
A szláv nyelvek osztályozása és a nyelvtani nem 

A modern nyelvtudományi gondolatok újból felvetették a nyelvi típus
nak és általában a nyelvek osztályozásának ügyét. JAKOBSON R. az oslói 
kongresszuson tar to t t e tárgyban érdekes és gondolatébresztő beszámolót 
(Typological Studies and Their Contribution to Historical and Comparative 
Linguistics, Actes du Huitième Congrès International des Linguistes, Oslo, 
17 — 35), s megemlítendő Ivanov V. V. (Tipologija i sravniterno-istoriceskoje 
jazykoznanije, Voprosy Jazykoznanija 7/5 1958, 34—42) ehhez a témához 
fűződő tanulmánya. Az általános kérdéseken túlmenőleg már korábban 
GREENBERG J . H. próbálkozásai (The Nature and Uses of Linguistic Typologies, 
International Journal of American Linguistics 23, 1957, 68 — 77; A Quantita
tive Approach to the Morphological Typology of Languages, U A L 26, 1960, 
178 — 194 és Historical Linguistics and Unwritten Languages, Anthropology 
Today (Kroeber szerk.), Chicago 1953, 265 — 286) vonták magukra a nyelvészek 
figyelmét. GREENBERG egyrészt folytatta SAPIR E. (Language, New York 1921) 
morfologikus osztályozó rendszerét, és a különféle nyelvi szövegeken folytatott 
számszerű adataival mutat ta ki a sapiri kategóriák érvényesülését a message-
ben, másrészt az afrikai nyelveket próbálta új módon osztályozni egyes hang
tani és alaktani kritériumok felhasználásával. Ez utóbbi vonatkozásban 
GREENBERG a genealogikus és morfologikus típusalkotás egy gyakorlati áthi
daló válfaját alakította ki. Az amerikai kutató eredményeit persze még nem 
lehet végérvényesnek tekinteni, de azért módszere elvi szempontból is figye
lemre méltó. Ez a vegyes osztályozó típus főleg azért alakulhatott ki, mert a 
bantu nyelvcsaládtól eltekintve a többi afrikai nyelv rokonsága nem áll 
megbízható alapokon, és eddigi osztályozásuk amúgy is főképpen nyelvtani 
típusuk szerint történt vagy éppenséggel teljesen külső, pl. földrajzi szem
pontok alapján. 

A szláv nyelvek osztályozása korábban csak genealogikus alapon tör
tént, s ennek megfelelően beszélünk ma is keleti, déli és nyugati szláv nyel
vekről. A nyugati és déli csoporton belül még további alcsoportokat szoktak 
megkülönböztetni, és a három nagy csoport egymáshoz való viszonyában 
szorosabb és tágabb rokonsági fokot igyekeznek kimutatni. Ez az osztályozás 
sokáig azért volt olyan közkeletű a szlavisták körében, mert megfelel a szláv 
nyelvek, illetőleg népek földrajzi elhelyezkedésének, és a népek közti törté
nelmi kapcsolatoknak elég hű képét tükrözi vissza. Persze az osztályozás maga 
azért nemcsak külső tényezőkre épül, hanem nyelvtörténeti, főleg hangtani 
és néhány alaktani sajátosság adja a megkülönböztetés lényegót. Igaz ugyan, 
hogy már korábban akadtak nyelvtörtónészek, akik tagadták e hármas fel
osztás jogosultságát, pl. H U J E R O. (Úvod do dëjin jazyka ceského, Praha). 
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A szinkronikus érdeklődés előretörésével felvetődött a genealogikus (sőt 
földrajzi) csoportosítás jogosultságának kérdése. Vannak kutatók, akik úgy 
látják, hogy a régi fajta osztályozás ma már nem kielégítő, sőt egyenesen idejét 
múlta, s a szláv nyelveket mai szinkronikus rendszerük alapján kellene cso
portosítani. Ezek közé tartozik KOVALIV P . (The Problem of the Typology of 
the Slavonic Languages, The Slavonic and East European Review, London, 
33, 1954, 212 — 217), aki a mássalhangzók palatalizációjának eltérő mértékét 
és a jerek mai megfeleléseinek különbségét hozza fel példának arra, hogy 
milyen különböző típusok jöttek létre a szláv nyelvek között a hármas felosztás 
határaitól függetlenül. 

A magam részéről úgy vélem, hogy a szinkronikus nyelvrendszerek közti 
típusalkotás követelménye teljesen jogos, azonban az újfajta osztályozás 
elveinek kialakításakor nem elégedhetünk meg csupán egy-egy kritérium 
kiválasztásával, hanem minél több jelenség megléte vagy hiánya szerint kell 
megejteni a csoportosítást. Ezért nem elegendő a genealógiai típusalkotásban 
is túlsúlyban fellépő fonetikai vagy fonológiai alapelv, hanem az alaktani, 
sőt a szintaktikai rendszer összességére kell tekintettel lennünk. Persze e köve
telmény nagy nehézségeket támaszt az osztályozó elé, mert a sokféle jelenség 
egymásnak gyakran ellentmond, s nehéz kiválasztani valamiféle átfogó szem
pontot. A továbbiakban e nehézségekre szeretnék közelebbről rámutatni. 

A szláv nyelvek egyik alaktani és szintaktikai jellegzetessége a nyelvtani 
nem. Ez az egész nyelvtani rendszert átfogó kategória, illetőleg ennek nyelven
ként különbözőképpen jelentkező formái feltétlenül kritériumul szolgálnak a 
szinkronikus osztályozás alkalmával a szláv nyelvekben, és mindazokban a 
nyelvcsaládokban, ahol a genusnak fontos szerepe van. 

Több kézikönyv és tankönyv (pl. CEKNYCH P . J A . : Istoriceskaja gram
matika russkogo jazyka, Moskva 1954, 59) megemlíti azt a különbséget, amely 
a keleti szláv nyelveket a másik két csoporttól elválasztja, ti . hogy a mellék
nevek és a hasonló szófajok többesszámában már megszűnt a megoszlás, ennek 
megfelelően a genus kategóriája csak az egyesszámban érvényesül. De álta
lában nem szoktak megemlékezni arról, hogy a déli és a nyugati szláv nyelvek 
szintén különböznek egymástól a genusegyeztetés tekintetében. A déli szláv 
nyelvek többesszámában (nominativusban és accusativusban) megőrződött a 
három nem megkülönböztetése, viszont a nyugati szláv nyelvekben e meg
különböztetés jelentősen átformálódott azáltal, hogy összefonódott az élő-
élettelenség, illetőleg a személy-nem személy kategóriák alaktani megkülön
böztetésével. A déli és a nyugati szláv genusegyeztetési típus közt lényeges 
minőségi különbség van. A szerb-horvát melléknevek és hasonló, ún. passzív 
generitású szófajok többesszámú nominativus -i ragja csak hímnemű főnevekre 
vonatkozhat, s ezzel a hímnem kizárólagos megkülönböztető jenek tekintendő 
a plurális nominativusban (dobrí ucitélji, dobri zakoni), az -e rag a nőnemű 
főnevek jelölője (dobre matere), s az -a rag a semlegesnemű főnevekre vonat
kozik (dobra vremena). Ezzel szemben a cseh melléknevek és hasonló szavak 
(ha kemény tövúek) -í (-i) végződése csak az élőlényt jelentő hímnemű főne
vekre vonatkozik (dobrí ucitelé), mert az élettelen jelentésű hímnemű főneve
ket akárcsak a nőnemű főneveket a jelentésüktől függetlenül a passzív gene
ritású szavak -é ragja jelzi (dobré mece—dobré zeny), az -á rag pedig a semleges
nemű főneveket jelöli (dobra slova). 

Az első látásra tehát a déli és a nyugati szláv nyelvek éppen úgy elkülö
nülnek egymástól e vonatkozásban, mint a keleti szláv nyelvek e két utóbbi 
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csoporttól, azonban a déli és a nyugati szláv nyelvek nem alkotnak olyan 
egyöntetű típust, mint a keleti szláv nyelvek, mert i t t is, ott is találunk eltérő 
egyéni sajátságokat. Ä déli csoportban a bolgár és a macedón genusegyeztetés 
különleges eset. E nyelvekben nem minden passzív generitású szófajta őrizte 
meg a többesszámban a megoszlást, a melléknév már elvesztette, és nem jelöli 
a genuskülönbséget, csupán a hátratet t névelő jelzi azt, ha közvetlenül a 
főnévhez járul, de ebben az esetben is csak a semlegesnemet választja el a 
másik kettőtől bizonyos esetekben, tehát a genusegyeztetés következetlen 
(gradovete hímnem, zenité nőnem — selata semlegesnem, de brat'ata is hímnem). 
A szlovén csak némileg tér el a típusnak mondható szerb-horváttól, ti. a meg
őrzött duálisban szintén megmaradt a genusegyeztetés, viszont i t t már csak 
a hímnem áll szemben a másik két nem megkülönböztetésével (lepa moza— 
lepi sestri, lepi leti). A nyugati csoportban a tipikusnak mondott csehnél szám
szerűleg több atipikus nyelv van. A szlovák, a lengyel és a felsőszorb passzív 
generitású szavainak többesszámában csak két nominativus-accusativus rag 
áll szemben egymással, s ezek közül az -i-íé\ék a hímnemű személyeket jelentő 
főneveket választják szét a többi főnévtől (nem személyt jelentő hímnemű; 
nőnemű és semlegesnemű főnevek), amelyeknek -e-féle ragja van. A felső-
szorbban a megőrződött duális már alig mutat megoszlást, csak a kemény 
tövű melléknevek és hasonló szófajok esetében van az egységes -ej ragon kívül 
egy hímnemű, személyt jelentő -aj (nominativus) és -eju (accusativus) változat. 
E különbségek a nyugati csoporton belül azonban kevéssé jelentősek. Sokkal 
élesebben válik el viszont az alsószorb genusegyeztetés a nyugati szláv 
típustól, mert a melléknevek, participiumok, névmások plurális (és duális) 
ragozásában teljesen eltűnt a megoszlás. Némi halvány maradványa csak a 
számnév ragozásában található meg. Az 5-től felfelé menő alsószorb tőszám-
nevek lehetnek ragozhatatlanok, s i t t természetesen genuskülönbségről nem 
beszélhetünk, de használatos a számnevek ragozott változata is. Ebben az 
esetben két alakot találunk, az egyik jelzi a hímnemű, személyt jelentő főnevet, 
a másik a többit (peso hímnemű, személy — pëé többi alak). E megkülönböz
tetés még sokkal következetlenebb formában vagylagosan érvényesül e szám
nevek casus obliquus alakjaiban is. 

A fent vázolt helyzet, amely a szláv nyelvek hagyományos három típusra 
való felosztását a genus szempontjából többé-kevésbé alátámasztja, csak az iro
dalmi nyelvekre vonatkozik. A nyelvjárásokban igen sok nyomát látjuk a plurális 
genusmegoszlás elmosására sőt teljes megszüntetésére irányuló tendenciáknak. 

A szláv nyelvek e három genusegyeztető típusát és változatait így lehetne 
szemléltetően ábrázolni (Vö. I. I. Revzin: Modeli jazyka. Moskva 1952. című 
munkájának e tárgyú diagramjait): 

I. típus I I . típus I I I . típus 
keleti csoport szerb-horvát lengyel, szlovák, felsőszorb 

M F N 

Mp 
Mimp + F + N 

M F N 

M F N 

A nyelvtani nem alaktani-szintaktikai jelenségeit tekintve a szláv nyel
vek szinkronikus típusai lényegében megegj^eznek a korábbi diakronikus jellegű 
osztályozó típusokkal, s ebben a tekintetben a hagyományos felosztás jogos-
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H/a. altípus 
bolgár, macedón 

I l i /a . altípus 
cseh 

M F N 

M+F N 

I l / b . altípus 
szlovén 

M F M 

M F N 

M F+N 

M 

Mr. Mina + F 

H 

I l l / b . altípus 
alsószorb 

számnevek (5-től) 

MP \ Mjmp + F+N 

D 

M N 

S = singularis P = plurális D = duális M = masculinum F = femininum N = neutrumi 
index p = personale imp = impersonale a = animale ina = inanimale 

ságát megerősíti még akkor is, ha akadnak a kétféle típus megegyezésének 
ellentmondó altípusok. 

A nyelvtani nem egyéb megnyilvánulásairól azonban nem szabad meg
feledkeznünk. Ha a genus szintaktikai és szemantikai jelenségeit vizsgáljuk, 
az előbbitől eltérő, bonyolultabb képet kapunk. 

A szláv nyelvekre jellegzetes a genitivus-accusativus használata a noma-
nativus-accusativusszal szemben mint az élő-élettelenség, illetőleg személy
nem személy szemantikai jellegű kategóriájának megnyilvánulása. Először 
azt nézzük meg, hogy a genitivus-accusativus hogy terjedt el a numerusokban, 
és a mai szláv nyelvek hogyan csoportosíthatók ebben a tekintetben. 

A genitivus-accusativus, mint ismeretes, csírájában már az óegyházi 
szláv nyelvben létrejött, ot t azonban még nem vált általánossá (vojini ze vësç 
Isusa vhnptrb na dvorh . . . Codex Marianus — • rodi synh svojb pnvênecb . . . 
Codex Assemanianus). A mai szláv nyelvekben a genitivus-accusativus min
denütt használatos a kategória kifejezésére, de csak a singulárisban. A plurális
ban (illetőleg a duálisban) nyelvenként különböző helyzetet látunk. 

A keleti szláv nyelveket jellemzi a genitivus-accusativus általános elter
jedése a plurálisban. A déli szláv nyelvekben a genitivus-accusativus csak az 
egyesszámban van meg, s nem terjedt á t a másik (két) numerusra. A nyugati 
szláv nyelvek közül a cseh osztozik e vonatkozásban a déli szláv fejlődéssel, 
s vele azonos típust képvisel, habár több nyelvjárásban (pl. a morvában) 
a többesszámú genitivus-accusativus szintén előfordul. A többi nyugati szláv 
nyelvre jellemző a genitivus-accusativus átterjedése a plurálisra (és a duálisra). 
A szlovák nyelvben viszont a genitivus-accusativus többesszámbeli alkalma
zása nem kötelező érvényű, vele nagyjából egyenrangú változatként él a 
nominativus-accusativus is (vidim hadov — vidim hady). 

A déli szláv nyelvek egyöntetűsége sem olyan vitathatatlan, ha a geni
tivus-accusativus használatát minden történeti szempont mellőzésével csak 
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szinkronikus, strukturális összefüggésében vizsgáljuk. A bolgár és a macedón 
nyelv ekkor különválik a többi déli szláv nyelvtől, hiszen a történeti genitivus-
accusativus it t nem genitivus-accusativus többé, s nem áll vele szembe a 
nominativus-accusativus. E két nyelvben ugyanis a névragozás analitikussá 
válása következtében nem beszélhetünk genitivusról. Egyes főnevek és tulaj
donnevek egyesszámú -a ragja nem genitivusi rag (bog—boga, Stojan—Stojana), 
hanem tényleges accusativusrag. A személy-nem személy kategóriája a bolgár 
és a macedón nyelvben morfológizálódott, s ezzel a többi nyelvtől eltérő típus 
kialakításához vezetett. A személy-nem személy, illetve élő-élettelenség kate
góriája, mint említettem, a nyugati szláv nyelvekben is morfológizálódott, 
o t t azonban más formában. A bolgárban és a macedónban ennek a jelenségnek 
egyeztetési sajátságai nincsenek. 

A genitivus-accusativus jelensége tekintetében a szláv nyelvek típusait 
így lehetne szemléltetően ábrázolni: 

I. típus II. típus 
keleti csoport, lengyel szerb-horvát, cseh 

l/a. altípus H/a. altípus 
szorb nyelvek szlovén 

I l / b . altípus 
bolgár, macedón 

S = singularis P = plurális D = duális 
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A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a genitivus-accusativus tisztán 
jelentéstani tekintetben hogyan érvényesül a szláv nyelvekben, vagyis ez az 
esethasználat az élő-élettelenség vagy a személy-nem személy kategóriáját 
fejezi-e ki. Ekkor olyan tarka kép tárul a szemünk elé, hogy a hagyományos 
hármas felosztásnak minden lehetősége megszűnik. 

Az oroszban a genitivus-accusativus mindkét numerusban élőlényeket 
jelöl (személyeket és állatokat), tehát a nominativus-accusativusszal szemben 
ez az esethasználat az élőlények kategóriáját különbözteti meg az élettelene
kétől. Már az ukránban más a helyzet. Ott a két numerus különbözik egymástól. 
Amíg a genitivus-accusativus az egyesszámban élőlényeket jelöl, a többes
számban csak személyeket, mert az állatokat jelentő főnevek accusativusa 
egyenlő a nominativusszal. Megjegyzendő, hogy az élőlények fogalmi köre a 
singulárisban szélesebb az orosz nyelvhez viszonyítva. Az ukránban genitivus-
accusativus használatos a személyek, állatok nevén kívül fanevek (dub — acc. 
duba), játékok (tarok — acc. taroka), táncok (hopak — acc. hopaka) stb. nevé
ben is. A fehérorosz az ukránnal nagyjából azonos képet ad. 

A bolgár és a macedón nyelvben a tényleges accusativusszá morfológi-
zálódott hajdani genitivus-accusativus csak bizonyos személyeket jelöl (sze
mélynevek, címek, rangok, rokonságot jelentő köznevek stb.), tehát a sze
mély-nem személy kategóriájának egy igen szűkre terjedő válfajával állunk 
szemben. A szerb-horvát és a szlovén az egyesszámban a genitivus-accusativus 
használata által élőlényeket különböztet meg élettelenektől. 

A cseh irodalmi nyelvben a genitivus-accusativus ugyancsak élőlényeket 
jelöl az egyesszámban. A szlovákban ez a casushasználat szintén élőlények 
megkülönböztetésére való, azonban it t az élőlények fogalomköre szélesebb, 
és az ukrán és a fehérorosz nyelvhez hasonlóan egyéb fogalmakat is felölel: 
számtani fogalmak (citatét, menovatel), kártyafigurák (stratif pesiaka), játékok 
és táncok (tancovaf kozacka) nevében, könyv- és újságcímekben (citat ,,Par-
tizana") stb. A lengyel ismét más képet ad. A genitivus-accusativus élőlényeket 
jelöl az egyesszámban, személyeket a többesszámban az ukránhoz és a fehér
oroszhoz hasonlóan. Megjegyezzük, hogy a lengyelben is szélesebb az élő
lények fogalomköre, mint pl. a déli szláv nyelvekben, azonban a szlovákkal 
ellentétben inkább gyakori megszemélyesítés, megelevenítés esete áll fent, 
a genitivus-accusativus használata nem annyira kötelező a tulajdonképpeni 
élőlények fogalomkörén kívül. A két szorb nyelv a lengyellel azonos típust kép
visel, csak a duálisra vonatkozóan kell tudnunk, hogy az a singulárishoz idomul, 
és ott a genitivus-accusativus élőlényeket különböztet meg élettelenektől. 

Igen érdekes, hogy a fehérorosz és ukrán, valamint a lengyel és a szlovák, 
sőt a két szorb ebben a vonatkozásban sok hasonlóságot mutat . A lengyel és a 
két említett keleti szláv nyelvek közti történelmi, művelődési kapcsolatok köz
ismertek, más nyelvi hatások tekintetében a szlovák és a két keleti szláv nyelv 
között találunk rokonságot (pl. a g > h hangváltozásban, amely viszont a 
csehben is megvan). Persze e típusbeli rokonságokból azért nem lehet messze
menő következtetéseket levonni, hiszen mindössze két-három lehetőség variáló-
dik a mai 12 szláv nyelv között. 

A genitivus-accusativus jelentéstartalma tekintetében az alábbi vázlatos 
képet kapjuk: 
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I. típus 
orosz 

I I . típus 
lengyel 

6 À 

P Per 

I I I . típus 
szerb-horvát, cseh 

I l /a . altípus 
ukrán, fehérorosz 

A+x 

Per 

IV. típus 
szorb nyelvek 

Per 

V. típus 
szlovák 

A + x 

A + x, 

III/a. altípus 
szlovén 

S A 

p IIP §§§| 
D ÈfÉ Ili 

III/b. altípus 
bolgár, macedón 

S = singularis 
P = plurális 
D == duális 

A = animale 
Per == personale 

x = szélesebb fogalomkör 
n 3= főleg személynevek 

Összefoglalás 

A háromféle ismérv alapján való csoportosításból kitűnik, hogy a szláv 
nyelvek mindegyik alkalommal más-más típusba tömörülnek. A hagyományos 
hármas tagozódást a legjobban az első ismérv, a nemi egyeztetés különbségei 
szerint való típusalkotás támasztotta alá. Igaz ugyan, hogy csak vagy főleg 
szintaktikai és szemantikai ismérvek alapján jól elhatárolódó nyelvi típusokat 
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nem lehet felállítani. A szintaktikai ismérvek biztosabbak ugyan a jelentés
taniaknál, ahol egymásba fonódó, szövevényes jelenségekkel állunk szemben, 
de a nyelvi tipizálás legbiztosabb alapja a hangtani és alaktani összefüggések 
rendszere. Természetesen a legfontosabb, az egy-egy nyelvcsaládra legjellem
zőbb szintaktikai jelenségek nélkül aligha lehet alapos szinkronikus nyelvi 
osztályozást végezni. A szláv nyelvekben a genus és a vele összefonódó élő-
élettelenség, illetve személy-nem személy kategóriája fontos tipológiai ismérv, 
a jelenség háromféle főbb megnyilvánulási fajtái nem adnak összhangzó képet, 
és csupán az egyik, a genusegyeztetés jelenségei alapján összeállított csoporto
sítás van összhangban a hagyományos hármas felosztással. 
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