
A MAGYAR ÉS SPANYOL NÉVSZÓI RENDSZER 
KONTRASZTÍV ELEMZÉSE 

VI DA KATALIN intézeti tanársegéd 

Bár gondolataink, melyeket egymással közlünk, magasabb egységekben, 
mondatokba rendeződnek, az ismeretlent, amellyel első fokon szembetalálko-
zik az idegen nyelvet tanulni szándékozó: nyelvünk és beszédünk kisebb egysé-
gei, a nyelvi jelek, a szavak jelentik. 

A szófajok rendszere függvénye egy fölérendelt, magasabb fokú rend-
szernek, a mondatok rendszerének. Az egyes nyelvek szófajtípusai között a 
szófajok rendszerében lényeges eltérések vannak még rokon nyelvek között 
is. Beszédösszefüggésben, mondatbeli szerepük alapján vizsgálva őket mégis 
összevethetők, hiszen a szavak igazi jelentésüket itt töltik be. A következők-
ben a magyar és я spanyol nyelv névszóit ebből a szempontból szeretnénk 
megvizsgálni. 

1. A FŐNÉV 

Mind a spanyol, mind a magyar főnév a valóságban létező vagy csak az 
ember által kigondolt élőlény, élettelen tárgy vagy gondolati, elvont dolog je-
lölésére szolgáló szó, (könyv, libro - érzékszerveinkkel felfogható, valóság-
ban létező tárgy; gyűlölet, odio - csak gondolatilag létező állapot megneve-
zése). 

Jelentésük alapján is egyazon módon osztjuk fel a spanyol és magyar fő-
neveket: 

konkrét 

egyedi név 
anyagnév 
gyűjtőnév 

főnevek 1 

absztrakt 
(A spanyol leíró nyelvtani csoportosítás ide sorolja 
még az úgynevezett absztrakt gyűjtőneveket is: 
docena-tucat; docena-tíznyi, kb. tíz, centenar kb. 
száz) 

- határozatlan gvűitőnevek' рчптЛ, 
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Átmenetileg mindkét nyelvben betöltheti a mondatban más szófajta is a 
főnévi szerepet. A melléknévnek és az infinitívusnak névelő segítségével tör-
ténő főnevesítése a spanyol nyelv egyik legjellemzőbb vonása. 

Az első meglepő élménye a spanyol nyelvet beszélőknek a magyar tanu-
lás során az, hogy a magyar - a finnugor nyelvcsaládba tartozókhoz hason-
lóan - nem különböztet meg nemeket. 

A klasszikus latin három neméből a spanyolban alaktanilag csak kettő 
maradt meg, a hím- és a nőnem. A latin semlegesnem a neolatin nyelvek ki-
alakulásakor szinte teljesen eltűnt. A spanyol és a portugál igyekezett egyön-
tetű nembe sorolni a latin semlegesnemü főneveket. Az óspanyolban a nőnem-
be sorolás (la fantasma), ma inkább a hímnembe sorolás (el fantasma) a jel-
lemző. 

A két nem a spanyolban nemcsak a névelők megválasztásával különül el, 
hanem az esetek többségében (ott, ahol nem a természetes nem a meghatáro-
zó) a szóvégi hangok, illetve hangcsoportok is rendelkeznek nembe soroló 
funkcióval. (Általában az ̂ a., -ión, -dad, -tad és a -tud végződésű főnevek 
nőneműek.) 

Ez vizsgálódásunk szempontjából azért fontos, mert így a spanyol nyelv 
nem kényszerül a kötelező és állandó névelőhasználatra, mint például a fran-
cia. ahol a végződések tisztázatlansága miatt a névelők szerepe az, hogy a 
főnevek nemét előre közölje, jelezze. 

Egy igen jellegzetes módon a spanyol is használja a semlegesnemet, il-
letve a semleges névelőt. Már említettük, hogy névelők segítségével (mint a 
magyarban is) főnevesíthetünk mellékneveket; pl. 

el verde - a zöld (hímnemű vmi) 
la verde - a zöld (nőnemű vmi) 
la hun gar a - a magyar (nő) 
Az el, la hím- és nőnemű névelők mellett használhatjuk a lo semleges-

nemű névelőt is. Пз*епког szintén főnévi jelentést kap a melléknév, jelentése 
azonban árnyaltabb, gazdagabb lesz, tágabb értelmet njer, hiszen nem egy 
konkrét dologra vonatkozik már, hanem egy általános érzésre, mozzanatra, 
jelenségre. Magyarban a -ság, -ség denominális nomen képzővel alkotott el-
vont főnév a megfelelője: 

lo bueno - jóság 
Érdekes megfigyelni a következő két mondat jelentését: 

El más ridiculo de la reunión - Az összejövetel legkomikusabb férfi 
résztvevője 

lo más ridiculo de la reunión - Az összejövetel nevetséges volta, ko-
mikuma 

A főnevek a magyar és spanyol nyelvben egyaránt állhatnak egyes és többes 
számban. A többes számban álló spanyol főnevek többes számü hím- vagy nő-
nemű névelőt kívánnak maguk elé, a magyar névelőnek nincs többes száma: 

a tigris - a tigrisek el tigre - los tigres 
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2. A MELLÉKNÉV 

A melléknév főnevekkel megnevezhető élőlények, tárgyak, dolgok, fo-
galmak tulajdonságát jelöli. Tehát a melléknév értelmileg és alakilag vala-
mely főnév tartozéka, a statikus jellemző sajátság jelölője. (Szabó Dénes: 
A mai magyar nyelv. I. 1955. 14 1.) 

A melléknév a főnevekkel való szintaktikai kapcsolata szerint mindkét 
nyelvben lehet minőségjelző (a nagy ház - la casa grandé) vagy névszói állít-
mány, illetve névszói-igei állítmány névszói része (A ház nagy. - La casa es 
grandé). 

Értelmezői szerepe a spanyolban nincs. Leggyakoribb szerepe a minő-
ségjelzői. E funkciójában jellemző eltérések mutatkoznak a spanyol és a ma-
gyar nyelvben a nembeli egyeztetés, számbeli egyeztetés és a mondatbeli 
szórend tekintetében. 

A spanyol nyelvben a melléknevek természetesen nemben igazodnak a 
főnevJkhöz (csak n -hány kivétel van, az egyvo^ződésíí melléknevek, amelyek-
nek csak egy alakjuk van a hím- és nőnem számára). 

A spanyol azonban nemcsak nemben, számban is egyeztet. A magyar 
melléknév minőségjelzői szerepében nem toldalékolható, így természetesen a 
többes szám jelét sem kaphi tja meg (a magas ház - a magas házak). A ma-
gyarban a minőségjelzői melléknév morfológiailag lezárt egység. 

Külön, érdekes problémát vet fel a spanyol minőségjelző egyeztetése, 
amikor egy minőségjelző több főnévre vonatkozik. A számbeli egyeztetés te-
kintetében mai napig változó a nyelvhasználat, általában a köznyelvben a töb-
bes szám használata a gyakoribb (lengua у literatura espanolas)» az irodal-
mi nyelvben inkább az utolsó főnévvel való nembeli egyeztetés az általános 
(lengua у literatura espanola). 

A magyarban ilyenkor egyes számot használunk (spanyol nyelv és iro-
dalom). 

A minőségjelző helye a mondatban 

A minőségjelző a magyarban megelőzi a jelzett szót. A jelző és a jelzett szó 
között nem áll más szó (csak erős kiemelés esetén a határozatlan névelő: os-
toba egy helyzet). Halmozott főnévi jelzők után is egyes számú a jelzett szó: 
(a Tóth és a Horváth fiú járt nálunk). 

A spanyol mint neolatin nyelv a jelzett szó mögé teszi a minőségjelzős 
melléknevet, de bizonyos szabadsággal kezeli ezt a törvényt; a főnév elé is 
helyezhetjük a melléknevet. Ily módon: - vagy felhívjuk a figyelmet annak mi-
nőségére, kiemeljük valamilyen tulajdonságát: 

bonita casa - igen szép ház 
linda muchacha - nagyon csinos lány 

vagy kissé költői, szubjektív, személyes jegyet adunk a szó eredeti jelentésé-
nek: 
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un viejo jardín - egy öreg kert 
un jardín viejo - egy régi kert 
Ebben az utóbbi példában megfigyelhetjük, hogy ugyanannak a mellék-

névnek, ugyanannak a szónak a jelentését módosítja a szórend. A magyar nyelv-
ben ilyen fordulattal nem tudunk élni, más szót kell keresnünk, vagy csak a 
mondat érzelmi hanglejtése, illetve a kontextus segíthet a megértésben. Két-
ségek között azért a magyar nyelv sem hagy minket, mert bár a nagy ember 
jelenthet magas embert és kiemelkedő egyéniséget is, az előbb említett esz-
közök segítségével mindig tudjuk, melyikről van szó. A spanyol viszont él 
ezzel a nagyszerű lehetőséggel: 

hombre grandé - magas férfi 
hombre gran - nagy ember 
Leggyakrabban a következő melléknevek változtatják jelentésüket szó-

r end jük tő l függően: cierto (bizonyos, biztos); pobre (sajnálatra méltó, sze-
gény); simple (buta, egyszerű); triste (alázatos, szomorú); nuevo (most ve-
szik használatba, ezért új, vagy új, mert most készült el). 

A főneve mögé helyezett melléknév specializálja, a többivel szembehe-
lyezi a jelzett szót: 

el caballo blanco (a fehér ló) - el cabíillo negro (a fekete ló) 

A névszói állítmány 

A spanyolban a névszói állítmány szórendje megegyezik a minőségielzős mel-
léknévvel. csak a létige, a kopula megfelelő formája ékelődik közéjük: 

El caballo es blanco. - A ló fehér. 
A magyar tanulása során ezek az egyeztetés- és szórendbeli eltérések, 

illetve látszólagos egybevágások problémaként jelentkeznek. 
A spanyol anyanyelvű diák nehezen tanulja meg, hogy a magyar nyelv-

ben a jelző és a jelzett szó sorrendje fordított az ő nyelvéhez képest. Ezután 
kerül szembe a magyar nyelv névszói állítmánvt tartalmazó mondataival. 
A ló fehér mondatban a szórend megegyezik a spanyol minőségjelzős szerke-
zettel. A zavar oka, hogy nyelvünkben a kijelentő mód jelen idejében 3 sze-
méhrű alanyra vonatkoztatva a névszói igei állítmánvban az igei rész 0 fokon 
szerepel: A ló fehér, A lovak fehérek. Vagyis igei segítség nélkül fűződik 
mondattá az alany és az állítmány, amely ebben az esetben melléknév. 

A neolatin nyelvekben viszont egy létezést kifejező ige egyes vagy töb-
bes számú 3. személyü alakja tölti be ezt a funkciót. A spanyolban a ser, il-
letve az estar ige a kupula ebben az esetben, és ezek semmi új mozzanatot 
nem adnak a mondat jelentéséhez, hiszen szerepük csupán formai, mindössze 
a mondat két fő részének összekapcsolására korlátozódik. Ritkán a spanyol-
ban is elmaradhatnak, például közmondásokban: El mejor camino, el recto. -
A legjobb út az egyenes; vagy erős érzelmi töltéssel rendelkező kérdő és fel-
kiáltó mondatokban, ahol az idő problémája fölé rendeződnek az öröm, cso-
dálkozás és egyéb érzelem megnyilvánulásai: !Qué tonto! - Milyen buta! ?Tu 
amigo suvo? - A te barátod? 
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Tehát a magyar névszói állítmány szórendje fordított a magyar minő-
ségjelzős állítmányéval és a kijelentő mód jelen idejében igei segítség nélkül 
alkotjuk a mondatokat. 

A magyar nyelv tanítása során két dologra kell különös figyelmet fordí-
tanunk: 

1. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az olyan szerkezetek, minta 
kék toll, a fekete tábla nem mondatok, a mondatoknak csak egy szerkezetét 
képezik. Éppen a mondatok legfontosabb része hiányzik belőlük, amit közölni 
akarunk a kék tollrcl és a fekete tábláról. Az olyan mondatok viszont, mint 
A toll kék.; A tábla fekete.; már befejezett egészként mutatkoznak, hiszen 
az, amit közölni szeretnénk, nem más, mint a toll, illetve a tábla szine. 
A magyar nyelv ezt a különbséget jelen időben a szórend szigorú, kötelező 
megváltoztatásával jelzi. 

2. Említettük, hogy a magyar nyelv a spanyollal ellentétben nem egyez-
teti számban a minőségjelzőt jelzett szavával. A névszói állítmány egyezteté-
se azonban kötelező. 

A lovak fehérek. Ha más módban, időben beszélünk, akkor természete-
sen a névszói állítmány igei részét is egyeztetjük: A lovak fehérek voltak. 

3. A SZÁMNÉV 

A melléknév és a számnév egységes tendenciájú: a főnévvel megneve-
zett dolog, tárgy vagy fogalom valamely járuiékos, akcidentális tulajdonságát 
adja. "A melléknév és a számnév egy szófajnak tekinthető, fogalmi tartalmuk 
lényegében azonos." (Simon Györgyi: A szófaji felosztás problémái. Tanul-
mányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. 39. 1.) 

A spanyol szakkönyvek többsége nem is tárgyalja külön névszói osztály-
ként. Rafael Seco: Manual de Gramática Espanola című könyvében az "adje-
tivos determinativosM fejezetben tárgyalja őket, a mutató, birtokos, határo-
zatlan névmásokkal együtt. Sb Gili у Gaya is ugyanezt a felosztást alkalmazza. 
(Curso superior de sintaxis espanola. Barcelona, 1951.) M. Criado de Val 
így ír könyvében (Fisonomia del idioma espanol. Madrid, 1957) e problémá-
ról: "Bár vannak olyan szakkönyvek, melyekben a főnévi osztályok folytatása-
ként külön fejezetet szánnak a számneveknek, mint egy speciális névszói osz-
tálynak, összehasonlító és minősítő funkciójuk következtében hetyük inkább 
mégis az összehasonlítás egyéb formái, tehát a melléknevek mellett van." 

Felosztásuk megegyezik a két nyelvben: tőszámnév, sorszámnév, tört-
számnév, határozatlan számnév. 

A számnév a mondatban jelző, névszói állítmány, sőt alany is lehet. 
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A szórend 

A toszámnevek mennyiségjelzős szerepükben mindkét nyelvben megelő-
zik a jelzett szót. 

- Tengő veinte libros. - Húsz könyvem van. 
Sok ház - muchas casas 

Figyelemre méltó eltérés az, hogy a spanyol a főnevet többes számba helyezi 
a számnevek után, mig a magyar főnevek egyes számban maradnak. 

A magyarban sorszámnevek szórendi helye megegyezik a tőszámneve-
kével: V. Károly. A spanyolban előre és hátra is helyezhetők: el primer dia -
el dia primeroM. Mindig hátul vannak viszont kiemelő jelzői szerepük miatt a 
királyok neveit kisérők: Carlos Quinte, Felipe Segungo. 

A tőszájnnevek és sorszámnevek használata a két nyelvben 

A sorszámnév a sorrendet jelöli meg pontosan, a tőszámnév magát a 
számot. A magyar nyelvben a sorszámneveket a tőszámnevekből a -dik kép-
zővel képezzük. 

A spanyol nyelv - eltérően a neolatin nyelvektől - nem rendelkezik álta-
lános sör számnévképzővel; a leggyakoribbnak, az -imo-nak sem sikerült el-
terjednie. Talán ez a képzési probléma az oka annak, hogy a sorszámnevek 
használata nem jellemző a spanyolra, helyettük ilyen jelentésben is a tőszám-
neveket használják, tizenkettőtől fölfelé még királyok neve mellett is tőszám-
név tölti be a sorszámnévi funkciót: Luis Catorce. - XIV. Lajos. Megjegy-
zendő viszont, hogy toszámnevek sorszámnévi funkcióban mindig hátrahelye-
zendők a spanyolban. Napjainkban a magyar nyelvben is megfigyelhető, hogy 
terjed a toszámnevek sorszámnévi használata: I. emelet három. 

4. A NÉVMÁS 

Problematikusabb a két nyelv névmási rendszerének összevetése. A kü-
lönböző névmások funkciójuk szerint valamennyien helyettesítő szerepet tölte-
nek be. Helyettesítik a dolgok, tulajdonságok, mennyiségek nevét. Önmaguk-
ban nem, csak beszédösszefüggésben válnak tartalmassá. 

A névmások nem új fogalmakat, jelenségeket közölnek, feladatuk lénye-
ge az, hogy gördülékennyé, hajlékonnyá tegyék a kifejezést, gondolataink köz-
lését, segítségükkel kerüljük el a fárasztó, állandó ismétléseket. 
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1. A személyes névmás 

A spanyol és magyar személyes névmások használatára egyaránt az jel-
lemző, hogy csak hangsúlyos helyzetben tesszük ki őket (A francia nyelvben 
nem hagyhatók el az igevégződések bizonytalan, egybemosó hangzása miatt, 
igy a névmások ott egy új funkciót nyernek: kénytelenek pontossá tennia jelen-
tést). A spanyolban érzelmi hangsúly nélkül csak akkor tesszük ki, amikor 
tévedés lehetősége áll fenn bizonyos igealakok azonos alakja folytán: a folya-
matos múlt, a feltételes mód, a kötőmód jelen idejű és folyamatos múltú 
egyes szám első és harmadik személyében. 

Néhány példa arra, amikor az érzelmi hangsúly miatt mindkét nyelvben 
indokolt a személyes névmás jelenléte: 

"Én nem fogom be pörös számat." - József Attila, Ars poetica. 
".... о yo dé росо, о este castillo es encantado." Cerventes, Don 
Quijote. 
(Vagy én vagyok tudatlan, vagy pedig ez valóban elvarázsolt kastély.) 
"Tu eres el unico que la puede curar, porque tuya es". 

F.G. Lorca, Vérnász . 
(Te vagy az egyetlen, aki meggyógyíthatja őt, mert a tiéd.") 

A személyes névmások összevetésénél feltűnő még, hogy a spanyolban - mint 
a neolatin nyelvekben általában - tagoltabbak a harmadik személyíí névmások, 
mint a magyarban. 

ő, ők - el, ellos ella, ellas ello 
hímnem nőnem semleges nem 

A többes számú első és második személyíí névmásoknak is vannak külön 
hím- és nőnemű formái: nosotros, nosotras; vosotros, vosotras. 

A személyes névmások csoportjába tartoznak azok a névmások is, ame-
lyeket a társalgási érintkezésben, az udvarias megszólítás során a közvetlen 
beszédbeli kapcsolatban használunk beszélő és megszólított viszonylatában. 

Az egyes nyelvek történetében ezek a szavak szenvedik talán a legna-
gyobb változást mind formailag, mind jelentésük tekintetében. Tendenciát mu-
tatnak használatuk gyakorisága, fontossága folytán a mind gördülékenyebb, 
könnyed forma kialakítására, a rövidülésre. Idézhetjük a spanyol usted, vagy 
a portugál yoce - ön jelentésű névmás fejlődését, amelynek eredeti formája 
vuestra mer с ed, ill. vossa merce volt, jelentését tekintve pedig igen tiszte-
letteljes megszólításként használták (ti kegyelmességtek). Ez a tiszteletteljes 
távolságtartás a jelentésében ma már megszűnt. 

A magyarban is létezik a személyes névmások mellett egy távolságtartó 
forma, az ön, illetve a kevésbé választékos maga. Természetesen a magyar 
és a spanyol nyelvben is van a névmásoknak többes számuk. 

Mint látjuk, a megszólítás mindkét nyelvben két pólusra bomlik: a bi-
zalmas tu-te, többes számban vosotros-ti és a tiszteletet közvetítő usted - ön, 
lflagaT többes számban ustedes - önök, maguk alakokra. Bár logikailag mind-
egyik második személyű, nyelvtanilag harmadik személyííek. 
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A spanyol nyelvben azonban változatosabb formák is jelentkeznek. 
A magyar többes szám 2. személyíí alaknak megfelelő vosotros formát a töb-
bes szám 3. személyű ustedes - önök szorította ki Latin-Amerika nagy ré-
szében. 

Latin-Amerika spanyol nyelvének másik jellegzetessége a néhány he-
lyen elterjedt vos alak az egyes szám 2. személyű tu helyett. Spanyolország-
ban az Aranyszázad utáni időkig élt ez a forma. Jelentésében különbözött a tu 
alaktól: nemesek közti tiszteletteljes megszólítási forma volt. Az Ibér-fél-
szigeten ma már csak archaizáló stiluseszközként használják. Latin-Amerika 
nagy részén viszont az ustedes - önök = ti elterjedése következtében a te bi-
zalmas megszólítás helyett (a gyarmatosítás következményeként) ugyanilyen 
értelemben a vos vált általánossá, az egyes szám 2. személyű névmás bővít-
ményeivel. Ilyen furcsa formák jöttek létre: Vos te m a r c h a r a s manana.A vos 
te parece bien. Ez leginkább Argentína, Uruguay, Paraguay és Közép-Ame-
rika egy részére jellemző. Az irodalmi nyelv és az iskolai oktatás a tradi-
cionális tu forma mellett állt ki, hibásnak, sőt (Chilében) vulgárisnak minő-
sítvén a voseot. 

A latin-amerikai diákok oktatásában a nyelvtanításnak csak a kezdetén 
jelent problémát a többes szám második személyű alak használata. (Ez su-
gárzik át az igeragozásra, a birtokos névmások használatára is.) 
Ajiévmások tárgy- és.részeshatározó_esetben_való_h_asználata 

Speciális kérdés a spanyolban, amely a magyarra történő oktatásban is 
visszatükröződik. 

A spanyol a többi neolatin nyelvhez hasonlóan a latin deklinációból csak 
három leszűkített formát örökölt: a nominativust, az accusativust és a dati-
vust. 

A neolatin nyelvek közül a spanyol ment a legtovább: a spanyol utca em-
bere nem különbözteti meg formailag a dativust és az accusativust. Az eset-
beli differenciáltságot, amely az alanyt állítja szembe a komplementumokkal, 
funkcióbelire, nembelire cseréli, mely a hímnemet állítja szembe a nőnem-
mel. 

A magyar rendszer(engem - téged - őt; nekem - neked - neki; 
minket - titeket - őket; nekünk-nektek-nekik; ) 

ezért formailag nem konfrontálódik élesen a spanyollal, ez a magyarul tanu-
lók tudatában a magyar tárgy- és részeshatározó eset meg nem értésével jár. 

A spanyol nyelvben ez a probléma különös élességgel az egyes, illetve 
többes szám harmadik személyében jelentkezik, ahol a spanyol tisztázni sze-
retné a nembeli különbségeket. (Említettük a spanyol személyes névmás e 
személyének tagoltságát. Ezt a tagoltságot szeretné érvényesíteni tárgy- és 
részeshatározó esetben is.) 

Valójában a spanyol nyelv a nembeli tagoltságot csak a tárgyeset szá-
mára engedélyezi (hímnemben le, les, nőnemben la, las), a részeshatározó 
nem tesz különbséget nemek között, egységesen le, les a névmási forma. Mi-
vel a nyelvhasználat nem érzékeli a két eset közti különbséget, a névmási 
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alakok is megegyeznek: me=nekem, engem, _te_= neked, téged; nos= minket, 
nekünk; os=titeket, nektek. Csak a harmadik személyekben létezik a már em-
lített különbség és éppen a harmadik személyben követnek el hibákat, mely 
érzékeltetni szeretné a két eset közti különbséget. Az accusativus analógiá-
jára történő hibás nembeli egyeztetés: La regalaron una bicicleta. - helye-
sen: Le regalaron... 

A magyar nyelv világosan kifejezi és igényli a tárgy és a részeshatáro-
zó megkülönböztetését. Formailag is megkülönbözteti őket ragokkal és e l t é -
rő névmási alakokkal: őt, neki stb. Mivel a magyart tanulni vágyók többsége 
elköveti az előbb említett hibákat, gyakran jönnek létre ilyen mondatok (saj-
nos nemcsak a nyelvtanulás első, legnehezebb időszakában): Péter hosszú le-
velet írt őt. Engem ajándékozott egy könyvet. Ezért különösen fontos fokozott 
figyelmet tanúsítani e problémának a nyelvtanítás sor ín. 

2. A birtokos névmás 

Nyelvünk és a spanyol nyelv birtokos névmási rendszere sem kongruens. 
A magyar birtokos névmás főnévi szcfajértékben használatos. A b i r t ok -

viszonyt alkotó birtokost és a birtokot egyetlen szóval jelöli, de pontosan csak 
a birtokos személyét nevezi meg, a birtokra csak utal (enyém stb.). 

A magyar nyelvben jelzői funkcióban nincsenek birtokos névmások. 
A spanyol nyelvben a birtokos névmások rendszere grammatikai funkció 

szerint két csoportra oszlik: melléknévi (jelzői): mi libro - az én könyvem és 
névmási: el mío, la mía - enyém. Ez a kettősség jellemző a neolatin nyelvek-
re, bár a spanyolban nem fejlődött ki teljesen; gyakran fordul elő, hogy a 
hangsúlyos (névmási) formákat használják melléknéviként: mi casa - casa mia. 

Az olasz és a portugál a hangsúlyos formákat használja mindkét funk-
cióban. 

A nemek szerinti differenciálásban sem teljes a spanyol birtokos név-
mási rendszer összehasonlítva a neolatin nyelvekével. Hiányoznak belőle a 
hangsúlytalan (melléknévi) egyes számú nőnemű formák: egységesen mi, tu, 
su. "Tu carta recibí, Sancho mío de mi alma...'1 Cervantes, Don Quijote. 
(Leveled megkaptam, lelkem Sanchója) 

Ebben az idézetben példát láthatunk arra is, hogy a hangsúlyos névmási 
alakot melléknéviként használják: Sancho mío - Sanchóm. Félreértésre ad-
hatnak lehetőséget az egyes és többes szám harmadik személyű alakjai: ".. . 
acabó de conocer indubitable mente que su senor estabá fuera de juicio у loco 
de todo punto ..." (Cervantes. Don Quijote) ("Teljes biztonsággal megállapí-
totta, hogy urának с jakugyan nincs egy mákszemnyi józan esze sem...") 

A spanyol szeretné tisztázni, hogy férfi vagy nő a birtokos; ez köröl-
irással válik lehetővé: el senor de él, de ella. De a su senor jelentheti a 
birtokosok többségét is: az ő uruk. Ezt is pontosíthatjuk körülírással: el senor 
de ellos vagy de ellas. Tehát a spanyolban a 3. számú személyes névmások e 
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