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1. A téma ismertetése 

 

A hagyományos nyelvtanok által határozatlan determinánsoknak és névmásoknak nevezett elemek 

(déterminants et pronoms indéfinis) a többi újlatin nyelvhez hasonlóan a franciában sem alkotnak 

egységes és összefüggő rendszert, többnyire csak a jelentésük alapján sorolják őket azonos 

nyelvtani kategóriába: bizonyos információkat nyújtanak ugyan az általuk megjelölt személyek 

vagy dolgok létezéséről – vagy éppen nem létezéséről –, identitásáról és számosságáról, de nem 

jelölik ki őket pontosan.  

 

Az említett kategória tagjai alaktani és mondattani szempontból meglehetősen eltérő 

tulajdonságokkal rendelkeznek. Találunk például közöttük egyes vagy többes számú grammatikai 

elemeket, amelyek némelyike alakilag tartalmazza az un határozatlan névelőt (aucun, chacun, 

nesun, quelqu’un), valamint olyan, eredetileg lexikális jelentéssel bíró kifejezéseket, amelyek 

grammatikalizáció útján kerülnek a határozatlan kifejezések közé (beaucoup, personne, rien). A 

szóban forgó elemek a tekintetben is különbségeket mutatnak, hogy váltakoznak-e nemben és/vagy 

számban, vagy pedig egyalakúak: egyesek nemben és számban is igazodnak a főnévhez (nul, 

maint), mások csak nemben (divers) vagy csak számban (quelque) egyeztethetők, megint mások 

nem mutatnak alaktani váltakozást (rien). A determinánsok közül némelyik a de szócska 

segítségével kapcsolódik a főnévhez (például a határozószókból kialakult kvantorok, mint assez, 

beaucoup, tant), míg mások közvetlenül a módosított kifejezés előtt állnak (chaque).  

 

Ez a heterogenitás azt eredményezte, hogy sok nyelvtankönyv összefüggéstelen, a máshova be nem 

sorolható elemeket magában foglaló „lomtárként” írja le a határozatlan determinánsok és névmások 

csoportját, és kizárólag az elemek felsorolására szorítkozik. Az utóbbi években egyre több 

tanulmány foglalkozik azonban a határozatlan kifejezések kérdésével, és igyekszik leírni azok 

morfoszintaktikai tulajdonságait, valamint új, megbízhatóbb csoportosítást bevezetni, ami kiválóan 

jelzi, hogy a nyelvészek napjainkban növekvő érdeklődést mutatnak e grammatikai elemek iránt. 

Ugyanakkor, az említett tanulmányok többsége a mai francia nyelvvel foglalkozik, a határozatlan 

determinánsok és névmások változásával kapcsolatos diakrón vizsgálatok eddig háttérbe szorultak.  

 

A doktori értekezés célja, hogy ezt a hiányt részlegesen ugyan, de pótolja, és áttekintést nyújtson a 

mennyiséget kifejező határozatlan determinánsoknak és névmásoknak a XII. és a XV. század 

közötti használatáról. A középkorban ugyanis jelentős változások történtek, amelyek közelről 

érintették a tárgyalt kategóriát: különböző folyamatok eredményeként új elemek jelentek meg, már 

használatban lévő szavak új – akár az eredetivel ellentétes – jelentéseket vettek fel, és így adott 

esetben befolyást gyakoroltak más kifejezésekre, amelyeknek jelentése szintén módosulhatott, de 

arra is van példa, hogy az új szinonima megjelenése kiszorította a használatból a már 

meggyökeresedett elemet. Az ilyen változási folyamatok zömének kezdete vagy lefolyása az ó- és 

középfrancia időszakra tehető. 

 

A dolgozat fő törekvése tehát ennek, a határozatlan névmások és determinánsok szempontjából 

kritikus időszaknak a vizsgálata. Elsősorban arra keressük a választ, hogy ezek a nyelvtani elemek 

milyen szintaktikai és szemantikai tulajdonságokkal rendelkeznek az ó- és középfrancia nyelvben, 

valamint hogy milyen változások figyelhetők meg a vizsgált időszak folyamán. Ezt követően 

megkíséreljük a változásokat egy általánosabb keretbe helyezni, és megragadni azokat a 

tendenciákat, amelyek a rendszerszintű változások mögött meghúzódtak, és ily módon valamilyen 

mértékben meghatározták a francia nyelv fejlődésének irányát. 

 

2. Módszerek 

 

A dolgozat elkészítéséhez természetesen számba kellett venni a téma szempontjából releváns 

szakirodalmat, azaz egyrészt a történeti nyelvtanokat és egyéb nyelvtörténeti munkákat, másrészt a 
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főnévi determinációval, a névmási referenciával, a kvantifikációval, a grammatikalizálódással és a 

nyelvi változással kapcsolatos elméleti jellegű tanulmányokat (a felhasznált tanulmányok rövidített 

bibliográfiája a 10. oldalon szerepel).  

 

Az önálló kutatás emellett egy 27 irodalmi műből álló – a XII. és a XV. század közötti időszakot 

felölelő – korpusz részletes elemzésén alapul. A szövegek kiválasztására oly módon került sor, 

hogy a korpusz földrajzi és dialektális szempontból is reprezentatív legyen: olyan művek 

szerepelnek ezért benne, amelyek a mai Észak-Franciaországnak megfelelő terület különböző 

régióit és regionális nyelvjárásait képviselik. Emellett külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a 

korpuszban helyet kapjanak a főbb irodalmi műfajok, így az egyaránt tartalmaz prózai és verses 

szövegeket, valamint drámai műveket (a feldolgozott művek teljes listája a 9. oldalon található).  

 

3. A dolgozat tárgyát képező elemek szerveződése 

 

Az első feladat a vizsgálni kívánt elemek körének pontos meghatározása, valamint a kategória belső 

szervezettségének feltárása volt. Ehhez nagyban hozzájárult a XX. század során írt francia leíró és 

történeti nyelvtanok áttekintése. 

 

Ennek során megállapíthattuk, hogy a különböző nyelvtanok jelentős mértékben eltérnek egymástól 

a tekintetben, hogy mely nyelvtani elemeket sorolják a határozatlan determinánsok és névmások 

közé. Megfigyelhető az is, hogy számos nyelvész elveti azt a kezdetben meglehetősen elterjedt – de 

némileg leegyszerűsítő és megtévesztő – elképzelést, amely a határozatlan kifejezések csoportját a 

máshova nehezen besorolható elemek gyűjtőhelyének tekinti, és igyekszik kielégítőbb módon 

számot adni a determinánsok és a hozzájuk kapcsolódó névmások rendszeréről. Bloomfield 

kutatásai nyomán a kutatók kezdetben formális alapon gondolták újra a főnevet kísérő nyelvtani 

kifejezések rendszerét, aminek során a kommutáció (paradigmatikus szempont), a kombináció 

(szintagmatikus szempont) és a disztribúció (az elemek egymáshoz viszonyított helye) igen fontos 

szerepet kapott
1
. Mindazonáltal a szerzők sokszor egymástól egészen eltérő eredményekre jutnak, 

az említett eljárások alkalmazása pedig az osztályok és alosztályok sokszorozódásához vezet 

anélkül, hogy morfológiai szempontból azonos tulajdonságokkal rendelkező elemeket magukban 

foglaló, egységes kategóriákat hoznának létre. A közelmúltban született művek
2
 ezért ismét új 

megközelítést vezettek be, amelyben a határozatlan determinánsok és névmások jelentéstani 

tulajdonságai kerültek előtérbe, és amely a mennyiségjelölő és a minőségjelölő elemek 

különválasztásához vezetett (kvantifikáció–karakterizáció), bizonyos esetekben fenntartva 

ugyanakkor egy átmeneti csoportot, amelybe a mennyiséget és tulajdonságot egyaránt jelölő szavak 

kerültek. Marchello-Nizia (1997 : 181) a következőképpen definiálja a határozatlan kifejezéseket: 

„A határozatlan determinánsok és névmások közé sorolt elemek jelentős mértékben különböznek 

egymástól, mégis közös bennük, hogy több dologgal kapcsolatban is hordoznak információt (vagy 

éppen jelölik az információ hiányát): létezés (amit tagadhatnak, de lehetségesként vagy valósként is 

beállíthatnak), mennyiség (ami lehet zéró vagy pozitív, ez utóbbi esetben a határozatlan kifejezések 

azt jelölik, hogy egy elemről, több elemről, vagy egy halmaz összes eleméről van-e szó), identitás 

(ami ismeretlenségénél vagy közömbösségénél fogva lehet határozatlan, de egy ismert elemhez 

képest mért hasonlóság vagy különbözőség alapján lehet határozott is).” (fordítás tőlünk) 

 

Mivel a formális tulajdonságokon nyugvó osztályozás megbízhatósága erősen megkérdőjelezhető, a 

dolgozat fő vonalaiban az Arrivé, Gadet és Galmiche (1986), valamint Marchello-Nizia (1997) által 

javasolt – alapvetően a jelentést figyelembe vevő – felosztást követi. A vizsgálat középpontjában 

tehát az ó- és középfrancia nyelv mennyiséget kifejező határozatlan determinánsai és névmásai 

állnak, amelyeknek rendszere a következőképpen foglalható össze: 

 

                                                
1  Az említett elvek megjelennek például Wagner és Pinchon (1962), Buyssens (1975) és Martinet (1979) munkájában. 
2 Például Arrivé, Gadet és Galmiche (1986), Marchello-Nizia (1997), Buridant (2000), valamint Wilmet (2007). 
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Az ó- és középfrancia nyelv mennyiséget kifejező határozatlan determinánsai és névmásai 

Zéró mennyiség Unicitás / Egzisztencia Pluralitás Univerzalitás 

Determináns Névmás Determináns Névmás Determináns Névmás Determináns Névmás 

aucun 

nesun 

nul 

quelque 

âme 

aucun 

chose 

homme 

neient 

nesun 

nul 

personne 

rien 

aucun 

certain 

nul 

quelque 

âme 

aucun 

chose 

homme 

nul 

quelqu’un 

personne 

rien 

 

assez 

aucuns 

beaucoup 

certains 

divers 

foison 

maint 

moult 

nombre 

peu 
petit 

plusieurs 

quantité 

quelques 

tant 

trop 

assez 

aucuns 

beaucoup 

foison 

la plupart 

maint 

moult 

peu 

plusieurs 

tant 
trop 

 

chascun 

chasque 

tout 

chascun 

tout 

 

 

4. A dolgozat felépítése 

 

A dolgozat a fenti táblázatnak megfelelően négy fő fejezetben tárgyalja az ó- és középfrancia nyelv 

határozatlan mennyiségkifejezésének különböző aspektusait. 

 

Az első fejezet a zéró mennyiséget, a létezés tagadását kifejező határozatlan determinánsokkal és 

névmásokkal foglalkozik. Ebben az értelemben a nul a leggyakrabban használt kifejezés, amely 

egyaránt lehet determináns és névmás. Eredetét tekintve a latin nullus, -a, -um leszármazottja, 

középkori használata azonban nagyban különbözik mind a latinban megszokottól, mind pedig a mai 

franciában ismerttől. Annak ellenére, hogy eredetileg önmagában is képes volt a tagadás 

kifejezésére, a XII. századtól kezdődően rendszeresen a ne tagadószó kíséretében szerepel a tagadó 

mondatokban, ami közvetlenül jelzi, hogy ebben az időszakban egyes pozitív jelentésű kifejezések 

egyre gyakrabban jelennek meg tagadó értelemben. Az (1) példamondat által illusztrált – a nul 

határozatlan kifejezést és a ne tagadószócskát egyaránt tartalmazó – mondattípus az első francia 

nyelvű szövegektől kezdve jelen van, sőt gyakori, míg a régi, ne nélküli szerkezetet tartalmazó 

mondatok (amelyekben a nul önmagában is tagadó jelentéssel szerepel, mint a (2) mondatban) 

rendkívül ritkák: 

 
 (1) N'en recrerrai pur nul hume mortel; (Roland, 3908) 

 (2) Chasteté a telle proprieté que elle rent la personne en qui elle est et demeure, agreable 
 devant Dieu, sans laquelle nul lui pourroit plaire. (3 vertus, p. 216) 

 

További különbség, hogy a modern franciától eltérően a determinánsi nul főnévhez képest elfoglalt 

helye nem meghatározó tényező a szó nyelvtani funkciója szempontjából: állhat a főnév előtt és 

mögött is anélkül, hogy ez utóbbi esetben melléknévi funkciót kapna. Mindamellett úgy tűnik, hogy 

a nul melléknévi használata még nem volt elterjedt a középkori nyelvben. 

 

Nul névmásként is igen gyakori mint a zéró mennyiség kifejezője. Általában személyekre utal, de 

anaforikus használata esetén előfordul, hogy élettelenekre vonatkozik. 

 

A XII. századtól kezdődően megjelennek a nul konkurensei, amelyek általában olyan, eredetileg 

pozitív jelentéssel rendelkező alakok, amelyek fokozatosan tagadó értelmet is felvesznek, végül 

teljes értékű negatív elemekké válnak. Ilyen például a kezdetben ’egy’, ’bizonyos’ jelentésű aucun, 

amely egyre gyakrabban fordul elő tagadó, vagy legalábbis kételyt, negatív irányultságú 
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feltételességet kifejező mondatokban, ahol egyelőre inkább erős határozatlanságot fejez ki, mint 

tagadást, de ezek – a ne szócskát szintén tartalmazó – mondatok már az aucun tagadószóvá 

válásának első lépését jelentik. Aucun determinánsként (3) és névmásként (4) is megjelenik, és a 

XV. századig elsősorban határozatlanságot fejez ki, bár a vizsgált időszak alatt folyamatosan nő 

azoknak a szerkezeteknek a gyakorisága, amelyekben a ne tagadószóval együtt jelenik meg. 

 
 (3) je ne puis encourir crime aucun ne deshonneur, (ibid., CXIX, 427) 

(4) Cil chevalier a quant atandent, 

  Que des rens ne s'an part aucuns? (Cligès, 4602) 

 

A nul névmásként elsősorban olyan főnévi eredetű elemekkel kerül versenybe, amelyek egyre 

gyakrabban jelennek meg tagadó szerkezetekben. Ily módon az általában valamely tárgyat vagy 

személyt jelölő rien és personne
3
 (melyek a latin rem ’dolog’, illetve personam ’személy’ szavakból 

eredeztethetők) a tanulmányozott korszak kezdetétől fogva megjelenhetnek a zéró mennyiség 

kifejezőjeként, ugyanakkor csak a XVII. században válnak igazi negatív értelmű névmássá, amit jól 

jelez, hogy egy ideig még egyeztetik hozzájuk a mellékneveket és a melléknévi igeneveket: 

 
 (5) N'est riens nee qui le deteingne (Cligès, 74) 

(6) N'y ot personne, qui ne fust 

  Occise de fer ou de fust. (Mutacion, 13279) 

 

Két másik főnév – az âme (személyekre vonatkoztatva) és a chose (tárgyak esetében) – szintén 

megfigyelhető ebben a szerepben, de ezek névmási használata jóval ritkább, és a középkor végén 

meg is szűnik. 

 

A második fejezet az egzisztenciális kvantifikációval, vagyis azokkal a kifejezésekkel foglalkozik, 

amelyek legalább egy személy vagy tárgy létezését lehetségesként mutatják be. A szóban forgó 

elemek közös vonása tehát az, hogy az általuk jelölt mennyiség nagyobb egynél vagy egyenlő 

eggyel (n≥1). Ezek a szavak vagy kijelentő, vagy az állító és a tagadó polaritás közötti 

jelentéstartalommal bíró mondatokban (feltételes mondatok, direkt vagy indirekt kérdések, 

hasonlító szerkezetek, sans, sans que, avant, avant que által bevezetett tagmondatok stb.) fordulnak 

elő, amelyek – Martin és Wilmet (1980 : 31) kifejezésével élve – ún. „situation forclusive” (negatív 

és pozitív aspektust egyaránt magán viselő szemantikai sík) megvalósítására képesek. Ebben a 

fejezetben lényegében ugyanazokat az alakokat tanulmányozzuk, mint amelyeket már az első 

fejezetben is tárgyaltunk, de itt olyan szintaktikai környezetben vizsgáljuk őket, amelyben a 

jelentésük eltávolodik a tagadástól. A negatív és a pozitív polaritást elegyítő értelemben 

leggyakrabban használt elem az – eredetileg is ’egy’, ’bizonyos’ jelentéssel bíró – aucun, de a nul 

szintén viszonylag sűrűn előfordul: 

 
 (7) Alors sans plus actendre ne lever aucune chose dessur les tables… (Saintré, p. 280) 

(8) Li juges al chien demanda 

  se il nul testimoine en a. (Fables, IV, 9) 

 

Az ilyen típusú mondatokban a határozatlan kifejezések nem állítják, csupán feltételezik vagy 

lehetségesként kezelik egy személy vagy egy dolog létét. Ezek a mondatok tehát többségükben 

virtuális tartalmakat fejeznek ki. 

 

A nul és az aucun mellett találkozhatunk még a quelque-vel is, amely a vizsgált időszakban egy 

viszonylag új határozatlan determinánsnak számított: 

 

 

                                                
3 Rien a középkor végéig személyekre is vonatkozhat. 
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 (9) et lequel il envoya pour faire le guet et escouter a l'entour de sa maison pour veoir si 

 quelque larron y  viendroit. (CNN, LXXIII, 85) 

 

A nul főnévi eredetű konkurensei szintén megtalálhatók ezekben a szerkezetben, némelyek közülük 

még gyakoribbak is létezést feltételező használatban, mint a létezés tagadásának kifejezőjeként 

(personne): 

 
 (10) Est il personne ou monde qui osast dire et soustenir que je ne vous aye 

 tresloialment amee et servie de tout mon pouoir? (Saintré, p. 289) 

 (11) Savez i vos rien contredire? (Érec, 1746) 

 

Az állító és tagadó aspektust egyaránt magukon viselő mondatokban szereplő határozatlan 

kifejezések közül néhány megjelenhet egyértelműen állító mondatokban is. Ez különösen az aucun-

re, a quelque-re, a quelqu’un-re és a certain-re igaz. Az említett elemek e specifikus használatának 

vizsgálatára is ebben a fejezetben kerül sor. 

 

A harmadik fejezet azokra a determinánsokra és névmásokra összpontosít, amelyek több elem 

létezését állítják, ugyanakkor nem határozzák meg azok identitását. Az ide tartozó kvantorok egy 

adott halmazt vesznek alapul, amelyből kiválasztanak egy bizonyos mennyiségű elemet. 

 

A többességet jelölő határozatlan kifejezések két csoportra oszlanak. Van egyfelől a „tiszta” 

kvantorok csoportja, ahova azok az elemek tartoznak, amelyek kizárólag határozatlan 

mennyiségjelölőként funkcionálnak, másfelől az „alkalmi” kvantorok osztálya, amely olyan 

határozószókat és főneveket foglal magában, amelyek alkalmanként kisebb vagy nagyobb 

mennyiséget kifejező határozatlan determinánsi vagy névmási szerepben tűnnek fel. A 

mennyiségjelölés szempontjából az a közös a fenti két csoport tagjaiban, hogy az általuk jelölt 

entitások számossága kettő vagy annál nagyobb (n≥2). 

 

Az első csoport tagjai a következők: aucuns, plusieurs, maint, quelques, certains, divers, plupart. 

Ezeknek a mennyiségjelölőknek a többsége az adott halmaz nagysága mellett a kvantitással 

kapcsolatos egyéb szempontokat is kifejez. A több szótárban is (pl. Robert) egymás 

szinonimájaként megjelölt plusieurs és quelques például a beszélő nézőpontját tükrözi oly módon, 

hogy az előbbi jelentősként, egy adott elvárást meghaladóként mutatja be a kérdéses mennyiséget, 

míg a második jelentéktelenebbként, a beszélő elvárásától elmaradóként. A certains használata a 

jelölt kvantitástól függetlenül arra utal, hogy a beszélő pontosan tudja, az alaphalmaz mely 

elemeiről beszél, de valamilyen oknál fogva nem árulja el. A divers a többesség kifejezése mellett 

azt emeli ki, hogy a kijelölt halmaz elemei eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Végül a la plupart 

a kvantifikáció alapját képező halmaz és a kvantor által kijelölt részhalmaz viszonyát fejezi ki 

annak meghatározása által, hogy ez utóbbi az alaphalmaz elemeinek többségét tartalmazza. 

 

A második csoportba olyan határozószók és főnevek tartoznak, amelyek közvetlenül vagy a de 

prepozíció segítségével főnevekhez kapcsolódhatnak, és így a mennyiséget kifejező határozatlan 

determinánsokhoz hasonló funkciókat vehetnek fel, valamint egyre gyakrabban névmási szerepben 

is feltűnnek. Az alábbi elemek sorolhatók ide: peu, petit, assez, tant, trop, moult, beaucoup, foison, 

nombre, quantité. Ezeknek a kifejezéseknek az alkalmazása kevésbé függ a mondat argumentációs 

irányultságától, inkább magára a kijelölt mennyiségre koncentrálnak, és karakterizációs szerepet 

sem töltenek be. 

 

A középkori nyelvben – különösen az ófranciában – a peu, petit, assez, tant, trop és moult 

határozószók gyakran jelennek meg a TVX szerkezet tematikus pozíciójában, és így nem csak a 

főnévre, hanem a teljes igei csoportra vonatkozhatnak: 

 
 (12) Mult unt oüd e peines e ahans. (Roland, 267) 
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A franciának a TVX típusról az SVO típusra történő áttérését követően a determináns és a főnév 

szétválasztása sokkal ritkábbá válik (bár még a középfranciában is találunk rá példákat), a kvantor 

pedig egyre inkább a főnévi csoport elején foglal helyet. A de prepozíció mindeközben kötelező 

elemmé lép elő a determinánsi szerepű határozószó és a főnév között: 

 
(13) Pur sa pruësce iert mut amez 

E de muz princes honurez. (Milun, 19) 

 (14) et a madame la reïne mande il ausi moult de saluz. (Mort Artu, p. 47) 

 

A fenti kifejezések a moult kivételével a modern franciában is megtalálhatók, bár egyes esetekben 

más jelentéssel: a plusieurs és az assez például elveszítette azt a képességét, hogy nagy 

mennyiségre utaljon, a trop értelme pedig a túlzás kifejezésére korlátozódott.  

 

A negyedik fejezet a totalitást kifejező mennyiségjelölők használatát írja le. Ebbe a csoportba az ó- 

és középfrancia nyelv mindössze három eleme tartozik: tout, chascun és chasque. Mindazonáltal a 

chasque ebben az időben még nem számít igazán a rendszer részének, csak elvétve fordul elő a 

vizsgálatunk tárgyát képező négy évszázad szövegeiben. Az említett morfémák – és különösen a 

tout – igen sokféle jelentéstartalom kifejezésére alkalmasak, valamint nagyon eltérő mondattani 

környezetekben jelenhetnek meg. A tout determinánsként és névmásként, egyes számban és többes 

számban is használatos, determinánsi szerepben kapcsolódhat hozzá határozott vagy határozatlan 

névmás, birtokos vagy mutató determináns, de közvetlenül is csatlakozhat a főnévhez. A chascun 

ebben az időben még szintén lehet determináns is és névmás is, de néha az elvonás eredményeként 

született chasque is felbukkan determinánsként. 

 

A totalitást jelölő szavak szokatlan tulajdonságokat mutatnak a többi határozatlan kifejezéshez 

képest: a tout kombinálódik egyes határozott determinánsokkal, továbbá a tout és a chasque 

(chascun) által bevezetett főnévi csoportok nem szerepelhetnek személytelen szerkezetben. Ezek a 

mennyiségjelölők nem egy alaphalmazból választanak ki bizonyos számú elemet, hanem egy adott 

halmaz egészére utalnak, kollektív vagy disztributív módon. A kiválasztás hiányát az is jelzi, hogy 

az említett főnévi csoportokra nem lehet az en névmással visszautalni, pronominalizációjuk esetén 

csak a le/la/les használható: Je la mange toute. / Je les connais tous. / Je les ai lus chacun. 

 

A tous és a chasque (chascun) között az a fő szemantikai különbség, hogy míg a tous úgy jelöli egy 

bizonyos csoport elemeinek összességét, hogy eközben az elemek hasonlóságára, a csoport 

homogeneitására helyezi a hangsúlyt (ez magyarázza, hogy a chascun-nel szemben a tous állhat 

megszámlálhatatlan dolgokat jelölő főnevek mellett is), addig a chascun disztributívan, azaz 

egyenként veszi számba az adott elemeket, és a különbségeikre, az egyediségükre koncentrál. 

 

Totus – a tout latin etimonja – eredetileg valamely személy, tárgy vagy dolog teljességét, egészét 

fejezte ki (integralitás), azaz körülbelül az ’egész’, ’teljes’ értelemben volt használatos, később 

azonban átvette a latin omnis jelentéseit is, így a megszámlálható, számszerűsíthető dolgok 

összességének (kollektív vagy disztributív) jelölésére is alkalmassá vált, az omnis pedig eltűnt 

(legalábbis ami a francia nyelvet illeti). Az integralitás és az univerzalitás kifejezésének 

megkülönböztetése azonban lehetséges maradt, mivel a tout kezdettől fogva kombinálódhatott az 

egyes és a többes számú névelővel. Ily módon a tout + egyes számú determináns + főnév a latin 

totus oszthatatlan egységre utaló jelentését viszi tovább, míg a tous/toutes + többes számú 

determináns + főnév szerkezet a korábban az omnis által jelölt univerzalitás kifejezőjévé válik. 

 

A tout mint determináns középkori és modern használata között az a legszembetűnőbb különbség, 

hogy a XII. és a XV. század között viszonylag gyakran kapcsolódhatott közvetlenül a főnévhez. Így 

az általunk vizsgált szövegekben a tout + főnév, valamint a tout + determináns + főnév típusú 

szerkezetek majdnem egyforma gyakorisággal szerepelnek.  
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A középkori nyelvben a chascun egy adott csoport elemeit külön-külön számba vevő disztributív 

determináns és névmás is lehetett. A determinánsi használat a vizsgált időszak egészét jellemzi, 

jóllehet a gyakorisága érzékelhetően csökken a XIII. és a XV. század között. Ugyanakkor a 

chasque-nak a rendszerbe való beépülése még alig figyelhető meg ezeken a szövegeken. 

 

Annak ellenére, hogy a chascun mindig egyes számban áll, olyan helyzetekre utal, amelyekben 

szükségszerűen több személy vagy dolog vesz részt, és mivel az adott csoport elemeit kimerítő 

módon, kivételt nem engedve veszi számba, a többesség fogalma mindenképpen összekapcsolódik 

az individualitás kifejezésével. Ez a magyarázata annak, hogy a chascun környezetében megjelenő 

nyelvtani elemek (igék, névmások) nem csak egyes, de többes számba is kerülhetnek attól függően, 

hogy a szerző/beszélő logikailag vagy nyelvtanilag egyezteti őket. 

 

A chascun a francia nyelv klasszikus korszakában elveszíti azt a képességét, hogy determinánsi 

szerepet töltsön be, helyét ebben a használatban az elvonással keletkezett chasque veszi át. 

 

5. Következtetések 
 

Az ó- és középfrancia nyelv mennyiséget kifejező határozatlan determinánsainak és névmásainak 

áttekintése véleményünk szerint a francia nyelv XII. és XV. század közötti fejlődésének több fontos 

aspektusára rávilágít: 

 

– A latinból a franciába való átmenet során a mennyiséget jelölő kifejezések jelentős része 

eltűnt a használatból (nemo, nihil, nonnulli, omnis stb.), ugyanakkor a nyelv igyekszik 

kompenzálni ezt a veszteséget, ami egy igen jelentős lexikológiai megújulást eredményez. 

Ennek a megújulásnak az eszközei az alábbiak: összetétel (aliquis + unus = aucun), képzés 

(certus > *certanus, plus > *plusiori), egy latin és egy idegen eredetű szó keresztezése 

(quisqueunus + κατα = chascuns), kölcsönzés (maint), jelentéstágulás (az aucun egyre 

gyakrabban jelenik meg tagadó mondatokban, a totus átveszi az omnis jelentését), 

kategóriaváltás/grammatikalizáció (egyes határozószók és főnevek kisebb vagy nagyobb 

mennyiséget kifejező determinánsként kezdenek funkcionálni: beaucoup, persone, rien stb.). 

A középkori franciában ugyanakkor találunk olyan latin eredetű elemeket is, amelyek 

megőrizték eredeti értelmüket: multi, nullus, tanti megtalálható a vizsgált szövegekben. 

 

– A határozatlan mennyiségjelölők száma jelentősen megnő a vizsgálatunk tárgyát képező 

négy évszázadban, így a középfranciában valamivel több határozatlan kvantort találunk, 

mint az ófranciában. A XIV. és a XV. század során született szövegek arról tanúskodnak, 

hogy a paradigma számos új – vagy adott esetben egy ideje már használt, de határozatlan 

determinánsként vagy névmásként még nem meggyökeresedett – elemmel gazdagodik 

ebben az időben: certains, quelque, quelqu’un, quelque chose, personne, rien stb. a 

középfrancia időszakban válik véglegesen a rendszer elemévé. 

 

– A vizsgált időszak folyamán a francia nyelv igyekszik enyhíteni az olyan, több nyelvtani 

kategóriába is tartozó morfémák funkcionális terhén, mint a nul, amely determinánsként és 

névmásként a zéró és az egzisztenciális kvantifikáció kifejezője is volt egyben, de 

melléknévi funkciókat is ellátott. A petit szintén a középkori francia nyelv ilyen polivalens 

elemei közé tartozik, mivel nem csak melléknév lehetett, hanem kis mennyiségre utaló 

határozatlan kifejezés, valamint alacsony fokot vagy mértéket jelölő határozószó is, és 

ezáltal módosíthatott főneveket, igéket, mellékneveket és határozószókat. A nul és a petit 

fejlődésében az a közös, hogy a nyelv igyekszik elkülöníteni egyfelől a mennyiségkifejezői 

és a fok- vagy mértékhatározói szerepet, másfelől a melléknévi funkciót, aminek 

eredményeként a két említett elem egyetlen nyelvtani kategória képviselőjévé válik, és csak 
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a melléknévi használatuk marad fenn. Mennyiségjelölői szerepüket más morfémák veszik 

át: a nul helyébe az aucun, a personne és a rien lép, a petit-t pedig a peu váltja fel. 

 

– Egyes határozatlan kifejezések névmásként és determinánsként is használatosak, míg mások 

csak determinánsi vagy csak névmási szerepben jelenhetnek meg. A latinból örökölt elemek 

többnyire az első csoporthoz tartoznak, azaz aucun, moult, nul, plusieurs, tant, tous 

determináns és névmás is lehet, a határozatlan mennyiségjelölők paradigmájába újonnan 

beépült elemek – mint âme, chose, personne, rien – viszont csak névmások lehetnek. Ez 

alapján azt feltételezhetjük, hogy a francia az adott időszakban a determinánsi és a névmási 

funkció világosabb megkülönböztetésére törekszik, amit más jelenségek is alátámasztani 

látszanak. Így például amikor a nul mint határozatlan mennyiségjelölő kimegy a 

használatból, nem egy kifejezés lép a helyébe, hanem három: önálló (generikus vagy par 

défaut) névmásként a főnévi eredetű rien és personne váltja fel, determinánsként és 

anaforikus vagy deiktikus névmásként pedig az aucun. A determinánsi és a névmási funkció 

különválasztása a chascun/chasque esetében is megfigyelhető. Ahogy említettük, egy ideig a 

chascun volt az egyetlen használatban lévő forma, amely determinánsi és névmási 

funkciókat is ellátott, majd a – quelques / quelques-uns megkülönböztetés mintájára – 

megjelenik a chasque, amely átveszi az előbbi determinánsi szerepét. 

 

– A nyelv ezzel párhuzamosan igyekszik különválasztani egyfelől az élőket, másfelől a nem 

élőket – pontosabban egyfelől a személyeket, másfelől a nem személyeket – jelölő 

kifejezéseket: ezáltal az ófrancia szövegekben még gyakran személyekre vonatkozó rien 

használata egyre inkább az élettelenekre korlátozódik, miközben megjelenik a personne és a 

quelqu’un, amelyek viszont kizárólag személyekre utalhatnak. Az élettelenekre használt 

quelque chose elterjedése szintén a személyeket és az életteleneket jelölő kifejezések 

megkülönböztetését illusztrálja. 

 

– A mennyiségjelölő determinánsként és névmásként, valamint határozószóként is használatos 

moult eltűnése és helyettesítése egy újabb különbségtétel bevezetésére világít rá: a francia a 

vizsgált időszakban arra törekszik, hogy világosabb határvonalat húzzon az igék és főnevek 

módosítói, valamint a melléknevek és határozószók módosítói közé. A középkori 

szövegekben határozatlan kifejezésként és határozószóként is viszonylag gyakori moult a 

XIV. és a XV. század között kimegy a használatból, helyét pedig két elem, a beaucoup és a 

très veszi át. Az előbbi csak igék és főnevek mellett állhat, míg az utóbbi kizárólag 

melléknevek és határozószók módosítójaként használható. Meg kell jegyzenünk 

ugyanakkor, hogy a középkori moult-tal teljesen megegyező tulajdonságokkal rendelkező 

peu a mai franciáig fennmaradt anélkül, hogy bármely funkcióját elveszítette volna.  

 

– Míg a modern franciában a határozatlan determinánsok szinte kivétel nélkül a főnévi csoport 

elején, a főnév előtt állnak, az ó- és középfranciában elég gyakori volt, hogy bizonyos 

determinánsok a főnév mögött jelentek meg: aucun, beaucoup, foison, maint, plusieurs, tout 

stb. a jelölt főnév előtt és után is szerepelhetett. A főnévi elemhez viszonyított 

elhelyezkedésnek ez a szabadsága még az olyan többjelentésű elemek esetében is 

megfigyelhető, mint a nul és a certain, amelyek posztpozícióban is megőrizhetik 

determinánsi funkciójukat. A középfrancia időszak végétől a melléknévi és a determinánsi 

használatot a kifejezés elhelyezkedése is egyértelműen megkülönbözteti egymástól: a nul és 

a certain a főnévi csoport elején csak determináns, míg a főnév mögött csak melléknév 

lehet. 

 

– A határozatlan kifejezések más elemekkel való kombinálhatóságát illetően megállapíthattuk, 

hogy a határozatlan mennyiségjelölők mindegyike szerepelhet egy szintagmában az autre-

ral, valamint hogy az ó- és középfrancia nyelvű szövegekben viszonylag sűrűn 



 9 

találkozhatunk a mai franciában ismeretlen kombinációkkal: az aucuns és a plusieurs előtt 

például megjelenhetett a többes számú határozott névelő (les aucuns, les plusieurs, ez utóbbi 

a la plupart szinonimájaként), valamint állhatott mögöttük birtokos determináns (aucun son, 

pusieurs ses); a plusieurs-höz emellett kapcsolódhatott a divers határozatlan kifejezés is 

(plusieurs divers), a chascun pedig determinánsként állhatott az un(e) határozatlan névelő 

mögött (un chascun/une chascune). 

 

A doktori dolgozat által megkezdett kutatómunka több irányban is folytatható. Tanulmányozni 

lehetne például a határozatlan kifejezések további fejlődését, valamint részletesebb vizsgálat alá 

lehetne vetni néhány, a disszertációban is vázolt nyelvi változást (a nul helyettesítése, egyes 

határozószók és főnevek grammatikalizációja stb.), továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy a fenti 

következtetésekben szereplő megállapítások egy szélesebb dimenziójú kutatáshoz – nevezetesen az 

újlatin nyelvek összevetéséhez – is megfelelő alapul szolgálhatnak. 
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