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1. SZINT. AMI ELFOGADOTT: G-
ELVEK ÉS 
VARIANCIAPARAMÉTEREK 

G-kategória: 

•  morfoszintaktikai kategória (szám, eset stb. 
mellett) 

•  inherens kategória 

•  paradigmatikus kategória: genus (fajta, 
osztály)  belső funkció: ’klasszifikáció’ 

•  szintagmatikus kategória  külső funkció: 
’egyeztetés’ 



Genders are classes of nouns 
reflected in the behaviour of 
associated words. (Hockett 1958, 
231) 

 



G-elvek 

•1. EXKLUZIVITÁS: A G egy nyelv teljes 
főnévi lexémaosztálynak és csak annak az 
inherens jegye. 

•2. GRAMMATIKALIZÁCIÓ: A G 
grammatikalizálódott jelenség, ezért csak 
viszonylag kis számú osztály jellemzi, és a 
nyelv beszélői között csak kis mértékű 
varianciát enged meg. 

 

  



3. EXTERNALITÁS: A főnévi G-t szóextern 
morfológai eszközök jelölik (egyeztetési 
tartomány), ezért gazdag morfológiai 
apparátust igényel. 

 

4. SZEMANTIKAI BÁZIS: A G-
osztályozásnak mindig van szemantikai 
magja, hiszen univerzális szemantikai 
jegyekre épül (természetes nem, élő, 
ember stb). 

 



Varianciaparaméterek 

•[I.] Egyeztetés hatóköre: (a) a szám és a 
G összefüggése, (b) egyeztetési tartomány 

•[II.] G-osztályok száma 

•[III.] G és a morfológia szerkezet 

•[IV.] G és a fonológiai szerkezet 

•[V.] G és a szemantika 

•[VI.] G-szabályok erőssége 

 



[I.] Egyeztetés hatóköre 

(a)A szám és a G összefüggése 

Greenberg 1963, U37: A language 
never has more gender categories 
in nonsingular numbers than in 
the singular. 

(b) A egyeztetési tartomány 

 



[II.] G-osztályok száma 

 

Alaptétel: G-osztályok = egyeztetési 
osztályok 

 

Csak az NP-intern egyeztetési 
osztályok számítanak + a minimális 
eltérések csak alosztálynak 
minősülnek. 

 



G-főosztály (indoeurópai G-
nyelvek) 

 

G-alosztály 

 



[III.] G és a morfológia szerkezet 

 morfológiailag komplex főnevek 
(fejszabály) 

 francia és német (levélbélyeg, kertész) 

 konverzió: főnévként használt 
infinitivuszok 

 mozaikszók, szórövidítések 

 G és inflexiós osztály összefüggése: IG 
vagy GI? 

 



[IV.] G és fonológiai szerkezet 

 

 monomorfematikus főnevek: 
hangsúly (afrikai qafar), szótagszám, 
szótagszerkezet, szóvég 

 francia: A szózáró fonéma az esetek 
85%-ban meghatározza a nemet 



[V.] G és szemantika 

[élő] 

[személy] 

[férfi] 

 természetes nem (indoeurópai örökség) 

 szemantikailag motivált jelentésmezők: 
autómárkák, városok, folyók, hónapok, 
napok, sajtok, borok 



[VI.] G-szabályok erőssége 

Idegenszavak G-besorolása: 
anglicizmusok  
•természetes nem 

•szemantikai analógia 

•adónyelv G-rendszere 

•default idegenszó-G 

•fonológiai G-szabályok 

•morfológiai G-szabályok 



2. SZINT. AMI VITATOTT: 
ELLENTMONDÁSOS G-
PARAMÉTEREK 

 

1. Lexikális vagy inflexiós jegy? A 
természetes nem kifejezése 

2. Lexikálisan teljes vagy részleges G-
osztályzás? 

 lexikálisan „lebegő G” 



3. Formális jegy vagy interpretálható 
jegy? 
A G-jegy a lexikális jellemzésben tartalmas jegy 

4. Önkényes (nyelvspecifikus) vagy 
szabályalapú (univerzális) osztályozás? 
• Minél kisebb fokú a nyelvrokonság az indoeurópai 

nyelvek közt, annál nagyobb divergencia az 
osztályozásban.  önkényes, nyelvspecifikus? 

• Pszicholingvisztikai kísérletek a G konceptuális 
relevanciájának bizonyítására  univerzális 
szabályalapúság? 

 



5. G-konfliktus feloldása: 
szabálymennyiség vagy 
szabályminőség? 

 

A)Szabálymennyiség ill. default-
szabály 

B) Szabályrangsor 

 

 

 



3. SZINT. AMI BIZONYTANDÓ: 
KATEGÓRIA-ÖSSZEHASONLÍTÁS 

G és a főnévi szám (N): 14 
általánosítás a két kategóriáról a 
németre: 

•[1] EXKLUZIVITÁS: A G+N egy nyelv teljes 

főnévi lexémaosztálynak és csak annak a jegye. 

•[2] KLASSZIFIKÁCIÓ: G+N a főnév 
klasszifikációs kategóriái. 

 

 



[3] IMPLIKÁCIÓ: If a language has the category 
of gender, it always has the category of number. 
(Greenberg (1963) U36) 

 

[4] G/N-ELOSZLÁS: A language never has more 
gender categories in nonsingular numbers than in 
the singular. (Greenberg 1963, U37) 

 

[5] MODELLÁLÁS: G+N a nominális lexémák 
halmazán értelmezett algebrai operációval, a fedő 
halmazzal modellálható. Számos további 
általánosítás ebből vezethető le. 

 



[6] LEXIKÁLIS ÉS INFLEXIÓS JEGY: G+N 
mind lexikális, mind inflexiós jegyként 
definiálható. 

  lexikális G: default 

 inflexiós G: melléknévi konverziók 

 lexikális N: individuatívum/kollektívum/anyagnév/ … 

 inflexiós N: Sg/Pl 

 [7] TELJESSÉG: Egy nyelv teljes nominális 

lexémaállománya rendelkezik G+N-jeggyel. 

Nincs teljesen G+N-jegy nélküli főnév. 

 



[8] INHERENCIA: G+N lexikális szinten kiosztott 
jegyek (a németre túl erős, lsd. common gender: 
Suzuki, common number: Rembrandt). 

[9] NEMDISZJUNKTSÁG: A G+N-halmazok nem 
diszjunktak (common gender, common number, 
ingadozó főnévi nem, ingadozó többesszámú alak: 
több G+N-jegy egyszerre). 

[10] TRANSZPARENCIA: A G+N-jegy kiosztása 
szabályalapú, és a főnév lexikális jellemzésében 
tárolt információkra épül. 

[11] SZEMANTIKAI BÁZIS: A G+N-jegy 
kiosztásának van szemantikai magja. 

 



[12] JELÖLÉS: A főnév G+N-osztályát (akár 
lexikális, akár inflexiós) 
morfológiai/morfoszintaktikai eszközök 
jelölik. 

 [13] EXTERNALITÁS: A főnév G+N-jegyét 
prototipikusan más összetevők jelölik. 

 [14] FUNKCIONALITÁS: A nominális 
lexémák G+N-osztályozása funkcionális 
distinkciókkal jár: (i) formális, (ii) oppozíciós 
és (iii) szemantikai funkciók. 
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Köszönöm a figyelmet! 
 


