatározott jelentéssel bíró ige mellett áll. Az 

ilyen ige a cslekvőtől kiinduló cselekvést fejez ki.”295 Ezek az igék jelentésükkel 

meghatározzák, hogy a tárgyuk szorosan összefügg az alannyal, mivel rá vonatkozik, vagy 

az alany elszenvedi a rá vonatkozó cselekvést. Tárgyuk legtöbbször dativusban áll, 

amelyen „megáll”296 a cselekvés, ezáltal nem vonz maga után más mondatrészt. A francia 

nyelv alakilag nem tudja megkülönböztetni az alanyesetet a tárgyesettől, ezért az ilyen 

nyelvekben a szórend erősen kötött. A következő két francia mondat összehasonlításakor, 

például  

 

 

                                                 
290 (8) Učenicima-hímnemű főnév többes dativusa „diákoknak”; je-létige jelen ideje sg3, hangsúlytalan alak 
„van”; učiti- főnévi igenév „tanulni”; a-ellentétes kötőszó „de”; učiteljima-hímnemű főnév többes dativusa 
„tanítóknak”;  podučavati-főnévi igenév „tanítani”. „A diákoknak tanulniuk kell, a tanítóknak tanítaniuk.”  
291 Szenczi Molnár Albert (1610/2004), Komáromi Csipkés György (1655/2008), Pereszlényi Pál 
(1682/2006), Kövesdi Pál (1686/2010). 
292 Balázs 1958:220.p. 
293 Szépe 1961:464.p.  
294 Kiefer 2000:578.p. 
295 Port-Royal 2000:125.p. 
296 Nem hat ki más mondatrészekre. 
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(9) Le roi aime la reine.297-„A király szereti a királynőt.” 

 

 vagy  

 

(10) La reine aime le roi.298 - „A királynő szereti a királyt.” 

 

azt látjuk, hogy ezekben az alany és a tárgy viszonyát a szórend adja meg, mivel a francia 

nyelvben morfológiailag nincsenek jelezve az esetek, ezért a szóalakok között nincs 

különbség akár alanyként, akár tárgyként jelennek meg a mondatban. A horvát nyelvben 

részben szabad a szórend, mivel a különböző viszonyokban álló szavak morfológiai 

jegyeket is hordoznak, amivel jelzik mondatbeli szerepüket. Ha morfológiailag nem lehet 

megkülönböztetni a szavakat, akkor a mondatban az igéhez viszonyított szórend dönti el, 

mi lesz alany, illetve tárgy. Az accusativus a paradigmák legkitartóbb299 esete, amint ezt az 

egyértelmű szintaktikai kifejezése is mutatja. Donatus, aki az eseteket a velük együtt járó 

praepositiók tükrében magyarázza, az accusativusról azt mondja, hogy ez egy „olyan eset, 

amit a legtöbb elöljáró szolgál”300. Leginkább a mozgást jelentő igék vonzák, az 

ablativustól eltérően, mivel az ablativus szpaciális jelentésben punktuális, és állapotot 

kifejező igéket vonz. A latinban az accusativus mondatrövidítő szerkezetekben is 

használatos a nominativushoz hasonlóan. Ezeket a szerkezeteket tárgyi alárendelő 

mellékmondatokkal fordítjuk.  

A horvát nyelvben az élő-élettelen kategória létezése a hímnemű egyes számú 

accusativusban látható. Az élő-élettelen kategóriát a latin nyelv nem ismeri. Az élő-

élettelen jelölése a horvátban nagyon fontos jelentésbeli disztinkció, ezért morfológiailag is 

jelölve van. A modern nyelvészeti kutatásokban is különböző megoldásokat látunk az élő 

accusativus jelölésének megtartására: például a létező felosztás egyszerűsítése érdekében 

Tafra ún. heteroclita sui generis301 ragozási csoportot javasol302. Ha az accusativusban álló 

tárgy élettelen dolog, akkor a cselekvést nem szenvedi el, és nem is cselekedhet. Ellenben 

                                                 
297 (9) Le- hímnemű határozott névelő; roi-hímnemű főnév alanyi szerepben „a király”; aime-sg3 praesens 
indicativusa „szereti”; la-nőnemű határozott névelő; reine-nőnemű főnév tárgyi szerepben „a királynőt”. „A 
király szereti a királynőt.”  
298 (10) La-nőnemű határozott névelő; reine-nőnemű főnév alanyi szerepben „a királynő”;  aime-sg3 praesens 
indicativusa „szereti”; le-hímnemű határozott névelő; roi-hímnemű főnév tárgyi szerepben „a királyt”. „A 
királynő szereti a királyt.” 
299 Legkitartóbb eset, mivel a direkt tárgy kifejezése megadta az erős szintaktikai szerepét, akkor is, ha nincs 
morfológiai jegye.  
300 Donatus 1525:14.p. 
301 „Ugyanolyan fajtájú eltérő ragozású szavak.” 
302 Tafra 2004:169–176.p.  
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ha egy személy agens (cselekvő), és egy másik személyre hat, akkor az a másik elszenvedi 

a cselekvést. A harmadik szemantikai eset az, amikor a személy egyszerre agens (cselekvő) 

és paciens (szenvedő), illetve önszenvedő (mediális) értelemben szerepel a mondatban; 

mely esetekben ez az egyetlen összetevő általában nominativusban áll. Az igei rendszer 

leírásában Kašić is ezt az értelmezést követi, amit Apollóniostól303, Donatustól304 és 

Priscianustól305
 vett át. Apollónios Düszkolosz volt az első, aki a tranzitivitást (aktív-

passzív cselekvés) és az élő-élettelen kategóriát az esettan tükrében magyarázta, amit 

később Priscianusnál is látunk. Kašić az élő-élettelen kategóriát nem is említi, a ragozási 

eltéréseket csupán kivételeleknek tartja.  

 

4.2.1.6 Locativus 

 

A locativus helyhatározói eset a horvátban. Kašić casus octavusnak nevezi. A görög és a 

latin nyelv is ismerte ezt az esetet egy korábbi korszakban, de mire ezeket a nyelveket 

grammatikailag leírták, addigra a locativus már mindkettőből kiveszett vélhetőleg a 

genitivusszal való alaki egybeesése miatt. A latin később a helyhatározói viszonyt puszta 

ablativusszal (ablativus loci) vagy praepositiós szerkezetekkel jelölte, a görög erre 

dativuszt használt. A helyhatározói viszony jelentésén kívül a locativusnak nincs több 

jelentése. A Port-Royal nem említi a locativust, mivel az európai nyelvek a helyhatározói 

körülményt praepositiós szerkezetekkel fejezik ki. Német anyanyelvűeknél azt lehet 

megfigyelni, hogy a locativusi praepositiók mellett rendszeresen accusativust használnak, 

mivel az ő anyanyelvük a locativusi viszonyok kifejezésére nem ismer külön 

esetvégződést. 

 

4.2.1.7 Instrumentalis 

 

Az instrumentalis eszköz- és társhatározói eset. Kašić casus septimusnak nevezi. A latinban 

és a görögben praepositiós szerkezetek fejezték ki. A magyar nyelv is csak egy ragot 

használ az instrumentalis viszony kifejezésére (-val/-vel). A Port-Royal nyelvtanban a 

                                                 
303 Düszkolosz 1981 
304 Donatus 1525 
305 Priscianus 1568 
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locativushoz hasonlóan ez az eset nem szerepel, amit Pandžić idézetével lehet 

alátámasztani: „Az instrumentalis és a locativus jelentésükkel csupán a dativus árnyai.”306 

Ha a beszélni ige vonzatait megfigyeljük különböző szövegkörnyezetekben, akkor 

az instrumentalis jelentésében az időviszony kifejezését is érzékelhetjük.  

 

(11) Govorim mađarski jezik.307- „Beszélek magyarul.”  

(Általában beszélek magyarul, nem biztos, hogy éppen akkor, amikor elhangzott a 

mondat.) 

 

(12) Govorim mađarskim jezikom.308–„Beszélek magyarul.” (Éppen most 

beszélek magyarul.) 

 

Az instrumentalis a horvát nyelvben a helyhatározói viszonyok mellett időviszonyokat 

is kifejez, ami a lokális elmélet alkalmazását bizonyítja az esettani vizsgálatokban. 

 

4.2.2 Az ablativus kérdése a hagyományos nyelvtanokban 

 

Az ablativus a latin paradigmákban a hatodik eset. A görög paradigmákban a grammatikai 

korszakban már nem létezett. Általános határozói jelentése miatt a középkorban elterjedt 

anticitás elvének és az erős latin grammatikai hagyománynak köszönhetően a nemzeti 

grammatikákban is jelen van, egészen a XIX. századig309. Abban a nagy terjedelmű 

tanulmányban, amelyet Katičić írt Kašić grammatikájáról310, az egyik legfontosabb kérdés 

pontosan az ablativus meghagyása a paradigmákban. Katičić ezt az antik hagyomány 

felülvizsgálás nélküli követésével magyarázza311. Ahhoz, hogy egyáltalán megértsük Kašić 

döntését ebben a kérdésben, előbb meg kell értenünk az ablativus természetét.  

Az ablativus általános határozói eset, amely a cselekvés kiindulópontját fejezi ki. 

Több nyelvi szinten is elemezhető: mondattani szinten (makroszinten), például ablativus 

criminis; és a szavak szintjén (mikroszinten), például ablativus qualitatis; de 

mondatrövidítő szerkezet részeként is jelentkezik ablativus absolutus formájában, amit 
                                                 
306 Pandžić 2005:120.p. 
307 (11) Govorim-sg1 jelen ideje „beszélek”; mađarski-hímnemű melléknév egyes szám accusativusa 
„magyar“ ;  jezik-hímnemű főnév egyes szám accusativusa „nyelvet“.  „Beszélek magyarul.“ 
308 (12) Govorim-sg1 jelen ideje „beszélek”; mađarskim-hímnemű melléknév egyes szám instrumentalisa;  
jezikom-hímnemű főnév egyes szám instrumentalisa. „Beszélek magyarul.“ 
309 Tafra 1993; Kolenić 2003 
310 Katičić 1981 
311 Katičić 1981:49.p. 
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többek között idő-, hely-, ok-, módhatározói alárendelő mellékmondatokkal szoktuk 

magyarra fordítani. Az ilyen szerteágazó és igen összetett használata miatt az ablativust a 

latin esettani rendszer legbonyolultabb esetének tartják, és a latin szintaxist tárgyaló 

műveknek is az egyik megkerülhetetlen része ennek az esetnek a tárgyalása.   

A Port-Royal nyelvtanban az ablativusról azt olvassuk, hogy ez egy olyan eset, amit 

nem egy külön mondattani viszony kifejezésére találtak ki, hanem arra, hogy valamelyik 

elöljáróhoz legyen kötve312. Ezzel a magyarázattal az ablativus különböző szintaktikai 

viszonyokat kifejező természete veszít a fontosságából. A puszta ablativus különböző 

jelentésekkel bír, ami meghatározza az adott összetevők mondatbeli szerepét is: például 

ablativus loci, ablativus temporis, ablativus separationis, ablativus originis, ablativus 

copiae és inopiae313. Szpació-temporális viszonyokat kifejező esetvégződések az elsők, 

amelyek eltűntek a paradigmákból a morfológiai jegyek lekopásának következtében, ami 

az elöljáró és a szó alapalakjának az együttes használatának volt köszönhető. A puszta 

ablativusnak erős szintaktikai szerepe van, és éppen ezért nem lehet kizárólag az 

elöljárókkal összekötni.  

Ha az ablativus szó eredetét megvizsgáljuk (abfero-valakitől vagy valamitől 

hozom), azt látjuk, hogy a nevét az általa jelölt legfontosabb szintaktikai viszonyról kapta, 

ami a cselekvés kiindulópontja. Az ablativus éppen azért veszett ki a paradigmákból, mert 

széles körű szintaktikai szerepét más esetek vették át, ezért idővel teljesen eltűnt. 

Szintaxisával legjobban a genitivushoz hasonlított, amely a létezés kiindulópontját jelölte, 

és ezért kezdte idővel éppen a genitivus jelölni a cselekvés kiindulópontját is. A genitivus 

először a régi locativus szerepét vette át, amivel még végződésben is megegyezett; a 

locativus azóta csak megkövesedett határozói alakokban látható (latin példák: Romae-

Rómában, ruri – falun, domi – otthon). Mivel az ablativus a cselekvés kiindulópontját 

jelöli, a genitivustól eltérően a praedikatum halmazán belül hat, és a mondatban határozói 

szerepet kap, ezért Kašić grammatikájában az ablativusnak legitim helye van314.  

Az ablativus szintaktikai szerepét vizsgálva fontos megjegyezni, hogy az ógörög 

nyelv is fejlődésének korábbi szakaszaiban ismerte az ablativust, ami mondattani szinten, 

illetve makroszinten hatott, és a cselekvés kiindulópontját jelölte. A görög ablativus 

később beolvadt a genitivusba, és annak szintaktikai funkcióját is átvette. A genitivus 

addig csak a létezés minőségét és kiindulópontját jelölte, amihez az ablativus eltűnése után 

                                                 
312 Port-Royal 2000:113–143.p. 
313 Nagy – Kováts – Péter 1996:128–140.p.  
314 Nemzeti nyelvtanok az esettan szintaktikai vizsgálatai előtt íródtak, ezért az ablativust az általános 
határozói viszonyok jelölésére használták, amit a genitivusszal megegyező végződése is segített.   
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a cselekvés kiindulópontjának jelentése is társult. Dionüsziosz Trax az első görög 

nyelvtanban a genitivust már mindkét jelentésében közli. Ezek alapján meg tudjuk 

állapítani, hogy az i.e. III. századi görög nyelv már nem ismerte az ablativust. Az ablativus 

mellett a görög nyelv a grammatikai korszaka előtt ismerte a locativust és az 

instrumentalist315, de ezek beolvadtak a dativusba, ami azóta nemcsak azt jelenti, hogy kire 

vagy mire irányul a cselekvés, hanem azt is ki lehet fejezni ezzel az esettel, hogy kinek 

vagy minek a segítségével elvégezhető a cselekvés. Ezen kívül egyes elöljárók után 

helyhatározói jelentéssel is bír.  

Az elöljárók gyakori használata az esetek szinkretizmusát316
 idézte elő olyan 

mértékben, hogy a modern görög nyelv ma csak két esetet használ317. Dionüsziosz Thrax 

csak öt esetet sorol fel, a vocativust szintaktikai jelenségnek tekinti, és a tőalakú 

megszólítást szolgáló alaknak nevezi. Az ablativus esetében Kašić a szintaktikai szerepét 

tekintette a legfontosabbnak, holott éppen ezen eset szintaktikai szerepének számos 

jelentése vezett ahhoz, hogy a népnyelvekből kiveszett. A genitivus állapotot kifejező 

jelentésének hangsúlyozásával a praedikatív viszonyokban létrejött az ablativus és a 

genitivus szinkretizmusa. Az ablativus széles körű szintaktikai jelentését a genitivuson 

kívül részben a dativus is átvette, illetve a horvát nyelvben az „új esetek”: a locativus és az 

instrumentalis. Itt egy nyelvi paradoxonnal találkozunk, mivel ugyanaz az oka annak, hogy 

az ablativus eltűnt a paradigmákból, ami Kašićot a meghagyására ösztönözte.   

A latin és a horvát ablativust összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a latinban 

ablativusszal járó elöljárók a horvátban általában genitivust vonzanak318 (a, ab, abs „-

tól/től ” -horv. od+genitivus; ex „-ból/ -ből” -horv. iz+genitivus; sine „nélkül” -horv. 

bez+genitivus; tenus „egészen addig” horv. do+genitivus; pro és prae „előtt” -horv. 

ispred+gentivus; sup „alatt” -horv. ispod+genitivus; supter „alatt” -horv. ispod+genitivus; 

super „fölött”-horv. iznad+genitivus), esetleg instrumentalist (cum „-val/-vel”-horv. s 

(sa)+instrumentalis), de locativusszal és accusativusszal is állhatnak (de „-ról/ ről” s 

(sa)+genitivus; in „-ban/ben” –horv. u+locativus). Kašić helyesen érzékelte a mai horvát 

instrumentális és locativus hangsúlyos mondatbeli szerepét, ezért a paradigmákban külön 

vette fel őket. Katičić megjegyzése319
 ebből a szempontból helyes, mivel Kašićnak nem 

                                                 
315 Mükénei táblákon látunk locativusi és instrumentalis alakokat. (Budimir-Crepajac 1979:45) 
316 συνκρητισµός: σύν és Κρήτη szavakból alakult a fogalom, mivel Kréta szigete az ókori Görögország 
etnikai és nyelvi keveredésének legismertebb színhelye volt. 
317 Ugyanez a nyelvi fejlemény a neolatin nyelvek fejlődésének korai vulgáris (népi) szakaszában indul el, 
ami az i.sz. III.-V. sz. közötti időszakra jellemző.  (Herman 1966:15–21)  
318 Belaj 2010:15-33.p. 
319 Katičić 1981:49.p. 
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kellett volna meghagynia az ablativust, ha a horvát nyelv logikájának szempontjából 

kiemelte a két legfontosabb jelentését más esetekhez kötve. Ha azt is tudjuk, hogy a latin 

grammatikákban az ablativus nagyon későn jelentkezik, akkor igazán különleges 

jelenségnek tartható az, hogy a nemzeti grammatikákban is jelen van. A casus sextusból 

később casus Latinus lett, mivel a görög nyelvben akkor már nem létezett ez az eset, 

melyek nyelvtörténeti kutatások hiányában a latin grammatikusok latin különlegességnek 

tartottak. Kašić a grammatikáját idegen anyanyelvűeknek írta, akiknek a nyelvtanulást a 

latin minta alkalmazásával próbálta megkönnyíteni. Már a latin grammatikában egybeestek 

a genitivusi és az ablativusi végződések, de a nemzeti grammatikákban az ablativus még 

mindig jelen van. 

Dante szavaival alátámasztva az előzőket: „A grammatika a különböző időben és 

térben jelentkező nyelv változatlan/stabil identitása.”320 A nyelvi elemzéseket szükséges 

történelmi és társadalmi kontextusba helyezni, hogy a nyelvben felmerülő változások 

szintjét és intenzitását meg lehessen határozni. A mai horvát esetrendszert tekintve ma már 

teljesen fölösleges az ablativus szerepeltetése a paradigmákban, de a humanizmusban 

éppen ezt a tipikusan latin esetet fontos volt megtartani.  

A korai magyar grammatikusok321
 a magyar határozóragos alakokat casusnak (azon 

belül ablativusnak) tartották, amelyeket (valódi esetvégződés helyett) „elöljárók”322 

fejeznek ki. Erre csak a szóhasználat utal, a definíciók és a táblázatok mindig a latin 

grammatikai hagyományt követik.  

A latin ablativust sokféle funkciója predesztinálta arra, hogy a sokesetes magyar 

nyelv korai grammatikáiban mintegy gyűjtőkategória legyen323. Az ablativusnak egy 

végződést a régi magyar nyelvtanokban csak Sylvester tulajdonít: ez az ablativusi -l 

végződés. Ha a magyar helyhatározói ragok között a testes morfémák csoportján belül 

megvizsgáljuk az -l végűeket, akkor nyilvánvaló lesz számunkra, hogy ezek többek között 

punktuális jelentésűek is, és a honnan? kérdésre válaszoló ablativusi jelentéssel bíró ragok, 

amelyek állapotot, elhelyezést és történést jelentő igék mellet láthatóak. A Sylvester utáni 

nyelvtanokban már több jelentést, ezáltal több ragot is tulajdonítanak az ablativusnak, de 

ezt is csak a magyarázatokban teszik, holott az esetvégződéseket közlő táblázatokban 

                                                 
320 Dante 1998:10.p. 
321 Szenczi Molnár Albert (1610/2004), Komáromi Csipkés György (1655/2008), Pereszlényi Pál 
(1682/2006), Kövesdi Pál (1686/1010). 
322 Ebben a kontextusban az elöljárókat ragoknak kell érteni. 
323 C. Vladár 2003a:137.p. 



97 
 

rendszerint csak egy végződést látunk. Sylvester és Verseghy324 között minden grammatika 

a latin modellt követte az esetek paradigmáiban, egy-egy esetet hozzáadva a korábbiakhoz, 

míg a többi ragot praepositiónak gondolták.  

Szenci Molnár Albert325, a második magyar grammatika szerzője, a szokásos latin 

eseteken kívül még egy esetet vesz fel, a mutativust (-ul/-ül), de a táblázatokban ezt már 

nem látjuk. Az ablativus meghatározásában Szenczinél morfológiai megközelítést látunk, 

akit C. Vladár Zsuzsa a következőképpen idézte: „Ablativus a toldalékok esete, mely 

toldalékoknak nyelvünkben igen kiterjedt a használata: ablativusnak azért nevezzük, mivel 

a hozzátoldott névmásokat (ma: birtokos személyjelek), névutókat (ma: határozó ragok) és 

a határozószók jeleit eltávolítva, ismét alanyeset lesz belőle.” 326 Szintaxisában is említi az 

ablativust; az etimológiai részben látható, hogy az az ablativuszról szóló magyarázat, ami 

szerint az ablativus a toldalékok eltávolításával ismét alanyeset lesz. Tehát, annyi ablativus 

van, ahány változata van a toldalékoknak.”327 Szenczinél az ablativus nem a többi esethez 

hasonló, mondattani viszonyokat kifejező forma, hanem többféle névszói toldalékkal 

ellátott alak összefoglaló neve. A modern magyar grammatika328
 Szenczi ablativusát a 

lokális elmélet és az irányhármasság értelmében kilenc esetre bontotta fel, és ha a latin 

ablativus használatát tekintjük, akkor a mai magyar esetrendszerben az ablativusnak 

tizenöt megvalósulása van.    

Kövesdi Pál329 a latin – magyar fordításokból indul ki a magyar nyelv leírásában, és 

csak annyit mond az ablativusról, hogy ez a magyarban ugyanaz, ami a latinban a genitivus 

és az accusativus.   

Pereszlényi330 a latin eseteket tüntette fel a megszokott táblázatos formában. 

Számos magyarázattal egészítette ki a táblázatot, mivel érezte, hogy a latin hatesetes 

rendszer nem elég a sok magyar eset kifejezésére. C. Vladár Zsuzsa ezzel kapcsolatban 

Pereszlényit idézi: „Az elöljárók ismerete az egész szintaxis foglalata. Ugyanis, azokon az 

igéken túl, amelyek tárgyesetet vagy részes esetet vonzanak, minden más igei szerkezet 

csakis a hozzátett előljárók (annexae praepositiones) segítségével jön létre: ezek kétfélék, 

                                                 
324 C. Vladár Zsuzsánál (C. Vladár 2003b:143) olvasunk Verseghy Ferenc sokesetes rendszer bevezetéséről, 
ami a modern magyar grammatikográfia kezdetét jelentette, ezért a magyar grammatikográfia hagyományos 
korszaka Sylvesterrel kezdődik, és Verseghyvel zárul. 1793-as Proludiumában Verseghy húsz esetet tüntetett 
fel, majd 1805-ös nyelvtanában a számot 15-re redukált (C. Vladár 2003b:143) .  
325 C. Vladár Zsuzsa 2003a:139.p. 
326 Az ilyen magyarázat általában az agglutinálásra érthető. 
327 C. Vladár Zsuzsa 2003a:139.p. 
328 Kiefer 2006; Keszler - Lengyel 2002 
329 Kövesdi 1686/2010 
330 Pereszlényi 1682/2006 
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különállók (separatae) vagy kapcsolatok (coniunctae) és a névszók után állnak, ezért 

helyesebb lenne utoljáróknak (postpositiones) nevezni őket.”331  

Pereszlényi magyarázatát követve C. Vladár Zsuzsa idézi Révai Miklóst, aki ezt a 

gondolatot még tovább viszi mondván: „...a magyarban nincsenek latinhoz hasonló, 

valódi, inflexiós esetek és praepositiók, nyelvünkben csak egynemű postpositiók vannak, 

amelyek vagy külön állnak, vagy a névszókhoz járulókat mind eseteknek lehetne nevezni, 

nem csupán a latin casus megfelelőit.” 332 Rögtön hozzáteszi, hogy a hagyományt követve 

ő is a latin esetsort tartotta meg. Révai gondolkodása hasolít legjobban az agglutináló 

rendszer leírásához, és a mai modern magyar esetrendszer leírásához.  

Komáromi Csipkés György333
 kizárta az ablativust a grammatikájából, mert a héber 

mintát követte, és bevezette a traductivust (-vá/-vé), valamint a coniunctivust (-stul/-stül), 

amelyek ma is részei a magyar esetparadigmának. 

A XVIII. század második felében a magyar grammatikusok csak négy esetet 

különböztettek meg: nominativust, genitivust, dativust és accusativust334. Minden más 

végződést elöljárónak tekintettek, és az elöljáró szót gyújtőnévként használták a névutós 

szerkezetekre és a ragokra.  

 

 

4.3 A lokális elmélet 

 

„A lokalizáció a szemantikai struktúra olyan elképzelése, amely szerint a szemantikai 

domének a térbeli viszonyok alapján vannak kialakítva, a pontos elhelyezésre és a mozgás 

irányára leginkább összpontosítva.”335 Robisnál olvassuk az első Bopp által megadott 

definíciót a lokális elméletről: „Az esetvégződések különböző viszonyokat fejeznek ki, 

elsősorban az eredetileg térbeli viszonyokat.”336  

Az uráli nyelvcsaládra jobban alkalmazható a lokális elmélet, mint az 

indoeurópaira. Ezekben a nyelvekben az irányhármasság hangsúlyosabb, mivel minden 

irányt külön raggal fejeznek ki. Az indoeurópai nyelvekben a lokális elmélet a praepositiós 

szerkezetek és az esetvégződések alapján vizsgálható. Attól függően, hogy az 

esetvégződéseket vagy a praepositiós szerkezeteket vesszük, másképp lehet magyarázni az 

                                                 
331 C. Vladár 2003a:139.p. 
332 Uo. 
333 Komáromi 1655/2008 
334 C. Vladár 2003b:284.p, 
335 Anderson 1994:2276.p. 
336 Robins 1993:219.p. 
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esetekben kifejezett térbeli viszonyokat. Nemcsak a térbeli viszonyok tükröződnek az 

esetvégződésekben, hanem egyes kutatók szerint az összes többi mondatbeli viszony is a 

térbeli viszonyításból alakult ki, például az idő, a mód és az oksági viszony. 

A lokális elmélet már az antikvitásban jelen volt, de az első részletes elemzése és 

leírása csak a bizánci Maximus Planudes művében látható. Planudes szerint az esetek 

eredeti jelentése a lokális jelentés, az összes többi jelentés később alakult ki a térbeli 

viszonyok metaforikus használatából337.  

Pandžićnál olvasunk az esterendszerrel kapcsolatos „átlelkesítés” fogalmának 

fontosságáról338. Priscianus Apollónios Düszkolosztól vette át az ún. transitio personarum 

fogalmát, -mondja Pandžić- ami szerint az eset a cselekvés és a szenvedés közös 

tulajdonsága - a mozgás. Apollóniosnál az ἐκπομπή (ami a nominativusnak felel meg) a 

mozgás okozóját vagy a transitiót (átmenetet) jelöli egy másik személy felé, amely 

accusativusban van (az ἐκ- praefixum a transitiót jelöli)339. Az εἰσπομπή (bevezetés) a 

cselekvő személyt jelöli, de másfajta viszonyban van egy másik személlyel: „kér valamit 

magának”, így egy genitivusi viszonyt alakít ki. Aktív tranzició esetében a görögben a 

genitivus az aktív személy forrását jelöli, accusativus meg a mozgás célját. Mindkét 

esetben az idő-tér viszonya jelentkezik.  

A lokális elméletet kutató nyelvészek gyakran Gaza és Planudes bizánci 

grammatikusokra hivatkoznak. Pandžić is a lokális elméletet magyarázva Gazara és 

Planudesre hivatkozik mondván, hogy ők a lokális elmélettel kapcsolatban abból a 

feltevésből indultak ki, hogy az esetek jelentései és a személyek tranziciója három térbeli 

viszonyból vezethető le340. Ehhez társul a hármas időviszony: a jelen, a múlt és a jövő, ami 

alapjában úgyszintén lokális viszonyból ered, és a genitivus, a dativus és az accusativus 

különböző jelentéseiben tükröződik. Szubjektív megfigyelésből a lokalizáció a 

nominativus álló szereplőtől indul ki (sztoikus magyarázat), objektív megfigyelés esetében 

a dativusban állótól. Planudes a honnan? hol? és hová? kérdésekkel jelöli a mozgás három 

irányát, ami nemcsak térben, hanem időbeli viszonyoknál is jelentkezik341. Ahogy a casus 

obliqui sorában először a genitivust látjuk, majd a dativust, és végül az accusativust; úgy az 

időbeli viszonyok között az első helyen van a πόϑεν? – honnan?, ezt követi a ποῦ? – hol?, 

                                                 
337 Anderson 1971; Langacker 1982; Lyon 1977; Piper 1997  
338 Pandžić 2005:128.p. 
339 Uo. 
340 Pandžić 2005:104.p. 
341 Uo. 
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majd végül a πῆ? – hová?342. Planudes a sztoikusokhoz hasonlóan az implikatív teljesen 

deiktikus időfogalomból indul ki, illetve olyan időt sorol még ide, ami a beszélés idejében 

még mindig tart. A hagyományos nyelvtanban a beszélő akármikor szólal is meg, logikus 

és implicit módon a „mostban”, illetve praesensben teszi ezt (szubjektív megközelítéssel a 

görög nominativusban, objektív megközelítéssel a görög dativusban), ahol minden 

honnan? és minden hová? az időt és a teret is feltételezi egyszerre343.  

Apollóniosz Düskolosz annak az elméletnek a megalkotója, amely szerint az esetek 

precíz meghatározása határozókból alakult elöljárókkal történik, amelyek térbeli 

viszonyokat feltételeznek, és ezáltal az időviszonyt is344.  Apollónios az időt az „eredeti” és 

elsődleges térrel (πρότερον τόπον) hozza kapcsolatba345. A lokális elmélet akkor is 

alkalmazható, ha az adott nyelvben az időbeli viszonyok nem egyeznek a görögével: 

például a görögben van aoristos, ami a görög nyelv logikájából kiindulva nem igazi igeidő, 

csupán a punktualitás jele, és nincs a horváthoz hasonló „befejezett múlt” értéke346.  

A sztoikusok tanítása347 szerint minden eset csak akkor értehető meg teljesen, 

amikor be van építve a mondatba (λόγος – ba), illetve a beszédbe. A beszélő (cselekvő) 

személy minden igei kategória kiindulópontja (idő, mód, tranzíció, valóság stb.), mivel az 

ő szemszögéből alakulnak ki a mondatbeli viszonyok. A cselekvő személy szemszögéből 

indul ki Kašić is, amikor az igei kategóriákat írja le.  

A lokális elmélet megalkotása óta a nyelvészek azon vitáznak, hogy beszélhetünk-e 

egyáltalán lokális elméletről az ókorban. Blank azt mondja, hogy sem az ókorban, sem a 

középkorban nem volt lokális elmélet, amit a következőkkel magyaráz: „Mivel az antik 

mondattan alapjában szemantikai elemzés, és nem a szóalakok kutatása, a λόγος pedig a 

pontos jelentését a dolgok különböző viszonyaiból kapja meg (esetek), ami csak a 

mondatbeli szerkezetek belső működésének eredménye, nem lehet lokális elméletnek 

nevezni, mivel az az analitikus elemzést is megköveteli.” 348 Anderson349 is fölöslegesnek 

látja az antikvitásban keresni a lokális elmélet gyökereit, mivel szerinte csak Bopp óta 

beszélhetünk lokális elméleti kutatásokról. Ha az eseteket és az elöljárók használatát külön 

                                                 
342 Pandžić 2005:106.p. 
343 Uo. 
344 Pandžić 2005:107.p. 
345 Pandžić 2005:104.p. 
346 A klasszikus gögög irodalmi művekben legtöbbet aorisztosz alakokkal találkozunk, épen az idő kategória 
hiánya miatt. Az irodalmi művekben sem fontos az idő kategóriája, mivel mindenkihez és minden időben 
szólnak.  
347 Pandžić 2005:104.p. 
348 Blank 1987:78.p. 
349 Anderson 1994:2276.p. 
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vizsgáljuk, akkor nincs sok értelme ennek az elméletnek, de ha ezt szemantikai 

kutatásokkal is kiegészítjük, akkor igenis értékes esettani eredményekre jutunk350.  

A Wüllner által megadott esetek definíciója megerősíti a lokális elmélet 

szükségességét: „Minden esetalak és elöljáró a mozgás és az idő testi viszonya a térben, 

ami bizonyos intuíció (belső tudás) segítségével jön létre. Az esetek csak általános jegyei 

ezeknek a viszonyoknak, míg az elöljárók csak szolgálnak nekik.”351 Az elöljárók önálló 

szavak, amelyek határozókból alakultak ki, és az utánuk következő szó változásának 

indikátorai. Általában idő-hely viszonyt fejeznek ki, ezért az esettani vizsgálatok 

szempontjából igen fontosak. A puszta esetvégződés számos jelentéssel bír, az elöljáró ezt 

leszűkíti, de ugyanakkor a praedikatum hatás alatt megváltoztatja a mögötte levő szót: 

például az u elöljáró a horvátban accusativusszal és locativusszal is előfordulhat, de az 

accusativus a mozgás irányát (mozgást jelentő igék mellett), az ablativus pedig a tárgy 

vagy élőlény elhelyezését jelöli (állapotot jelentő igék mellett). 

A lokális elméletre vonatkozó XIX. századi viták okát Wüllner abba látja, hogy a 

magyarázatokban a nyelvészek az „objektívban” keresték a válaszokat, és nem abban a 

kérdésben, hogy az elménk milyen módon látja, értelmezi és kategorizálja a tárgyakat, és 

hogyan állítja őket viszonyba352.  

Burkard Kühner a lokális elméletét táblázatban ábrázolja. Ebben minden idő- és 

térbeli viszony látható, amit a mód és az ok viszonyával egészített ki353:  

eset (casus) 
tér, hely 

(locus, spatio) 
idő (tempus) 

ok, kauzalitás 

(causa) 
mód (modus) 

genitivus honnan? mióta? 
ok, eredet, 

okozó 
honnan? 

accusativus hová? meddig? 

eredmény, 

következmény, 

okozó 

hová? 

dativus hol? mikor? eszköz hol? 

   

                                                 
350 Pandžić 2005:108.p. 
351 Wüllner 1827:8.p.  
352 Wüllner 1827:1.p. 
353 Pandžić 2005:112.p. 
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A lokális elmélet alapján a nem térbeli viszonyok az esetrendszeren belül 

(paradigmákon belül) és azon kívül (praepositiós szekezetek) a térbeli viszonyok mintájára 

alakultak ki. Az alap térbeli viszony jelentései a távolodás (ablativusi jelentés), a közeledés 

(adlativus), a mozgás egyenes iránya (perlativus), és a mozgás hiánya (locativus). Az 

intralokalizációs jelentés (a belső elhelyezés) és az extralokalizációs jelentés (a külső 

elhelyezés), valamint az esetek alapjelentésének gyakori metaforizációja erősen 

befolyásolja az esetek paradigmákba való elhelyezése354. Az általános lokális elméletet a 

szemantikai lokalizációs elmélet egészíti ki, ami az esettani lokális jelentéseket vizsgálja az 

emberi percepció szemszögéből, és a kognitív és generatív elméletek fontos részét alkotja. 

A horvát nyelvben például a mai genitivusi alakkal (az ablativusi viszonyjel jelölőjével) 

nemcsak a helyet lehet jelölni, hanem az időt is: 

 

(13) Dolazi iza deset sati355. –„Tíz óra után jön.” 

 

(14) Izišli su iz naše zgrade356.- „Kimentek az épületünkből.”   

 

térbeli viszonyt is, és  

 

(15) Učinio je to iz neznanja357. – „Ezt tudatlanságból tette.”  

 

okhatározói viszony. 

Sokszor filozófiai művekben is találunk lokális elméletet tárgyaló részeket. Cassirer 

például a tér kategóriáját és a szubsztanciát hozza kapcsolatba. Azt állítja, hogy a nyelv a 

valóság tükre, és ezért a legfontosabb kategóriái a tér, az idő és a mennyiség358. A tér 

kategóriája és a szubsztancia szoros kapcsolatát Cassirer az indoeurópai nyelvekben látott 

egyes szám hím- és semlegesnem nominativusi morfémájával bizonyítja, amit mutató 

                                                 
354 Pranjković 2010:213.p. 
355  (13) Dolazi-sg3 jelen idő „jön”; iza-elöljáró genitivusi vonzattal „után, mögött”;  deset-tőszámnév „tíz”; 
sati-hímnemű főnév többes genitivusa „óráknak a...”. „Tíz óra után jön.” 
356 (14) Izišli-hímnemű többes nominativus cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi igenév „akik kimentek”; 
su-pl3 létige jelen ideje „vannak” (izišli su-pl3 befejezett múlt idő „kimentek“); iz-elöljáró genitivusi 
vonzattal „-ból/-ből”; naše-birtokos névmás nőnemű egyes genitivus alakja „a mi...”; zgrade-nőnemű főnév 
egyes számú genitivusa „épületnek a...”. „Izišli su iz naše zgrade.“ 
357 (15) Učinio-cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi igenév hímnemű egyes nominativusa „aki csinált”;  
je-sg3 létige jelen ideje „van” (učinio je-sg3 befejezett múlt idő „megtette“); to-semlegesnemű közelre 
mutató névmás egyes szám accusativusa „ezt”; iz-elöljáró genitivusi vonzattal „-ból/-ből”;  neznanja-
semlegesnemű főnév egyes genitivusa „tudatlanságnak a...”. „Ezt tudatlanságból tette.” 
358 Cassirer 1923 
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névmásból eredeztet. A mutató névmások a térbeli orientációt segítik, ezért lehet közelre és 

távolra mutatókra osztani őket. Ezeknek a szavaknak a deiktikus természete egyenesen a 

kommunikációs folyamat résztvevőihez kapcsolódik - amikor valamit kimondunk, akkor 

annak térbeli megnyilvánulása is van359. A nominativus ezáltal be tudja tölteni 

alapfunkcióját, a tárgyak és az élőlények jelölését, a mondatban pedig alany lesz. Az alany 

amiatt kerül alanyi pozícióba, hogy térben el van helyezve, illetve a tér fogalma beépült az 

alanyi funkcióba360.   

Általában az újkori grammatikákkal kezdődtek az esetteni magyarázatok. A latin és 

a görög nyelv grammatikáiban csak a XIX. századtól láthatunk lokális magyarázatokat. 

Demo szerint a lokális elmélet csírája mégis az antik grammatikákban keresendő361. A 

görög esetek elnevezése a mozgás kezdőpontjához van viszonyítva, amely kiterjedt az idő, 

az ok és a többi esettani jelentésre. A XIX. századi horvát nyelvtanok362
 már az ún. 

Grigeljev-módszerét alkalmazzák az esettani vizsgálatokban. Grigeljev módszere, az 

alvarezi modellel szemben363, a casusra, a mondatbeli viszonyokra helyezi a hangsúlyt. Az 

alvarezi modell az igékre összpontosít, és az igei osztályokból és csoportokból indul ki az 

esettani elemzésekben364.  

A térbeli viszonyok területén a direktív és az indirektív (dinamikus és statikus) 

jelentéseket különböztetjük meg365. A direktív jelentéseket tovább lehet csoportosítani az 

általános direktív jelentések csoportjára, a mozgás irányát jelentőkre (perlativusi jelentés), 

valamint a különös direktív jelentésre, amilyen a távolodás (ablativusi jelentés) és a 

közeledés is (adlativusi jelentés). Az indirektív jelentés statikusságot, illetve a mozgás 

hiányát feltételezi (locativus „-ban/-ben” és „kívül”). A felsorolt jelentések elrendezése és 

metaforikus jelentése a külső és a belső lokalizáción alapszik („-ban/-ben” és „kívül” - 

ezek praepositiók az indoeurópai nyelvekben): például  

 

(16) Radim u muzeju366. – „Múzeumban dolgozom.”  

 

                                                 
359 Pranjković 2010:214.p. 
360 Arsenijević 2003:113-114.p. 
361 Demo 2008:87 – 110.p. 
362 Például: Vjekoslav Babukić (1839), Antun Mažuranić (1839),  Adolfo Veber Tkalčević (1859), Dragutin 
Parčić (1873), valamint „vukovci“-féle grammatikák (vukovac Vuk Karadžić követője).  
363 Alvarez sok helyen nem követte a donatusi-priscianusi modellt, így az igét kérdéseben sem, mivel a 
cselekvést a mondat központjába helyezte. (Alvarez 1674). 
364 Demo 2008 
365 Direktivna i nediretkivna značenja. (Pranjković 2010) 
366 (16) Radim-sg1 jelen idő „dolgozom”; u-elöljáró locativusi vonzattal „-ban/-ben”; muzeju-hímnemű főnév 
egyes szám locativusa „múzeumban”. „Múzeumban dolgozom.”  
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(17) Nalazim se izvan muzeja367. – „A múzeumon kívül vagyok.”368  

A direktív és az indirektív felosztás alapján egyesek az eseteket is direktív és 

indirektív esetekre osztják369. A legdirektívebb esetknek a dativus (a horvát „-hoz/-hez/       

-höz” jelentésben) és az accusativus számít. A dativusnak határtalan a direktív hatása, az 

accusativusé határolt; illetve a dativusban álló tárgy a mozgás irányát jelzi370, az 

accusativusban álló a mozgás célját371. Indirektív eset a locativus 

 

(18) Šeću po parku.372 – „Sétálnak a parkban.”  

 

és puszta instrumentalis  

 

(19) Šeću parkom.373 – „Sétálnak a parkban.”  

 

A lokális elmélettel kapcsolatos legnagyobb kérdés mégis az, hogy mennyire épült 

be ez az elmélet az esettani vizsgálatokba, és a lokális jelentések mennyire befolyásolják az 

esetek általános jelentéseit. A válasz erre a kérdésre attól függ, hogy hogyan értelmezzük 

az elöljárók szerepét. Ha az elöljárókat az esetek egyfajta alkategóriájának tekintjük, akkor 

a lokális elmélet megállja a helyét az esettani rendszerben. Ha az eseteket csak morfológiai 

szinten tanulmányozzuk, akkor a lokális elméletnek nincs értelme. A lokális elmélet térbeli 

értelmezése három fő elem meglétét feltételezi: a lokalizációs tárgy, a lokalizátor és a 

konkretizátor. Az esetvégződések önmagukban nem tartalmaznak információkat a térbeli 

viszonyok konkretizációjáról. Első látásra ezzel nem egyezik meg az elöljáró nélküli esetek 

használata. Ilyenek: a puszta dativus  

 

(20) Prišli su mami.374 – „Anyuhoz közeledtek.”  

 

                                                 
367 (17) Nalazim se-visszaható ige sg1 jelen ideje „tartozkodom”; izvan-elöljáró genitivusi vonzattal „kívül”; 
muzeja-hímnemű főnév egyes szám genitivusa „múzeumnak a...”. „Múzeumban vagyok.” 
368 Pranjković 2010:216.p. 
369 Piper 1997:62–63.p. 
370 Silić – Pranjković 2005:219., 223.p. 
371 Pranjković 2010:216.p. 
372 (18) Šeću-pl3 jelen idő „sétálnak”; po-elöljáró dativusi vonzattal „keresztül”; parku-hímnemű főnév egyes 
szám dativusa „parknak”. „Sétálnak a parkban.” 
373 (19) Šeću-pl3 jelen idő „sétálnak”; parkom-hímnemű főnév egyes szám instrumentalisa „parkkal”; 
„Sétálnak a parkban.” 
374 (20) Prišli-cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi igenév hímenmű többes nominativusa „akik 
közeledtek“; su-pl3 létige jelen ideje hangsúlytalan alak„vannak“(prišli su-pl3 befejezett múlt idő 
„közeledtek”); mami-nőnemű főnév egyes dativusa „anyának“. „Anyához közeledtek.“ 
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az accusativus  

 

(21) Prešli su most.375 –„ Átmentek a hídon.”  

 

és a puszta instrumentalis  

 

(22) Šeću gradom.376 – „Sétálnak a városban.”  

 

A puszta dativus, accusativus és instrumentalis nem zárja ki a lokális elméletet, 

mivel az ilyen esetek bizonyos körülményeket feltételeznek, amit a mondat állítmányi 

része hordoz, mivel elmarad a konkretizátor az elöljáró szerepében. Ilyenkor az ige 

praefixuma (horvátul: pre-, magyarul: át-) jelzi a mozgás irányát. A puszta dativus és 

accusativus morfológiailag nem rendelkezik lokális jelentéssel; ezt segítik a konkretizátor 

helyett kitett praefixum, valamint a szintaktikai viszonyok, amelyeket a mozgást jelentő 

igék feltételeznek. Pranjković a teret a jelentés tárgyaként és a mozgás eszközeként 

értelmezi377; azt a médiumot jelenti, amiben történik a cselekvés: például  

 

(23) Zadovoljni smo parkom.378 – „Elégedettek vagyunk a parkkal.”  

 

Az adott példában a szemantikus lokális elméletet látjuk, mivel a lokalizációt a 

főnév jelentése hordozza, és nem az instrumentalis morfológiai alakja.  

A lokális elmélet élesen elválasztja az esetek morfológiai és szintaktikai 

megnyilvánulását. Az esetek általános jelentése absztraktabb, mint a lokális. Ha az esetek 

általános jelentését az elöljárós szerkezetek jelentésével összevetjük, azt látjuk, hogy a 

lokális jelentés az esetek elsődleges jelentése.  

Milivoj Šrepel379, aki a horvát és a latin esetrendszer összehasonlításával számos új 

grammatikai konklúzióval gazdagította a horvát nyelvtudományt, az első horvát nyelvész, 

                                                 
375 (21) Prešli-cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi igenév hímenmű többes nominativusa „akik 
átkementek“; su-pl3 létige jelen ideje hangsúlytalan alakja „vannak“ (prešli su-pl3 befejezett múlt idő 
„átmentek”); most-hímnemű főnév egyes accusativusa „hidat”. „Átmentek a hidon.” 
376 (22) Šeću-pl3 jelen idő „sétálnak”; po-elöljáró dativusi vonzattal „keresztül”; gradu-hímnemű főnév egyes 
szám dativusa „a városnak”. „Sétálnak a városban.” 
377 Pranjković 2010:217.p. 
378 (23) Zadovoljni-hímenű melléknév többes nominativusa, alapfok, „elégedettek”; smo-pl1 létige jelen ideje 
hangsúlytalan alak „vagyunk”; parkom-hímnemű főnév egyes szám instrumentálisa „parkkal”. „Elégedettek 
vagyunk a parkkal.” 
379 Šrepel 1890:2.p. 
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aki a horvát nyelvtudományban megkülönböztette a grammatikai és a lokális eseteket. Az 

utóbbiak közé az ablativust, a locativust és az instrumentalist sorolta, az összes többi esetet 

grammatikai esetnek nevezte. Az ilyen felosztás azt feltételezi, hogy a grammatikai 

esetnek egyrészt alaki megnyilvánulása van, de megfelelő lokális vagy egyéb jelentéssel is 

rendelkezik. Ezek szerint a lokális elmélet az egyetlen olyan elmélet, ami alapján 

klasszifikálni lehetne az eseteket, valamint determinálni az esetek szintaktikai viszonyait, 

mivel a lokális eseteken kívül az összes többit csak alaki megnyilvánulásában  

vizsgálhatjuk. Ezt a megközelítést nehéz elfogadni, mivel ezzel kizárnánk az összes többi, 

mondaton belül jelentkező, különböző esetjelentéseken alapuló mikro- és makroviszonyt. 

Az esetek mikro- és makroszinti hatása alapján való felosztás az esetek közti finom 

jelentéskülönbségeket pontosabban tükrözi ami az esetek vonzataiban, illetve szintaktikai 

reflexiójukban nyilvánul meg. Ha abból indulunk ki, hogy az eset egy adott szó 

morfológiai és szintaktikai determinánsa, és ezeket esettanilag semmiféleképp nem lehet 

külön vizsgálni, akkor a szemantikai determináció esetében az esetek lokális elméletét egy 

általános esettannal kell kiegészíteni.  

Az instrumentalis alapjelentésében a cselekvés elvégzésében részt vevő társ- és 

eszközhatározó, szintaktikailag vizsgálva többletjelentését hordoz a cselekvésről, amivel 

passzív viszonyban áll (a praedicatum instrumentalisa). Mindezek mellett 

instrumentalisszal olyan helyet is jelölünk, amiben valaki vagy valami mozog, ezért ezt is 

igazi lokális esetnek tartjuk. Az ablativust a latin grammatikából ismerjük, és színes 

szintaxisából kiindulva azt látjuk, hogy legtöbbször a cselekvés helyét határozza meg, 

ezáltal punktuális jelentésű. Az említett lokális eseteken kívül ezek közé lehetne még 

sorolni a dativust és az accusativust is, mivel bizonyos kontextusban és elöljárós 

szerkezetekben helyhatározó jelentéssel is bírnak. Ezt mégsem tesszük, azt bizonyítva, 

hogy a lokális és a grammatikai esetekre való felosztást valóban ki kell egészíteni 

különböző szemantikai vizsgálatokkal.     
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5 A GRAMMATIKAI NEM KATEGÓRIÁJA 

 

A grammatikai nem a szavak ragozását (deklinációját) és egyeztetését (kongruenciáját) 

meghatározó nyelvtani kategória. Meghatározása paradigmatikus (deklinációk alapján), 

szemantikai (jelentés alapján) és szintaktikai szinten (egyeztetés - kongruencia alapján) 

lehetséges. A jelentés csak részben határozza meg a grammatikai nemet, sokkal precízebb 

a deklinációs típus alapján történő meghatározás, de ez sem érvényes minden esetben. A 

legfontosabb módszer a nemek meghatározásában a kongruencia (egyeztetés). A 

grammatikai nem kategóriája több szempontból is kutatható: például történeti, morfológiai, 

szemantikai, szociolingvisztikai és más szempontokból. Morfológiai szempontból a nem 

kategóriáját esetvégződés, névelő, illetve kettő kombinációja jelöli. A grammatikai nem 

jelentése szorosan összefügg a természetes nem kategóriájával. „Formai tekintetben 

megállapítható, hogy a grammatikai nemnek végződéshez való kötöttsége az indoeurópai 

nyelvek közül leghatározottabban a szláv nyelvekben alakult ki.”380 A grammatikai nem 

csak egy az emberi univerzum klasszifikációs típusai közül381. 

A szavak ősi természetes kategorizálása szerint a szavak természetes nemük alapján az 

élő és az élettelen kategóriába tartoztak. Az élő kategória a hím- és a nőnemű jelentésű 

szavakat, az élettelen kategória pedig azokat a szavakat gyűjtötte egy csoportba, amelyeket 

természetes nemük alapján nem lehetett megkülönböztetni, például a tárgyakat. Az élő és 

az élettelen kategória meglétének bizonyítására a görög és a latin paradigmák 

szolgálnak382, bár bizonyos deklinációkban383 nincs is külön morfológiai jegyük a nemek 

jelölésére. A grammatikai nem kategóriája a természetes nem jelöléséből alakult ki, de a 

szavak természetes nemétől függetlenül módosult, és gyakran nem találunk logikai 

magyarázatot a szavak ilyetén kategorizálására. Az ilyen kategorizálás miatt ugyanazokra a 

fogalmakra különböző nyelvekben különböző nemeket látunk. A grammatikai nem 

meghatározásásában fontos a civilizációs szempont is, például a foglalkozást jelentő 

szavak vizsgálatában. A foglalkozást és a társadalmi státuszt jelentő szavak 

hagyományosan hímneműek, és csak a nők emancipációjával kezdtek nőnemű 

                                                 
380 Nyomárkay 2010:167.p. 
381 Matasović 2001:103.p. 
382 A görög és a latin grammatikusok (lásd: Thrax, Donatus, Priscianus, Melanchton, és ezeket követő 
Sylvester, Kašić és a többi népnyelvi grammatikus) a deklinációk felosztását a szavak nemével magyarázzák, 
például az első deklinációba a nőnemű szavak tartoznak. Hímnemű főnevek az első deklinációban kivételnek 
számítanak, és a foglalkozásokat jelentő szavakra korlátozódnak.  
383 Elsősorban a harmadik deklinációra gondolok a latin és a görög nyelvben, amelyben a nemek nincsenek 
külön morfológiai jegyekkel jelölve, holott e deklinációban mind a három nem jelen van.   
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végződéseket és a nemet megkülönböztető morfológiai jegyeket kapni. Az ősnyelvben 

éppen a nőnem nyelvi megkülönböztetésének szükséglete idézte elő a hím- és a nőnem 

különválását az élő kategóriában.  

A grammatikai nemek száma nyelvenként változó, így a franciaban két nemet 

különböztetünk meg (hím- és nőnem), a szláv nyelvek hármat ismernek (hím-, nő- és 

semlegesnem), az angol pedig négyet (hím-, nő-, semleges- és közös384 nem). A latin nyelv 

a hím-, a nő-, és a semlegesnem mellett ismeri a communia (közös nem) és a mobilia 

(változó nem) fogalmát. A görög nyelvben a communia fogalom a görög koinonnak felel 

meg, a mobilia pedig az epikoinonnak. Donatus az ún. nomina fixa („szilárd főnevek”) és a 

nomina mobilia („a mozgó/kevert” főnevek) kategóriáit vezette be kigészítve az előzőket. 

A nomina fixa kategóriájába olyan szavakat sorolt, amelyek grammatikai neme nem 

kötődik a végződéshez: például mater (anya), pater (apa), frater (báty, öcs), uxor (feleség). 

A nomina mobilia csoportjába pedig olyan szavak tartoztak, amelyek különböző képzőkkel 

látták el a nőnemű és a hímnemű cselekvőt: például rex-regina (király-királynő), filius-filia 

(fiú- és lánygyermek), deus-dea (isten-istennő). Az anatóliai nyelvekben a nőnem nem 

létezik, és bizonytalan, hogy valaha is ismerték volna385. Valószínű, hogy az anatóliai 

nyelvek a nőnem fejlődése előtt váltak ki az indoeurópai ősnyelvből, és azután ebből a 

szempontból nem fejlődtek tovább. Az ősi nyelv régebbi élő-élettelen kategorizálását a 

svéd nyelv őrizte meg legjobban a mai napig, mivel csak két nemet különböztet meg: az 

ún. utrumot („vagy hím- vagy nőnemű”) és neutrumot („egyik sem”). A Horvát 

Tudományos Akadémia nyelvtana386 a grammatikai nemmel kapcsolatban két fogalmat 

különböztet meg: a természetes és a grammatikai nemet; ezek alapján pedig három nemet 

különít el: a hím-, a nő-, és a semlegesnemet. A szláv nyelvek történetét tekintve a 

nyelvtani nem már az ősszlávban a szótő (téma) függvényévé vált. A hímnemű személyt 

jelentő szavak megtartották természetes nemüket, így az a-tövűek általában nőneműek, bár 

találhatunk köztük hímnemű példákat is, különösen a társadalmi rangot és a foglalkozást 

jelentő szavakban (például vojvoda „vajda”). 

A grammatikai nem jelölését az indóeurópai alapnyelvben kezdetben csak a 

mellékneveken látjuk, ezen kívül egyes főnévi csoportokban, különösen a családtagok 

jelölésére használták387. Az indoeurópai ősnyelv utolsó korszakában már három nemet 

ismerhetett és különböztethetett meg nyelvileg: a nő-, a hím- és a semlegesnemet; amelyek 

                                                 
384 Filipović 1966:22.p. 
385 Matasović 1997:128.p. 
386 Babić 1991:483.p. 
387 Matasović 1997:128.p. 
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az ősi indoeurópaiak körében szélesen elterjedt marhatenyésztés miatt alakultak ki, mivel 

az állatok hím- és nőnemű megkülönbözetetése rendkívül fontos lett388. A hímnem az élő 

kategória, a semlegesnem pedig az élettelen kategória morfológiai eszközeit használta. Az 

élőből vált ki a nőnem, ami számos morfológiai eszközt az élettelentől vett át. A 

semlegesnem morfológiailag a hímnemtől függ, ugyanakkor többes számban teljesen 

ellentétes a hím- és nőnemű szavakkal, mivel semlegesnemű szavak esetében a többes 

szám funkcióját az ún. collectivus389 (gyűjtő szám) vette át. A collectivus végződése –a 

volt, ezért az indoeurópai nyelvekben gyakran a nőnemű végződéssel cserélték fel. Eleinte 

a semlegesnem csak tárgyakat jelölt, később gyümölcsöt is, így egyes európai nyelvekben 

a gyümölcs szó még mindig semlegesnemű390. A névszóragozást tekintve beszélhetünk 

általában nőnemű ragozásokról mint amilyen a latin és a görög nyelvben az a-deklináció; 

vagy általában hímnemű ragozásokról, mint amilyen az o-deklináció. Mégis a ragozási 

minták a grammatikai nemet tekintve nem „tiszták”, amit már a latin grammatikusok is 

észrevettek, amikor az első deklinációban külön magyarázzák a hímnemű foglakozásokat 

jelentő főneveket. A természetes nem hangsúlyos jelentése idővel felülkerekedett a 

morfológiai jegyeken, így az általában nőnemű deklinációkban hímnemű szavakat is 

találunk: példlául tata „apa” . Kašić is észrevette nyelvtanában ezt a különös nyelvi 

jelenséget, amikor külön kiemelte az a-végű hímnemű főneveket a II. deklinációs 

mintából391. A mai horvát nyelvtanokban is látunk olyan példákat, mint amilyenek a momče 

(momak „fiatalember” hímnemű szóból alakult) és djevojče (djevojka-lány nőnemű szóból 

jött létre), amelyek grammatikai neme semleges, de természetes nemük hím- illetve 

nőnem392.   

Dionüsziosz Thrax a névszó kategória leírásában a nemek meghatározásában három 

nemet különböztet meg: „Három nem van: hím-, nő- és semlegesnem. Néhánynak mellé 

van téve mindegyik vagy kettő: közös és mindkettőhöz tartozó; közös, mint amilyen a ló 

vagy kutya, vagy mindkettőhöz tartozó, mint amilyen a fecske és a sas.”393 Már 

Dionüsziosz is észrevette, hogy a görög három nemet jelölő rendszer kevés az anyanyelve 

                                                 
388 Budimir - Crepajac 1979:43–44.p. 
389 A collectivusra a szakirodalomban a summalis elnevezést is használják. 
390 Görögül a körtefa gyümölcse semlegenemű τὸ ἄπιον (többes számban τὰ ἄπια collectivusi végződést 
látunk, amiből később nőnemű változatok alakultak ki); a körtefa pedig nőnemű és o-ragozású: ἡ ἄπιος. A 
horvát plod „gyümölcs” szó hímnemű, ami az élő kategóriára utal, a voćka „gyümölcsfa” pedig nőnemű. 
391 Kašić 2002:75.p. 
392 Barić 1995:101.p. 
393 „γένη μὲν οὖν τρία˙ ἀρσενικόν, ϑηλυκόν, ούδέτερον. ἔνιοι δὲ προστιϑέασι τoύτοις ἄλλα δύο,  

κoινόν τε καὶ ἐπίκοινον,  κοινὸν μὲν οἷον ἵππος κύων ἐπίκοινον δὲ οἷον χελιδών ἀετός”.  
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gazdagságának kifejezésére. A görög nyelvben vannak olyan szavak, amelyek közösek 

(κοινὸν), mivel mind a két nemet jelölik. A mindkettőhöz tartozók (ἐπίκοινον) is mind a 

két nemet jelölik, de csak szemantikailag, és grammatikailag csak egy nemük van: a fecske 

a görögben nőnemű, a sas hímnemű, de mindkét nemű állatot egy szóval jelöljük.  

Az első európai „általános és logikus” összehasonlító nyelvtan, a Port-Royal, a 

grammatikai nem kérdését a természetes nemmel magyarázza, amiről Nyomárkay a 

következőket mondja: „A görög és a római grammatikusok által „közös”-nek nevezett 

nemről a francia grammatika megállapítja, hogy „nem is annyira közös, mint a 

nyelvtanírók gondolják, hiszen ez a megállapítás csak némely élőlényre érvényes, 

amelyekhez hím- vagy nőnemű melléknévi alakok járulnak attól függően, hogy hím- vagy 

nőnemű alakot akarnak jelölni velük, például bos (ökör), canis (kutya), sus (disznó).”394 A 

francia grammatikusok a grammatikai nem kérdésének magyarázatából teljesen kizárták a 

szemantikai alapot, és csak morfoszintaktikai funkciót tulajdonítottak neki, így a véletlen 

művének érzékelték395. Az újgrammatikusok a nyelvtudomány egzaktsága miatt 

„tudományosabban” kezdték kutatni a nyelvet, így olyan nyelvi kérdéseket is vizsgáltak, 

amelyek addig csak a filozófiai vitákban fordultak elő, például az ősnyelv kérdését. A XIX. 

század közepe óta a szellem- és a történelemtudomány is elkezdett hatni a nyelvi kérdések 

vizsgálására. Nyomárkaynál látjuk, hogy Herman Paul a grammatikai kategóriákat 

pszichológiai alapon magyarázta, így a grammatikai nem kérdését is, mondván, hogy 

ennek jelentéstani alapja a természetes nem396. Adelung és Grimm hasonló véleményen 

voltak e kérdést tekintve. Adelung a hímnemet az erővel, tevékenységgel és ehhez hasonló, 

férfiakra vonatkozó fogalmakkal hozza kapcsolatba; a nőnemet pedig a gyengédséggel, 

termékenységgel, és más női tulajdonságokkal párosítja. Amikor nem lehet dönteni a két 

leírás között, akkor semlegesnemet használunk397.  

A kortárs szociolingvisztikai kutatások újabb lendületet adtak a nemek 

vizsgálatához. Ezek a kutatások kiterjedtek a történelmi, társadalmi, pszichológiai és 

filozófiai vizsgálatokon túlra, és a nyelv működését a pszichológiában már régóta 

alkalmazott behaviorista elméletekkel398, valamint az agy fiziológiájával399 kezdték 

magyarázni. A nők egyre jobban kezdik betölteni a hagyományosan férfi foglalkozásokat, 

                                                 
394 Nyomárkay 2010:163.p. 
395 Uo. 
396 Nyomárkay 2010:164.p. 
397 Uo. 
398 Wardaugh 2002:256-294.p. 
399 Winston 2008:209-240.p. 
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és ehhez a helyzethez a nyelvnek is alkalmazkodnia kell. A modern horvát nyelv nagy 

mértékben kezdte használni a nőnemű cselekvő külön alakjait olyan szavakat alakítva így, 

mint például vojnikinja (katonanő), borkinja (vívónő), pedagoginja (pedagógusnő), 

psihologinja (pszichológusnő)400.   

Az első horvát nyelvtan szerzője három nemet különböztet meg: a nő-, a hím- és a 

semlegesnemet; de a communiat, azaz a közös nemet is külön említi401. A három nemet 

közelre mutató névmásokkal jelzi, melyeket a latin grammatikai hagyományt követve 

articulusnak (névelőnek) nevez, ezekről a későbbiekben bővebben azt mondja, hogy a 

horvátban nincs névelő, de a kongruencia csak a névmásokkal való egyeztetésben látszik.  

Először a hím- és a semlegesnemű szavak ragozását közli, azután pedig a nőneműékét. 

Annak ellenére, hogy az egyes genitivusi végződések alapján határozta meg a deklinációs 

típusokat, a deklinációk leírásában a nemek szerinti értelmezést adta meg. A 

semlegesnemű főnevek deklinációjába tartozó szavakat -e és -o végűekre osztja, és a 

következőket mondja a ragozásukról: „A semlegesnemű főnevek accusativusi és vocativusi 

végződése hasonló a nominativuséhoz...”402 A többes számú –a végződésről nem is beszél 

külön, mivel a latin nyelvből jól ismert a többes neutrum –a végződése, és ezt a 

paradigmákban világosan megmutatja. Nem szabad elfelejteni, hogy Kašić diákjai nagyon 

jól ismerték a latin nyelvet, ezért a latin grammatika nem szorult magyarázatra, inkább az 

összehasonlítás és a magyarázat eszköze maradt.  

Kašić három deklinációs mintát különböztet meg, és mindegyik meghatározását a 

grammatikai nem azonosításával kezdi. Nyelvtanában a II. deklináció neve Secunda 

Nominis Substantivi Declinatio „a főnevek második deklinációja”, de meghatározásában 

már sokkal precízebb: „E deklinációba tartozó főnevek részben hím- és nőnemű 

tulajdonnevek;  részben hím- és nőnemű köznevek; néhányuk közös mind a kettőre (hím- és 

nőnemre), vagy mindháromra.”403 Kašić utóbbi megjegyzéséből a latin nyelv hatását 

érezhetjük, mivel az ún. communia, azaz a közösneműek nem jellemzőek a horvát nyelvre.  

A communia kategória létezése egyes nyelvekben teljesen jogos, és létezése 

vitathatatlan, de a horvátban nem létezik, pedig könnyen rá lehetne vetíteni erre a nyelvre 

                                                 
400 A szerb nyelvben a foglalkozást jelentő szavak mind hímneműek, például a profesor vagy doktor szó férfit 
és nőt is jelent, és csak kongruenciával lehett eldönteni a cselekvő nemét.  
401 Kašić 2002/1604:45.p. 
402 (Kašić 2002/1604:66) Annak ellenére, hogy Kašić a similis-hasonló szót használja, a paradigmákból 
kiderül, hogy egyforma végződésekről beszél, és először megállapítja a már jól ismert szabályt, ami szerint a 
semlegesnem ragozásásban a N=A=V szabály érvényesül, illetve az accusativusi és vocativusi alakok 
megegyeznek a nominativuséval. 
403 „Huius declinationis nomina partim sunt propria Masculina et Feminina: partim appellativa masculina 
feminina et quaedam communia duorum, aut etiam trium.” (Kašić 2002:70-78) 
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is enne a kategóriának a logikáját404. A roditelj (parens, -entis, m./f. – szülő) szó esetében 

azt figyehetjük meg, hogy a szó a horvátban hímnemű, holott férfira és nőre egyaránt 

vonatkozik. A mai modern horvát nyelvű szótárak az ilyen példáknak megadják a 

grammatikai nemét, de a jelentés magyarázatában már a férfit és a nőt is megemlítik. A 

világról alkotott nyelvi képünk automatikusan nemek szerint kategorizálja a fogalmakat. A 

modern horvát grammatikográfia élesen elválasztja a természetes és a grammatikai nem 

kategóriáját, így csak egy nemet használ a szavak meghatározásában. A grammatikai nem 

kategóriáját tárgyalva Kašić külön foglalkozik a communia szócsoportról mondván, hogy a 

latin nyelv egy végződést és alakot ismer a kettő vagy mindhárom nemre, ami a horvátban 

szerinte nagyon ritka. A latin hatására az oví i ová poglaviça / princeps / fejedelem szót 

hozza fel példaként: „Ebből a háromból a latinban egységes alakok alakulnak ki három, 

vagy két alakra. Nálunk ritkán találunk közös alakot két nemre az oví és ová, hic et haec, 

mint például oví i ová pogláviça, hic et haec princeps és ehhez hasonló.”405    

Sylvester nem meri kimondani, hogy a magyarban nem létezik a grammatikai nem 

kategóriája, hanem ugyanúgy öt nemet sorol fel, ahogy ezt a klasszikus grammatikákban is 

láttuk: genus masculinum (hic magister), genus femininum (haec Musa), genus neutrum 

(hoc scamnum), genus commune (hic et haec homo) és genus omne (hic et haec et hoc 

felix). 

A grammatikai nem létezését a magyar nyelvben csak Pereszlényi Pál tagadta meg 

nyíltan 1738-ban kiadott nyelvtanában. Az első népnyelvi grammatikák keletkezésének 

korszakában a nem kategóriája alatt a természetes nemet értették, ezért ennek létezését 

nem lehetett megcáfolni. Pereszlényi idejében a klasszikus mintákat teljesen 

felülvizsgálták, és csak olyan mértékben alkalmazták az élő nyelvre, amennyire ezt az 

adott nyelvi rendszer megengedte. Sylvester idejében ez a kategória a természetes nem 

kategóriájához és a humanizmusban kialakult kategorizálási logikához szorosan 

kapcsolódik, ami nem engedte meg ennek külön vizsgálását, hanem csak a természetes és 

logikai alapon való magyarázatát tette lehetővé.    

Különösen érdekes nyelvi jelenség az absztrakt főnevek neme, amelyek a latin és a 

görög nyelvben általában a harmadik deklinációs típusba tartoznak, és nőneműek. A 

természetes és a grammatikai nem közti különbség jóval korábban kezdett hangsúlyos 

                                                 
404 Barić 2006:139-149.p. 
405 „Ex his tribus nascuntur apud Latinos Commune duorum, & Commune trium. Apud nos verò vix reperitur 
Commune duorum, cui praeponemus, Oví et Ová: hic et haec: ut, Oví et Ová Pogláviça. Hic et haec 
Princeps. Et huic familia”(Kašić 2002:45). 
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lenni, mint az ezeket jelölő morfológiai jegyek kialakulása406. Az absztrakt gondolkodás 

számos olyan fogalmat próbált megjelölni, ami nem konkrét, így az absztrakt fogalom 

nemének meghatározásában nem tudunk természetes nemet determinálni. Mivel az 

absztrakt fogalmak nem nyilvánulnak meg a természetben – nincs alakjuk, ezért annak 

alapján sem lehet nemet meghatározni, ahogy ezt az amerikai benszülöttek tették, amikor 

mindent, ami kerek alakú, „női” tárgynak láttak, és mindent, ami hosszúkás, „férfi” 

tárgynak láttak407. A nőnem kialakulásával a hímnem az összes olyan fogalom jelölését 

átvette az ember környezetéből, ami konkrét, a nőnem pedig alkalmasabb volt az új 

fogalmak jelölésére. Minden olyan fogalom, ami „nem konkrét, nem valós, 

megfoghatatlan”, annak a grammatikai neme nőnem lett. A nomina actionis408 

kategóriájába tartozó elemek a megfoghatatlan absztrakt jelentésű szavak közé tartoznak, 

ezért a nemük meghatározása a korai nyelvfejlődést tükrözi. Erre példa a görög πρᾶξις 

(tevékenység, munka) szó, amely nőnemű, mivel a munkavégzést élőnek, de mégis 

megfoghatatlannak, nem tárgyinak érzékelték. A munka eredménye már egy konkrét 

dolog, legtöbbször tárgy, ezért semlegesnemű, πρᾶγμα-tárgy. Idővel egyre több absztrakt 

jelentésű szó került be a szókincsbe, így az élő és az élettelen közti különbség halványulni 

kezdett. A kicsinyítő főnevek érthetően semlegesneműek, mivel „kicsi dolgot” jelentenek, 

és mindig emocionális színezetűek.  

A horvát nyelv az élő-élettelen kategóriát az a-típusú hímnemű főnevek 

deklinációjában őrizte meg. Az élő kategória egyes accusativusa az -a végződésben 

ismerhető fel, amely azonos a genitivusszal; az élettelen jelentéssel bíró szó accusativusa 

pedig a főnév egyenes alakjában marad meg. Az első horvát nyelvtanban Kašić nem tett 

különbséget az élő és az élettelen kategória között, mert az általa tanulmányozott 

humanista nyelvtanokban nem talált erre példát, és túl sok magyarázatra szorult volna egy 

olyan nyelvi jelenség leírása, amit a többi nyelv nem ismer a névmások kategóriáján kívül. 

Ahogy a mondattant tárgyaló részben Kašić az ususra409
 bízta a mondattani szabályok 

elsajátítását, feltételezhető, hogy ezt a nyelvi különlegességet kivételnek érezte. Az első 

népi nyelvtanok megkövetelték egy adott terminus technicus használatát, a nyelvi anyag 

feldolgozását pedig csak hagyományos módszerekkel lehetett végezni, amit a klasszikus 

mintákból vettek át, és a ragozási paradigmákat csak az előre meghatározott példákon 

                                                 
406 Budimir - Crepajac 1979:43.p. 
407 Worf 1956  
408 A cselekvést jelentő szavak. 
409 Az ususból (gyakorlatból) való tanulás donatusi - priscianusi hagyomány a humanizmus grammatikáiban. 
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lehetett bemutatni. Az ókorból örökölt példák közé a szelek nevei tartoztak, amelyek 

rendszerint hímneműek410
. Kašić a hímnemű főnévragozás példájára tulajdonneveket 

választott, amelyek ragozásukkal az élő kategóriát feltételezik. Ezeket követte a vittar 

(szél) és a gòlub (galamb) szó ragozása, melynek használata az ókor öröksége. Az élő-

élettelen kategória nem létezik a latinban. Az olasz nyelvben, ha hangsúlyos az említett 

jelentés, akkor kontextussal fejezzük ki. A görög nyelv morfológialilag úgyszintén nem 

különbözteti meg ezt a kategóriát, ezért nem is csoda, hogy Kašić az összehasonlító nyelvi 

alap és a történeti kutatások hiánya miatt nem magyarázza meg az élő – élettelen 

kategóriát. Amikor a vittar (szél) szót deklinálja, egyes accusativusban a vitra, és nem a 

vittar alakot szerepelteti, amely a helyes élettelen változat alakja411
. Fontos figyelmet 

fordítani magára a példára, és megvizsgálni annak hagyományos szerepét a régi 

nyelvtanokban A humanizmusban írt grammatikák állandó részei a hónapok és szelek 

nevei, amelyek részét képezte az ókor kulturális hagyományának. Az első magyar 

nyelvtanban412 több oldalon keresztül részletesen ki van dolgozva a szelek és a hónapok 

neveinek ragozása, amit a nevek etimológiai magyarázata zár le. A szelek neveit mitológiai 

történetekből ismerjük, ezért ezek a megszemélyesített fogalmak tulajdonnévként 

jelentkeznek. Kašić korszerűsítette nyelvészeti munkáját, és kihagyta a mitológiai neveket, 

valamint azok etimológiáját, de a ragozási példát mégis meghagyta. Az élő fogalomra 

használt accusativusi végződés, amit Kašićnál az élettelen példánál is látunk, a 

humanizmusban tovább élő antik hagyományra emlékeztett. A ragozási példák kiválasztása 

és a humanizmusban művelt grammatikográfia hatása Kašićnak nem adott lehetőséget arra, 

hogy megmagyarázza az élő-élettelen kategóriát a horvát nyelvben, és csak élő példákkal 

illusztrálja a hímnemű főnévragozást.  

A grammatikai nemek szemantikai és a morfológiai meghatározása mellett rendkívül 

fontos a nyelvi egyeztetés kérdését is megvizsgálni. Az egyeztetés, azaz a nyelvészeti 

szakirodalomban kongruenciaként ismert nyelvi jelenség a szó neme, száma, személye és 

                                                 
410 Az ókori mitológia a szelekkel kapcsolatban nyolc fiú - testvért említ, Melaniposz és Mima fiait; ezért a 
szelek mindig hímneműek. 
411 Pandžić (Pandžić 2005:122-123) azt monja a vitra accusativus alakról, hogy ez szerinte élőnek számít, 
mivel ma is mondhatjuk azt, hogy Vidi vjetra! – Lásd a szelet! Az ilyen használat ma már nem a standardizált 
horvát nyelv része, ezért csak történeti kontextusban vizsgálható. Kašić idejében ezt a szót élőként ragozták – 
mondja Pandžić – viszont ez is csak mitológiai szinezetű. A Volim Osijeka! (Szetem Eszéket!) élő nyelvből 
vett példában az Osijeka élő accusativusa érzelmi szinezetű, és stilisztikailag korlátolt használatú, ezért itt 
Pandžić magyarázata kissé homályos, inkább a mitológiai és a grammatikai hagyományok hatásával 
magyarázható.   
412 Sylvester János 1539/1989:20-28. 
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esete szerinti egyeztetés. Általában egyszerű egyeztetésekkel találkozunk, amikor a 

melléknévi jelző a főnévvel nemben, számban és esetben egyezik  

 

(24) Vidim lijepu djevojku.413 - „Látom a szép lányt.” 

 

vagy az állítmány egyeztetődik az alannyal nemben, számban és személyben  

 

(25) Djevojke su popravile bicikl.414 – „A lányok megjavították a biciklit.”  

 

A különböző esetekben szereplő szavak egyeztetése más természetű, ezért nem 

hívjuk kongruenciának. Ez a nyelvi jelenség az összetett egyeztetés, mely csak szintaktikai 

módszerekkel írható le: például a jelző  

 

(26) Dolazi djevojka lijepe kose.415 – „Jön a szép hajú lány.”,   

 

a tárgy  

 

(27) Gledamo televizor u boji.416 – „Színes tévét nézünk.”,  

 

illetve a határozók egyeztetése  

 

(28) Živimo u kući na brdu.417 – „A hegyen levő házban élünk.”  

 

A kongruencia akkor problematikus, amikor az egymásra vonatkozó szavak nem 

egyeznek számban, nemben, esetben és személyben; amikor a szó grammatikai alakja és 

                                                 
413 (24) Vidim-sg1 jelen ideje „látom”; lijepu-alapfokú nőnemű melléknév egyes accusativusban „szépet”; 
djevojku-nőnemű főnév egyes accusativusa „lányt”. „Látom a szép lányt.” 
414 (25) Djevojke-nőnemű főnév többes szám nominativusa „a lányok”; su-létige jelen ideje pl3-ban, 
hangsúlytalan alakja „vannak”; popravile-cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi igenév, nőnemű többes 
szám  nominativusa (popravile su-pl3 befejezett múlt idő „megjavították”); bicikl-hímnemű főnév egyes 
szám accusativusa. „A lányok megjavították a biciklit.” 
415 (26) Dolazi-sg3 jelen ideje „jön”; djevojka-nőnemű főnév egyes szám nominativusa”a lány”; lijepe-
nőnemű melléknév alapfokban, egyes szám genitivusa „szépnek a...”; kose-nőnemű főnév egyes szám 
genitivusa „hajnak a...”. „Jön a szép hajú lány.” 
416 (27) Gledamo-pl1 jelen idő „nézünk”; televizor-hímnemű főnév accusativusa „tévét”; u-elöljáró locativusi 
vonzattal „-ban/-ben”; boji-nőnemű főnév locativusa „színben”. „Színes tévét nézünk.” 
417 (28) Živimo- pl1 jelen idő „élünk”; u-elöljáró locativusi vonzattal „-ban/-ben”; kući-nőnemű főnév 
locativusa „házban”; na-elöljáró locativusi vonzattal „-n/-on/-en/-ön”; brdu-semlegesnemű főnév locativusa 
„hegyen”. „A házban a hegyen élünk.” 
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jelentése nem egyezik; vagy amikor az alany eltér a névszói állítmánytól (például több 

alany esetében). Az előbb felsoroltak a következők miatt jelentkeznek:  

a) a ragozási típus és a természetes nem eltérése ((29) Ovaj vojvoda je pravedan.418–

„Ez a vajda igazsgágos.”; 

b)  a számban való eltérés ((30) Danas je sve bilo dobro, i planinarenje i prijatelji.-

„Ma minden jó volt, a barátok is, meg a hegymászás is.” 419);  

c) az alany mennyiséget fejez ki ((31) Dvanaest konja je vuklo kola.420 –„A kocsit 

tizenkét ló húzta.”); 

d) az állítmány névszói része és az alany nem egyeznek számban, nemben és esetben 

((32) Ana i Ivo su sjedili na klupi.421 –„Ana és Ivo ültek a padon.”) 

e)  a mondat több alanyt tartalmaz, amelyek különböző nemben, számban vagy 

személyben szerepelnek ((33) Ana, Ivan i njihov tata prosuli su mlijeko.422 –„Ana, 

Ivan és édesapjuk kiöntötték a tejet.”).  

Ha az egyeztetés grammatikai jellemzők alapján történik, akkor grammatikai 

egyeztetésnek nevezzük; ha pedig jelentés alapján, akkor logikai egyeztetésnek mondjuk423. 

Az egy mondaton belül jelentkező egyeztetés közeli egyeztetés, a más mondatra vonatkozó 

egyeztetés távoli egyeztetés424. Az egyeztetést a szavak közelsége is befolyásolhatja: 

például  

                                                 
418 (29) Ovaj-közelre mutató hímnemű névmás egyes szám nominativusa „ez”; vojvoda-hímnemű főnév 
egyes szám nominativusa „vajda”; je-létige sg3 jelen idő, hangsúlytalan alakja „van”; pravedan-hímnemű 
melléknév egyes szám nominativusa, határozatlan alak, alapfok „igazságos”. „Ez a vajda igazságos.”    
419 (30) Danas-időhatározó „ma”; je- sg3 jelen idő, hangsúlytalan változata „van”; sve-melléknévi névmás 
semleges nemű alakja többes szám nominativusa „minden”; bilo-cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi 
igenév semleges nemű egyes szám nominativusa „aki volt” (bilo je-létige sg3 befejezett múlt idő alakja 
„vot”);  dobro-semleges nemű melléknév apafoka egyes szám nominativusban „jó”; i-kapcsolatos kötőszó 
„és”; planinarenje-semleges nemű főnév egyes szám nominativusa „hegymászás”; i-kapcsolatos kötőszó 
„és”; prijatelji-hímnemű főnév többes szám nominativusa „barátok”. „Ma minden jó volt, a barátok is, meg a 
hegymászás is.” 
420 (31) Dvanaest-tőszámnév „tizenkettő”;  konja-hímnemű főnév többes szám genitivusa „lovaknak a...”; je- 
sg3 jelen idő, hangsúlytalan változata „van”; vuklo-cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi igenév semleges 
nemben egyes nominativusa „aki húzta” (je vuklo sg3 befejezett múlt idő „húzta”); kola-pluralia tantum 
főnév accusativusa „a kocsit”. „A kocsit tizenkét ló húzta.” 
421(32) Ana-nőnemű tulajdonnév egyes szám nominativusa; i-kapcsolatos kötőszó „és”; Ivo-hímnemű 
tulajdonnnév egyes szám nominativusa; su-létige jelen ideje pl3 hangsúlytalan változatban „vannak”; sjedili-
cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi igenév többes szám nominativusa „akik ültek” (sjedili su-befejezett 
múlt idő alak pl3 „ültek”); na-elöljáró locativusi vonzattal „-n, -on, -en, -ön”;  klupi-nőnemű főnév egyes 
szám locativusa „a padon”. „Ana és Ivo ültek a padon.” 
422 (33) Ana- nőnemű tulajdonnév egyes szám nominativusa; Ivan- hímnemű tulajdonnév egyes szám 
nominativusa; i-kapcsolatos kötőszó „és”; njihov-birtokos névmás egyes szám nominativusa „övék”; tata-
hímnemű főnév egyes szám nominativusa „apa”; prosuli-cselekvő értelmű melléknévi igenév többes szám 
nominativusa „akik kiöntötték”; su-létige jelen idejű pl3, hangsúlytalan alakja „van” (prosuli su- pl3 
befejezett múlt idő „kiöntötték”); mlijeko-semleges nemű főnév egyes szám accusativusa „a tejet”. „Ana, 
Ivan és édesapjuk kiöntötték a tejet.”.   
423 Babić 1998:41.p. 
424 Babić 1998:42.p. 
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(34) U školi je i atmosfera, i učenje, i gradivo bilo dobro.425 – „Az iskolában a 

 hangulat, a tanulás és az anyag is, minden jó volt.”  

 

A kongruencia kérdéséhez az ún. grammatikai elsőbbség426 kérdése is 

hozzátartozik. Amikor a grammatikai jelek elkezdenek keveredni, akkor a kategóriák 

sorrendje dönti el az egyeztetés módszerét:  például a hímnem elsőbbséget élvez a 

nőnemmel és a semlegesnemmel szemben; az első személy a másodikkal és a harmadikkal 

szemben; a többes szám az egyes számmal szemben. A kongruenciát vizsgálva nem lehet 

csak a grammatikai nemből kiindulni, mert abban az esetben a nemet kongruenciával 

határoznánk meg, a kongruenciát pedig a nemmel.         

A modern európai nyelvek kisebb-nagyobb részben folytatták az ősi nyelv 

logikáját. Az angol nyelv négy nemet különböztet meg: ezek a masculine (hímnem), a 

feminine (nőnem), a neuteur (semlegesnem), valamint a common (közös). Az angol 

grammatikai nem kategóriáját erősen befolyásolja a természetes nem jelentése, és nincs 

mindig külön morfológiai jeggyel kifejezve. A masculine, azaz a hímnem kategóriájába a 

father (apa), man (férfi), boy (fiú) stb. szavak tartoznak, melyeknek már a jelentéséből is 

kiderül, hogy a jelöltek hímneműek. A feminine, azaz a nőnem kategóriájába tipikusan 

nőnemű szavak tartoznak: például woman (nő), mother (anya), niece (unokahúg). A  

legérdekesebb az ún. common gender427 használata, amibe olyan szavakat sorolhatunk, 

mint például a teacher (tanár), parent (szülő), friend (barát). Az ilyen példák esetében a 

szövegkörnyezet adja meg a szó pontos jelentését, amibe a nem meghatározása is 

beletartozik. A neuter, azaz a semlegesnem az angolban tárgyakat jelöl: például house 

(ház), school (iskola), book (könyv). A neuter használatából kiderül, hogy az angolban is 

érezhető az élő/élettelen kategória, a közös nem használata pedig egy régebbi állapotra 

utal, amikor a hímnemnek és a nőnemnek még egy alakja volt. Annak ellenére, hogy a 

német és az angol ugyanabba a nyelvcsaládba tartozik, a németben grammatikailag sokkal 

hangsúlyosabb a nemek közti nyelvtani különbség. A német névelő alapvető funkciója a 

                                                 
425 (34) u-elöljáró locativusi vonzattal „-ban/-ben”; školi-nőnemű főnév egyes szám locativusa „iskolában”; 
je-sg3, jelen idő, hangsúlytalan változata „van” (bilo je-létige befejezett múlt idő sg3 „volt”); i-kapcsolatos 
kötőszó „és”; atmosfera-nőnemű főnév egyes szám nominativusa „hangulat”; i-kapcsolatos kötőszó „és”; 
učenje-semleges nemű főnév egyes szám nominativusa „tanulás”; i-kapcsolatos kötőszó „és”; gradivo-
semleges nemű főnév egyes szám nominativusa „az anyag”; bilo-létige cselekvő értelmű múlt idejű 
melléknévi igeneve „aki volt”; dobro-semleges nemű melléknév egyes szám nominativusa, alapfokban „jó”. 
„Az iskolában a hangulat, a tanulás és az anyag, minden jó volt.”  
426 Babić 1998:56.p. 
427 A közös nem. 
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névszóragozásban kifejezett nem és eset jelölése, ezért a német névelő morfológiailag is 

egyezik a főnévvel. A német nyelvben a nem kategóriája nincs mindig összhangban a 

természetes nemmel. Ez a nyelv ismeri a semlegesnemet is, az ilyen szavak névelője a das. 

Ebbe a kategóriába egyébiránt nemcsak olyan szavak tartoznak, melyek kifejezetten 

tárgyakat vagy élettelen dolgokat jelölnek.   

A francia nyelv is ismeri a nemek kategóriáját, de csupán hím- és nőnemet használ, 

amit névelő használatával hangsúlyoz: il  és un (hímnemű határozott és határozatlan 

névelő); elle és une (nőnemű határozott és határozatlan névelő). Ez a nyelv a 

semlegesnemet nem ismeri. Ha szükséges hangsúlyozni a nemeket (mint például a 

foglalkozást jelentő főneveknél), arra a franciában is vannak más morfológiai eszközök428. 

Az angoltól eltérően a francia nyelv a tárgyakat vagy a hím-, vagy nőnemű főnevek 

csoportjába sorolja. Az olasz nyelv is két nemet ismer: a hím- és a nőnemet, amelyek 

névelője il, lo és un, uno (határozott és határozlatlam hímnemű névelő), la és una, 

un´(határozott és határozatlan nőnemű névelő). Az olasz nyelvben a nem meghatározását 

szintén a természetes nem befolyásolja, amint azt már más nyelvek esetében is 

tapasztaltuk. A semlegesnem hiánya az olasz  és a francia nyelvben megzavarta a nemek 

jelölését vegyes és logikátlan rendszert hozva ezáltal létre. Arra lehet következtetni, hogy a 

természetes és a grammatikai nem összekeveredett egymással, és a nemek jelölését ma már 

mélyebb jelentési szinteken kell keresni. Ezt a nyelvi jelenséget a különböző európai 

nyelvekben legjobban a hold és a nap jelölésére használt szavakban követhetjük. A nap szó 

a horvátban semlegesnemű (ovo sunce), a franciában hímnemű (il soleil), a németben 

pedig nőnemű (die Sonne). A hold horvátul mjesec és hímnemű, franciául nőnemű (la 

lune), spanyolul nőnemű (la luna), olaszul nőnemű (la luna), németül pedig hímnemű (der 

Mond). A nemeknek ez a fajta keveredése még az ősidőkből származik. A nemek vegyes 

jelölését az európai népek mitológiáiban kell keresni429. A napot és a holdat a király és 

királynő fogalmával hozták kapcsolatba. Általában a hold volt a női, a nap pedig a férfi 

szimbólum. A matriarchátus eltűnésével a nap és a hold szó grammatikai nemének 

hangsúlyozásának fontossága csökkent. Mivel a nap lett az uralkodók szimbolúma, és 

idővel már csak férfiak uralkodtak, ez a szó a legtöbb esetben hímnemű lett. A neolatin 

nyelvek a latinon keresztül a hold szó esetében megőrizték a természetet jelölő szavak régi 

                                                 
428 Il acteur (színművész), la actrice (színművésznő); il étudiant (diák), la étudiante (diáklány) stb.  
429 Graves 1970:5–31.p. 
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tulajdonságait: a luna „hold” szó a mai napig nőnemű ezekben a nyelvekben. A 

grammatikai nem kategóriája itt egy mélyebb mitológiai jelentésre utal430
.          

A grammatikai nemnek, illetve ennek jelentésének az eredetét nagyon nehéz 

magyarázni és bizonyítani. A Port-Royal nyelvtanban egyenesen szeszélytől függő nyelvi 

jelenségnek tartották. A nemek eredetét elsősorban az ősidőkben történt társadalmi és 

gazdasági változásokban kell keresni. Már az ősidőkben keletkezett mitológia óriási 

anyagot nyújthat a nemek kutatásában. A társadalmi változások ilyenkor különös 

nehézséget jelentenek, amelyeket nagyon nehéz rekonstruálni, mivel a kultúra egy olyan 

társadalmi jelenség, amely a leginkább fogékony a változásra. Minden európai nyelvben 

ott van a maga ősi mitológiája, amit a római birodalom felbomlása és a nemzeti államok 

kialakulása után a keresztény mitológia váltott fel. Az utóbbi mitológia a természeti 

jelenségeket egyoldalúan magyarázta, az ember a környezetét és a sorsát egy lényhez kötve 

az Isten akaratától tette függővé. Az ősi hiedelmek szerint a Természet volt az, amit a 

kereszténység Istennel cserélt fel. A Természet mindennek a megteremtője, és nőnemű, 

mert a termékenység és a szülés jelentésével hozták kapcsolatba. Mindezekből az látható, 

hogy a grammatikai nem természetének magyarázata igen nehéz, és egyre nehezebbnek 

fog bizonyulni, ahogy az ősi mitológiai történetek elkezdenek kikopni az emlékezetünkből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
430 A folyók, országok, növények nőnemű jelölésének oka a mitológiában keresendő, mivel az ősidőktől 
kezdve a természet fogalmával hozták kapcsolatba, és az alma mater (a termékeny anya) női szimbolúmmal 
függött össze. Ezt mutatják a termékenységet ábrázoló agyagból készített alakok is (barlangművészet, 
kükládikus szobrászat, krétai termékenység istennője...).   
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6 A GRAMMATIKAI SZÁM KATEGÓRIÁJA 

 

A grammatikai szám a névszókra, névmásokra (egyes nyelvekben a névelőkre is), valamint 

az igékre vonatkozó morfológiai és szemantikai kategória. A nyelvek többsége csak egyes 

és többes számot különböztet meg, de ezen kívül más nyelvi kategorizálást is ismerünk, 

amiről a későbbiekben bővebben szólok. A grammatikai szám általános jelentése a 

határozatlan kvantifikáció jelölése431.  

A grammatikai szám kategóriája jelentésében a grammatikai és a matematikai szám 

fogalmát foglalja magában, amelyek éles elválasztásával és értelmezésével lehet megérteni 

ezt a kategóriát. Matematikailag a szám kategóriája azt jelenti, hogy mennyi van abból, 

amit meg lehet számolni; grammatikailag csak annyit jelent, hogy valamiből egy van 

(egyes szám) vagy több (többes szám). A grammatikai szám kategóriájának logikája és 

pontos jelentése a nyelven kívüli valóságban keresendő, mivel az értelmezésében a 

matematikai és a grammatikai szám fogalma folyamatosan keveredik. 

Az indoeurópai ősnyelv csak az általános szám kategóriáját ismerte432. Az általános 

szám fogalma a grammatikai szám kategóriájának a történeti fejlődésébe tartozik. Az 

ősnyelvről későbbi korszakairól feltételezzük, hogy volt egyes és többes száma,  de nem 

volt gyűjtő, hanem csak ún. általános száma433. A gyűjtő főnevek kialakulása az ősnyelv 

legkorábbi korszakaira tehető434. Az általános szám kategóriája nem mutatja sem az egyes, 

sem a többes szám jeleit, mivel egyszerre jelenti az egyet és a többet (a sokból összetett 

egyet). Erre példa az ősszláv *leudio szó, ami egyszerre fejezi ki, hogy čovjek „ember” és 

ljudi „emberek”. Az általános számnak nem volt morfológiai jegye, így jelentésével az 

egyes és a többes szám között helyezkedett el.  

Grammatikailag a szám kategóriája csak feltételezi azt, hogy valamit meg lehet 

számolni, aminek szemantikai tartalmát a névszó foglalja magába. Morfológiai 

szempontból a paradigmákban jelenik meg különböző esetvégződésekben, amelyek 

egyszerre a grammatikai szám, a nem és az eset jelentését is hordozzák435. Szintaktikailag 

a főnévvel megjelenő melléknév, számnév és névmás egyeztetésében mutatkozik meg, 

valamint a mondat alanyi és állítmányi részében: például amikor a főnev és a melléknév 

jelzői viszonyban állnak, vagy amikor az alany a névszói állítmány névszói részével 

                                                 
431 Ressel 1984:169.p. 
432 Budimir - Crepajac 1979; Matasović 1997 
433 Degtjarev 1982:93 – 96.p.; Corbett 2000:117.p. 
434 Degtjarev 1982:92.p. 
435 Az ilyen leírás a latin mintájú esetrendszerrel rendelkező nyelvekre vonatkozik.  
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egyeztetődik. Matematikailag egytől a végtelenig számolunk, nyelvtanilag egyet vagy 

többet észlelünk, de ez is nyelvenként változó. A horvát, a magyar és a latin nyelv csak az 

egyes és a többes grammatikai számot ismeri, ezért az első grammatikákban nem látunk 

különösebb eltéréseket a latin mintától a Kašić grammatikájában említett dualison436 

(kettős szám) kívül. Az egyes (singularis), többes (pluralis) és kettős szám (dualis) mellett 

ismerünk még paucalist437 (kisszám) és summalist438 (gyűjtő számot) is439. Amikor a 

hímnemű és semlegesnemű főnevek a kettő, három és négy számnevek440 mellett állnak, az 

alakjuk úgy változik meg, hogy az nem hordozza sem az egyes, sem a többes szám jelét. 

Az ilyen alakokat még paucalisnak vagy kisszámnak szokták nevezni, mivel többes számot 

jelent kis mennyiségben441. 

A grammatikai szám kategóriáját morfológiai és szintaktikai alapon lehet 

meghatározni. Morfológiailag a paradigmákban látható jelek, szintaktikailag pedig a szó 

belső és külső jelentése442
 alapján vizsgálható. Paradigmatikus szempontból két jele van: 

egyes és többes szám; szintaktikailag a kontextus befolyásolja, így ahány kontextusban 

jelentkezik, annyi jelentése van, mivel erősen kötődik az alanyi és az állítmányi 

mondatrészekhez (például a pluralia tantum esetében)443. Ez okozta a grammatikai szám 

további tagolódását: a szám egyes grammatikai kontextusokban aktiválódik, másokban 

pedig neutralizálódik. Az állítmány vagy egyezik az alannyal számban és személyében 

vagy a jelentés valamelyik fragmentumában444 az egyeztetés másképp jön létre.     

 

 

6.1 A megszámlálhatóság és a meg nem számlálhatóság fogalma a grammatikai 

szám értelmezésében 

 

Az angol szakirodalomban látjuk először a szám kategóriájának részletes magyarázatát a 

countable nouns és uncountable nouns (megszámlálható és meg nem számlálható főnevek) 

                                                 
436A modern horvát grammatika is a dualis fogalmát használja egyes pluralia csoportba tartozó főnevek 
kategorizalásában. (Babić 1991:486).  
437 Az egy és az öt közötti mennyiséget jelöli.  
438 A gyűjtő főnevek grammatikai száma.  
439 Peti 2005:67.p. 
440 A horvát nyelvben csak az első négy tőszámnevet lehet ragozni. Crepajac (Budimir - Crepajac 1979) azzal 
magyarázza ezt a nyelvi jelenséget, hogy az ősidőkben négyes rendszerben számoltak, mivel a hüvelykujjat, 
amely külön áll a tenyéren, nem használták számolásra.  
441 Horvátul a paucalis malina. (Babić 1991:486). 
442 A jelölő és a jelölt viszonya a szó belső jelentéséből alakul, és a külső világban létező reáliák alapján 
formálódik. 
443 Peti 2005:18.p. 
444 Bańczerowski 2008:45 – 56.p. 
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felosztásában. Az asztal szó megszámlálható, mert egy konkrét jelentésű tárgyra 

gondolunk. Ezzel szemben a homok szó olyan jelentést hordoz a megszámlálhatóság 

szempontjából, ami a homokszemcsék végtelen mennyiségét jelenti, tehát meg nem 

számlálható. Ha egy főnévnek egy olyan szemantikai egység tulajdonítható, ami a 

megszámlálhatóság tartományába esik, valamint az „egy” és a „végtelen” közé sorolható, 

akkor a főnév megszámlálható. Minden olyan főnév, amely a külső világban létező meg 

nem számlálható jelenséget jelöl, meg nem számlálható főnév445. A megszámlálhatóság 

kategóriájáról csak akkor van értelme beszélni, ha a hagyományos grammatikai szám 

kategóriáján belül vizsgáljuk, valamint szemantikai és szintaktikai értelmezésekkel 

egészítjük ki. A megszámlálhatóság csak kontextusban vizsgálható, illetve csak úgy lehet 

megállapítani, ha egy adott szót minden olyan kontextusban megvizsgálunk, amiben 

előfordulhat.446 A megszámlálható és a nem megszámlalható főnevek felosztása ezen 

elemek mondatbeli funkciójára egyáltalán nem hat ki, csupán a főnevek jelentését 

hotározza meg közelebbről  bizonyos grammatikai kontextusban. Olyan jelentés 

fragmentumot nem lehet kiemelni a főnév jelentéséből, ami a megszámlálhatóság vagy a 

nem megszámlalhatóság tulajdonságát jelölné, hanem ezt a jelentést a nyelven kívüli 

valóságban kell keresni. Ha azt mondjuk, hogy stol „asztal”, akkor ez a szó egy olyan 

tárgyat jelöl, amiből lehet egy vagy több is. Ha ugyanez a szó egy általánosító 

kontextusban jelentkezik (például 

 

(35) Stol je dio namještaja svake kuće.447
 – „Az asztal minden ház bútorzatának a része.”),  

 

akkor az általánosítást jelentő szövegkörnyezet miatt nem tudjuk, hogy pontosan hány 

asztalra gondolunk. A különálló entitások és obiectumok, amelyeket meg lehet számolni, 

és a pluralia tantum csoportjába tartoznak (például vrata „ajtó”, škare „olló” ), nagyon jó 

példák a grammatikai és a matematikai szám megkülönböztetésére. Ezek esetében 

grammatikailag meg nem számlálható elemekről beszélünk, melyek matematikailag 

megszámlálhatóak, ezért a két számolási módszert nem szabad összekeverni. A 

grammatikai szám meghatárazásakor mindkettőt alkalmazni kell, és figyelembe kell venni.  

                                                 
445 Kordić 2002:165.p. 
446 Peti 2005:28.p. 
447 (35) Stol-hímnemű főnév egyes szám nominativusa „asztal”; je-létige jelen ideje sg3, hangsúlytalan alak 
„van”; dio- hímnemű főnév egyes szám nominativusa „rész”; namještaja-hímnemű főnév többes genitivusa 
„bútornak a...”; svake-határozatlan névmás egyes szám genitivusának nőnemű alakja „mindennek a...”; kuće-
nőnemű főnév egyes szám genitivusa „háznak a...”. „Az asztal minden ház bútorzatának a része.” 
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A grammatikai szám kategóriájának a jelölői az egyes („egy”) és a többes („sok”) 

szám (stol „asztal” vs. stolovi „asztalok”) esetvégződései; a matematikai szám jelölői a 

tőszámnév, a mennyiség határozó és a mennyiséget jelölő főnév (stotine stolova „száz 

asztal”). A grammatikai szám kategóriája csak az „egy” és a „sok” között tesz különbséget, 

ezért konkrét mennyiség szempontjából meg nem számlálható448. A pontos mennyiséget 

nem lehet a grammatikai szám kategóriájával jelölni, hanem csak a konkrét mennyiséget 

jelölő kvantifikátorokkal, például számnévvel vagy mennyiség határozóval. Matematikai 

számot csak a főnevek esetében alkalmazhatunk a grammatikai számot főnevekre és igékre 

egyaránt használjuk. A megszámlálható főnevek csoportjára az jellemző, hogy mellettük 

mennyiséget kifejező kvantifikátor állhat. Ebből kimarad a kettős (dualis), a kisszám 

(paucalis) és a gyűjtő szám (summalis), mivel ezek meghatározásánál más szempontok 

érvényesülnek449.  

Branka Tafra a főnévképzőkben keresi a nem megszámlalhatóság jelét mondván, 

hogy a megszámlálhatóság jelét az esetvégződések hordozzák magukban, a nem 

megszámlalhatóság jelét pedig a -stvo, -ad (prijateljstvo „barátság”; unučad „unokák”) 

főnévképzők mutatják450. Peti a -stvo, -ad morfémákat gyűjtő főnévképzőként értelmezi, de 

ezek csak a szövegkörnyezetben kapják meg pontos jelentésüket451. A gyűjtő főnevek 

jelentése is azt bizonyítja, hogy a megszámlálhatóság szintaktikai kutatása a legjobb 

módszer a grammatikai szám pontos meghatározására.  

 

 

6.2 A genitivus partitivus452
 szerepe a mennyiséget kifejező szintagmákban 

 

Szintaktikailag a grammatikai számot az alany és az állítmány egyeztetésében 

vizsgálhatjuk. Az ilyen egyeztetés az alany és a vele egyeztetett névszói állítmány névszói 

részének az egyes vagy többes nominativusában tükröződik. A matematikai szám a 

nominativus és a genitivus viszonyában jelentkezik. Ha a horvátban pontos számszerű 

                                                 
448 Ivić 1983:9. 
449 Ivić 1983:10.p. 
450 Tafra 2000:467.p. 
451 Peti 2005:17.p. 
452 A mai modern horvát grammatikák a meghatározatlan mennyiség kifejezésére használt genitivusi alakot 
genitivus partitivusnak vagy szláv genitivusnak nevezik. A megszámlálhatóság (az „egy” és a „sok” közötti 
terjedelemben) a sokból kiemeli az egyet (singularis) vagy a keveset (paucalis), és ezzel valójában a genitivus 
partitivus jelentését feltételezi, de a konkrét mennyiséget kifejező szerkezetekben (például šest  jabukā „hat 
alma”) nem beszélhetünk partitivusról, mert a partitivus jelentése a kisszám vagy az egyes szám kiemelése. 
Itt ötnél nagyobb mennyiségről beszélünk, ami a genitivus quantitatis használatát jelenti.  
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mennyiséget akarunk kifejezni, akkor a számnév után genitivusi alak áll, amit a 

szakirodalom genitivus partitivusként értelmez453. Ha az erre vonatkozó horvát példákat 

megvizsgáljuk, akkor a genitivusi alak partitivusi értelmezése ezekben a szerkezetekben 

teljesen jogos.  

 

(36) Kupi mi pet jabukā454. – „Vegyél nekem öt almát.” 

 

A (36) példában a többes genitivust úgy kell értelmezni, hogy az almák sokaságából 

csak ötöt kérek. Ezzel az alakkal meg nem számlálható főnevet tartalmazó szerkezetekben 

is találkozhatunk          

 

(37) Daj mi čašu vode455. – „Adjál egy pohár vizet.” 

 

Ebben a mondatban  a voda „víz” szó a mennyiség meghatározás miatt genitivusban 

áll (vode), ugyanis a sok vízből, ami rendelkezésünkre áll és összetevőit tekintve meg nem 

számlálható, csak egy pohárnyit kérek. Genitivus partitivust akkor is használunk ha nincs 

meghatározva a mennyiség, például  

 

(38) Kupi mi krušakā456. – „Vegyél nekem körtét.”  

Ha nincs kitéve a pontos mennyiség, és genitivus partitivust használunk, akkor a 

mennyiség a nyelven kívüli valóságból ismert információkból azonosítható, vagy a 

kommunikációs folyamatban már korábban elhangzott. „A számnevek csak a 

megszámlálható főnevekkel járnak együtt, a többi kvantifikátor a megszámlálható és a meg 

nem számlalható főnevekkel egyaránt jelentkezik.”457 Grammatikailag a főnevek nem 

megszámlalható nyelvi elemek, és csak a kontexus adja meg a pontos mennyiséget. Mivel 

a főnevek alakilag alkalmazkodnak a számnévhez (genitivus partitivus alakban jelennek 

meg utánuk), nem a számnevek társulnak a főnevekhez, hanem a főnevek a 

                                                 
453 Peti 2005:47. 
454 (36) Kupi-sg2 felszólító mód „vegyél”; mi-a ja „én” személy névmás dativusa, hangsúytalan alak 
„nekem”; pet-tőszámnév „öt”; jabukā-nőnemű főnév többés genitivusa „almáknak a...”. „Vegyél nekem öt 
almát.” 
455  (37) Daj-sg2 felszólító mód „adjál”; mi-az „én” személyes névmás egyes szám dativusa, hangsúlytalan 
alak „nekem”; čašu-nőnemű főnév egyes szám accusativusa „poharat”; vode-nőnemű főnév egyes szám 
genitivusa „víznek a...”. „Adjál egy pohár vizet.” 
456 (38) Kupi-sg2 felszólító mód „vegyél”; mi-a ja „én” személy névmás dativusa, hangsúytalan alak 
„nekem”; krušakā-nőnemű főnév többés genitivusa „körtéknek a...”. „Vegyél nekem körtét!” 
457 Tafra 1989:226.p. 
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számnevekhez458. A hagyományos grammatikákban, így az első horvát és magyar 

nyelvtanban is azt látjuk, hogy a számneveket a főnév attribútumának gondolták, és a 

melléknevekkel együtt magyarázták, tehát főnévtől függő pozícióban értelmezték. A két 

szófaj összetartozása grammatikailag vitathatatlan, csak újabb perspektívába kell helyezni 

a főnév és a számnév viszonyát459.  

A deset stabala „tíz fa” példán az látható, hogy a mennyiség pontos meghatározása 

megszünteti a főnév megszámlálhatóságát. A többes genitivusi alak változatlanul 

jelentkezik minden mennyiséget kifejező szó mellett, ezért a többi genitivusi jelentés és a 

grammatikai többes szám elveszíti az alapjelentését, és csak a mennyiséget kifejező 

kontextusban kapja meg a teljes jelentését. Ez azért alakul ilyen módon, mert a 

tőszámneveknek nincs grammatikai (egyes vagy többes) számuk460, ugyanez vonatkozik a 

mennyiséget kifejező határozókra és főnevekre is461. Ez az oka annak, hogy a mennyiséget 

kifejező szavak megszüntetik a grammatikai számot, ami az „egy” és a „sok” jelentése 

alapján működik. A matematikai szám külön elemeket ad össze, amiből egy újabb egységet 

hoz létre, és megadja a pontos mennyiséget is, ezért megszüntetheti a szám grammatikai 

jeleit. Erre nagyon jó példa a tulajdonnevek használata a horvát nyelvben, amikor több 

ugyanolyan nevű személy vesz részt a kommunikációban. Ebben az esetben nem tudunk 

többes számot alkotni a tulajdonnevekből, mivel a nyelven kívüli valóság azt feltételezi, 

hogy nincs két egyforma egyén a világon, ezért horvátul nem mondhatjuk azt, hogy 

 

(39) Ivani su pričali o knjizi.462 – „Ivának beszéltek a könyvről.”,  

 

hanem meg kell semmisíteni a grammatikai szám kategóriájának morfológiai jegyeit, 

például egy számnévvel. Ha azt mondom, hogy 

  

(40) Oba su Ivana pričala o knjizi.463 – „Mindkét Iván beszélt a könyvről.” 464,  

                                                 
458 Peti 2005:38.p. 
459 Katičić 1986:443.p. 
460 Tafra 1989:235.p. 
461 Silić 1984:108.p. 
462 (39) Ivani-hímnemű tulajdonnév többes nominativusa „Ivánok”; su-létige pl3 jelen idő, hangsúlytalan alak 
„vannak”; pričali-cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi igenév hímnemű többes nominativusa „akik 
beszéltek“; (pričali su-pl3 befejezett múlt idő „beszéltek”); o-locativusszi vonzatú elöljáró „-ról, -ről“;  knjizi-
nőnemű főnév egyes szám locativusa „könyvről“ . „Ivánok beszéltek a könyvről.”  
463 (40) Oba-tőszámnév, dualis „mind a kettő”; su-létige pl3 jelen idő, hangsúlytalan alak „vannak”; Ivana-
hímnemű tulajdonnév többes genitivusi alakja „Ivánok”;  pričala-cselekvő értelmű múlt idejű melléknévi 
igenév hímnemű többes genitivusi alakja „beszélők“ (pričala su-pl3 cselekvő értelmű múlt idejű múlt idő 
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akkor jeleztem azt, hogy ketten vannak, anélkül, hogy a tulajdonnevet többes számba 

tettem volna.  

A genitivus partitivus alaptulajdonsága az, hogy nincs grammatikai száma, ezért 

éppen ez az alak a legalkalmasabb a pontos mennyiség kifejezésére. A genitivus partitivus 

egy nagyobb egységből egy kisebb részt (egyes számot vagy paucalist) emel ki. Ha a 

genitivusi alakból az egyes számnál465 és a paucalisnál (ötnél több) többet emelünk ki, 

akkor ott genitivus quantitatis jelentkezik. A nyelv az egységet sok kis elemből álló 

csoportnak érti, ezért ha ebből a nagy csoportból kiemelünk egy kisebb részt, ezt egy külön 

nyelvi alakkal kell jelölni, ez pedig a genitivus partitivus vagy a genitivus quantitatis. Az 

ilyen genitivus jelentésében a grammatikai és a matematikai szám összekeveredett, ezért 

egyszerűen meg kellett semmisülnie:  

 

(41) Pulcherrimum omnium rerum.466 – „A legszebb az összes dolog között.”  

 

A nagy részt (omnium rerum) nem tudjuk megszámolni, ami többes számra utal; de a 

kiemelt rész (pulcherrimum) egyértelműen egyes szám a morfológiai jegyek alapján is, 

szemantikailag a „sokból” való egy kiemelése miatt.   

Az egyes és a többes szám a névszók és az igék morfológiailag is meghatározó 

grammatikai kategóriája a flektáló nyelvekben. E két kategória morfológiai 

megnyilvánulása tipikus példái a flexiónak, ami a névszói paradigmákban mutatkozik meg: 

učenici – tanulók, učenikā – tanulóknak a …, učenicima - tanulóknak stb.; valamint az 

igék konjugációjában is megjelenik: učim - tanulok, učite - tanultok, uče – tanulnak stb. A 

névszóragozásban a szám jele az esetvégződésekben rejlik: -i, -ā, -ima; az igék esetében 

pedig a személyjelekben: -m, -te, -e. 

 

 

                                                                                                                                                    
„beszéltek”); o-locativusszi vonzatú elöljáró „-ról/-ről“;  knjizi-nőnemű főnév egyes szám locativusa 
„könyvről“ . „Mindkét Iván beszélt a könyvről.”  
464 A (40) mondatban a többes genitivus csak a partitivusi használatára utal, amit az oba „mindkettő” 
számnév használata vonz. A többes számú végződésnek a partitivusi használaton kívül nincs jelentősége.    
465 A horvátban s tőszámneveket csak 1-4-ig ragozzák, és mellettük a főnév többes számban áll, 5-től nem 
ragozzák őket, és mellettük genitivus partitivus jelenik meg.      
466 (41) Pulcherrimum-semlegesnemű melléknév egyes szám nominativusa „a legszebb”; omnium-
határozatlan számnév többes genitivus nőnemű alakja „mindenkinek a...”; rerum-nőnemű főnév többes 
genitivusa „dolgoknak a...”. „A legszebb az összes dolog között.” 
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6.3 A summalis („a gyűjt ő szám”) 467 

 
A summalis (gyűjtő szám) a gyűjtő főnevek kategóriája. A gyűjtő szám nem egyet (egyes 

szám), nem kettőt (dualis), nem is több dolgot (többes szám) jelöl, nem kis számra 

(paucalis) utal, hanem sok egyforma elemekből álló csoportot jelöl: például lišće 

„levelek”, mladež  „ifjúság”, studenti „egyetemi hallgatók”. A gyűjtő főneveket nem lehet 

a grammatikai szám szempontjából kettős (egyes és többes szám) rendszerben vizsgálni, 

ezért leírásukhoz külön kategóriát kell létrehozni. Kašić is észrevette ezeknek a 

főneveknek a különlegességét: „A gyűjtő főnév egy olyan főnév, amely az egyes számban 

sokaságot jelent, mint pl. a nép, a tömeg, a szolgák...”468 A grammatikai alak (egyes 

számba) és a jelentése (sokaság) az ilyen főneveknél nem egyezik meg egymással; ezek a 

főnevek sorolandók a summalis, azaz a gyűjtő szám kategóriájába.        

Corbett egy nagyon fontos kérdést vetett fel a gyűjtő számmal kapcsolatban. A 

gyűjtő szám vajon singularis, pluralis, a dualis alkategóriája vagy egy teljesen különálló 

kategória?469 Ebből a kérdésből alakultak a gyűjtő számmal kapcsolatos további elméletek. 

A konkrét jelentésű főneveknek singularis és pluralis alakja van: például list „levél” vs. 

listovi „levelek”. A gyűjtő főneveknek csak gyűjtő számban jelentkezhetnek, például lišće 

(levelek halmaza). A szakirodalomban mégis kétféle felfogást látunk a gyűjtő főnevek 

számával kapcsolatban: az egyik szerint a gyűjtő főneveknek csak egyes számuk van470; a 

másik álláspont szerint pedig csak többes471. A lišće (levelek) szó csak egy kategóriába 

tartozik, a gyűjtő szám kategóriájába. A szláv nyelvek összehasonlító kutatása azt mutatja, 

hogy a gyűjtő főnevek morfológiai szempontból többnyire egyes számban állnak472 

(például az oroszban, a lengyelben, a csehben, a szlovákban, a szlovénban, a horvátban, a 

szerbben), de vannak nyelvek (például a bolgár és a macedón), amelyben töbes számban 

jelennek meg473; a közös kategóriájuk mégis a gyűjtő szám474, ami a grammatikai szám és a 

külső reáliák szemantikai egységét mutatja. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a fajta 

klasszifikáció a morfológiai vizsgálatokból született. A gyűjtő főnevek valós számát 

szemantikailag is meg kell vizsgálni. A gyűjtő számnév vizsgálatának alapja a morfológiai 

                                                 
467 A gyűjtő főnevek grammatikai száma. 
468 „Zbirna je ona imenica koja u jednini označuje mnoštvo kao puk, npr. mnoxtvo, cegliad…” (Kašić 
1604/2002:42-43) 
469 Corbett 2000:111.p. 
470 Zeuss 1853:299.p.; Lohmann 1929:31-43.p.; Peco 1956:234.p.; Pranjković 1984:172.p.; Babić 
1991:481.p.; Raguž 1997:4.p. 
471 Florschütz 1916/2002:27, 31, 33.p. 
472 Lohmann 1929:31-48.p.; Degtjarev 1982:65-77.p.; Mozdzierz 1994:5,10.p. 
473 Mozdzierz 1994:10.p. 
474 Lohmann 1929:31- 48.p. 
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és a szemantikai jegyek megfigyelése475. A szemantikai és a morfológiai vizsgálatok 

elválasztása téves következtetéseket eredményezett. Lexikai szempontból a gyűjtő szám a 

szemantikai struktúrában jelentkezik (puk „nép”; novac „pénz” stb.); morfológiai 

szempontból bizonyos morfémákkal jelöljük, például horvátban a –je morfémával (granje 

„ágak”, grožđe „szőlők“, iverje „szálkák“). „A  külön morfémákkal kifejezett gyűjtő szám 

egyértelmű megfelelésben van relációban van a szám kategóriájával”476.  

A horvát nyelveben bizonyos gyűjtő főnevek egyes számban állnak: például a djeca 

„gyerekek”, lišće „levelek”; mások viszont többes számban jelennek meg, például a 

mladenci „menyasszony és vőlegény”; petorci „öten”; Hrvati „horvátok”. Az egyes 

számban megjelenő főneveknek nincs többes számban álló morfológiai megfelelőjük, a 

többes számban álló főneveknek pedig nincs egyes számú alakjuk. Az egyes és a többes 

számú gyűjtő főnevek kapcsolata a morfológiai ellentétekkel szemben a grammatikai szám 

neutralizációjában mutatkozik meg, ezért csak egy kategóriájuk van, a gyűjtő szám477. A 

gyűjtő főnevek legnagyobb számban a bolgár nyelvben fordulnak elő, legkevésbé 

macedónban találunk rájuk példát, és a többi szláv nyelvben is kisebb mennyiségben 

vannak jelen478. A horvát nyelv a körülbelüli mennyiség kifejezésére is használja a gyűjtő 

főneveket. Ezek a szavak megsemmisítik a főnév nemét, számát és az esetét, amikor gyűjtő 

számok mellé kerülnek: például petero (öten), petero studenata (öt egyetemi hallgató).  

A gyűjtő számnevek használata megerősítette a gyűjtő szám létezését. A horvát 

példákból látható, hogy a gyűjtő számnevek megváltoztatják a mögöttük álló főnév alakját: 

például troje studenata „három hallgató”, ahol a studenata nem a többes számú, hanem 

gyűjtő számú alakja a student „hallgató”. Genitivus partitivusban neutralizálódik az eset 

és a nem kategóriája. Maretić az ilyen példák esetében azt állítja, hogy a gyűjtő 

számnevekben keverednek a nemek479; de itt inkább arról van szó, hogy a nem 

neutralizálódott, nem pedig arról, hogy összekeveredik egy másik nemmel480. Ha azt 

mondjuk, hogy pet studenata „öt (férfi) egyetemi hallgató” vagy pet studentica (öt nő 

egyetemi hallgató), akkor a többes szám aktiválódik, és annak van neme, ugyanis a főnév 

adja meg a szintagma nemét. Ha azt mondjuk, hogy petero studenata „öt egyetemi 

hallgató”, akkor a gyűjtő szám aktiválódik, aminek nincs neme, illetve férfiak és nők 

csoportját jelöli.  

                                                 
475 Lohmann 1929 :31- 37, 206.p. 
476 Pranjković 1984: 171.p. 
477 Pranjković 1984:175.p. 
478 Mozdzierz 1994:10.p. 
479 Maretić 1963:229.p. 
480 Peti 2005:82.p. 
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A tőszámnév és a gyűjtő számnév megkülönböztetése kétféle többes szám 

használatát feltételezi481. Egy olyan többes számot kell bevezetni, ami elválasztható az 

egyes számtól (a konkrét jelentésű főnevek esetére); és egy olyat, ami elválaszthatatlan az 

egyes számtól, (például a gyűjtő főnevek esetére). A petero studenata (öt hallgató) nem 

megszámlalható mennyiséget jelöl, mivel nem tudjuk pontosan, hogy hány férfira, és hány 

nőre gondolunk a petero gyűjtő szám használata miatt. A genitivushoz társuló oko „körül, 

körülbelül” elöljáró  bizonyítja, hogy a tőszámnevek megadják a pontos mennyiséget, a 

gyűjtő számnevek pedig csak körülbelül jelölik azt, ezért a tőszámnevek elé kitehető az oko 

elöljáró, de a gyűjtő számnevek elé semmifeléképp sem. A szám és a nem kategóriájának 

neutralizációja ebben az esetben a semlegesnem különös alakjával és az általános szám 

használatával jelölendő, viszont ezek nincsenek morfológiailag jelölve, hanem csak 

szemantikailag jelentkeznek482.  

„A gyűjtő főnevek, így a gyűjtő számok is, csak halmazt vagy körülbelüli mennyiséget 

jelentenek, és semmi közük a nemek meghatározásához.”483 „A gyűjtő főnevek olyan 

fogalmakat jelölnek, amelyek összetevői nincsenek külön-külön definiálva, mint például az 

egyszerű többesben, amiben látjuk, hogy milyen elemekből állt össze az adott szó (golub 

„galamb” – golubovi „galambok”). A szám és a nem szempontjából a gyűjtő főnevek 

szemantikai meghatározása és az összetevőinek pontos mennyisége irreleváns.”484  

A gyűjtő főnevek pontosabb értelmezése érdekében be kell vezetni a szingulatív485 

fogalmát, ami a pars pro toto486 elv alapján a gyűjtő főnevek pontosabb értelmezését segíti, 

és csupán egy feltételezett kategória. „A levelek (horv.  lišće)  minden, ami levél, de amit 

egynek értünk.”487 A  lišće „levelek” szónak az egyes számú alakja nem a list „levél”, 

mert ennek a szónak nincs egyes száma. A list „levél” szó többes száma listovi „levelek”. 

A szingulatív fogalma a halmaz összetevőit egyenként jelöli. Ez egy elméleti kategória, 

ezért nem egy természetes nyelvben létező kategória, hanem szemantikai fogalom. 

Szingulatív alakja csak olyan főneveknek lehet, amelyek morfológiailag is egyes számot 

mutatnak. A többes számú gyűjtő főnevek (például Hrvati „horvátok” ) nincs szingulatív 

alakja, mert a Hrvati szó szingulatív alakja egybeesik a singularis alakkal. Az egyes 

számban megjelenő gyűjtő főnevek a jelentésükben rejlő halmazt a sok egyedből létrejött 

                                                 
481 Milanović 1963:52.p. 
482 Barić 1972 – 73:24.p. 
483 Milanović 1963:52, 56.p.; Pranjković 1984:172.p. 
484 Brabec – Hraste – Živković 1954:34.p. 
485 Peti 2005:71-74, 84, 86, 89, 91-93, 100, 106-107.p. 
486 „Rész az egészért”. 
487 „Liš će je sve ono što je list i uzima se zajedno.” (Peco 1956:234) 
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egységként értelmezik, a többes számban álló gyűjtő főnevek pedig a halmazt egységnek, 

és nem több különálló összetevőből létrejött csoportnak tekintik. Első látásra nehéznek 

tűnik a két fogalom megkülönböztetése, de ha jobban megvizsgáljuk a többes és a gyűjtő 

szám természetét, valamint az egyes szám és a szingulatív gyakori alaki egybeesését, akkor 

azt látjuk, hogy a szingulatív bevezetése nagy mértékben segíti a gyűjtő szám megértését. 

Ha a szingulatív forma nem esik egybe az adott szó singularis alakjával, akkor gyűjtő 

főnévről beszélünk. 

 

 

6.4 Mi a pluralia és a pluralia tantum főnévcsoport grammatikai száma?  

 
Azok a főnevek, amelyek különböző struktúrájú tárgyak vagy egyének egységét jelölik, és 

csak többes számú alakjuk van, a pluralia szócsoportba tartoznak. Ha a főnév azonos 

struktúrájú tárgyak egységét jelöli, akkor a pluralia tantum csoportba tartozik. Az ilyen 

felosztás szemantikai alapú, és morfológiailag ezen szavak paradigmáját csak többes 

számú alakok alkotják. A pluralia tantum a különös használatra alkalmas konkrét tárgyak 

halmazát jelöli, például: vrata „ajtó”, škare „olló”, grablje „gereblye”, groblje „temető”, 

hlače „nadrág”, jasle „jászol”, kola „kocsi”, naočale „szemüveg”, sanjke „szánkó”. Az 

előző példákon kívül ebbe a csoportba tartoznak az emberi és az állati testrészeket jelölő 

főnevek is: prsa „mell”, leđa „hát” .  

A pluralia tantum szócsoport a szemantikai struktúráját és a morfológiai jegyeit 

tekintve egészen különleges jelenség a horvát nyelvben. A grammatikai számukat tekintve 

ezen szavak morfológiailag csak többes számuk van: hlače „nadrág”, vrata „ajtó”, le đa 

„hát – testrész”, ljestve „létra”, kola „kocsi” stb.488 Ez a szócsoport egészen specifikus, 

ha egy másik hasonlóval, a pluraliával állítjuk szembe, amely kategóriába tartozó 

szavaknak szintén csak többes száma van, például: svatovi „lakodalom”, financije 

„költség”, muzikalije „zenei egységek”, glasine „pletyka”, ovacije „ováció”, jakobinci 

„jakobinusok”; vagy helyneveket jelölő szavakban fordul még elő; Vinkovci, Čačinci. A 

két csoport szemantikai tartalmuk alapján különbözik, annak ellenére, hogy elsőre 

ugyanolyannak lehetne őket tekinteni.  

A pluralia tantum és a pluralia szócsoport megkülönböztetésének ötlete a nagy 

horvát értelmező szótárhoz gyűjtött 160.000 szócikk lexikai és morfológiai elrendezésének 

szükségletéből született, pontosabban Boris Bastijanić nevéhez fűződik, aki a Horvát 

                                                 
488 Brabec – Hraste – Živković 1954:38.p. 
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Nyelvi és Nyelvészeti Intézet külső munkatársa, és akit az értelmező szótár lexikális 

anyagának a feldologzásával bíztak meg489. Mirko Petivel folytatott beszélgetésinek 

köszönhetően az értelmező szótár anyaga már a pluralia és a pluralia tantum felosztás 

alapján készült. A pluralia típusú főnevek elvont jelentésűek, leginkább eseménysorozatot 

jelentenek: például svatovi „lakodalom”, krstitke „keresztelő”, čestitke „felköszöntő” . Az 

absztrakt jelentés legmagasabb fokán helyezkednek el a következő példák: financije 

„költség”, komunalije „közös költség”, marginalije „marginális események”, amelyek 

közös képzője is szóátvételről tanúskodik, és nem a megszámlalhatóságot jelölik.  

A pluralia tantum olyan konkrét jelentésű tárgyakat és testrészeket jelölő főneveket 

csoportosít, amelyek száma kettő és négy között mozog. Ez a nyelvi jelenség az ószláv 

dualis nyelvi maradványit mutatja a horvátban. A pluralia tantum az egyes és a többes 

szám jelentéstartalmának szempontjából a megszámlálható „egyet” jelenti. A pluralia 

tantum pontos mennyiségét csak a szövegkörnyezet adja meg, például: 

 

(42) Vidim jedna vrata.490 – „Látok egy ajtót.”,  

 

vagy  

 

(43) Vidim stotine vrata.491 – „Száz ajtót látok.”  

 

Alakilag az egy és a száz492 mennyiséget kifejező számnevekmellett a vrata „ajtó” 

szó ugyanolyan alakban áll.  

A pluralia tantum kategóriájába tartozó konkrét jelentésű főnevek egy konkrét 

tárgyat jelölnek, de egyszersmind ugyanolyan típusú tárgyak halmazát is jelenthetik. A 

konkrét tárgyakat jelölő pluralia tantum példáinak a grammatikai száma többes szám. 

Ezzel kapcsolatban a hagyományos nyelvtanok hatása óriási volt a később írott 

nyelvtanokra is, amelyek a köznevek csoportjába sorolták a pluralia tantum főneveket, ami 

módszertani hiba volt. Erre példa a Flörschütz nyelvtanából vett definíció: „Az  olyan 

főneveket, amelyek több ugyanolyan típusú vagy fajtájú tárgyat jelölnek, mint egységet, 

                                                 
489 Peti 2005:124.p. 
490 (42) Vidim-sg1 jelen idő „látok”; jedna-tőszámnév, semlegesnemű többes accusativus „egy”; vrata-
semlegesnemű többes accusativus „ajtó”. „Látok egy ajtót.” 
491 (43) Vidim-sg1 jelen idő „látok”; stotine-számnévi főnév többes accusativusa „száz”; vrata-semlegesnemű 
többes genitivus „ajtó”. „Száz ajtót látok.” 
492 A sto „száz” tőszámnév, de a stotine „száz” pedig számnévi e-típusú) főnév (Barić 1995:215). 
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kollektív vagy gyűjtő főneveknek hívjuk: gyermekek, fiú testvérek, szőlő, állatok.”493 A 

konkrét jelentésű főnevek grammatikai száma vagy egyes vagy többes szám, illetve az 

„egy” és a „sok” között szemantikailag elhelyezhető.  

A horvát grammatikográfiában a megszámlálhatóság és a meg nem 

számlálhatóságvizsgálataihoz szemantikai kutatások is társultak. A hagyományos nyelvtani 

értelmezésekben az ilyen típusú főnevek esetében a nyelvészeket a konkrét jelentés 

vezérelte, ezért úgy gondolták, hogy meg lehet számolni ezek összetevőit egytől a 

végtelenig. A konkrét jelentésű főneveket meg lehet számolni, de az azokból összetett 

halmazokat is, ezért a morfológiai jegyek alapján a hagyományos nyelvtanok egy 

csoportba sorolták a pluralia tantumhoz és a pluraliahoz tartozó főneveket. A szemantikai 

vizsgálatok bevezetésével a többes számú főneveknél felmerült a matematikai és a 

grammatikai szám kérdése. Konkrétumokat meg lehet számolni matematikailag, de 

grammatikailag csak a többes szám kategóriájába sorolhatók. A pluralia tantumnak 

nevezett főnevek csoportjában a grammatikai szám kategóriája neutralizálódik, mivel 

egyszerre tartozhatnak az egyes és a többes számhoz (lásd: ajtó „vrata”). Mivel a 

grammatikai szám teljesen megsemmisül, a matematikai lép érvénybe, ami a 

szövegkörnyezetből mutatkozik meg. A konkrét jelentésű főnevek csoportjába nem 

tartozhatnak, mivel nem tudjuk pontosan, hogy hány van belőlük, és nem lehet őket 

mennyiségük alapján az „egy” és a „sok” közé besorolni. Az ajtó példájából láthatjuk, 

hogy a nyelven kívüli reáliák adják meg a pontos mennyiséget. A köznevek jelentésük 

alapján egyes számban állva „egy valamit” többes számú alakok „sok valamit” jelentenek. 

Morfológialilag egyes számú pluralia tantum esetén már feltételezzük a többes számú 

alakot, és fordítva (stol „asztal”; stolovi „asztalok”).  

A pluralia példák (krstitke „kereszetelő”, „svatovi „lakodalom” saturnalije 

„szaturnáliák” stb.) abban különböznek a pluralia tantumtól, hogy időben ismétlődő 

események sorát jelölik, amelyek nem feltétlenül ugyanolyanok és ugyanazok. Az ilyen 

főnevekre csak a „sok” jelentés alkalmazható, ezért csak többes számú alakban 

állhatnak494. Ha számnév társul a pluraliahoz és a pluralia tantumhoz, akkor a szemantikai 

vizsgálatok összetettebbé válnak (pet škara „öt olló”, dvoje svatova „két lakodalom”, 

petnaest grabljā „tizenöt gereblye” stb.). Mennyiséget jelölő szavak mellett az olló 

elveszíti az „egy” fogalmát, és a konkrét mennyiséget jelenti; de az eseményeket jelölő 

                                                 
493 „Koje imenice kazuju mnoge predmete jednog roda ili jedne vrste kao jednu cjelinu, one se zovu zbirne ili 
kolektivne imenice: djeca, braća, grožđe, zvjerad. (Flörschütz 1940:17) 
494 Peti 2005:133.p. 
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szavak megtartják a „egy” fogalmát, mivel különböző eseményekről beszélünk, 

amelyeknek legalább egy jelentésbeli eleme közös. Az események mellé tehetünk tő- és 

sorszámneveket (pet svatova „öt lakodalom”, peti svatovi „az ötödik lakodalom”). A 

pluralia tantum esetében nem használunk sorszámneveket, például pete škare „ötödik 

olló”; dvanaeste hlače „tizenkettedik nadrág”), igen különös kommunikációs helyzet 

kivételével495. 

A financije (költség), komunalije (közös költség) szavak a grammatikai szám 

szempontjából megszámlálhatóak, mert több folyamatot, illetve a történés többségét vagy 

ismétlődését jelölik, és ezek halmazait meg lehet számolni. A pluralia azért alkot külön 

csoportot, mert ezen szavak többes számú alakjában nem lehet feltételezni az egyes 

számot, pluralia tantum csoportba sem tartozhatnak, mert nem jelölnek konkrét tárgyakat.  

Az oborine (csapadék), ovacije (ovációk) típusú főnevek megszámlálhatósága 

lehetetlen, mivel nem lehet összetevőkre bontani őket. Hozzájuk nem lehet számneveket 

társítani, mert alapjelentésük a megszámláhatatlan halmaz, ami csak a „sok” fogalmát 

feltételezheti, tehát csak többes számúak lehetnek.  

A Vinkovci, Plitvice, Čačinci típusú helyneveket nem lehet behatárolni a szám 

kategória alapján. Mivel a helyneveknek nincs sem egyes, sem többes számuk, a külső 

világban sem ismerjük az összetevőit (nincs szingulatíva), csak morfológiailag mutatnak 

többes számot. A megszámlálhatóság fogalma nem társulhat hozzájuk, mert egy konkrét 

valamihez, egy létező helyhez vannak kötve. Grammatikai számuk nem egyes szám, ami 

magába foglalja az „egy” tartalmát, hanem a jelentéstartalmuk: „egység”.  

Ha a grammatikai szám meghatározásában csak a morfológiai jegyekből indulunk 

ki, akkor azt kell észrevennünk, hogy nem minden egyes számban szereplő szó jelent 

„egyet”, és nem minden többes alakú szó jelent „sokat”. Ezért a grammatikai szám pontos 

meghatározása a megszámlálhatóság és a nem megszámlalhatóság fogalmának bevezetését 

feltételezi, valamint megköveteli a nyelven kívüli reáliák szemantikai kutatásait is. 

 

 

 

 

                                                 
495 A tizenötödik olló és a tizenkettedik nadrág kifejezés lehetséges, de olyan kommunikációs környezetre 
utal, amelyben az említett fogalmak (az ólló és a nadrág), sorban vannak elrendezve, amikor például a sorba 
állított nadrágokból a tizenötödiket kérem, de csak ilyen helyzetben létezik, és még akkor is az élő nyelv az 
ilyen kifejezéseket kerüli.   
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6.5 Hogyan jelentkezik a szám kategóriája az első horvát nyelvtanban?  

 
Kašić a grammatikai számot a főnevek attribútumaként kezeli az eset (casus), az alak 

(figurae), a fajta (species) és a nem (genus) kategória mellett. Két számot említ: az egyes 

és többes számot. Ezt az attribútumot a neveknek, a névmásoknak, az igéknek és a 

participiumoknak tulajdonította. Több magyarázatot nem ad erről a kategóriáról, de a 

tanítványainak kiváló latin és olasz tudásuk miatt nem is kellett különösebben elemezni a 

grammatikai számot. Ebből a szempontból a kettős számról alkotott véleménye a 

legérdekesebb. Kettős számot egyértelműen kizárja a horvát nyelvi rendszerből496, és meg 

is indokolja véleményét.    

Kivételként kezelte a kettős számot, mivel nem adott különösebb magyarázatot egy 

ilyen radikális tőváltozásra, hanem csak a többes genitivus és dativus ragozásánál említette 

meg. Az ilyen különleges többes számú alak az ószláv dualisnak (kettős számnak) 

köszönhető. A három kivételként közölt alak (a többes nominativus – oči „szemek”, 

genitivus – očiju „szemeknek a...”, dativus – očima „szemeknek”) az ószláv dualis három 

létező alakja. Kašić ezt az alaki változást nem a dualisnak tulajdonította, mivel a latinban 

nem létezett ez a kategória, és az ószláv kutatások is csak a XIX. században indultak. 

Mivel nagyon jól ismerte az ógörög nyelvet, felmerült benne a kettős szám kérdése is. 

Csak a dva (kettő) számnevet látta dualisnak, de közvetlen ezután egy teljesen ellentétes 

véleményt fejtett ki a dualisról: „Bármikor is kell egyeztetni hímnemű nominativusban vagy 

accusativusban álló főneveket a kettős számmal az a szó az a-végű többes genitivusba 

kerül, amit elhagy, ha van neki (ilyen végződés), vagy hosszú hangsúllyal (jelzi)497
. Ezt 

egyesek nem vették észre, és azt hitték, hogy kettős számot használunk. Én ezzel nem értek 

egyet, mivel ez csak a hímnemű ragozásban fordul elő. Ez éppen olyan, mint amikor azt 

mondjuk, hogy dvá clovìcka „két ember”, dvá vlastelìna „két előkelő”, dvá gospodìna „két 

úr”.” 498 Ha Kašić definíciójának csak azt a részét emeljük ki, ahol azt mondja, hogy a 

horvátban nincsenek dualis alakok, mivel az csak a hímnemű főneveknél a kettő számnév, 

akkor azt látjuk, hogy ez a magyarázat igazából a dualis megléte mellett tanúskodik. Ha 

csak egy deklinációs mintában jelentkezik a dualis, akkor is be kellene vezetni a 

                                                 
496 Katičić 1980/1981; Kašić 1604/2002:116.p. 
497 Az -a többes genitivus végződésének ejtésére gondol, ami hosszú.  
498„Quotiescunque vox masculina cum hoc duali construenda esset in casu recto vel accusativo, construitur 
cum forma genitivi pluralis desinente in a abiecta altera vocali a si adsit vel accentu protractivo. Quod 
quidam non animadvertentes putaverunt nos etiam numero duali uti. Mihi vero istud non probatur cum in 
una forma masculina haec mutatio contingat. Perinde ac si diceremus dvá clovìcka „duo hominum”, dvá 
vlastelìna „duo nobilium”, dvá gospodìna „duo dominorum”. (Kašić 1604/2002:116)   
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grammatikai rendszerbe. Kašić megjegyzése azért értékes, mert a kor nyelvészeti 

gondolkodását tükrözi. Mivel nagyon jól ismerte a görög dualist, ami a névszói és az 

igeragozási rendszerben is jelentkezik, és az igazi dualis subiectumi és praedicativumi 

egyeztetésében mutatkozik meg az úgy, mint az ószlávban is, akkor nem csoda, hogy ezt a 

nyelvi jelenséget egyszerűen kivételnek értelmezte, és nem külön kategóriának.   

Amikor Kašić a nyelvtanát írta, a horvát nyelvben már nem létezik dualis. A XIV. 

század végén a dualis alakok a többes számmal kezdtek keveredni, az élő beszéd pedig a 

XV. század végéig499 nem tett különbséget a kettős és a többes szám között500. Annál is 

értékesebb Kašić megjegyzése, mivel a dualist kizárta a horvát grammatikai leírásokból, 

holott az élő nyelvben még mindig létezett. Matasović501 azt mondja, hogy az indoeurópai 

nyelvek csak fragmentálisan őrizték meg a dualist, mint ahogy a horvát is. Ha ebből 

indulunk ki, akkor a horvát paradigmákat tekintve a fragmentális dualis alakjai valóban a 

dualis maradványai a horvátban, viszont ez nem jelentheti azt, hogy egy újabb 

specifikálással ki kell egészíteni az eddig ismert grammatikai szám kategóriájának 

értelmezését.   

 

6.6 A szám kategóriája az első magyar nyelvtanban 

 
Az első magyar nyelvtanban az egyes és a többes szám használata különböző szempontok 

alapján négy szabályban van leírva. Az összes szabálynak a közös szempontja a magyar 

nyelv összehasonlítása a latin és a héber nyelvvel.  

A számnevek használatával kapcsolatban Sylvester helyesen állapítja meg, hogy a 

magyar nyelvben a számnevek után egyes számban szerepelnek a főnevek, például: egy 

ember (lat. homo unus, horv. jedan čovjek), három ember (lat. homines tres, horv. tri 

čovjeka), ezer ember (lat. homines millia, horv. tisuću ljudi). Fordítói szemmel vizsgálva 

ezt a jelenséget, Sylvester arra figyelmezteti az olvasót, hogy vegye figyelembe a nyelvek 

és kifejezések közti különbségeket fordítás közben. Ebből a szempontból Sylvester sokkal 

jobb nyelvésznek bizonyult az utódainál, akik az egyes és többes szám viszonyát csupán 

lemásolták a latin grammatikákból, olyan példákkal kiegészítve azokat, amelyek belefértek 

az általuk felállított rendszerekbe.  

                                                 
499 Nyomárkay 2007: 80.p. 
500 Hektorović még a XVI. század végén is használja műveiben. A dualist az élő nyelvben a XV. és XVI. 
században még használták a što-horvát nyelvi változatban. (Matasović 2008:187)  
501 Matasović 2008:177.p. 
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Sylvester is észrevette a gyűjtő főnevek használatát, és erre a nuptiae 

(„menyekező” ) példát hozza a második szabályban (regula secunda)502. A pokol példánál 

Sylvester azt mondja, hogy az inferi szó a többes szám jelentését hordozza a latinban, de a 

magyarban egyes számú főnév. A régi többes számú alak használata a magyar nyelvben a 

latin inferi alak tükörfordításából származik, például a „pokolra leszálla”503.  

Az osztószámnevek504 használata a magyarban kettőzéssel történik, mint a 

héberben is, például a hat-hat, mondja Sylvester a harmadik szabályban505
. A latin ilyen 

számneveknél nem használ kettőzést, a görög igen506. 

A negyedik szabályban Sylvester olyan névmásokat sorol fel, amelyek több egyénre 

utalnak, utánuk pedig egyes számú főnév jön, például: pater noster”mi atyánk”; amina 

nostra „mi lelkünk”. 

Az ötödik szabály a negyedik szabály kibővítése. A ti szívetek példát az igétől 

függő viszonyban magyarázza; „Ahol van a vagyonotok, ott van a szívetek is.”507   

A grammatikai szám kategóriáját tekintve az első magyar és horvát nyelvtan 

szerzői a latin nyelvből indultak ki, mégis a saját anyanyelvük rendszeréhez 

alkalmazkodtak. Helyesen megállapították, hogy ez a kategória szorosan összefügg a 

számnevek használatával, és ezt Kašić a számnév használata címszó alatt, Sylvester pedig 

a deklinációkat tárgyaló bevezető részben részletesen és pontosan értelmezte. 

 

                                                 
502 Sylvester 1539/1989:37.p. 
503 Uo. Ez a példa bizonyíték arra, hogy Sylvester az Újtestamentum-fordítása közben gyűjtötte példákat, 
amelyeket később beépített a Grammaticába.  
504 Osztószámnevek vagy distributiva a hányanként? kérdésre válaszolnak.    
505 Sylvester 1539/1989:37.p. 
506 Balázs 1958:222.p. 
507 „Ubi enim est thesaurus vester ibi est et cor vestrorum” (Sylvester 1539/1989:38) 
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7 AZ ELSŐ HORVÁT NYELVTAN HATÁSA A HAGYOMÁNYOS 
HORVÁT GRAMMATIKOGRÁFIÁRA 

 
Kašić szerepét a horvát grammatikográfiában a régi horvát nyelvtanok korszakának 

kontextusában lehet bemutatni. A régi horvát nyelvtanoknak az 1604 és 1836 között írt 

nyelvtanokat tartjuk, azaz minden hagyományos nyelvtant, amely ebben az időszakban 

született. A régi horvát grammatikák korszakát Kašić nyelvtanától Vjekoslav Babukić illír 

nyelvtanáig tekintjük508. 

Kašić hatása a régi horvát nyelvtanokra legjobban a nyelvjárás kiválasztásában 

látható, ugyanis a régi grammatikusok nagyrészt a što-nyelvjárást választották. A što-

nyelvjárás dominációja a régi horvát nyelvtanokban elsősorban a nyelvi anyag 

kiválasztásának köszönhető. A što-nyelvjárás szerinti stilizáció, amit még Kašić kezdett el, 

a ča-nyelvjárás elemeivel kiegészítve a XVII. század folyamán Jakov Mikalja509
 

munkájában kezd kikristályosodni, majd ezt a tendenciát a XVII. századi szerzők, Tomo 

Babić510 és Lovro Šitović Ljubušak511
 folytatták, akik latin grammatikájukat a što-

nyelvjárásból vett példákkal bővítették512. A horvát grammatikográfiában csak a XVIII. 

század folyamán kezd teljesen dominálni a što-nyelvjárás Ardelio Della Bella513
 

grammatikájának köszönhetően, amely 1728-ban jelent meg. Ugyanez látható a ferences 

rendi szerzőknél is Szlavóniában, akik nagyrészt a što-nyelvjárást használták: például Blaž 

Tadijanović514 és Marijan Lanosović515. A što-nyelvjárást választotta Matija Antun 

Reljković516 is a Nova slavonska i nimacska grammatika-jában517. Német kiadásban a 

Neue Slavonische und Deutsche Grammatik518 címet viseli, amelyet először 1767-ben 

adták ki Zágrábban, majd ezután két kiadásban 1774-ben és 1789-ben Bécsben jelent meg. 

A XIX. század folyamán a što-nyelvjárás stabilizálódik a Grammatica illirica519 

című Josip Voltić520 által írt nyelvtanban, mely 1803-ban látott napvilágot. Ugyanezt a 

nyelvi mintát követi Franjo Marija Appendini521
 is 1808-ban kiadott művében, a 

                                                 
508 Ham 2005:11.p. 
509 Mikalja 1649 
510 Babić 1712 
511 Šitović Ljubušak 1713 
512 Ham 2006:11.p. 
513 Della Bella 1782 
514 Tadijanović 1761 
515 Lanosović 1778 
516 Reljković 1767 
517 „Az új szlavón és német nyelv grammatikája” 
518 „Az új szlavón és német nyelv grammatikája”  
519 „Az illír nyelvtan” 
520 Voltić 1803 
521 Appendini 1808 
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Grammatica della lingua Illiricában522. A felsorolt nyelvtanoknak köszönhetően a XIX. 

századi illír mozgalom írói és grammatikusai már szilárd nyelvi normára találtak, amikor a 

horvát nyelv végleges stabilizációja elkezdődött a Nova ricsoslovica illiricskaval523, amit 

Šime Starčević524
 adott ki 1812-ben. Ezt követi Ignjat Alojz Brlić525 munkája, a Grammatik 

der illyrische Sprachenben526. Típusuk szerint a fent tárgyalt grammatikák a hagyományos 

nyelvtanok közé sorolandók, míg az illír mozgalom alatt írt nyelvtanok anyagfeldolgozási 

és szerkeztési módszerük alapján már a modern nyelvészet szüleményeinek tekinthetők, 

ezért Kašić hatását csak a XIX. század első feléig érdemes vizsgálni.   

A što-nyelvjárásban írt nyelvtanok mellett jelentős számban születnek kaj-

nyelvjárás alapú nyelvtanok is, melyeket a modern horvát grammatikográfia külön 

csoportként kezel. A kaj-nyelvjárású nyelvtanok fontos szerepe abban is látható, hogy még 

a XIX. században is, a nyelvi egységre törekvő mozgalmak után, jelentős számban íródnak. 

Minden nyelvtan születését, még az elsőét is, az irodalmi művek előzik meg527. A kaj-

nyelvtanoknak megvolt az irodalmi hátterük a kaj-nyelvjárásban írt és nagy számban 

megjelent irodalmi művekben, amivel nagy népszerűségük és jelentős számú kiadásuk is 

magyarázható. A kaj-nyelvjárásban írt grammatikák nagy száma ellenére mégis a što-

nyelvjárás maradt a domináns. Ez a tendencia Kašićtól indult, és a grammatikai 

hagyomány követésének köszönhetően a modern horvát grammatikográfia is a što-

nyelvjárást tartja a horvát irodalmi nyelv alapjának.  

Ardelio della Bella528
 volt a második horvát grammatikus, ugyanakkor Kašić és 

Della Bella között 124 év telt el529. Della Bella után egészen Babukić nyelvtanáig 17 horvát 

nyelvtan született. Ha figyelembe vesszük az e korban születt horvát grammatikák összes 

kiadását, akkor azok száma összesen 33, melyből 9 kaj-horvát, a maradék 25 pedig što-

horvát530.  

A Kašić és Della Bella nyelvtanainak megjelenése közötti időszak a 

grammatikográfia szempontjából nem volt holt időszak, ugyanis születtek nyelvtanok, csak 

                                                 
522 „Az illír nyelv nyelvtana” 
523 „Az új illír nyelvtan” 
524 Starčević 1812 
525 Brlić 1833 
526 „Az illír nyelv grammatikája” 
527 Kolenić 2003:147.p. 
528 Della Bella 1782 
529 Valami hasonló figyelhető meg a magyar grammatikográfia kezdeteiben is. Sylvester János és Szenczi 
Molnár Albert (az 1610-ben kiadott Novae Grammaticae Ungaricae Libri Duo [„Az új magyar nyelvtan két 
könyvben”] szerzője) között 71 év telt el. Szenczi nem is ismerte Sylvester munkáját (Balázs 1958:232). Ez 
elsősorban az ország szétdaraboltsága és a török háborúk idézte kedvezőtlen helyzetből adódott.   
530 Ham 2006:11.p. 



139 
 

nem a horvát nyelvről. Ebben az időszakban elsősorban idegen nyelvek nyelvtanai 

születnek: sorban Jakov Mikalja531 (horvát nyelven írt olasz nyelvtan), Toma Babić532 

(horvát nyelvű latin grammatika több kiadása), Lovro Šitović Ljubušak533 (horvát nyelvű 

latin grammatika) és Juraj Križanić534 (az orosz nyelv nyelvtana).   

Ardelio Della Bella jezsuita pap volt, aki az Instruzioni grammaticali della lingua 

illirica 535 című művét Velencében adta ki 1728-ban; a második grammatikája, a Principi 

elementari della grammatica Illirica536, Dubrovnikban jelent meg 1873-ban. Mindkét 

nyelvtan egy nagyobb mű része, és egy szótárt egészítenek ki. Az ilyen teljes nyelvi 

kézikönyv készítése általános jelenség a hagyományos nyelvtanok korszakában. Eredetileg 

Kašić nyelvtana sem ilyen rövid formában készült, hanem egy nagyobb mű része volt, 

melyet egy szótár és egy konverzációs kézikönyv alkotott. Életrajzában olvashatunk arról, 

hogy a műve, melyet 1599-ben kezdett írni, akkorára nőtt, hogy azt komolyabb pénzösszeg 

nélkül nem tudta volna kiadni, ezért csak a nyelvtanuláshoz szükséges részt hagyta meg537.  

Della Bella a nyelvtani magyarázatokat olasz nyelven írta, melyek elején az írás 

módszere található, ezt követi a hangsúly, a deklináció, a konjugáció, a ragozhatatlan 

szavak tárgyalása és a végén a mondattan. Grammatikájában nagyon sok helyen Kašić 

közvetlen hatása követhető nyomon, így az igei résznél, ahol a coniunctivust, a potenciálist 

és az optativust is látjuk, vagy az esetvégződések két, illetve három alakfelsorolása, a 

három horvát nyelvjárásnak köszönhetően. Az ilyen több alakú ragozási minta egészen 

Babukić Slovnicajáig538 megmarad.  

Della Bella nyelvtanának nyelvi anyagát az irodalmi művekben talált nyelvre 

alapozta, elősorban Šiško Menčetić, Džore Držić, Ignjat Đurđević, Petar Hektorović, Ivan 

Ivanišević, Ivan Gundulić és mások nyelvére539. Ebben a grammatikában a je-ző što-

nyelvjárást standardizálja a dubrovniki što-horvát irodalmi művekből merített anyagon, a 

boszniai što-nyelvjárásból vett példákkal kiegészítve, majd átszőve mindezt ča-horvát 

példákkal a kor teljes horvát nyelvi anyagát bemutatva. Della Bella műve nagy hatással 

volt a horvát tudományos életre. Sokan alkalmazták nyelvi megoldásait a horvát 

                                                 
531 Mikalja 1649 
532 Babić 1712 
533 Šitović Ljubušak 1713 
534 Križanić 1665 
535 „Grammatikai utasítások az illír nyelvről” 
536 „Az illír nyelvtan alapszabályai” 
537 Kašić 1999:38.p. 
538 „Nyelvtan” 
539 Ham 2006:26.p. 
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grammatikográfiában, lexikográfiában és irodalomban, de az illír mozgalom nyelvtanaiban 

is jól érezhető a hatása, s vele együtt Kasićé is. 

Blaž Tadijanović540
 a Svaschta po mallo illiti kratko sloxenye immenah, i ricsih u 

illyrski, i nyemacski jezik541 című nyelvtanát 1671-ben adta ki Magdenburgban, majd újból 

megjelent Tropavában 1766-ban. Ez a mű összehasonlító német-horvát nyelvtan. 

Tadijanović az osztrák-porosz háború alatt hét évet volt hadifogságban. Ő nem volt 

nyelvész, az életkörülményei késztették egy ilyen mű megírására. Grammatikájának fő 

célja az volt, hogy azoknak, akiknek szükségük van a két nyelv alapos ismeretére, 

készítsen egy olyan nyelvtant, amelyből az olvasó a két nyelv legfontosabb jellemzőit és 

konstrukcióit összehasonlító módszerrel meg tudja tanulni. Az anyagfeldolgozás 

összehasonlító módszere és a mű didaktikai célja Kašić hatására utal. Nyelvtana a 

következő részekből áll: grammatikai rész (főnevek és névmások ragozása, valamit az igék 

coniugatiós mintái); szótár (a szavak tematikusan vannak elrendezve, és nem ábécé 

sorrendben); a megszólítás és konverzáció modelljei; és végül a szorzótábla. A szorzótábla 

beiktatása egy nyelvi kézikönyvbe még a XVIII. századi nyelvtanokban is furcsaságnak 

számított, de ezzel csak ennek a korszaknak az iskolái kézikönyvek megírására vonatkozó 

feltételeit követte. Tematikailag a didaktikai segédeszköznek széleskörűnek és 

többtémájúnak kellett lennie, hogy segítse a tanulást. Nyelvtani részét egyes szám második 

személyben írta, amivel a tanteremben zajló kommunikáció közvetlen megszólítási 

formáját utánozta, és annak segítségével közvetlen módon az olvasóhoz beszélt.  

Bevezetőjében (Pridgovor) elmondja, hogy milyen nyelvtant ír, és milyen nyelvi 

anyagot használt fel. Nem az volt a szándéka, hogy egy helyi nyelv nyelvtanát írja meg, 

hanem hogy a što-nyelvjárás illír nyelvtanát542 készítse el. Kašić az „univerzális” horvát 

nyelv megteremtésére törekedett, viszont ezt a nagy munkát, amely csak a XIX. században 

zárult le, a régi nyelvtanírók csupán elkezdték, számos nyelvtani kérdést felvetve, de nem 

tudták befejezni. A XIX. századi társadalmi változások és a nemzeti öntudat megerősítése 

révén a a horvát nyelv egységesítése lehetővé vált.   

Tadijanović összehasonlító módszerrel írta meg nyelvtanát, amiben Kašić hatását 

érezzük, mivel az első horvát nyelvtan megjelenése óta az összehasonlító módszer 

általános jelenség a horvát grammatikográfiában. Külön kiemeli azt a tényt, hogy a német 

mondatokat nem lehet tükörfordításban megadni horvátul. Felhívja az olvasó figyelmét, 

                                                 
540 Tadijanović 1761 
541 „Mindenről egy keveset, vagyis a nevek és szavak rövid összeillesztése az illír nyelvben” 
542 Világosan látható, hogy Tadijanović idejében már kialakult az a gondolat, amely szerint a horvát 
standardizált nyelvet što-horvát nyelvi anyagra kell alapozni.  
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hogy súlyos hibákat követhet el az a beszélő, aki nem ismeri a két nyelv közti strukturális 

eltéréseket. Hosszan tárgyalja a két nyelv között érzett legfontosabb különbségeket, és 

példákkal támasztja alá, mint például a névelő használatát a németben, vagy a grammatikai 

nem eltérő használatát a horvátban és a németben. Az esetekre nem használ külön neveket, 

hanem csak a kérdések alapján különbözteti meg a szó különböző alakjait. 

Azt mondja, hogy a genitivus és az ablativus megegyező esetvégződése nem 

véletlen, és egy esetnek, genitivusnak tekinti a kettőt, ezzel mindössze öt esetet hagyva 

meg a horvátban. Ez egy teljesen új megközelítés a horvát esetrendszer leírásában, és itt 

teljesen eltér Kašić megoldásaitól. Bármennyire is dicséretre méltó az esetrendszer 

kodifikálására tett kísérlete, akkor sem tudjuk figyelmen kívül hagyni a locativus és az 

instrumentalis teljes elhagyását543. A modern grammatikográfia szemszögéből ez nem egy 

igazi nyelvtan, hanem inkább egy nyelvi kézikönyv, holott azt is hangsúlyozni kell, hogy a 

kor grammatikográfiai követelményinek teljesen megfelelt. 

Matija Antun Reljković544 művének címe Nova slavonska i nimacska grammatica. 

Neue Slavonische und Deutsche Grammatik545 először Zágrábban jelent meg 1767-ben, 

majd még kétszer kiadták, 1774 és 1789-ben, Bécsben. Reljković nem nyelvész volt, 

hanem katonai szolgálatban kereste meg a kenyerét. Óriási patrióta volt, és éppen ez a tény 

vezette nyelvtanának és irodalmi műveinek megírásához. Azt gondolta, hogy a törökökkel 

sokáig együtt élő „imádott nemzetét” a felvilágosodás szellemében ismét „jó útra kell 

terelni”. Az indentitástudat megőrzésében a nyelv ápolása meghatározó szerepet játszik. 

Irodalmi műveiben gyakran a horvát nyelv helytelen használatára utal, a nép elbutítására és 

a pogány szokások átvételének súlyos és káros következményeire hívja fel az olvasó 

figyelmét.  

Horvát nyelven írta nyelvtanát, egyes részeket németül is, de a címek és a nyelvtani 

kategóriák nevei három nyelven szerepelnek: horvátul, németül és latinul. A što-nyelvjárás    

í-ző változata szolgált alapul a nyelvi anyag közlésében. Hangsúly kérdésében követi 

Kašićot, és három hagsúlyt ad meg: acutust (éles), gravist (tompa) és cirkumflexet 

(hajlított). Az esetrendszer bemutatása teljesen eltér az előtte elterjedt felfogástól, mivel 

egyes- és többes számban hét esetet sorol fel. Locativust nem találunk nála, a hatodik eset 

az ablativus, a hetedik pedig az instrumentalis: instrumentalis seu societatis546 néven. Az 

                                                 
543 A locativus és az instrumentalis használata a horvátban hangsúlyos, mivel olyan elöljárókkal után 
jelentkeznek, amelyek más esetekkel semmiféleképp nem állhatnak.  
544 Reljković 1767 
545 „Új szlavón (horvát) és német nyelvtan” 
546 Eszköz - vagy társhatározó. 
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ablativus általános határozói természete késztette a grammatikai hagyomány követésére és 

annak meghagyására, de egyben Kašić hatása is felismerhető a művében. 

Az igerendszer leírásában óriási érdemeként említjük meg azt, hogy az 

indicativusban (ukazujući/ráutaló) bemutatott igeidők rendszere megfelel a mai nyelvtani 

normáknak. A következő igeidőket sorolja fel: praesens (egyszerű jelen idő), imperfectum 

(folyamatos múlt idő), aorisztosz (befejezett múlt idő), perfectum (befejezett jelen idő), 

plusquamperfectum (régmúlt), futurum (jövő idő). Az igerendszer leírásában nem követte a 

hagyományos humanista modellt, hanem alkalmazkodni igyekezett a horvát nyelvi 

rendszerhez. 

Mondattanában több fejezetben is a horvát és a német nyelv különbségeit 

hansúlyozza: külön tárgyalja a mondaton belüli szórendet; a német névelő használatát; a 

főnevek és a melléknevek egyeztetését; valamint leírja a névmások, az igék, a 

participiumok, az elöljárók, a határozók és a kötőszók tulajdonságait. Számos, mindennapi 

nyelvhasználatból vett példával illusztrálja a fentebb említett szófajok használatát, és 

ezeket két nyelven, németül és horvátul közli, miközben a horvát példa áll az első helyen. 

Sanda Ham547 Reljković nyelvtanát nagyon röviden a következőképpen értékeli: 

„Reljkovićeva je gramatika posve dobra, jednostavna i praktična.”548  

Marijan Lanosović 1778-ban és 1789-ben Eszéken adta ki az „Neue Einleitung zur 

Slavonischen Sprache mit einem nützlichen Wörter- und Gesprächbuch, auch einem 

Anhange verschidener deutscher und slavonischer Briefe und einem kleinem Titularbuche 

versehen”549 című nyelvtanát. „Anleitung zur slavonischen Sprachlehre, sammt einem 

nützlichen Anhange mit verschiedenen Gesprächen, deutsch-slavonisch-und hungarischen 

Wörterbuche; Briefen, Benennung der vornehmesten geist- und weltlichen Würden, dann 

der vorzüglichsten Festtage und anderern Personon versehen”550 a második nyelvtana, 

melyet Ofenben adott ki 1795-ben.  

Lanosović széleskörű műveltségéről ismert ferences rendi szerzetes volt. Német 

nyelven írta nyelvtanát, amely változatlanul jelent meg két alkalommal. A harmadik 

kiadást magyar nyelvű magyarázatokkal is kiegészítette, meghagyva a német és a horvát 

                                                 
547 Ham 2006:38.p. 
548 „Reljković nyelvtana egészen jó, egyszerű és praktikus”.  
549 „ Új bevezetés a szlavón nyelvbe- egy hasznos szótárral és kifejezések gyűjteményével, úgymint különböző 
német és szlavón levelek függelékével és egy titulusok könyvecskéjével kiegészítve”. 
550 „Útmutató a szlavón nyelvoktatáshoz- egy különböző beszélgetéseket tartalmazó hasznos függelékkel, egy 
német-szlavón-magyar szótárral, levelekkel, a legkiválóbb szellemi és világi értékek megnevezésével, 
valamint fontos ünnepekkel és kiemelkedő egyénekkel kiegészítve”. 
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részeket. Az elődeitől abban különbözik, hogy nyelvtanában a nyelvtani terminológia 

németül és latinul szerepel, és nincs mellette horvát fordítás.  

Nyelvhasználatában Kašić hatása látható. Lanosović nyelvtana egyfajta egységes 

horvát nyelvet ír le, ugyanis egy dialektusok fölötti što-nyelvjárási rendszerent  tár 

elénk551, amit az i-ző, je-ző és e-zős példák szinkrón használata is megerősít, melyek közül 

i-zős példákból van legtöbb552. A helyesírási szabályokat hosszan tárgyalja, ami érthető is, 

hiszen Lanosović aktívan részt vett a helyesírási reformban, amelyet Antun Mažuranić-val 

és Josip Krpotićcsal553
 igyekeztek kidolgozni. A hangsúlyozást teljesen kihagyta a 

művéből.  

Ismerte Kašić nyelvtanát, aminek az esetrendszerre vonatkozó leírását saját 

nyelvtanában felülvizsgálja. Lanosović hét esetet sorol fel egyes, és nyolcat többes 

számban. Nyelvtanának harmadik kiadásában egységesítette az esetek számát. A többes 

számot locativusszal egészítette ki, ezzel ugyanannyi eset lett egyes és többes számban.  

Az igei rendszerben követi Reljković modelljét, vagyis négy igemódot tárgyal. Az 

első két kiadásban összevonta a coniunctivust és az optativust, a harmadikban ezzel 

szemben külön tárgyalja őket; a coniunctivust és külön az optativust, a potencialis 

grammatikájának minden kiadásából kimarad. Lanosovićnál már olyan igeidőkkel 

találkozunk554, melyek a modern horvát nyelvtanokba555 is megtalálhatóak; ezek a 

következők: praesens (jelen idő), imperfectum (folyamatos múlt), aorisztosz (befejezett 

múlt), perfectum (befejezett jelen), plusquamperfectum (régmúlt), I. és II. futurum. 

Figyelemre méltó, hogy az igei módok leírását kiegészítette az imperativus és a 

kondicionalis alakokkal.  

Ahogy általában megfigyelhető a régi horvát nyelvtanokban, így Lanosovićnál is, a 

grammatikusok nem tudták helyesen értelmezni az igék aspektusát. Az igei aspektussal így 

Lanosović sem foglalkozik, mivel ennek kutatása csak a XIX. században kezdődött. Az 

ilyen témájú vizsgálatokat az ószláv nyelv tanulmányozása és a szláv összehasonlító 

nyelvészet akkoribban kezdődö kutatásai támogatták. Kašić és az őt követő többi régi 

grammatikus annyit vett észre ebből a nyelvi jelenségből, hogy az igék tekintélyes része 

minden alakban ragozható; de vannak olyanok is, amelyeket nem lehet minden alakban 

                                                 
551 A mai horvát standard nyelv alapja a kelet-szlavóniai i-ző što-nyelvjárás. 
552 Ham 2006:42.p. 
553 Ham 2006:39.p. 
554 Ham 2006:42-43.p. 
555 Lásd: Babić 1991; Barić 1995; Vig 2008 
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ragozni, ez utóbbiakat deffektív556 igéknek nevezték: például a fio, fieri, factus sum „lesz, 

van”; sum, esse, fui „van” igék ragozási rendjéből hiányoznak a passzív alakok.  

Lanosović négy rövid fejezettel zárja művét, amelyekben a határozókat, az 

elöljárókat, valamint a kötő- és a módosítószókat tárgyalja. Lanosović nyelvtana a legjobb 

„szlavón”557 nyelvtanként ismert a horvát grammatikográfia történetében558 Már a kortárs 

tudományos körökben is alig várták e grammatika megjelenését, valószínűleg azért, mert 

Lanosović ismert volt kortársai számára a helyesírási reformja miatt.  

Josip Jurin a Grammatica Illyricae juventuti latino-italoque sermone instruendae 

accomodata559 című nyelvtanát Velencében adta ki 1793-ban, mely ismét 1793-ban 

megjelent a Slovkigna slavnoj slovinskoj mladosti diackim, illirickim i talianskim 

izgovorom napravglena560 címen.  Jurin nyelvtana három részből áll. Az első része egy 

horvátul írt latin nyelvtan, a második része egy latin-olasz-horvát szótár, amelyben ábécé 

sorrendbe van rendezve a nyelvi anyag, ezt egy három nyelven írt fogalomtár egészíti ki, 

végül a harmadik része egy olasz - horvát szótár.  

Az egyes részek terjedelmét tekintve a Slovkigna561 elősorban szótárral ellátott latin 

nyelvtan, amelyben a horvát nyelvtani részre csak 36 oldal jutott, s abban egészen röviden 

adja elő a ragozási rendszereket és a határozói kifejezéseket. Mégis latin nyelvtana 

meghatározó szerepű a horvát grammatikográfia szempontjából, főleg azért, mert a latint 

kontrasztív módon tárgyalja a horváthoz viszonyítva, valamint horvátul is megadja a latin 

nyelvtani terminológiát. Ez volt az első olyan kezdeményezés, amikor a horvát 

grammatikográfiában horvát nyelvű terminológiát látunk. A Slovkignaban562 használt 

nyelv a dialektusok fölötti što-nyelvjárás egységesítésére utal, és a Kašić által megkezdett 

munka folytatását jelenti.          

Az esetrendszert tárgyaló részben Kašić és Della Bella hatását látjuk, mivel 

aszimmetrikus paradigmákat mutatta be: egyes számban hét esetet sorol fel, többes 

számban nyolcat (a hatodik eset az ablativus, a hetedik az instrumentalis, a nyolcadik a 

locativus – ezzel követi a Kašić által megadott sorrendet). Művében számos kiváló nyelvi 

megoldást alkalmaz, de ennek ellenére ma már kevesen ismerik a munkásságát; vagy ha 

                                                 
556 „Hiányos igék”  
557 Hagyományosan a „horvát” jelzőt helyettesíti. 
558 Ham 2005:43.p. 
559 „Az illír ifjaknak írt nyelvtan latin és olasz nyelvi magyarázatokkal”  
560 „Jeles szláv ifjaknak készített nyelvtan illír és olasz nyelven” 
561 „Nyelvtan” 
562 „Nyelvtanban” 
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találkoztak is a nevével, nem tulajdonítanak neki akkora jelentőséget, amennyit valóban 

megérdemel.  

Franjo Marija Appendini563 Grammatica della lingua Illyrica564 című nyelvtana 

Dubrovnikban jelent meg több ízben: 1808-ban, 1828-ban, 1848-ban és 1850-ben. 

Appendini nyelvtana a második olyan nyelvtan, amelyet nem horvát nemzetiségű ember 

írt, ugyanis Appendini olasz származású volt565. Hosszú tanári munkásságának nagy részét 

Dubrovnikban töltötte. Grammatikájának nyelvi anyagát a gazdag dubrovniki irodalom 

nyelvéből vette, amit maga a szerző il dialetto Dalmato-Bosnesenak566 nevez. Ez a cím a 

már említett boszniai ferencesek nyelvi hatására utal. 

Appendini nyelvtana a francia nagykövet kérésére készült. Ez a nyelvtan abból a 

célból készült, hogy az idegen nyelvűek könnyebben és gyorsabban tanulják meg a horvát 

nyelvet. Olasz nyelven írta, kontrasztív módon. Appendini nem nyújt sok eredeti 

nyelvészeti megoldást, de számunkra mégis érdekes a nyelvtana, mert a horvát nyelvet a 

„közös szláv nyelv” egyik dialektusának tartja, úgy mint a lengyelt, a csehet és az oroszt. 

Annak ellenére, hogy ezt az elmélet ugyanilyen felosztással, Kollarnál és Babukićnál is 

megjelent, a kortárs nyelvészek, akik közül leghíresebb Dobrowsky volt, Appendini 

elméletét nevetségesnek és tudománytalannak tartották. Minden más tekintetben Appendini 

Della Bella művére alapozta saját művét: hasonló a bevezetője, ugyanazt a nyelvi anyagot 

dolgozta fel, és ugyanazokat a ragozási mintákat adta meg. Appendini is a dialektusok 

fölötti što-nyelvjárást standardizálja, elsősorban a dubrovniki je-ző što-nyelvjárást, 

miközben találhatunk i-zős példákat is a művében művében, mint például a vjetar „szél” és 

vitar „szél” kettős alak. A ragozott példák kiválasztásában Kašić hatása figyelhető meg.  

A névszóragozási mintákban is követi Della Bellat, ezáltal Kašićot is: egyes 

számban hat esetet adott meg, többes számban pedig hetet. Az ablativus fontos része a 

névszóragozási rendszerének, a többes számot pedig egy hetedik esettel egészítette ki. Az 

általa megadott igei rendszerben coniunctivusszal is találkozunk úgy, mint Kašićnál is. 

Appendini nyelvtana az illír mozgalom hajnalán született. Az illírek jól ismerték és 

nagyon dicsérték. Ennek az volt az oka, hogy Appendini a dubrovniki je-zős što-

nyelvjárásra alapozta művét, ami jól beillett az illíreknek az egységes horvát nyelv 

standardizációjáról szóló elképzelésében is.  

                                                 
563 Appendini 1808 
564 „Az illír nyelv nyelvtana” 
565 Nyolcvan évvel Appendini előtt Della Bella (olasz származású nyelvész) műve volt az első.  
566 Dalmát–bosnyák dialektusnak mondja a dubrovniki és a boszniai ferencesek által használt je-zős što- 
nyelvjárást a közös irodalmi és nyelvi alapja miatt.  
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Šime Starčević567 írta a Nova ricsoslovnica iliricska vojnicskoj mladosti krajicsnoj 

poklonjena trudom i nastojanjem Shime Starcsevicsa xupnika od Novoga u Lici568 (a 

továbbiakban Ricsoslovnica) című művet, amelyet Triestben adott ki 1812-ben. Hasonmás 

kiadásba 2002-ben Zágrábban jelent meg. Ez az első horvát nyelvtan, amit horvátul írtak, 

ezért annál nagyobb az értéke.   

Starčević saját nyelvtanát Appendini nyelvtanának megjelenése után négy évvel 

írta. Az ő nyelvtana is megrendelésre készült, ugyanis Marmont francia nagykövet olyan 

nyelvpolitikát támogatott, amely szerint az általános iskolákban a horvát legyen az oktatás 

nyelve, a középiskolában pedig az olasz vagy a francia.  

A Ricsoslovnicában nemcsak a szófajokat és azok változásait tárgyalja, hanem 

közmondásokat is közöl, valamint különböző levelezési mintákat is találunk benne. 

Starčević azt gondolta569, hogy a dubrovniki nyelvjárásban írt könyvek nem tetszenek a 

bosnyákoknak, a szlavónoknak, a tengermellékieknek és a „horvátoknak”570, nemcsak a 

nyelv miatt, hanem a bennük használt írásrendszer miatt is. A nyelvváltozat, amelyen 

nyelvtanát írta, az i-ző što-nyelvjárás, amely a mai standard horvát nyelv alapja. Nem 

használ kettős alakokat, mint ahogy ezt Reljkovićnál gyakran láttuk, holott ő maga mondja, 

hogy Reljković nyelvtanára alapozta a sajátját. Starčević nem vetette el teljesen azt, amit a 

dubrovniki grammatikusok javasoltak, hanem csak olyan nyelvi elemeket mellőzött, 

amelyek tipikusan a dubrovniki nyelv jellemzői. Egyedüli terve a dialektusok fölötti što-

horvát egységes illír  nyelvtan elkészítése volt.  

A hangsúllyal kapcsolatban óriási érdeme a négy-hangsúlyos rendszer felismerése, 

mely a mai standard horvát nyelvben is ilyen módon szerepel571. Starčević nyelvészeti 

munkája rendkívül értékesnek bizonyult a horvát grammatikográfia történetében, melynek 

bizonyítékául az is szolgál, hogy többek között Trubeckoj is idézte műveiben572.  

Az esetrendszert szimmetrikus módon ismerteti. Hat esetről számol be egyes és 

többes számban. Nem használ külön neveket ezekre, hanem egyszerűen padanje/esésnek 

nevezi őket. Nem használ ablativust, de nincs locativusa sem, így a hatodik eset az 

instrumentalis lett. Hímnemben felismerte az élő/élettelen kategóriát, a különbségeket 

pedig az accusativus végződéssel magyarázza mondván, „hogy az élők esetében egyes szám 

                                                 
567 Starčević 1812 
568 „Az új illír nyelvtan a krainai ifjú katonáknak ajándékozva Starčević, Šime Likában való Novi papjának  
törekvésével és odaadásával” 
569 Ham 2006:53.p. 
570 A horvátokra és a Közép-Horvátország területén élő lakosságra gondol. 
571 Kašićtól kezdve három féle hangsúlyról írtak a grammatikusok: acut, gravis és cirkumflex. 
572 Ham 2005:54.p. 
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accusativusban olyan végződést használunk, amely megfelel az egyes genitivusnak, az 

élettelenre pedig nominativusi alakokat használunk.” 573  

Az élő-élettelen kategória leírása a horvát nyelvben fordulópontot jelentett a horvát 

grammatikográfiában. E kategória kiemelése kihatott a deklinációs rendszerre is. Egy ősi 

nyelvi kategória megőrzését láthatjuk benne, melyet a horvát nyelv különböző 

végződésekkel is jelöl, és ebben különbözik az indoeurópai nyelvek többségétől. 

Starčević nem használ kettős alakokat, ami a hagyományos horvát nyelvtanokban 

általános gyakorlat, s a horvát grammatikográfiából csak a XIX. századi standardizálási 

folyamattal tűnt el, majd újból visszatért az 1990-es évek elején Babić helyesírásával574. 

Ezzel Starčević nyelvészeti forradalmárnak bizonyult, mivel koránál modernebb 

megoldásokat nyújtott a horvát nyelv egységesítésére.  

Az igei rendszer leírásában az optativust és coniunctivust nem választja külön, 

ezzel is követi Reljković megoldásait. Ezt az új, egybeolvadt módot vezajuchi „kötőnek” 

nevezi, amit  magyarul kötőmódnak, illetve coniunctivusnak nevezünk.  

A nyelvtanában használt terminológiát illetően Starčević munkássága igen fontos. 

Ő végig horvát terminológiát használt, melyet nagyrészt ő maga hozott létre.   

Ignjat Alojzije Brlić 1833-ban adta ki művét Grammatik der illyrischen Sprache 

wie solche in Bosnien, Dalmazien, Slawonien, Serbien, Ragusa &c. dann von den Illyriern 

in Banat und Ungarn gesrpochen wird575 címen. Ennek második bővített kiadása 1842-ben 

jelent meg, 1850-ben pedig a Grammatik der illirische Sprache, wie solche in den 

südslawischen Ländern Serbien, Bosnien, Slavonien, Dalmatien, Kroatien und von den 

Illiriern und Serben in Ungarn und der Vojvodina gesprochen wird576
 jelent meg 

Zágrábban. 

A Brli ć-család két grammatikussal is büszkélkedhet, apával (Ignjat Alojzije Brlić) 

és fiával Andrija Torkvat Brlić. Mindketten az illír mozgalomban műkődő nyelvészek 

kortársai, de egyikük sem áll ki a zágrábi iskola mellett. Az apa, Ignjat, az illír mozgalom 

legnagyobb lendületében írja nyelvtanát, mely szerkezetével és a nyelvi anyag 

feldolgozására vonatkozó  módszereivel a régi horvát nyelvtanok közé sorolandó. Fia, 

Andrija, a horvát grammatikográfia első ismert vukovac (Vuk Karadžić követője). Ezzel 

                                                 
573 Ham 2006:54.p. 
574 Babić 1991. 
575„Az illír nyelvek nyelvtana, melyet Boszniában, Dalmáciában, Szlavóniában, Szerbiában, Rágusában 
használnak, valamint a bánáti és a magyar illírek beszélnek” 
576 „Az illír nyelv nyelvtana, mint amelyet a dél-szláv országokban Szerbia, Bosznia, Szlavónia, Dalmácia, 
Horvátország és a Magyarországon és Vajdaságban élő illírek és szerbek beszélnek” 
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Sanda Ham nem ért egyet577 Brlić nyelvtanában levő nyelvi anyag részletes vizsgálata 

alapján. Andrija Brlić a régi horvát nyelvtanok alapján készítette nyelvtanát, ezért a horvát 

nyelvi hagyományba sorolandó, és nem az új vukovci-féle kísérletezések közé.  

Brlić nyelvtana što-horvát nyelvtan. Bevezetőjében felsorolja azokat a 

nyelvtanírókat, akiknek munkáit felhasználta nyelvtanának írásához; mindegyikük što-

horvát nyelvtaníró: Della Bella, Relkovich, Lanosovich, Voltiggi, Appendini, 

Starcsevich578
.  

Brlić nyelvtana nem a régi horvát nyelvtanok szerint van szerkesztve, de a nyelvi 

anyag feldolgozási módszereiből ítélve legjobban Reljković és Lanosović munkáihoz 

hasonlít. A már megszokott részeken kívül - slovopis (írás), morfologija (alaktan), sintaksa 

(mondattan) - a mű végén egy szótár is található Najpotrebitije rycsi579 címszó alatt, mely 

nem ábécé sorrendben tartalmazza a szavakat, hanem egyszerűen csak fogalmakat sorol fel.  

Brlić a horvát nyelv hangsúlyozási rendszerének leírása kapcsán a régi 

grammatikusokat követi, mivel három hangsúlyról beszél. Sokan ebben a Száva menti 

regionális hangúlyozás hatását látják580, ezért dialektus - nyelvtannak tekintik.  

Ignjat Alojzije Brlić nyelvtanában először látunk olyan szimmetrikus deklinációs 

sémát, amely hét esetet sorol fel egyes és többes számban; ráadásul olyan nevekkel látta el 

ezeket, ahogyan ma is ismerjük a modern horvát nyelvtanokból. Ebből a ragozási rendből 

teljesen eltűnt az ablativus; a locativus (hetedik) és az instrumentalis (hatodik) már 

fordított sorrendben szerepel, ahogyan az ma is látható a grammatikákban. Ez a paradigma 

a horvátban Vuk Karadžić hatása, és nem Brlićé. 

Brlić nyelvtanának címében az illír jelző szerepel, de a mű szövegében már a 

szlavón jelzőt használja, ami nem azt jelenti, hogy regionális szlavón nyelvtant akart írni. 

Ebben a régi horvát nyelvtanok hagyományát követte, amelyekben gyakran a szlavón jelző 

annyit jelentett, mint az illír, azaz horvát.    

A szerbhorvát-horvátszerb nyelv létrehozása egy újabb korszakot jelentett a horvát 

grammatikográfiában és a nyelvtörténetben. Ebből a korszakból teljesen kimaradt Kašić 

neve és nyelvtanának megemlítése. Az ideológiai alapokra helyezett nyelvpolitika a 

katolikus szerzetes által írt nyelvtant teljesen kizárta. Ettől a korszaktól kezdve már nem 

beszélhetünk Kašić hatásáról a horvát grammatikográfiában, hanem csak Vuk Karadžić 

hatásáról. 

                                                 
577 Ham 2005:57–61.p. 
578 Eredeti helyesírásuk szerint közlöm. 
579 „A legfontosabb szavak” 
580 Ham 2005:58.p. 



149 
 

8 ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Disszertációmban a névszói kategóriákat mutattam be több szempont alapján úgy, hogy a 

első horvát, illetve magyar grammatikát elemeztem. Arra a kérdésre kerestem a választ, 

hogy miért éppen ilyen módon alakultak ki a nyelvtani kategóriák, ahogy ma ismerjük 

őket. Elsősorban nyelvtörténeti és nyelvfilozófiai szempontból vizsgáltam a névszói 

kategóriák változását a hagyományos grammatikákban, amit kiegészítettem modern 

nyelvészeti elemzésekkel is. A hagyományos nyelvtanokkal foglalkozó legfrisebb 

szakirodalomból választottam az általam alkalmazott kutatási metódust, amit klasszikus 

összehasonlító módszerrel is kiegészítettem: az első horvát és magyar nyelvtan anyagát 

elsősorban Thrax, Varro, Donatus és Priscianus műveivel vetettem össze; továbbá 

megvizsgáltam Melanchton, Alvarez, Dubois, Nebria és mások hagyományos, illetve 

modern nyelvtanait is. A téma jellegét és feldolgozási módját tekintve a dolgozatom új 

szemszögből mutatja be a már az ókorban ismert nyelvtani kategóriákat. A nyelvtani 

kategóriák vizsgálatakor olykor egyszerre kell alkalmazni a szinkrón és a diakrón 

módszereket, mivel véleményem szerint még mindig maradtak feltáratlan nyelvtörténeti 

kérdések a horvát és a magyar grammatikográfia kezdeteivel kapcsolatban, valamint a 

horvát-magyar összehasonlító nyelvészet területén is. Az európai nyelvtanírás kezdeti 

korszakaiban a szerzők a latin és az ógörög nyelvet használták műveik megírásához, ami 

tovább nehezíti a kutatási lehetőségeket és a módszerek kiválasztását; ez pedig azt 

eredményezi, hogy a hagyományos nyelvtanokat vizsgáló munkák csak nagyon kis 

számban születnek. A kutatási eredményeket tekintve a dolgozatom azt mutatja be, hogy 

miért előnyös a grammatikai kategóriák vizsgálatakor egyszerre alkalmazni a szinkrón és a 

diakrón kutatási módszereket; valamint ez a munka lehetőséget ad a további kutatásokra és 

nyelvészeti összehasonlításokra.  
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