
« 

A - n y i képző eredete. 
BuDENznek az volt a véleménye e képzőről, hogy ez a nyáj 

szóból lett. Ezért a MUSz.-ban (402. 1.) a -nyi képzőről ez alatt 
a czímszó alatt szól: *nyáj (acc. nyája-t grex, herde)». Ott e 
képzőről, annak az eredetéről a következőket írja: ((-nyi [-nyé] 
(annyi e h. az-nyi so viel; annyian vagyunk es sind unser so 
viele; annyira, annyéra so sehr; egy maroknyi eine handvoll, 
órányi eine stunde láng, ölnyi klafter láng od. weit; anyányi 
leány erwacbsenes [mutter-grosses] mádchen). — Hogy az akár
milyen (tér-, idő-, test-beli) quantitást jelentő -nyi [-nyé] képző 
nem egyéb mint a még teljesebb alakú nyáj (a mind-nyájan 
stb.-ben), megtetszik már a mindnyájan, és mind-an-nyian col-
lectiv adverbiumoknak lényeges azonosságán: itt egyszersmind 
a -nyi-nek teljes tőjének nyVa mutatkozik == nyája. A mind
nyájunk nyilván ezt teszi szószerint: «unsere ganze masse v. 
menge»; az ebbeli wz/aj-nak «masse, menge» értéke keresetlenül 
összeülik a még önálló szónak használt nyáj szónak «grex» 
jelentésével; vö. mord. láma, lamo «viel» (mordE. lamonesk 
ihrer viele, eine menge) = finn lauma «grex, caterva». 

BuDENznek ezt a fejtegetését kiegészítette SIMONYI a TMNy.-
ban (568. 1.) a következőkkel: «Képzőnknek magyarázatára nézve 
legfontosabb az, hogy a kötőhangzós ragok előtt j-hangú (s így 
egy szótaggal hosszabb) formáját találjuk: — azonneiat, olv. 
az-annéjat Münch.-k. 154. ménéiec Bécsi-k. meneieket Apor-k. 
NySz. negyven kSnokletneiet Becsi-k. 124. meneyen Göm.-k. 48. 
hét \ab-nyomdokneyat Székelyudv.-k. 272. (vö. még azanneat 
Münch.-k. anneat SZÉK. Zsolt, annijat KULCS. Evang., ezek mind 
a NySz.-ban). — Az annéjat, annyéjat vagyis *az-néjat *az-nyéjat 
arra mutat, hogy képzőnk eredetileg önálló szó volt, s ha föl-
teszszük, hogy magánhangzója csak a rá következő j miatt vált 
e-vé, azonnal valószínűvé lesz, hogy e képző eredetileg a nyáj 
főnévvel azonos, a hogy BUDENZ magyarázta)). Későbbi könyvé
ben SIMONYI, a MNy.2-ben (808. 1.) már nemcsak valószínűnek 
mondja BuDENznek a -nyi képzőről adott magyarázatát, hanem 
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bizonyosnak. «Ennek a képzőnek eredetét — úgymond — bizto
san megállapíthatjuk)) stb. 

SZABÓ DEZSŐ azonban a vogul szóképzésről írt dolgozatá
ban (NyK. 34 : 427—8.) már kételkedett BUDENZ tanításának 
helyességében. Arra, hogy «az igenév a jelzett szóban kifejezett 
dolognak v. személynek czélját, rendeltetését mondja meg, a 
nélkül hogy ez az igenév cselekvésének alanya, tárgya vagy esz
köze volna», többek közt ezeket a példákat hozza elő: nyajtlti 
futkos: yajtiténé janit V jemts futásra való nagyságúvá lett. — 
jami já r : an yum jámné 'panywit malamt egy ember járására 
való szélességű földdarab)). S e példák után a következő meg
jegyzése van : «Az utóbbi két példában a we'-s igenévnek mérték
határozói értéke van, mint a magyar -nyi képzőnek, mely képző 
valószínűleg nem más, mint a -ni képzőnek külön jelentéssel 
izolálódott alakjao. 

HORGER viszont pártjára kél BuDENznek, midőn róla tartott 
emlékbeszódében (MNy. 4:196.) a -nyi képzőnek tőle való meg
fejtésót érintve — s bizonyára SZABÓ ÜEZsőre czélozva, vagy 
talán reám is, ha ugyan ismerte hallomásból, már akkor meg
alkotott s néhány nyelvtudóssal közölt véleményemet — meg
jegyzi a következőt: «E magyarázattal szemben — t. i. BUDENZÓ-
vel szemben — legújabban ugyan hallatszanak szintén némi 
kételkedő hangok, de eddig még nincsen okunk helyességét két
ségbe vonnunk». 

HORGER nagyon jól teszi, hogy SZABÓ DEzsőnek csak úgy 
odavetett ötletéhez nem csatlakozik. SZABÓ DEZSŐ csak a jelentés-
beli hasonlóságpt nézi az igenév és a -nyi képzős szó között, 
valamint csak ezt nézte JÁSZAY PÁL is, midőn (BMNy. 3 : 
XLIV—XLVL 1.) a föltételes mód -né jelének, az infinitivus -ni 
képzőjének és a -nyi képzőnek azonosságát fejtegette; ámde 
egyik sem mutatta ki a rokonított szóelemek közti n y e l v 
t ö r t é n e t i k a p c s o l a t l e h e t ő s é g é t . Az infinitivus képző
jéből ugyanis, még ha igéhez s névszóhoz egyaránt járuló lati-
vusi ragból lett is — mint SZABÓ DEZSŐ véli (id. m. 423. 1.) s 
mint én is lehetségesnek tartom —. még akkor sem fejlődhetett 
belőle a -nyi képző. Az infinitivus képzője, mihelyt egyszer azzá 
kialakult, ez által merőben deverbalis lett, tehát bármely szere
pében, a -nyi képző értékének bármennyire megfelelő jelentésé
ben izolálódott volna is, denominalis képzővé, a mi a -nyi, 
semmiképpen nem válhatott volna. Az «egy ember(nek) járni 
(való) szélesség*) kifejezésből — ezt jelenti szó szerint s magyar
ban is infinitivusszal fordítva az idézett vogul példa — meg nem 
érthető ez: «egy ember-járásnyi szélesség)). Ha egy «járni szé
lesség)) kifejezésben az infinitivus képzője a -nyi képzővé lett 
volna, akkor abból a kifejezésből «járnyi szélessóg» lett volna. 

20* 
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Ily kifejezések pedig épúgy nincsenek nyelvünkben, mint nin
csenek és nem voltak njámi szélesség*)-félék sem, melyekből 
fejlődhettek volna. Hasonlóképpen egy föltételezett «futni nagy
ságú)) kifejezés is megmagyarázatlanul hagyja a nfutásnyi nagy
ságú))-t, sőt még a «futtányv>-t is. 

De már azt rosszul teszi HOKG'EK, hogy BUDENZ magyará
zatát, ha helyette jobb nincs is, elfogadhatónak tartja. Téved 
SIMONYI, hogy azt újabb okokkal támogathatónak s annak he
lyességét bizonyosnak véli. Kitűnik ez, ha a nyáj szóból való 
származtatást figyelmes kritika alá vetjük. 

Az eddigi tanítás fő érve — láttuk —: a mindnyájan és 
mindannyian «lényeges azonossága", vagyis jelentésben' és alak-
beli egyezése. Valóban, a két határozószónak jelentése azonos. 
Ennek oka azonban nem az, hogy az egyik szóban a nyáj szó 
van, a másikban pedig a -nyi képző, hanem hogy mindegyik 
összetételnek azonos az előtagja: mind. Tabajdon (Fehér vm.) 
mondják: «odaveszett mindnyája* és ugyanez értelemben: «oda
veszett mindahány)); de azért nincs jogunk a nyáj és hány szót 
jelentéstani szempontból egyeztetni. Háromszékben mindé'ggyen 
azt jelenti: mindahányan MTsz., vagyis mindnyájan; de azért 
az egy, hány és nyáj szókra szintén nem szabad rájuk fognunk 
az egyezést. Éppen így a mindnyájan és mindannyian jelentés-
beli összeillése még nem ok arra, hogy ki legyen szabad mon
danunk a nyáj szónak és a -nyi képzőnek jelentésbeli egyezését. 
Hát az alakbeli egyezés? A mindnyájan szónak ilyen alakja is 
van: mindannyájan (Csúza, Baranya vm.) Nyr. 18 : 286., (Nagy
kanizsa) NyF. 48 :20.; s a mindnyája szónak: mindányájá (Szla
vónia) Nyr. 23 : 265. Az annyian f szónak pedig volt a régi 
nyelvben ily változata: annyéjan. így mindannyájan és mind-
annyéjan alakok valóban hasonlók egymáshoz s ez alapon el
hamarkodott ítélettel bizonyára sokan egyeztethetönek tartanák 
a mindnyájan és mindannyian szókat. Nézzük azonban kissé 
nyelvészibb szemmel a kettőnek alakbeli viszonyát. A mindnyá
jan szónak mindenik alakjában megtartotta a nyáj szó az előtag 
magashangú volta ellenére is mélyhangúságát, az annyian szó
nak valamennyi alakjában pedig a mélyhangú alapszó ellenére 
is mindig magashangú a képző; vagyis sem a mindnyájan szó
nak nincs mindnyéjan vagy éppen mindnyian változata, sem 
pedig az annyian szónak nincs ilyen: annyájan. Továbbá a nyáj 
szónak akár a mai, akár a régi nyelvből csak ny-es alakját 
ismerjük, az annyi szó képzőjének pedig, melyben az n > ny 
hangváitozást az i hang elősegíthette, a népnyelvből is ismerjük 
s a régi nyelvben is sűrűen leljük w-es alakját: anné, anni. íme 
tehát elismerem, hogy a mindannyájan és mindannyájan alakok 
hasonlók, de be kell látniok nyelvészeinknek azt, hogy a mind-
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nyájan és mindannyian alakilag sem egyeztethetők. De meg e 
két szó viszonyáról egyáltalában csakis akkor lehet beszélni, ha 
e két szó csakugyan meg is volt. A mindnyájan mai nyelvünk
ben is, a régiben is igen gyakori. De fölvetem én azt a kérdést, 
a melyet BUDENZ is, követői is fölöslegesnek tartottak fölvetni, 
hogy vájjon megvolt-e nyelvünkben s hol van meg ma is a 
mindannyian? Végigjártam egész kódexirodalmunkat, de sehol 
nem bukkantam rá. Nem találkozunk vele Nyelvtörténeti Szótá
runkban sem. Nem találtam meg sem népnyelvi közleményeink
ben, sem a Magyar Tájszótárban. Meglehetősen ismerem bár 
Tabajd, Nagykőrös, Kunszentmiklós nyelvét, de sehol azt a nép
től nem hallottam. Kérdezősködtem a nép nyelvét ismerő embe
rektől többtől: mind azt állította, hogy a mindannyian szót a 
nép szájából nem hallotta, hanem igenis abban az értelemben 
a mindnyájan-^, íme tehát megállapíthatjuk azt, hogy a mind
annyian szó csakis újabb irodalmi nyelvünk szülötte. Hogy apja 
ki volt, azt a nyelvújítás kutatói derítsék ki. Nekem most elég 
az, hogy a mindnyájan és mindannyian szók sem jelentésüket, 
sem alakjukat nézve nem egyeztethetők, de ha ily szempontok
ból azok volnának is, köztük semmi származásbeli kapcsolat 
nem lehet a miatt a nyelvtörténeti tény miatt, hogy a mind
nyájan mellett nem volt meg a mindannyian. E tény teszi nyil
vánvalóvá SZABÓ LAJOsnak is azt a tévedését, hogy a mind-
annyájan alakot, melyről láttuk, hogy nagyobb területen isme
retes, a mindnyájan és mindannyian összeolvadásának tartja 
(NyF. .48 : 20.). Kár volt meg nem maradnia BALASSA JÓZSEF 
véleménye mellett, ki a mindányájá alakról megjegyezte (Nyr. 
23 : 265.), hogy az «még érezteti a mind és nyáj szó össze
tételét)). Valóban, a mindnyája, mindnyájan s a mindanyája, 
mindannyájan közt csak oly viszony van, mint pl. mindkettő, 
mindketten (1. NySz.) s mindakettÖ, mindaketten között. A mind
annyájan ny hangjának hosszúságát a névelő z hangjának haso
nulása magyarázza meg, a mint hogy «a nyáj)) kiejtése van így 
i s : annyáj. 

Lám tehát megdőlt a BUDENZ-féle tanítás fő erőssége: a 
mindnyájan és mindannyian összetartozása. Vizsgáljuk mármost 
azt, hogy egyéb szavaink -nyi képzője megmagyarázható-e a 
nyáj szóból? Vizsgáljuk először jelentéstani szempontból. Ten
gernyi =?s «so viel wie das meer», ezernyi == «so viel wie tau-
send». E szavakban a képző jelentését a nyáj szó jelentéséből 
a BUDENZ-féle vélemény úgy magyarázhatja, hogy a «grex» jelen
tésből a «multitudo» jelentés fejlődött ki, mint a hogy a BUDENZ 
említette finn «grex» jelentésű szó mordvin megfelelőjének jelen
tése: «viel». Valóban, a nyáj synonymumának, a sereg-nék is 
van a magyarban «Sokaság» értelme is, pl. «egy sereg gyerek*, 
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«egy sereg számla». De van-e a nyáj szónak is? Annak bizony 
nincsen s így olyan képző, melyben a sokaság fogalma volna, 
belőle nem fejlődhetett volna. Viszont, ha fejlődött volna, kér
dés, hogy a tengernyi és ezernyi képzőjében benne van-e a soka
ság fogalma ? Ez nem a képzőben, hanem az alapszóban van; 
nemcsak azt mondhatjuk, hogy ^tengernyi bajom van», «ezernyi 
ellenségem», hanem azzal az értelemmel ezt is, hogy: «tenger 
bajom», nezer ellenségem*). Tehát ama két szóban a képzőt nem 
volna szabad «sokaság»jelentésű szóval egyeztetnünk. Ha azonban 
mégis csak egyeztetné valaki a nyáj szóval «grex» > «multitudo» 
jelentésfejlődés alapján, kérdés, hogy miféle jelentés folytán 
kapcsolná a nyáj szót ily szavakhoz: mákszemnyi = «so klein 
wie ein mohnkörnlein», porszemnyi = «so klein wie ein sand-
korn» stb.? Látjuk egyébként, hogy maga a -nyi képző sem 
nagyságot, sem kicsinységet nem fejez ki, hanem mindig az 
alapszó szerinti mértéket. Nemcsak számbelit, hanem térbelit, 
időbelit stb.-t is, pl. «egy mérföldnyi)), «két évnyi». Efféle 
functiói pedig nemcsak hogy ((keresetlenül nem illenek össze» — 
visszára fordítva BuDENznek már idéztem szavait — a nyáj 
«grex» jelentésével, a melyen kívül e szónak — ne feledjük el — 
más jelentése nincsen, hanem ebből a -nyi képzőnek tág körű. 
szerepe egyáltalában meg nem magyarázható. 

Lássuk mármost, hogy a nyáj szó hogy illik össze alakilag 
a -nyi képzővel ? A mindannyian szó tárgyalásánál kifejtett véle
ményemnek azt a részét, mely e kérdést illeti, fölösleges ismé
telnem, csak utalok rá. Vizsgálom azonban először is SIMONYI-
nak azt az érvét, melylyel BUDENZ egyeztetését alaki szempont
ból támogatta. Láttuk, hogy SIMONYI a könyök!etné et (=könyök-
letnyit), ménéjek (= mennyik) stb. régi alakokban a -né (-nyi) 
képző utáni j hangot a képzőhöz tartozónak, az egykori -nyáj 
alak megmaradt végső hangjának tartja s e körülményt bizonyí
téknak a nyáj és -nyi egyezése mellett. Vájjon van-e valami 
súlya e bizonyítéknak? Hogy az annyi, mennyi, könyökletnyi stb. 
melléknevekhez a régi nyelvben a tárgyrag kötőhangzóval járult, 
arra magának SiMONYinak TMNy.-ában (277—278.) megtaláljuk 
a magyarázatot. Ott meg van mondva, hogy az említett alakban 
vették föl régebben a tárgyragot az -i képzős melléknevek; ter
mészetes tehát, hogy ezekkel együtt a -nyi képzősek is. (Meg
jegyzendő, hogy nemcsak a -nyi képzőnek volt -nyé változata, 
hanem az -i képzőnek is volt régen -é változata, 1. TMNy. 580.) 
«Az i-végűeknek (névszótőknek) — úgymond azon a helyen 
SIMONYI — túlnyomó többsége t-képzős m e l l é k n é v . Ezek ma 
a tárgyesetet soha sem képezik kötőhangzóval: régit, minden
napit stb., de régibb nyelvemlékeinkben még rendesen a teljes 
alakkal találkozunk: világiat Ehr.-k. 79. mi kenyerünket napon-
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kédiat Jord.-k. naponkédiet Debr.k. mindennapiat PESTI G., SYLV. 
stb. stb. — Hasonlókép bánunk a -nyi képzős melléknevekkel: 
annyit, mennyi-t, de rég. annyiját, annyéjat. (Arad-megyében ma 
is hallani annyiat.)» A többes szám képzője pedig — tudjuk — 
még ma is kötőhangzóval járul az -i képzős melléknevekhez: 
régiek, világiak. Ily esetekben pedig, midőn magánhangzós végű 
szavakhoz kötőhangzós rag járul, hiatuá áll elő, s ezt nyelvünk 
szereti megszüntetni valamely mássalhangzóval, sokszor éppen j 
hanggal. így van az effélék szónak a régi nyelvben ily* alakja: 
efféléjek s az affélét szónak: afféléjét (1. TMNy. 580—581.). Ezek
ben bizonyára nem tartja SIMONTI a j hangot a tőhöz tartozó
nak, nincs tehát joga annak mondani a ménéjek, könyökletnéjet 
stb. szavakban sem. A Bécsi-k.-beli ménéjek, könyökletnéjet stb. 
szókban a j époly hiatustöltő lehet, mint azon kódexben ily 
szavakban: Jidjé 16., aszjúsdgajért 34., Idnydjd 53. stb. S ha 
SIMONYI KULCSÁR GYÖRGY «Evangéliumoknak Magyarázatja »-ból 
az annijat alakot idézi, lehet abban a j szintén oly hiatustöltő, 
mint azon könyvnek e szavaiban: marhájért, példájiíl. kicsin 
hiitűjek stb. Sőt nemcsak lehet, de van oly kritérium is, mely 
megmutatja, hogy az a j valósággal hiatustöltő. SIMONYI Die 
Ungarische Sprache ez. munkájában (317.1.) ezt mondja: «Frü-
her lautete dieses suffix (-nyi) -nyé und endigte vor kasus-
endungen oft auf -j, z. b. annyéjat ,so viel' (akk.)». SiMONYinak 
ez a kijelentése nem világos. A tény az, hogy a -nyi képző 
után j hang csakis k ö t ő h a n g z ó s ragok előtt mutatkozik, 
vagyis csupán két magánhangzó közt, vagyis oly helyzetben 
csak, melyben hiatustöltő hang keletkezhetik. Ha azonban a 
-nyi képzőre mássalhangzós kezdetű rag vagy képző közvetlenül 
következik, akkor a j hangnak híre-hamva sincsen; pl. a régi 
nyelvben annyéra, annyétól, annyéval stb. van, nem pedig 
annyéjra, annyéjtól, annyéjval v. annyéjjal stb., holott ily alakok
nak kellene lenniök akkor, ha a képző valóban -nyéj volna, 
íme tehát SiMONYinak ez a vizsgáltam érve, melylyel BüDENzet 
akarta támogatni, nemcsak hogy nem érv BUDENZ mellett, ha
nem még ráirányítja figyelmünket olyan dologra, mely BUDENZ 
ellen szól. 

De hangtani szempontból legfontosabb annak a kérdésnek 
az eldöntése, hogy válhatott volna-e a -nyáj alakból -nyéj > 
-nyé *» -nyi? Vagyis a mélyhangú á-t magashangúvá tudta 
volna-e tenni a rákövetkező j , pontosabban jelölve i hang ? 
A mélyhangú magánhangzónak a i előtt való magashangúvá 
léte úgy történik, hogy a nyelv a magánhangzó ejtésekor a i 
hang képzésének megfelelőbb helyzetet foglal el (vö. MÉSZÖLY: 
Az -ít képzőnek két rosszul olvasott alakjáról, XI. 1., a kun
szentmiklósi ref. gimn. 1909/10. évi értesítőjében s külön is). 
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A veláris magánhangzók ejtésekor a nyelv a velum alatt, vagyis 
a szájüreg hátsó részében artikulál; a palatálisok ejtésekor pedig 
a palatum legelején, vagyis a szájüreg elülső felében. A i han
got szintén a palatumon képezzük, ejtésekor a nyelv szintén a 
szájüreg elülső felében van, természetes tehát, hogy a i hangra 
könnyebb az átmenet palatális magánhangzóról, mint velárisról. 
Érthető az is, hogy a nyelvnek az ily könnyebb átmenet kere
sésére annál inkább szüksége van, minél inkább külömbözik a 
j - t megelőző hangzó ejtésekori nyelvállás a i képzésekoritól. 
Minél hátsóbb hangzót ejtünk tehát a i előtt, annál könnyebben 
bekövetkezik a i palatalizáló hatása. A veláris magánhangzók 
közt azonban épen az d, d (a, a) hangok azok, melyeknek 
ejtésekor legelébbre megy a nyelv, tehát legközelebb áll a pala
tális helyzethez (egyszersmind a legmegszokottabb s már ezért 
is legkevésbbé változó helyzethez, a nyugalmi helyzethez); így 
az á és á hangok azok, melyeken képzésük helye miatt leg
kevésbbé fog a i palatalizáló ereje. Világos az is, hogy minél 
több ideje van a nyelvnek két hang képzésére, annál inkább 
módjában van azt végrehajtani. Minél több idő van a i előtti 
veláris hangzó ejtésére, annál állandóbb azon hangzó képzésé
hez való beidegzés, annál maradandóbb azon hangzónak a kép
zése módja, tehát annál kevésbbé változhatik mássá. Az á (a) 
hang pedig valamennvi magánhangzónk között éppen a leghosz-
szabb (1. MEYEE-GOMBOCZ : Zur phonetik der ungarischen sprache, 
12.), tehát éppen ez a hang palatalizálódhatik legkevésbbé e 
miatt is. A fonetika tehát arra tanít bennünket, hogy a i hang 
az előtte lévő á hangot teheti legnehezebben magashangúvá. 
Valóban, a nyelvtörténet azt a tényt mutatja, hogy nyelvünkben 
csakis rövid velárisok (u, o, a) váltak magashangúakká a i hang 
vagy ennek zöngétlen megfelelője, a y hang előtt (1. MÉSZÖLY 
id. m. XI. és XXI. 1.), de hosszú magánhangzónk egy sem, egy 
esetben sem, annál kevésbbé á hangunk. A -nyáj > -nyéj > -nyé 

:**» -nyi változás tehát hangtörténeti lehetetlenség. 
Kimutattam tehát azt, hogy a BuDENZ-SiMONYi-féle magya

rázatnak minden része hibás, e vélemény minden szempontból 
tévedés. Hogy mégis ennyi ideig hitele van, annak csak ez a 
két oka lehet: egyik az a szokásunk, hogy rossz magyarázatot 
csak azért, mert helyette jobb még nincs, elfogadhatónak tar
tunk; másik ok pedig az, hogy ha egy helytelen tanítást hosszú 
időn át nem vetnek alá a kritika próbájának, az lassanként 
igazság gyanánt szívódik be a tudományos köztudatba. 

Ezek után rátérhetünk arra, hogy én miből és hogy szár
maztatom a -nyi képzőt? Ebbeli véleményemet már többször 
jeleztem (MNy. 4 : 319.; 5 : 263.; 6 : 210.), azt tudniillik, hogy 
e képző a nyelvjárásainkban ismert -ni ~ -nyi irányragból lett. 
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Lássuk először a hangtani egyezést. A -ni ~> -nyi rag össze
tett rag. Első része a finnugor allativusi -n (SZINNYEI, Finnisch-
ugr. Sprachwiss. 77.), s az ellenkező vélemény szerint is (FOKOS 
DÁVID, Nyr. 3(1 : 23.), melyet én egyébként hibásnak tartok, 
oly tőszó, mely n hangon kezdődik. Másik része pedig — ezt 
senki még kétségbe nem vonta — az a finnugor lativusi rag, 
mely messz-i, nek-i, el-é, fel-é stb. szavainkon egymagában van 
meg (SZINNYEI id. h. és NyH.4 129.). Ennélfogva a -ni ragnak 
kell, vagy kellett ily alakjának is lennie: -né. Csakugyan ez alak
ban szolgál alkotó részül a helyüné = «helyre» határozóban: 
«Sok helyüné be-benéztem», «Rossz helyüné jár az a legény» 
(Tokaj-Hegyalja) MTsz. Ilyennek megtaláljuk a -nyi képzőt 
nyelvjárásban is, nyelvemlékben is. «Egy singnél = «egy sing
nyi)), «egy singnéren == «egy singnyire*, «vettem ugy egy singnét» 
stb. Alsó Háromszék, ERDÉLYI L. közlése; ezenne Ehr.-k. 4., 
azannera 101., annen 132. (ny hang jelölésére nézve lásd: zyr-
nyeedett 2., nyayaffagatt 101., mennyey 133.); ótuen konokletné 
magaj'ag Bécsi-k. 61. {menezlec 184.); §.§ fengnét Münch.-k. 24. 
{mennei, bizon uo.); hirdetem meneteket töt en lelkemnek: quae 
fecit animae mese Apor-k. 13. {neluem uo.); eg zempillantafne 
BudGl. Szilády kiad.; eegh haytafne fold- Winkl.-k. 155. (ta-
neythvanyat 160.); eg hagittafne fold- Nád.-k. 171. {tanitvanit 
173.); menet vr en lelkemel tőn: quse fecit animas mese Döbr.-k. 
125. (nelvem uo.); egy vyne melfeg- PéldK. 14. (kevnyen uo.); keet 
vyne MargL. 86., három vyne uo., négy vyne uo. {keményen 87.); 
eg to hegne Nagysz.-k. 46. (elfonnattanac uo.); ammenere Guary-k. 
44. (kinnen uo.); egy kev hagyhtafnera Corn.-k. 215. {gyenyerevfe-
geet 216.); egy fyngnere Dom.-k. 71. (menyorzagban 72.); eg tS 
hegne ydo- Debr.-k. 392. {men'egzohez uo.); zaz anneeth ApM. 5. 
(tetemeny'ékkel uo.); Menee távol Keszth.-k. 271. {fényeyteketh uo.); 
egi haytafne fold- Weszpr.-k. 53. {tanituaniokhoz uo.); het lab 
nyomdokneyat Szék.-k. 272. második kéz; hathuan fengne ma-
gajffag- Tel.-k. 99. {nerye uo.); egy lewefneere Erdy-k. 246. {ki vona 
uo., ky vonyattatom uo.); egy fengnere Ers.-k. 425. {kemény uo.); 
Egy talp allyané főlduel DECSI, Adag. 30. 342. NySz. Az irány
ragnak -ni az alakja az erdélyi magyaroknál, székelyeknél, csán
góknál (1. TMNy. 682—3.): «papni megyek» = «a paphoz v. 
papékhoz megyek». Megvan -ni v. -ni alakja a -nyi képzőnek 
is (nyelvemlékeinkben ezek az 4 hosszúságát jó ideig nem jelölik 
s i hang előtt gyakran az ny hangot sem): tyzon őtth futamathny 
fold- Winkl.-k. 322.; tizenötöd lab nyomni Weszpr.-k. 95—6.; két 
fengnire Debr.-k. 207.; eg zem piUantafni Tel.-k. 52.; egy levefny 
fold- Erdy-k. 314.; hatuan fengnire Kaz.-k. 56.; killenéedfel arázni 
Tih.-k. 99.; czac egy szálni segítséggel se MA, Scult. 797. NySz.; 
hat lábni sírba PÁZM. Préd. 111. uo. Nyelvünkben igen kö-
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zönséges az n>ny hangváltozás; így lett a -ni alakból -nyi. 
Ez az alakja az irányragnak a palóczoknál (1. TMNy. iá. h.): 
«papnyi megyek» = «a paphoz v. papokhoz megyek» (ugyanott 
az intinitivus -ni képzőjéből is -nyi lett) Ugyancsak -nyi az 
alakja — tudjuk — a mértékképzőnek is mai nyelvünkben: 
mérföldnyi, annyi stb., s megtaláljuk ez alakot régibb nyelvünk
ben i s : Egy szálnyira nem ZVON. Osiand. 191. NySz.; Kétfunt-
nyi MA. uo.; Egy mértföldnyire BAK. Art. 21. uo.; Egy ágyú-
lövésnyire MIK. TörL. 33. uo. Ha a képzőnek -ni > -ni alakjá
ból lett -nyi, ebből már azt következtethetjük, hogy -né alakjá
ból is lett -nyé. Csakugyan megtaláljuk a -nyi képzőnek ezt az 
alakját a népnyelvben is, de különösen a régi nyelvben. Isme
retes a székelyeknél: annyé, annyélag, menyé MTsz. Régi nyel
vünkben" példák: ennyeezer Fest.-k. 388.; annye MargL. 54.; 
Menye Lányi-k. 34.; Ennye Pozs.-k. 15.; anera Vitk.-k. 8—9.; 
mynemvek, es menyéek Szék.-k. 16.; anyera 19., meúéét 78.; 
menyeben Ers.-k. 330.; egy csepnyére sem PÁZM. Kai. 348. NySz.; 
egy szálnyira sem MATKÓ, BCsák. 271. uo. íme tehát az elsorol-
takból kitűnik, hogy a -ni rag és a -nyi képző alakilag tökéle
tesen egyezik. 

Vizsgálhatjuk mármost a kérdést jelentéstani szempontból. 
Arra nézve, hogy az irányragból mint válhatott a mértékképző, 
nincs szükségünk előzetes kombinácziókra, mert nyelvemlékeink
ben oly adatok állnak rendelkezésünkre, melyek tényül mutatják 
a képzőnek a ragból lettét. A Bécsi és Müncheni kódex az, 
melynek nyelve egy olyan régiességet őrzött meg, hogy az vég
képp eldönti a -nyi képző származásának kérdését. E két kódex 
bibliafordítást tartalmaz. Belőlük a czélomhoz szükséges idéze
teket úgy közlöm, hogy a Vulgata szövegével együtt közlök, ha 
akad, egyéb bibliafordításokbeli alkalmas megfelelő helyeket is, 
mégpedig megfordított időrendben, tudniillik a mostani nyelvtől 
haladva visszafelé a Bécsi és a Müncheni kódexéhez. így meg 
fogjuk látni, hogy e kódexeknek a -nyi képzőt illető adatai a 
későbbi és a mai nyelvnek mely alakjaival egyértékűek? 

Lukács ev. XXII. részének 41. verse a latin szövegben így 
van: Et ipse avulsus est ab eis quantum iactus est lapidis: et 
positis genibus orabat. Ezt KÁLDI (1626. évben) így fordítja: 
És ó el-fzakada tolók egy kőhagyításnyira; és térdre efven 
imádkozik vala. Ugyanaz FÉLEGYHÁZI bibliájában (1586) így van: 
Es ó elfzakada tolók vg mint eg haitafnira, es térdre efuen 
kónióróg vala. PESTI GÁBORnál (1536): Ees ew el zakazkodek 
tewlewk oly mynt egy kew hagytafnyra, Ees terdeyt le teué 
imatkozik wala. A Corn.-k.-ben (1514) 215.: Es el mene ev tevlevk 
egy kev hag ylitafn era. (vö. még Erdy-k. [1527] 427.: egy 
hagyt afn e e r a meent) e* ev teerdeyre le teerdepelueen. Imagya, 



A -nyi KÉPZŐ EREDETE. 3 0 7 

vala ev zent atyát. Ugyanez a Münch.-k.-ben (1466) 162.: es 6 
el tauozee o tollőc eg kő hag eit afn e, es térdeit lehaituan 
imadkozicuala. Luk. XXIV, 13: Et ecce duo ex illis ibant ipsa 
die in castellum, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab 
Jerusalem, nomine Emmaus. FÉLEGYHÁZI: ES ime ketten mennek 
vala azon az napon az faluban mel tauol vagon hatuan dóló 
fóldnire Jerufalemtul, melnek neue Emmaus. PESTI: Ees ime 
azonnapon ketten eiv ki/zyzlek mennek wala egy kaftelyba, mely 
Jerwjaletewl wala hatwan mely fewl dny r e, neue kegyg 
Emaws. Münch.-k. 167.: Es kettő azoc kozzol, azon napon men-
nec vala az Emaus neuo caftélba, ki vala hatuan labfoldne 
Ihrlmtől. Ján. XXI, 8 : Alii autem discipuli navigio venerunt 
(non enim longe erant a terra sed quasi cubitis dueentis): tra-
hentes rete piscium. KÁROLI mai kiadásaiban: A több tanítvá
nyok pedig hajón ménének (mert nem messze volánok a földtől: 
hanem mintegy kétszáz singnyire) és vonszák vala a hálót 
halakkal tele. KÁLDI : A' tóbb tanítványok pedig a' hajóval jóvé-
nek, (mert nem mefzfze volánok a' főidtől, hanem úgy mint két-
f z óz könyöknyi re) a' halak hálóját vonván. 1590-diki KÁ
ROLI : Az tób tanituanyoc pedig hayón ménénec, (mert nem mefzfze 
valánac az fáidtól, hanem vgy mint ket fzaz jingnére) és 
vonfzac vala az háiot halackal tele. FÉLEGYHÁZI : Az tób tanitva-
niok pedig az haioczikaban ióuenek (mert nem valónak mefze az 
fáidtól, de vg mint két fzaz fengnire) voniuan az halakkal 
meg rakodót halót. PESTI: A tewb tanytwanyok kegyg a hayoch-
kan iewenek ky, mert nem mezzé walanak a fewldtewl de oly mynt 
keet zaaz fyngnyre, wonwan az halakat a halóba. Jord.-k. 
(1516. év) 701. : Az teb tanoythwanyok kedegh evezwen, yeweenek 
hw hozyaa, mert nem valónak mezzee az feldtwl, de oly mynt 
keth za-z fenghneere, vonván tellyes hallal az halooth. 
Münch.-k. 214.: Egeb taneituanoc kedeg euezettel iutanac el, mert 
nem mezzé valanac a főidtől, de mónnal ket zaz kónőcletne 
vonuan a halacnac haloiat. Judit I, 1—4: Arphaxad itaque, 
rex Medorum. subiugaverat multas gentes imperio suo, et ipse 
sedificavit civitatem potentissimam, quam appellavit Ecbatanis, 
ex lapidibus quadratis et sectis: fecit muros eius in latitudi-
nem cubitorum septuaginta, et in altitudinem eubitorum triginta, 
turres verő eius posuit in altitudinem cubitorum centum. Per 
quadrum verő earum latus utrumque vicenorum pedum spatio 
tendebatur, posuitque portás eius in altitudinem turrium: et 
gloriabatur quasi potens in potentia exercitus sui, et in glória 
quadrigarum suarum. Szek.-k. (1526. év) 1—2.: Arfaxat medo-
jfoknak lyralya haytott vala fok nemzeteket az o byrodaírnának 
alaya, ees a épyte egy hatalmaf varoft, melyet neveze eghbatanif-
nak. négzegé faragot kovekból zerzé az S ko folyt, magofjagyt 
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hetv en f éénghnér e, es zélejfegyt, aivagy temerdekfegh.it har-
myncz fenghnere. Toronit kédégh az varofnak rakata zaz 
féngné magoffaghra. Az tárnoknak kedeegh, mynd az nég zeghe 
kőzött való kőfalyt, hw z lab nyom n éra zelefyteté es zerzeé az 
varofnak kapvyt az tornoknak magoffagiban. es dycekedik vala, 
mynt hatalmas, az ő fereghynek hatalmában, es az 6 zekerynek 
dvcőfegheben. Bécsi-k. (XV. század második feléből) 11 . : ES vg 
Arphaxat Medosoknac kirala soc nemzetéket alazot vala ő vra-
saga ala. es 6 raka igen nag erossegő varost kit neueze hec bata-
nisnac. nég zégo kouecbol es faragottakbol raka o ko falit hetuen 
kőnőklene magasságban es zelésségét h ar mié konoklet ne o 
tornit kedeg veté zaz kőnőkletne magasságba. 6 oldalit kedég nég 
zégóuen monno huz lab nomdékné tartatikuala es ő kapuit 
veté a tornoc magassagaiglan es dicekédik vala monnal hatalmas 
o seregenec hatalmában es o zekinec dicősegeben. Dániel III, 47— 
4 8 : et effundebatur fiammá super fornacem cubitis quadraginta 
novem: et erupit, et incendit quos reperit iuxta fornacem de 
Chaldaeis. Bécsi-k. 130.: Es ki őtteticvala, a' láng a1 kemencén 
neguen kilenc kőnőkletne es kimene es meg geriezte kiket 
a' kemence mellet lele a caldeosocbol kiralnac zolgait kic őket 
geriezticvala. 

Látjuk, hogy a Mímeli.-k. és a Bécsi-k. kiemelt alakjait 
így kell olvasnunk: égy köhagyéjtás-né, hetven láb föld-né, kétszáz 
könyöklet-né, harmincz könyöklet-né, húsz lábnyomdék-né, negyven-
kilencz könyöklet-né. Idézett munkájában JÁSZAY önkényesen és 
hibásan olvas -nyé végzetet. A kódexek helyesírásából világosan 
kitűnik, hogy ott nem ny, hanem n hang van, mint ezt már 
ZOLNAI is megírta (Nyelvemlékeink, 113-4 . ) . Látjuk, hogy ezek 
az alakok megfelelnek az ilyen későbbi alakoknak: égy köhají-
tás-né-ra, köhajitás-ni-ra, és a mai köhajítás-nyi-ra-íéléknek. 
Látjuk tehát, hogy ama -né végzet — származását nézve — 
azonos a mai -nyi képzővel. Ennek eredetét mármost kinyomoz
hatjuk azáltal, hogy megállapítjuk, mi az a -né végzet? A kő-
hajítás-nyi-ra oly mértékhatározó, melyet a lativusi -ra, -re rag 
tesz határozóvá. Lativusi ragjaink mai nyelvünkben is, a régi
ben is nem csak a -nyi képzős szavakból alkotnak mértékhatá
rozókat. «Eltávozott tőlük körülbelül egy köhajítás-nyi-ra», e 
helyett mondhatjuk így is : «Eltávozott tőlük körülbelül egy kö-
hajttás-ra». így mondjuk, hogy: «a város tíz mérföld-re van», 
«a szárazföldtől tíz méter-re vagyok*), «rakták a fal szélességét 
egy öl-re», «kicsap a láng a kemenczéből három arasz-ra». 
A régi nyelvből: es az embernek kyaltajfa halattatyk wala wgy 
mynt négy íven mely főidre Tel.-k. 276., Es vala ky kezerey-
tend teghed ezer lepefre, meny azzal ket ann'era, Jord.-k. 368. 
Másik lativusi ragunkkal, az -ig raggal, szintén vannak mérték-
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határozóink: «elment egy kőhajítás-ig», «rakták a falat egy 
öl-ig», "kicsapott a láng három arasz-ig», Alig vagyon négy-, 
v en m élyfö Idic az hossza Helt. Krón. 6. MHat. 1 : 344. Régi 
lativusi -é ragunkkal: el tauozeek eegh haytafne földe 
tolok Winkl.-k. 155. (vö. mezzé földe el budoftanak Bod-k. 12.; 
The yo lelked el vezeerl engemeth az ygaz feldee Kulcs.-k. 
357—8.). Eredetileg lativusi értékű -ént, -int ragunkkal: Had 
menyunc ez okaert harmadnapi iar o fold ént a pusztába 
Helt. Bibi. 1 : Cc4. NySz.; Valaki thigedet egg mill-foldint 
való vtra kiszeryt Sylv. UT. 8. uo. Ezekből kitűnik, hogy nyel
vünk — mint egyébként más nyelvek is — irányhatározókat 
alkalmaz mértékhatározókul. Irányragokkal alkot mértékhatáro
zókat; most leginkább a -ra, -re raggal, régebben a régibb ra
gokkal is. Sőt volt idő, mikor csakis azokkal. Tudjuk ugyanis, 
hogy a -ra, -re rag nyelvünk külön életében, annak már a tör
téneti korában vált raggá, s még 1055-diki oklevélben (1. -ra 
OklSz.) reá névutóul szerepel. Azelőtt tehát kétségkívül más 
régibb rag töltötte be a -ra, -re helyét, többek közt mérték
határozó functióját is. Ha tehát mi egy régi nyelvemlékben talá
lunk kőhagyejtás-né mértékhatározót, melynek értéke kőhajíii48?ra, 
akkor világos, hogy a kőhagyéjtás szótő után az a -né végzet a 
-ra, -re rag functióját végző rag, tehát lativusi rag, vagyis az az 
elavult lativusi -né ragunk, melyről kimutattuk, hogy meg kellett 
lennie régi nyelvünkben. Ezzel tehát ki van mutatva az, hogy 
a -né <^-ni>-nyi mértékképző a -né<^-ni>-nyi irányragból lett. 

Erre az eredményre magának nyelvünknek adatai rávezet^ 
tek. Most még nagyobb világosság okáért forduljunk a rokon 
nyelvekhez is. A mi -ni ragunk megfelelője megvan a két leg
közelebbi rokon nyelvben, a vogulban és az osztjákban (SZINY-
NYEI, NyH.4 129., Finnisch-ugr. Sprachwiss. 77.). Mindegyikben 
eleven rag, többféle alkalmazásban: vog. nerid «nőhöz» (tő: ne), 
flitná «vízbe» (fiit), ampnd «kutyának" (ámp), sdmnd «szem 
eló» (sám); osztj. mouna «földre» (mou), semna, «szem elé» 
(sem), anvna «kutyának» (ámp) stb. Vannak e raggal a vogul
ban oly határozók is, melyekben ez a rag «valamely útnak, 
távolságnak a m é r t é k é t mutatja»: jq,meí lou talné il-álmejus 
«a szérűágy tíz ö l n y i r e emelődött odébb»; %qtpa tojántém 

patil-/alana tal-p alitné [patenté'it] «valaki hótalppal járván, 
lépésének közei egy ö l n y i t á v o l s á g r a esnek [egymástól]»; 
akw' aula tal-militné man ujttunkwá «egy végét ölnyi m é l y 
s é g r e kell bocsátani a földbe» (BEKÉ, Vogul Hat. 28.); vit kit 
tul'd-nak p alitné centes «a víz két ú j j -1 z ü 1 e t n y i r é 
áradt» (MUNKÁCSI, Vog. Nyelvjár. Névrag. 8.). íme ezekben a 
mondatokban a Bécsi-k. és a Münch.-k. -né ragos határozóival, 
azonos értékű s azoknak a ragjával azonos ragu mértékhatáro-. 
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zók vannak: «tíz ölnyire emelődött odébb» = «tíz ölné emelő
dött odébb»; «két újj-ízületnyire áradt» = «két újj-izületné áradt». 
Lássunk most osztják példákat: sem uantti youatna ioytds 
«szemmel látható t á v o l s á g n y i r a jött» (PÁPAY, NyK. 37 : 
55., 57.); uanttal-youatna ioytds «látható t á v o l s á g n y i r a 
jutott» (uo. 60.); uat-ydn-iiy: laudl nvl-uh eudlt pezátdn Ivl-sbft 
palát na tuti itl «a szélkirályn lovának az orra lyukából hite
les öldarab m a g a s s á g n y i r a tódul ki a ttiz»> (uo. 269.); si 
lojdl mola %ouat ös, si-louatna sorit yul yvlmal «ez az öböl 
a milyen hosszú [csak] volt, o l y a n n a g y s á g b a n ( = nagy-
ságnyira) csupa döglött hal van» (uo. 68.); /öyolti po% lovat na 
q,msdmtal, manti poy palát na loúsdmtal «futó gyermek ma
g a s s á g n y i r a ülepedik [az], menő gyermek m a g a s s á g 
n y i r a állva marad» (PÁPAY, Osztj. Népk. Gyűjt. 35.). Látjuk, 
hogy ez osztják mértékhatározók is egyeznek ragban s jelentés
ben a vogul példákkal s azokkal együtt a Bócsi-k. és a Münch.-k. 
kérdéses alakjaival. E rokon nyelvekben* példák után mármost 
nemcsak az világos, hogy az említett kódexekbeli határozókon 
a -né végzet mértékhatározásra használt s mai -ni ~> -nyi ra
gunkkal azonos irányrag, hanem megtudjuk ezekből azt is, hogy 
irányragunknak mértékhatározó szerepe már az ugor korban 
megvolt. 

Ma a -ni irányrag eleven rag ugyan több nyelvjárásunk
ban, de csakis metonymikus kifejezésekben fordul elő. Például: 
a «papni megyek)) kifejezésben a «pap» szótő nem a pap sze
mélyét jelöli csupán, hanem annak házát, háza népét, hozzá
tartozóit : a papék&t (1. MÉSZÖLY, MNy. 5 : 258—9.). Nyelvemlé
keinkben pedig — mint láttuk — csakis mértékhatározó ragul 
fordul elő. E kétféle szerep oly külömböző, hogy csakis úgy 
kapcsolható össze, csakis abból magyarázható meg, hogy az ugor 
korban e ragnak általánosabb irányhatározó szerepe is volt, 
abban a nyelvjárásban is, a melyből a mi magyar nyelvünk 
fejlődött. Mutatja ezt a vogul és az osztják nyelvben még ma 
is széles körű alkalmazása, s ennek emlékét őrzi még ma is a 
helyiiné határozószó. Mint általános keletű irányragot alkalmazta 
még nyelvünk mértékhatározásra. Csakis e szerepében jelentke
zik, egyéb functiói elavultával, nyelvemlékeinkben. Idővel e sze
repében is elavult, s mikor a nyelvérzék már nem érezte eléggé 
a -rné ragnak ragi értékét, megtoldotta szokása szerint a meg
felelő újabb, eleven raggal, a szintén lativusi -ra, -re raggal, 
így lett a finnugor korból eredő -é ^ -i elavult lativusi ragunk
kal ellátott határozószókból: el é > el-ö, messz-i, sok-d, ragtoldás
sal : elö-re, messzi-re, sokd-ra. így lett a köhagyejtás-né, könyök-
let-né határozókból: kó'hac/yéjtdsné-ra, könyökletné-re ~ köhajítds-
nyi-ra, könyökletnyi-re. Ezekben a nyelvérzék előtt csak a -ra, -re 
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a rag, tehát a kőhajításnyi, könyökletnyi a tő. Viszont azonban 
ezek a nyelvérzék előtt nem egységes szók, világosan nieg-
külömböztetheti az bennük alapszóul ezt: kohajííás. könyöklet. 
Tehát a -nyi részt külön alkotó elemnek érzi. Oly alkotó elem
nek, melynek még ragi functiójából megvan mértékjelölő értéke, 
az alapszó értelmét ily irányban módosító ereje; tehát ezt a 
-nyi elemet nyelvérzékünk képzőnek, mértékképzőnek tudja. 

Ne gondoljuk azonban azt, hogy a kőhajítdsnyi-ra alakból 
vonták el a köhajításnyi-t; ne gondoljuk, hogy a -nyi képző 
esak a pleonastikus -nyira, -nyire végzetű határozók keletkezte 
után támadt; ne gondoljuk, hogy a -né végzetnek mértékhatá
rozó ragul éltekor még nem volt meg annak képzői értéke is. 
Egy czikkemben (MNy. 5 : 263.) rámutattam arra, hogy a de-
nominális -ék képző ugyanazon nyelvjárás területén, melyen 
még eredetibb ragi functiójában is megvan, megvan már képzőül 
is. A hol azt mondják: «a pap-ék megyek» (= «a paphoz v. 
papékhozn), ugyanott mondják: «a pap ék jönnek», «a papikat 
láttam» stb. Ama czikkemben hivatkoztam arra is, hogy ((köz
nyelvünkben a meztelen-, szüntelen-féle alakok melléknevekül is, 
határozókul is előfordulnak)*. Ott említettem azt is, hogy «a 
Bécsi és Müncheni kódexben a -né mérfcékhatározó ragul is sze
repel és e szerepéből fejlődött mértékképzőül is». E kódexek
ben — nem számítva az annyi, ennyi stb. névmásokat, melyek 
a főnevekből lett -nyi képzős melléknevekkel nem együtt s nem 
egyformán fejlődtek — e kódexekben a főnevekhez mértékhatá
rozásra a -ni rag k i v é t e l n é l k ü l magában járul, sohasem a 
-ra, -re raggal toldottan. E mellett azonban ímhol a példák a 
-né végzetnek képzői szerepére: raka o kő falit hetuen kő nők-
le ne (olv. könyökletni) magasságban: fecit muros eius in 
latitudinem cubitorum septuaginta Bécsi-k. 11. ; ő tornit kedeg 
veié z az kőnőkletne magasságba: turres verő eius posuit 
in altitudinem cubitorum centum uo.; igén magas akazto fat 
őtiten kőnőkletne magaffag vallót: excelsum trabem, ha-
bentem altitudinis quinquaginta cubitos 60—61.; íme afa... 
Amannac hazában valuan őtuen kőnőkletne mag a ff a g ot: 
En lignum . . . stat in domo Aman, habens altitudinis quinqua
ginta cubitos 64.; NAbuchodonozor kiral alkot a arán ozlopot 
magassággal neguen konokletneiet (olv. könyökletnéjet = 
könyökletnyit) zeleféggel hat konokletneiet: Nabuchodonosor 
rex fecit statuam auream altitudine cubitorum sexaginta, lati-
tudine cubitorum sex 124.; En latoc repőlő kőnuet Ó hoziusaga 
huz kőnőcletn£ es ő zeleff'ege liz: Ego videó volumen vo-
lans: longitudo eius viginti cubitorum, et latitudo eius decem 
cubitorum 300.; Tu kitec kedeg gondoluan toldhat ő állatidhoz 
ag fengnét (séngnét == singnyit) s Quis autem vestrum cogitans 
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potest adiicere ad staturam suam cubitum unnm? Münch.-k. 
24.; ugyanaz 140.: Ki kedeg tű kőzzőlletec gondoluan toldhat 
eg koúocneiet {könyöknéjet = könyöknyit) S allaft'ahoz. 

Ha tehát a -nyi képzős névszók a megfelelő határozókból 
nem elvonással lettek, kérdés, hogy mimódon lettek? SIMONYI 
a rakvák alak keletkezését, vagyis a rakva határozónak mellék 
névül szereplését a nyelvérzék megtévedésével magyarázta (Nyr. 
33 : 255.); azzal tudniillik, hogy a rakva alak oly mondatbeli 
helyzetbe került, melyben «melléknévi állítmánynak látszott»: 
«a fa gyümölcscsel teljes», «a fa gyümölcscsel rakva*; «a fák 
gyümölcscsel teljesek*, s e szerint: «a fák gyümölcscsel rakvák*... 
Tárgyalva a -vdny, -vény képzőt, melyet a -van, -vén igenévből 
a -talán, -télen képző módjára származtattam, ón is a nyelv
érzék hasonló megtévedésével magyaráztam a -talán, -telén vég-
zetű határozóknak melléknévvé váltát (MNy. 4:411.). Ott ezeket 
ír tam: «Később . . . a -talán, -telén végű alakok mondatbeli 
esetleges helyzetük folytán gyakran jelzőknek és kiegészítőknek 
tűntek föl a nyelvérzók előtt, s ezáltal -talán, -telén képzős 
ragtalan mellékneveknek. Lássunk példát. ,A szerencsétlenség 
hirtelen történt'. Itt a .hirtelen' határozó. .Hirtelen szerencsét
lenség történt'. Itt a ,hirtelen' a hangsúlyozás szerint nemcsak 
határozónak érthető, hanem jelzőnek is. ,A szerencsétlenség hir
telen volt'. Itt a ,hirtelen' nemcsak határozónek érthető, hanem 
kiegészítőnek is».*) Kérdés, hogy a -né ragos határozók meg
téveszthették-e így a nyelvérzéket? Csakugyan ezek a határozók 
is fordulhattak elő úgy, hogy kiegészítőknek is tűnhettek volna 
föl. Lássuk ezeket a példákat: ah kathanom Neuű varofban ki 
n egiuen őt meerfőld uala a Sirakufanom neuu var qf hoz 
Debr.-k. 26.; Az kőtél kedeg hozyo wolth mynt egy fw tamás 
Ers.-k. 65.; Ez fa. kedeg hozyiv wala mynt heeth fengh 66.; 
Az altalfa kedeg oth Séngh wólt 67.; az kylenchedyk eegh ez. 
feldnek kerekfeeghehez wolna z a z e z er z er w alo ezer maa-
gyary mely féld 135.: Es imé azoc kozzul ketten mennec 
vala vgyan azon napon egy faluba, melly Jerujdlemtól hatuan 
futamatni fold vala, mellinec neue vala Emmaus KÁR. Bibi. 
79. Látjuk, hogy a kiemelt részek állítmányi kiegészítők. Ezek 
mintájára szintén tűnhetett volna föl kiegészítőnek a -né ragos 
határozó az ilyen mondatban — ép a KÁROLiból legutoljára 
idézett bibliai rész megfelelője a Münch.-k.-ben —; «. . . Az 

*) Néhány példa a régi nyelvből: es hertelen haragyokkal reád ro-
hannac Nagysz.-k. 100.; Olofernes nay hyrtelen haragwal fel gheryede Szék.-
k. 16.; zeplewtelen leezek Pest.-k. 228.; rwhatlan valék, es mezytelen Szék.-k. 
229.; Mykoron kedeglm az bynnek ew ezene zenethlen legén ez wylagbn H34.;' 
mezeytelen valék 372.; egy zegen ky wala mezeytelen Érs.-k. 349. 
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Emmaus nevő kastélba, ki vala hatvan láb földne (— földre)...» 
167. Úgy de ha e mondatban a határozó kiegészítővé lenne s 
névszóvá önállósulna, akkor abból a mondatból ez lenne: «Az 
Emmaus nevű kastélyba, ki vala hatvan láb földnyi». Ez azon
ban nem azt jelentené, a mit az eredeti mondat, tudniillik hogy 
a kastély hatvan láb föld t á v o l s á g r a volt valahonnét, ha
nem azt, hogy annak a kastélynak hatvan láb föld volt a 
t e r ü l e t e . Viszont a helyett, hogy «a fa volt három ölnyi)), 
nem lehetett a Bécsi-k. és a Münch.-k. nyelvén azt mondani, 
hogy «a fa volt három ölné* ( = ölre), mert ennek már más 
értelme lett volna, nem az, hogy a fa három öl m a g a s volt, 
hanem hogy három öl t á v o l s á g r a volt. Kétségtelen tehát, 
hogy -nyi képzős szavaink nem származhattak úgy, hogy a meg
felelő ragu határozók kiegészitőknek és ezáltal nominativusi 
alakoknak tűntek volna föl. 

A -nyi képző keletkezésének módja tehát csak az lehetett, 
hogy nyelvünk még történeti kora előtt a megfelelő ragu mér
tékhatározókat közvetlenül a főnevek előtt jelzőkül alkalmazta. 
Mivel a fa három ölné (== ölre) emelkedett föl, azt mondták rá, 
hogy: ((három ölné ( = ölnyi) fa»; mivel a liszt egy marokné (= 
marokra) való volt, azt mondták, hogy: végy marokné ( = ma
roknyi) liszt». E mondattani jelenségnek egyéb ragokra, kép
zőkre és a rokon nyelvekre kiterjedő vizsgálata már nem tarto
zik ez értekezés czéljához. Csak annyit jegyzek még meg, hogy 
mivel -nyi képzőnknek sem a vogul, sem az osztják nyelvben 
megfelelője nincsen, ebből az tűnik ki, hogy e képzőnek a rag
ból lett kialakulása nyelvünknek történeti kora előtt ugyan, de 
már külön életében ment végbe. 

Vizsgáljuk mármost azt, hogy a kérdéses irányrag mérték
határozó szerepének van-e még több nyoma a Bécsi-k.-bői és a 
Münch.-k.-ből idézett példákon kívül? Mai nyelvünkben egy
általában nincs mértékhatározó -ni rag. Eleven ragul csakis az 
említett két kódexben szerepel. De ezen kívül néhány oly kifeje
zésben, melyben a szótő eredeti jelentése megváltozott, s az 
egész alak egységes adverbium számba mehetett, előfordul más 
nyelvemlékeinkben is. 

Több nyelvemlékünk ismeri ezt a határozószót: kevesenné 
«paululum», «paulisper», «ein wenig» == «kevés távolságig*, «ke-
-vés ideig», «kevés fokig». Haiol ide keuesenne es vl ith: 
Deciina paulisper et sede hic Bécsi-k. 8.; Keuesenne meg 
nugot a' varos: quievit paululum civitas 189.; Es keuefenne 
eleb menuen efec o orcaiara imadkozuan es mondván: et pro-
gressus pusillum, procidit in faciem suam, orans et dicens 
Münch.-k. 65. ; Es innen keue fentié eleb menüén, lata Zebe-
deufnac iacabat: Et progressus inde pusillum, vidit Jacobum 

Nyelvtudományi Közlemények. XL. ^1 
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Zebedan 72.; es úiigoggatocmeg k e ue fenne : et requiescite pu-
sillum 82.; Es micor keuefenne eleb ment volna ej'ec cC földre: 
Et cum processisset paululum, procidit super terrarn 101.; es 
keuef enn e vartatuan kic ot alnac nála mondanac ej meg pe
tém ec: Et post pusillum rursus qui adstabant, dicebant Petro 
103.; Felmenvén kedeg a' haio eggicbe ki vala fimone kére otet 
hog a' földtől keuefenn§ eltauoztatna: Ascendens autem in 
unam navim, qure erat Simonis, rogavit eum a terra reducere 
pusillum 117.; es ke u efe n ne vartatuan mas latnán őtet monda: 
Et post pusillum alius videns eum, dixit 163.; Kev eff enne 
meg emiztinek engem főidon : Paulominus consummaverunt me 
in terra Döbr.-k. 64. A kevesenné határozószóval egy jelentésű 
a kevestenné: Es yme eg keuefc enne (c szokásos íráshiba t 
helyett) elmem hozyam iőue Nagysz.-k. 145.; Ej meg egy kewef-
tennee az vtan, kyk relee álnak vala, mondanak péternek : Et 
post pusillum rursus qui adstabant, dicebant Petro Jord.-k. 
508—9.; Fyaczkaym, meegh egy k ev eftennee vagyok veletek: 
Filioli, adhuc modicum vobiscum sum 677.; kyk egy kewef
tennee hátira meentenek: qui paululum effugiunt 859. A keve
senné és kevestenné alakban a szótő szemmel láthatóan a kevés, 
a -né végzet pedig a né irányrag. Nyilvánvaló ez abból is, hogy 
a kevés szóból más elnvult irányraggal, a -(v)é raggal is, alko
tunk határozószót: kéréssé, kevéssé, s ennek jelentése ugyanaz, 
mint a kevesenné és kevestenné szónak. A Münch.-k.-ben nem
csak akevesenné vártatván*) van, hanem ugyanarra a latin tex
tusra ((kevéssé vártatván*) is: Es keueffe vartatuan vépénec 
őhozia kic a' térnél alnacuala: Et post pusillum accesserunt qui 
stabant 66.; eegy keweffe veztegleneenek Erdy-k. 570.; Ke
véssé és immár nem láttok engem: és ismét kevéssé, és meg
láttok engem: Modicum, et iam non videbitis me : et iterum 
modicum, et videbitis me PÁZM. Préd. 608. NySz. A kevesenné 
kevestenné alakban azonban már nem csupán a -né rag járult a 
tőhöz, mert hiszen ez eset eredménye kevésné alak lenne. Két
ségkívül kellett lenni ily alaknak is, mert csak ilyenből fejlőd
hetett a régi nyelvből ismeretes kevésnyére ( = kevésnyire): Eg 
keuesniere hatrabi meg azt mongia OZOR. Christ. 36., MEGY. 
3Jaj. 15. NySz. A kevesenné és kevestenné alakban a szótő és a 
végső rag közt még van valami. Ha magában volna a kevesenné 
alak, azt még talán lehetne úgy magyarázni, hogy az a *kevésné 
alakból lett a régi kicsinné ( = kicsin-né v. inkább kicsin-vé) 
analógiájára; de ennek a kevestenné alak ellene mond. Csakis 
az lehet a helyes magyarázat, hogy kellett lenni egy kevese-n 
ós egy keves-te-n (vö. régen-ten) határozónak s ezekből ragtoldás
sal lett kevesenné, kevesten-né. Tudjuk, hogy csakis hasonló 
functiójú ragok kapcsolódnak egymáshoz, de azt is tudjuk, hogy 
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ma a kevese-n határozó nem annyit jelent, mint kevés né. Ez 
ellenmondást megszünteti annak figyelembe vétele, hogy az -n 
rag régi nyelvünkben épúgy szolgált mértékhatározásra, mint 
a -né rag (vö. SIMONYI, MHat. 1: 114.), pl.: vala kedyg betanya 
ihrlem melleth holmynth tyzőn őtth futamathny főidon 
Winkl.-k. 322.; el mentien azért totók egi haytafne foldón 
orczel ejfek a földre Weszpr. k. 53. ; Es u el fzakada u tulok 
közel án ne fold ón menire egg kiiel hagejtihatnak \ SYLV. UT. 1: 
121.; Az ydőben lefwfnak tanytwaany kezzwl Letten mennek uala 
az napon (azaz hwfwet napian) Egy warofban kynek neice emaws 
ky vagon Ierwfalemhez hatwan kcegny feulden Ers.-k. 
123.; Es ime kettő ú kózzólók megen vala azon napon egg várof-
kába \ mell leíujalemhez hatuaű kiégne fold ón vala \ es az 
varofnik neae vala Emaus SYLV. UT. 1 : 123.: És íme ketten 
é-kózzúlók azon nap mennek vala. egy Emaus-nevu bij'télyba, melly 
hatva n fu t a m atuyi fői d ő n vala Ierufalemtől KÁLDI, Bibi. 
983. (E bibliai hely a Münch.-k.-ben — mint már idéztem — : 
. . . Emaus ne nő caftélba, ki vala hatuan lab főldne Ihrlm-
tol 167.) íme tehát régi nyelvünkben az -n ragnak volt olyan 
mértékhatározó szerepe is, mint a -né ragnak: érthető tehát, 
hogy a kevesenné és kevestenné ragtoldással lett egy hasonló 
jelentésű régibb *l,evesen, *kevesten alakból. A kevesenné, ha idő
határozásra szolgál, megtoldódik még gyakran az -ig-len raggal, 
mint a hogy a soká mellett van: soká-ig s régen a hosszá «diu» 
mellett volt hosszá-ig és hosazá-ig-lan (1. MÉSZÖLY, MNy. fi : 
210.): Fialim meglen keuefenneiglen (kevés ennéiglen) tű 
aeletec vagoe: Filioli, adhuc modicum vobiscum sum Münch.-k. 
200.; meg keuefenneiglen, es e uilag engemet nem lat: Ad
huc modicum: et mundus me iam non videt 201. ; Keuefen
neiglen es nem lattoe engemet es efmeg keuej'enneiglen 
es meglattoc engemet mert megec at'amhoz, moiidanac azért o 
taneituani kozzol egmafnac, mi ez hog mond műnekőne keuefen
neiglen es nem lattoe engemet es efmeg keuej'enneiglen es 
lattoe engemet mert megec at'amhoz Mondnac vala azért mi ez 
hog mond műnekőne keuefenneiglen nem tnggac mit beéel 
Megefmere kedeg ig mert megakariac vala ótet kérdeni es monda 
S nekic Erről kerdézkettec tűnőn kőzött etec mert mondottam Ke
uefenneiglen es nem leittoc engemet es efmeg keuefenne
iglen es meg lattoe engemet: Modicum, et iam non videbitis 
me : et iterum modicum. et videbitis me: quia vado ad Patrem. 
Dixerunt ergo ex discipulis eius ad invicem : Quid est hoc, quod 
dicit nobis: Modicum, et non videbitis me : et iterum modicum, 
et videbitis me, et quia vado ad Patrem ? Dicebant ergo : Quid 
est hoc. quod dicit, Modicum? nescimus quid loquitur. Cognovit 
autem Jesus, quia volebant eum interrogare, et dixit eis: De 

i l * 
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hoc quíeritis inter vos quia dixi, Modicum, et non videbitis me: 
et iterum modicum, et videbitis me 204—205. Mint a többi -né 
ragos határozókból, úgy lett a kevesenné, kevestenné határozószó
ból is melléknév i s : es ok en hasonlatoffagomert es akeue-
8 enne toretetés életn e c ideyeiert megcalatkozianac: et ipsi 
propter meam simulationem, et propter modicum corruptibilis 
vitse tempus decipiantur Bécsi-k. 9 1 . ; Meglen keuefenne 
ideiglen vagoc tű ueletec: Adhue modicum tempus vo-
biscum sum Müncb.-k. 184.; Meg keuefenne világ vagon 
in bennetec: Adhuc modicum lumen in vobis est 197.; az ke-
u ejt ón ne zent penitencia, kit az gonto pap hag az binős 
embőrnec Guary-k. 45.; cak ez keueftőnne penitenciat en 
nekőm hágod 72. 

Ugyancsak a -né irányraggal alkotott fokhatározó a csöppné 
TINÓDI nyelvében : Az császár erejét egy csöpp né sem félék 
EMKT. 3 : 65.; ötöd napég basa erősen lötteté, — Azért Buják 
falát egy cseppné sem sérté uo. 95. Helyesen jegyzi meg 
SZILÁDY ehhez (421. 1.), hogy ez a csöppné (eredetiben chöpné) 
«hasonlóan van képezve a Bécsi és Müncheni kódexben előfor
duló kevesenné-Ye\)). A csöppné határozót, mint a kőhagyéjtásné-
féléket, később megtoldották a -ra, -re raggal: Segéteni kel, az 
ki iora ugyekőzik, az ki penig gonozra, egy czepnére sem 
DECSI, Adag. 81. NySz.; Az mi meg igazulásunk egy csep-
nyére sem fiig az igaz és méltó poenitentia tartástiíl PÁZM. 
Kai. 348. uo.; Egy c sőpnyir e sem indúlt-meg a farisaeusok 
dicséretin MAD. Evang. 811. uo. Látjuk tehát, hogy a mai csöpp
nyire ragtoldással lett a csöppné határozóból, másfelől ennek 
melléknévvé önállósultával lett a mai csöppnyi. 

Van a régi nyelvben «egy szálné sem» kifejezés is. SZTÁEAI 
MIHÁLY nyelvéből valók a következő példák: Mert az Istent 
csak egy szálny é sem félik RMKT. 4 : 98. ; Ezzel ők egy 
szálné meg sem röttenének 196.; Jól hallom, de egy szálné 
sem szeretem 233.; def a papságnak dolgát egy szálné sem 
teszik 235. SZILÁDY ÁRON a jegyzetekben (347. 1.) megemlíti, 
hogy e kifejezést «XVI. s XVII. századi vitázó theologusaink 
gyakran használják)). A NySz.-ban ezt a példát találom Szálnyi-
sem czímszónál: Az istent czak egy szálny é sem félic BOEN. 
Ének. 219. Vessük össze ezeket a következő, szintén a NySz.-
ból való példákkal: Annak betűjétől egy szálúéra se légyen 
szabad el-távozni Pós. Igazs. I. 4i.; Egy szálny éra sem gon
doltam én azt MA. Tan. Előb. 7.; Eczányéra sem. vagyunk 
szorgalmatosok lőlkűnkről LÉP. FTük. 113.; Egy szálnyira 
nem is változott meg természetiben ZVON. Osiand. 191. Látjuk, 
hogy a szálné és a mai szálnyira, szálnyi közt ugyanaz a viszony 
van, mint a csöppné és a csöppnyire, csöppnyi közt. Helyesen 
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hasonlítja az illető jegyzetben (347. 1.) SZILÁDY ÁRON a szálne 
alakot TINÓDI csöppné kifejezéséhez. 

A mai mákszemnyi melléknévnek is megvan még eredeti 
határozó volta a Nádor-k.-ben: Es ol' igon nag nehejfeggel no-
morittatic meg, es mindőn cormos állatnál zornufegofb, hog ő fem 
kezet lábat fem egeb teftenec valaminemu rezet eg mak zomne 
(olv. éggy mákszömné = egy mákszemnyire) megnem indith-
hatt'a 99. 

A kevesenné-íéle határozószókhoz csatlakozik végül a nyo
matonné'. Ez SZILÁDY ÁRONnak Sermones Dominicales czímű ki
adványában (11,496.) van közölve a NémGl.-ból: «in momento 
indignationis (i. e. irae) abscondi faciem meam parumper [i. e. 
modice nyomatonné] a te». Látjuk, hogy e szónak jelentése, 
mint a kevesenné-nek is időhatározáskor: «kevés ideig». KÁROLI 
bibliájában ugyané helynek (Ezs. LIV, 8.) fordítása: Egy kis 
búfúláfómban el róytettem vala az én ortzámat te télied egy 
fzem pillantáfig. A kérdéses szót a NySz. is följegyzi így: 
Nyomatonné ós megkérdőjelezve így magyarázza: «[m/oraaím/i?]». 
Mi már, miután ismerjük a kevesenné származását, tisztában 
lehetünk a nyomatonné kiejtésével is, eredetével i s : a nyomat 
szóból -n-\--né raggal alkotott határozószó. A nyom, lábnyom, 
lábnyomdok, lábnyomat gyakoriak a régi nyelvben ez egyező 
jelentéssel: <(vestigium» és hosszúságmértékül «pes». Jelentettek 
továbbá metonymiában általában csekély távolságot: Egy 
nyommá sem: ne latum quidem pedem MA. NySz.; A Ka
lauzon kivul egy nyommá sem mehetünk SÁMB. 3Fel. 310. 
uo.; Fél nyommá sem menni: ne alterum quidem pedem 
discedere MA. uo.; merth nem adok az ew feldekben tynektek 
czak egy la ab ny omnyth es: neque enim dabo vobis de 
terra eorum quantum potest unius pedis calcare vestigium 
Jord.-k. 202.; Es nem ada eth hívneky femy erekféghet, mynth 
czak egy la ab nyomny vona es: Et non dedit üli hseredi-
tatem in ea, nec passum pedis 726.; Mert az ő földekbe chac 
egy láb nyomdákot sem adoc Unéktec HELT. Bibi. 1 : Kkk4. 
NySz.; Mi meg határ oztattunk itt kőrSs-kőrnyől és nem. kozeléthe-
tűnk tsak egy láb nyomatnival BÖK. Lámp. 69. uo.; Nem 
ád nékiek azoknak földében edgy talpnyomatnit is TOF. 
Zsolt. 33. uo. Érthető tehát ezekből az, hogy a nyomatonné 
eredetibb jelentése ez volt — többek közt a kevesenné szónak 
is megvan ez —: «csekély távolságig*. Hogy lett ebből a ((cse
kély v. kevés ideig* jelentés? Tudjuk, hogy a csöpp, mákszem
nyi metonymice eredetileg testbéli csekélységet jelentenek: 
«csöpp ember», «mákszemnyi pötty». E konkrétebb jelentést 
azonban nyomon követi az absztrakt, általánosabb jelentés: 
mód-, idő- stb.-beli csekélység. «Aludtam egy csöppet, egy mák-
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szemnyit» = «egy kevés ideig». Érthető már tehát az is, hogy 
a NémGl.-beli nyomataimé jelentése miért: «kevés ideig» ? 

Láttuk, hogy a régi csöppné, szdlné, mákszemmé határozó
szókból lettek a mai csöppnyire, szálnyira, 'mákszemnyire. A mai 
székely alignyira, félignyire MTsz. alakok tehát csakis úgy ma
gyarázhatók meg, hogy volt régen *aligné és *féligné s azok 
vannak az illető székely szókban megtoldva a -ra, -re raggal 
(hiszen alignyi, félignyi nominativus nincs is). így utal a mai 
többnyire s a népnyelvi jobbnyira egy régi *többné, *jobbné alakra. 
A régi több-i-re, a mai jobb-á-ra alakban szintén elavult lativusi 
rag (-é) van megtoldva a -ra, -re raggal. így van megtoldva a 
-ba, -be raggal egy régibb *eligné a háromszéki elignébe ( = 
«csak alig») MTsz. szóban és a régi szdlné a szintén ottani 
szálúéba alakban. SZILÁDY ÁRON a «szálnyé sem félik» kifejezés
hez való magyarázatban (RMKT. 5 : 347.) helyesen utal erre a 
székely kifejezésre: «Szálúéba sem hibázott». 

Az eddigiek vetnek világot erre a nyugotdunántúli tájszóra 
is : valamentennyi, v aláment ennyi, valamentenyi. Előfordul egy 
göcseji (pákai) népmesében: De alig hogy az úrfi, vala men
ténnyit ekerűkszött (= «valamennyire eltávozott))), ék kevis 
vártatra oda kerü éggy asszon Nyr. 1 : 374. Följegyezte a szintén 
göcseji Eesznekről KARDOS ALBERT is. jelentésével együtt: ((vala
mentenyi : valamennyi, egy kevés, valamicske, aliquantum, pl. 
Lesz az idén valamentenyi borsú is» Nyr. 12 : 189. Följegyzi 
«A nagykanizsai nyelvjárás*) czímü művében (NyF. 48 : 20.) SZABÓ 
LAJOS is, eredetének magyarázatával, mint példát a s z ó v e g y í -
t é s r e : « Valamentennyi (valamint+ valamennyi)». SZABÓ LAJOS-
nak már egy ily magyarázatát (mindannyian 4- mindnyájan = 
mindannyájan) helyreigazítottam. Emez a magyarázata pedig 
még nagyobb tévedés. Analógiával, szóvegyítéssel való magyará
zás igen elterjedt, véleményem szerint mértéken túl is. Ily 
magyarázásokban elkel az óvatosság, mert hiszen ha minden 
általunk ellenőrizhető föltétele megvan is az analógiának, azért 
mégsem következik be szükségképpen annak hatása új szóala
kulásban. Efféle magyarázatoktól tehát annyit legalább is elvár
hatunk, hogy a legelemibb föltételekkel ne ellenkezzenek, hiszen 
még ebben az esetben is készen lehetünk arra, hogy a magya
rázat valami később észlelt nyelvtény miatt összeomlik. Hogy a 
szóvegyülés bekövetkezzék, annak első föltétele az, hogy az illető 
két szó ugyanazon helyen és időben valóban meglegyen. Lát
tuk, hogy a mindannyájan magyarázata ép a miatt nyilvánvaló 
tévedés, hogy a mindannyian alak nem él és nem élt a mind
nyájan mellett. Másik föltétel az, hogy az illető két szó mind 
alakjánál, mind jelentésénél, szerepénél fogva alkalmas legyen 
a tudatban való kapcsolódásra, egyiknek a képzete fölidézhesse 
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a másikét, egyszerűen mondva: egyikről eszünkbe juthasson a 
másik. A mindannyian ós mindnyájan szók csakugyan ilyenek 
lettek volna, ha egyáltalában meglettek volna, szóval ha a volna 
ott nem volna. De hogy leszünk a valamint és valamennyi szó
val? A valamint-et a dunántúli népnyelv szintén nem ismeri. 
De mondjuk, hogy ismeri, vagy hogy ismerte még akkor, mikor 
a kérdéses szóvegyülés megtörténhetett volna. De vájjon a vala--
mint akár m ó d h a t á r o z ó , akár k ö t ő s z ó szerepében alkal
mas-e arra, hogy hozzákapcsolódjék egy h a t á r o z a t l a n n é v 
m á s n a k , a valamennyi-nek képzete? Valóban ez képtelenség, 
valamint SZABÓ magyarázata is az, még akkor is, ha helyette 
jobb nem lesz. Eddigi fejtegetéseim után azonban — mint emii
tettem — módunkban lesz a valamenUnnyi eredetét kikutatnunk. 
Tudtommal nincsen följegyezve, de én igen jól ismerem Tabajd-
ról, Fehér vármegyéből, tehát szintén Dunántúlról, ezt a szót: 
valámentén. Jelentése, mint a kecskeméti valamentire szónak is: 
«valamennyire*), «egy kevéssé», pl.: «már valamentén jobban 
vagyok», ^valamentén már megfőtt a hús», ^valamentén már az 
újabb ültetés szőlő is terem» stb. E szó azt mutatja, hogy volt 
egykor — lehet, ma is van — egy valamentén változat is, mint: 
eleintén «*>•» eleintén. A mint azután a ^kevesen, *kevesten, ^nyo
maton szókból lett kecesenné, kevestenné, uyomatonné, úgy lett a 
*v alámente n-ho\ *valamentenné, ezzel a jelentéssel: «valameny-
nyirei), «egy kevéssé», «kevesenné». Továbbá pedig a mint a 
Uevesenné, kevestenné is, úgy önállósult melléknévvé a *vala-
mentenné is, mai jelentését kapva: «valamennyi)), «egy kevés» 
és a mint a csöppné helyett csöppnyi, úgy lett a *valamentenné 
helyébe a mai valamentennyi. 

Van a régi nyelvben egy már teljesen kiveszett kötőszó, 
melynek eredetét szintén csak a -né ragos határozókkal tisztáz
hatjuk. Ez : miné ~ méné > ménné **•» menyé > mennyé, jelentése : 
(imihelyt». Előfordul kódexekben és XVI. századi versíróknál 
(1. KMKT. 1 : 314., i: 315.): Mene hallac az kyral'oc az: ihus 
neuet: nag ayetatoJJ'agal eczerfmind térdre efenec az: germec ihus 
előtt Debr.-k. 338.; Legottan: mine kezőne azzoúonc Maria zent 
erfebet azzonnac: Ianos be telec zent lelőkel o annanac méhébe 
349.; Mene e zot el wegeze kyraly ottan czak el kezdee az áldo
zatot tetethny Ers.-k. 452.; menee az kepét bee ivywe Es az 
templomba lee tewe Ingyen ottan le hwllanak az balwanyok Es 
el romlanak 453.; Menne kedeg eyre-Iwta Tewle alom mynd el 
fwtha 463.; ew zolgay mennye ezt hallak az zyz leyant ottan 
ky hozok 477.; kyt menye az zyz leyany hallá Czazárnak ottan 
ygy monda 499.; Merth myg Adom boytole paradyczomban wala 
ees m ene e eeivek legottan kywetteteek paradyczombol 538. ; 
Mennye az Dárius e szót hogy hallá, — Űtet elárulta, azt 
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véli vala RMKT. 4 : 89., ILOSVAI. A miné kötőszónak — nevezzük 
sok változata közül ezzel —, látjuk, hogy a jelentése: <imihelyt». 
E kötőszóval bővebben foglalkozik SIMONYI a Magyar Kötőszók
ban (3:63^—65.). «Bajos — úgymond — e kötőszónak eredetét 
megmagyarázni. Annyi bizonyos, hogy nem a mihelyt-nek mellék
alakja, mint a hogy GzF. szótára föltünteti. Szilády, úgy látszik, 
az annyi-vdl való rokonságát gyanítja, midőn azt mondja, hogy 
jelentése: a mint, mihelyt; alakjai mene, menne, mennye, menye 
azon mód szerint, mint anne, anne, annyi' EMKT. 1 : 314. Ha 
a mennyé származéka, akkor ragtalan alak, vagy legföllebb az 
•é (belé, felé*) irányrag lappanghatna benne; ez a rag a -nyi 
képzőbe csakugyan bele szokott olvadni, p. épen az Érs.-k.-ben 
573: (a tenger vize) anne alászáll, hogy alig látják emberek = 
annyira; a Nádor.-k.-ben: egy mákszömné meg nem indíthatja 
= mákszemnyié, mákszemnyire; így a Münch.-k.-ben (1. EMNy. 
3 : 334b.) és maiglan a székelységben. Lehetne még a mi név
másból a -ni irányraggal magyarázni, a nyelvjárási -nőtt és -núl 
társával, noha ezek ma csak személynevekhez járulnak. De mind 
a két esetben avval a nehézséggel állunk szemben, hogy az 
irányrag nincs helyen a mihelyt-féle határozásban, mely a mi-
kor(on) kérdésre felel, tehát nyugvást jelentő ragot, locativust 
igényel. Az előbbi magyarázatnál még az is baj, hogy a ,mennyi' 
fogalom sem lehetett alkalmas az érintkező előidejűség kifejezé
sére (noha egyéb viszonyokra vannak a mennyi-bői származott 
alkalmas kötőszóink : mennyig = míg, mennyire, mennyiben). Egy
előre tehát a mennyé kötőszó eredetét nyilt kérdésnek kell hagy
nunk)), íme ezt a nyilt kérdést akarom tisztázni. Mi már tud
juk, hogy a régi mákszemné határozóban és az efféle Münch.-
k.-beliekben nem — mint SIMONYI véli — az -é ragot magába 
olvasztott -nyi képző van, hanem a -né rag.*) Ez tehát újabb 
érv a SiMONYitól fölvetett *mennyé-é > mennyé származtatás 
ellen, melyet a SiMONYitól fölhozott jelentésben" ellenmondás 
miatt sem lehetne elfogadnunk. Véleményem szerint azonban 
igenis helyes SiMONYinak az a sejtelme, hogy a kérdéses kötő
szó a mi névmásból lett a -ni raggal. Az az akadály, melyet 
SIMONYI először említ, hogy tudniillik e rag ma csak személy
nevekhez járul, már nem áll fönn, miután láttuk a -ni ragnak 
nyelvemlékeinkben való más szerepét is. Vájjon a másik ellen
vetésnek, tudniillik hogy «mihelyt» jelentésű kötőszóban nincs 
helye irányragnak, mekkora az ereje? aMenyé hallak az királyok 

*) Az Érs.-k.-ből SIMONYI a mi anné (== annyira) alakot idéz, az az 
illető kódexben nyilván íráshiba, mert nemcsak ebben a kódexben, hanem 
általában valamennyi nyelvemlékünkben is — mint szó lesz róla — sehol 
nincs anné «annyira* értelemben, hanem csak annéra. 
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az Jézus nevét, nagy ájétatossággal egyszersmind térdre esének», 
e helyett azt is mondhatjuk: ((Alig haliák» v. ((alig hogy hallak» 
stb. Ez az alig kötőszó pedig szintén irányragos (-ig). (L. MKöt. 
3 : 58—62.) Helyettesítheti a miné kötőszót az a, mint és a régi 
nyelvben a mint kötőszó is : Mynth iutottak volna a koppaz 
heghre a porozlok kyrthelenek Winkl.-k. 203.; Es mynt az ha-
yoczkaban be hagot vona, ottan meg álla az zel: et cum ascen-
dissent in naviculum, cessavit ventus Jord.-k. 400.; mert ij'teny 
ygajjaag zerent mynt ember halaluf bynben efyk ottan el kellene 
erekkee vezny karhozny Érdy-k. 52.; paradychomba az elfew zy-
leynk myg az eredethnek ygafjagaat tartaak ewket ees meg tartaa 
wr iften de mynt atal hagyaak ottan ky vereteenek 388. Mi 
ennek a mint kötőszónak az eredete? Töve a mi kérdő névmás, 
ragja pedig az -int irányrag (1. MKöt. 3 : 157.), vagyis a miné 
szó azonos jelentésű a minek egy irányragos alakjával. A mire 
kötőszónak, a mi névmás nyilvánvalóan irányragos alakjának, 
szintén van néha olyas szerepe, mint a mihelyt- = miné-nék, 
tudniillik érintkező előidejűséget fejez ki; pl. ((mire leszüretel
tünk, beállt a hideg» = ((mihelyt leszüreteltünk)) stb. Mi tehát 
a miné szerkezete is? A mi kérdőnévmásnak irányragos alakja: 
mi-né, a -né irányraggal. Szerkezete, eredete azonos a mi mennyi 
szavunkkal, mely a mi kérdőnévmásnak -nyi képzős alakja s 
megvannak ugyanazon változatai, mint a miné kötőszónak. Tud
juk, hogy n>ny hangjának hosszúságát az anné, annyé (<*az-
né, *az-nyé = annyi) hosszú nn, nny hangja igazolja. Itt már 
valóban analógiás hatás történt: a mi-né-, mi-nyé-nek az anné, 
annyé analógiájára lett ménné, mennyé változata (természetesen 
egy vele azonos szerepű *anné, *annyé analógiájára). 

A régi miné kötőszó útján elértünk mennyi névmásunkhoz; 
beszéljünk most erről és társairól, az ennyi-iöl, annyi-iól s össze
tételeikről. Ez önálló névmások — már említettem — nem együtt 
fejlődtek azokkal a többi -nyi képzős névszókkal, melyekben az 
alapszó a képzőtől alakban és tartalomban megválasztva él á 
nyelvtudatban. Külön fejlődésük észlelhető már mondatbeli sze
repükben, ugyanis határozóul egyáltalában nem fordulnak elő 
nyelvemlékeinkben sem. A Bécsi és a Münch.-k.-ben sincs már 
anné határozószó, hanem: annéra Bécsi-k. 67., 68., 69., 83. stb. 
Alakjukban is mutatkozik az eltérés. Többi -nyi képzős szavaink
ban az alapszó egyezik a nominativusszal, azt mondjuk, hogy: 
«több száz-nyi»; de már azt nem mondjuk, hogy: az-nyi, ez-nyi, 
hanem alapszónak és képzőnek pótíónyújtással való összeolvad
tával : ennyi, annyi; a mi névmás képzett alakja sem mi-nyi köz
nyelvünkben, hanem mennyi. Az ennyi és annyi, bármely alakú 
is képzőjük, pótlónyújtással van mindig a régi nyelvben is. 
A mennyi, melyben — mint már említettem — a képző mással-
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hangzójának hosszúságát az ennyi, annyi analógiája okozta, kó
dexeinkben eredeti rövid n, ny hanggal gyakoribb; egyébként 
alakjai a -nyi képző ismert változatainak és a mé- > me- **» 
mi- > mi- alapszónak kombináczióiból állnak elö, holott a mi 
névmásnak ez alakján kívül egyéb nominativusa nem ismeretes. 
Eddig nem észlelt külömbözés továbbá az, hogy e névmások 
képzőjében az n > ny hangváltozás sokkal előbb ment végbe, 
mint a többi névszókéban. Vehetik észre olvasóim, hogy midőn 
a képző változatait soroltam elő, a -nyé és -nyi alakra csak ama 
névmásokat tudtam idézni kódexeinkből. Valóban, kódexeinkben 
a melléknevek képzője mindig -né, -ni > -ni, holott a névmá
soknak gyakoriak ily alakjaik: ennye Ehr.-k. 3. ; valamennen 
Münch.-k. 83.; ennyeezer Feai-k. 388.; Meny ezer 401. ; Mennyee
zer 403.; annye MargL. 54., 182.; anne Peer-k. 156.; annyet 
Corn.-k. 163.; meneuel Debr.-k. 528.; Ennye Pozs.-k. 15.; anera 
Vitk.-k. 7—8.; menere 8.; wg anyera Szék.-k. 39.; menéét 18.; 
anyera 21. ; enere 178.; valamenere 186.; ériében 109.; anézer 134.; 
ménével 143.; menyeben Ers.-k. 330.; mynyeben uo.; mene Sánd.-
k. 2 . ; anne 8. Nevezetes, hogy a mai annyit és annyian már a 
kódexekben gyakran annyat és annyan alakban fordul elő s a 
nominativus annya alakban: azannya kefedelmuel Ehr.-k. 4 . ; 
annya bewnt tewtel 32.; annat Münch.-k. 17.; annyath Fest.-k. 
91., 102.; annya 93 . ; anyaik Winkl.-k. 83 . ; heeth anyath Keszth.-
k. 209.; zaaz annyath Érs.-k. 288.; annya Kulcs.-k. 310. Ne 
gondoljuk, hogy ez alakokban a képzőnek illeszkedése történt, 
ne gondoljuk, hogy magas magánhangzója a-ra változott. Ha 
így történt volna, akkor az annyéval, annyéra, annyéban stb. 
alakok helyett találnánk ilyeneket is: annyával, annyára, annyá-
ban stb., ilyenek pedig nincsenek. Úgy áll a dolog, hogy az 
annyi szónak végső hangzója csak oly alakban a hang, a mely 
alaknak teljesebb változatában a mai vagy a régi nyelvben a 
rag előtt a hangzó van: annyian, annyiat. Ha tehát az annyi
val, annyira alakokból nem lett annyával, annyára, az annyian, 
annyiat alaknak pedig van annyan, annyat változata, nyilván
való, hogy ez a két alak az annyian, annyiat valamely teljesebb 
-íí-hangzós változatának összevonásából lett. Figyelemre méltó a 
kérdéses alakokban az is, hogy a képzőnek mindig nny mással
hangzója van, úgyhogy az a kódex is, mely anne', annéra stb. 
alakokat ír, nem annan vagy annat, hanem annyan, annyat 
alakot mutat. E hangsajátság oka ez alakoknak már érintet
tem eredetében rejlik. Láttuk, hogy az annyian, annyiat ala
kok az a előtt hiatustöltő j hangot fejlesztettek: anné-j-an ~ 
anní-j-an, anné-j-at ~ anní-j-at. Az e és i rövidsége a kódexek 
helyesírásából nem állapítható ugyan meg, de a mostani annyi 
alakból s az annyan, annyat alakokká való Összevonás tényéből 



A -nyi KÉPZŐ EREDETE. 3 2 3 

megtudjuk, hogy a képző hosszú hangzója a kérdéses alakokban 
sok helyt a kódexek korában már röviddé lett: anne-j-an ~* 
anni-j-an, anné-j-at ~ anni-j-at. «Hiatustöltőnek támadt mással
hangzó mássalhangzó után» czímű értekezésemben (Nyr. 37 : 
438—442.) fejtegettem már azt a hangtörtóneti jelenséget, hogy 
az ily három vagy több tagú alakokban, melyekben a végső 
hangzó előtti hiatustöltőt rövid hangzó előzi meg (*viszo-j-á), 
ez a rövid hangzó a *szuluga> szolga-,, ásovdny > ásvány- stb.-
féle hangváltozással gyakran kiesett (*visz-j-a), s ilyenkor a 
hiatustöltő a közvetlenül elébe jutott mássalhangzóval gyakran 
pótlónyújtás útján összeolvadt (vissza). így történt tehát az is, 
hogy az anne-j-an *•*» anni-j-an, anne-j-at ~ anni-j-at alakokból 
ann-j-an, ann-j-at alakok lettek, ezekből pedig pótlónyújtással 
(mint kan : kan-j-a > kannya): annyan, annyat. Az annya nomi-
nativus aztán ezeknek a hatására alakult. így lett menéjet-ből 
mennyet (== mennyit): ménnet Münch.-k. 79., a menéjeket-ből 
mennyeket ( = mennyiket): menneket uo., a valamenéjen-höl vala-
ménnyen (= valamennyien): valamennen 83. Ennyen, mennyen, 
valamennyen Dunántúl ma is járatosak (TMNy. 568.) s Csikban 
(uo. 567.) annya, a menye. Az efféle alakokban tehát az a végső 
a, e hang voltaképpen a teljes tő véghangzója, az nny hang 
pedig, mely már ismert eredete miatt nem váltakozik nn hang
gal, az egykori hiatustöltő j emlékét őrzi. (így : innya < inni-j-a.) 
Más alakokban a képzőbeli n > ny hangváltozás, mivel ez nyel
vünkben igen gyakori, különösebb okok nélkül is végbe mehe
tett ugyan, de hogy -nyi képzős névmásainkban — mint rá
mutattam — egyéb névszóinkat megelőzve ment végbe, ezt — 
úgy hiszem — méltán tulajdoníthatjuk belső analógiának, az 
annyan, annyat stb. hatásának. 

A hiatustöltőről írt imént idéztem czikkemet abbeli re
ménységem nyilvánításával végeztem (441—442. 1.), «hogy ennek 
alapján nyelvünk alaktanának sok kérdése lesz megoldható, sok 
képzőnk és ragunk, illetve képző- és ragelemünk lesz meg
magyarázható)). Én magam már csakugyan több kérdést igye
keztem ilyen módon tisztázni, de mindeddig más senki. HORGER 
azonban most kezdődő értekezésében sikerrel magyaráz több 
jelenséget a mássalhangzó után közvetlen került hiatustöltövel 
(Nyr. 39 : 297—299.), pl. Heli-j-ebb > beljebb. Szükségesnek 
látom utalni e czikkre, mert ez is bizonyítja az annyan stb. 
alakok eredetéről előadott véleményem helyes voltát. 

Egymással történeti kapcsolatban lévő alakok közül ha 
egyiket tárgyaljuk, ezáltal világosabbá lesz a másik; ezért a -nyi 
képzőről beszélve, nem lesz fölösleges szólnunk a -ni ragból 
lett -nig ragról s ennek változatairól. Mai nyelvünkben eleven 
rag ez Csikban; ezt írja róla T. NAGY IMRE «A székely mívelő-
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dési és közgazdasági egyesület negyedik évkönyve 1879-re» 
czímű könyvben (41. L): «A határvető ig rag helyett ég, nég 
vagy nyég-et használunk, mint : egy ölnyég van a kertünktől, 
egy órányég sem várom, egy kicsiddég leülök; ezen ragok szin
tén határozói értelmet adnak a névnek, melyhez járulnak; egy 
küsnég vagy kicsiddég annyit fejez ki, mint kevés, rövid ideig. 
Nig ezen összetettel való, ha nevekhez járul, annyit fejez ki, 
mint körülbelül, és megfelel a nyelvtani -nyi képzőnek; pl. 
husznig való a. m.: körülbelül húsz, egy vékdnig való, a. m.: 
körülbelül egy véka, egy arasznig való, a. m. körülbelül egy 
arasz». Megemlíti SIMONYI (TMNy. 680.) a Nyelvőr közléseiből 
ezt az udvarhely széki mondást is: «egy szikrdnyég sem vönném 
számba» s ezt a háromszóki adatot; «jdrásnég: egy mérföld 
járásnyira*). Ezeket SIMONYI, mivel nyelvtudományunk eddig csak 
képző -m/i-ről tud, nem pedig annak a ragi elődjéről is, úgy 
magyarázta, hogy bennük a -nyi képzőt követi az -ig rag, szó
val az ölnyég ebből vonódott össze: ölnyé-ég. De mi már tudjuk 
a -ni ragnak régi nyelvünkbeli változatait, szerepét. Azt is tud
juk, hogy lativusi ragjainkhoz szokott egy k > g elem csatla
kozni (1. MHat. 1 : 338.). így van nyugoti és keleti nyelvjárá
sainkban ennyire-g, annyira-g, így van megtoldva az -ig ragban 
régi -é ~ -í lativusi ragunk (1. uo.). Nagyon természetes tehát, 
hogy másik régi lativusi ragunkból, a -né > -nyé ~ -ni ragból 
éppen így lett -né-g > -nyé-g ~ -ni-g. «Egy ölnyég van», «egy 
jdrásnég», ezeket a Bécsi és a Münch.-k. írói úgy írták volna, 
hogy: «egy ölné van», «egy jdrdsné*. Az «egy küsnég», «egy 
órány égy, «egy szikrdnyég» csak úgy származhattak, hogy mint 
kevesenné és nyomatonné, úgy voltak ily határozók is : *kisné, 
*óráné, *szikrdné. SIMONYI ezt az udvarhely széki adatot is 
fölhozza: «csak egy szikránéig várj». Ebben a -né rag úgy 
van megtoldva az -ig raggal, mint ebben láttuk: kevesen-
néiglen. E magyarázatok után SIMONYI zárójelben megjegyzi, 
hogy «ezek — t. i. a -nég ( = -nyi-ig) végzetü határozók — 
régibb nyelvünkben a g nélkül, tehát látszólag ragtalanul is 
előfordulnak)). Ezek a szerinte «látszólag» ragtalan alakok a 
Bécsi- és Münch.-k.-nek és más nyelvemlékeinknek épen azok 
a -né, -nyé ragos határozói, melyeknek ismeretével meg lehetett 
állapítani a -nyi képző eredetét. Tudjuk már, hogy azok az 
alakok bizony még látszólag sem ragtalanok; de ha nem tud
nók is, akkor sem volna szabad SiMONYinak megokolás nélkül 
odavetett állítását elfogadnunk, mert hiszen az -ig v. -g rag ha 
egyszer csakugyan ott lett volna, arra, hogy azután elmaradt 
volna, sem hangtörténeti, sem mondattani ok semmi nem lett 
volna. 

A -nig ragra a régi nyelvből APÁCZAI Encyclopsediájából 
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idézi SIMONYI ezt: semminég «nullatenus». Ugyanaz a rag van 
ebben a régi kifejezésben: földenig. Ennek eredeti jelentése: 
«földig*. E jelentésében van meg TiNÓDiban: Eltörék onnat 
mind az föházakat, — Földenig vonták az nagy köjálokat 
EMKT. 3 : 79 ; Ez idő közbe naponként vítatá, — Temesvár 
falát basa úgy rontatá, — Három oldala mind földenig 
romla 81., no. A hozzá való jegyzetben (427. 1.) SZILÁDY ezt írta: 
«Lehet, hogy valamelyik tájszólásban ma is megvan, irodalmilag 
azonban — tudtommal — nem ismeretes». Valóban én sem 
akadtam nyomára e kifejezésnek mai nyelvben, ismerős volt 
azonban előttem — már absztrakttá változott jelentéssel — az 
Erdy-k.-ből: Omnes fatentur se nosse deum factis autem ne-
gant Mert mynd nyayan azt vallyaak hogy yfmeryk ijtent. De 
maga teetemeeny ékkel ellene mondanak, es meg tagaggyaak. 0 
vylag vylaag kyben foldeny g el bivrwltal Tenkeenchivl ff el 
ymaran es lajjok meg mykeppen wrwnh Iefus Crij'tus az ket tol-
ivay kőzzol meg pyzonoytaa kynek leegen yo lelky yfmeret es ky-
nek gonoz 28. Ujabban pedig eredeti konkrét értelmével került 
napvilágra e határozó a BudGl.-ból (SZILÁDY, Serm. Dom. 2 : 
135.): «Secundum miraculum, quia velum templi scissum est a 
sumpno (f e 1 w 1) usque ad deorsum (f e d e n i g h)». E szó olva
sása természetesen nem födenig, mint SZILÁDY írja czímszóul 
a szótárban (id. m. 1 : 537.), hanem fédenig ( < Erdy- és Jord.-
k.-beli feeld : olv. féld):*) 

Az a egy arasznig való» származását mutatja az oly kifejezés, 
hogy «a láng kicsapott negycenkilencz könyökletné» ( = könyök-
létre v. könyökletig). E kifejezés éltekor bizonyára beszéltek 
nnegyvenkilenez könyökletné való láng»-ról s beszéltek «egy 
araszné (= araszra v. araszig) való» dolgokról is. Az «egy 
vékánig való» kifejezésben a -nig irányrag voltát mutatja ez a 
mai köznyelvben" s mai irányragos, amazzal egyértékű kifejezés: 
«egy véká-ra való» (vö. MHat. 1 : 345.). A «husznig való)) kifeje
zéssel párhuzamba állítható az ilyen: Százezerre megyén 
serge — Sok basával, béggel (ARANY). Mint itt a -ra, -re rag, 
úgy felel meg a husz-nig -nig ragjának az -ig irányrag a követ
kező példákban: négy-ötig való fecskefészök Székelység, Nyr. 
5 : 2 2 2 . ; Lehetett úgy egy húszig Alsó Háromszék, ERDÉLYI L. 

*) Véleményem szerint e két kódexben, mint a többiekben is az ee 
nemcsak zártságot, hanem hosszúságot is jelöl. Ennek kimutatása azon
ban oly rengeteg czédulázással jár , hogy nem tudom, mikorra fejtegethe
tem bővebben ebbeli nézetemet. Csodálom, hogy nyelvészeink oly könnyen 
kimondják és vallják a féld kiejtés nyelvtörténeti lehetetlenségét féld he
lyet t : hiszen a féld «-o föld alakból fed »v» főd csak féld ~ főid közbeesésé
vel válhatott . KÁLDI így is í r ja : fold olv. föld. (Vö. volt > volt > vöt.) 
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közlése; es nag hirtelenkedetiel a corda ínéne jomeredec a' ten
gerbe ket ezeriglen e§ meg fidanac a tengerbe: et magnó 
impetu grex praecipitatus est in maré ad duo millia, et suffocati 
sünt in mari Münch.-k. 79.; Esett el bennek hamarjában mintegy 
hatvanig való KÁR. Élet. 1:11. MHat. 1:344.; [Adat neki] 
erős ökröket mintegy háromezerig FORRÓ, Curt. 515. uo. Lát
tuk már, hogy a mérföld-re, mérföld-ig, járás nég, öl-nyég hatá
rozóknak régen föld-né-, kőhagyéjtás-né-íéle határozók feleltek 
meg s ezekből lettek a mai mérjold-nyi-féle névszók. Az követ
kezik tehát ebből, hogy a százezerre, háromezer-ig, husz-nig 
számhatározóknak is *ezer-ne-fé\e határozók feleltek meg a régi 
nyelvben s ezekből lettek a mai -nyi képzős számnevek: ezer
nyi. Ezek a -né ragos számhatározók nem fordulnak ugyan elő 
nyelvemlékeinkben, de megvoltukat az előadottakon kívül az is 
bizonyítja, hogy a vogul nyelvben szintén vannak számhatáro
zók a mi -ni (-né) ragunk megfelelőjével: sátné «heten». yütné 
«húszan», atpánné «ötvenen» (BEKÉ, Vog. Hat. 38.). Tudjuk, 
hogy a metonymiának egyik faja az. hogy határozatlan mennyi
ség helyett határozottat mondunk. A helyett, hogy: sok, sokan, 
azt mondjuk, hogy: ezer, ezerén. Tudjuk azt, hogy nyelvjárá
sainkban a -ni rag irányjelölő értékében éppen csak metony-
mikus kifejezésekben maradt fönn s a denominalis -ék képzőről 
írt czikkemben (MNy. 5 : 258—264.) azt fejtegettem, hogy -ék 
irányragunk csakis metonymikus kifejezésekben maradt fönn és 
vált képzővé. így történt az is, hogy régi -né (-ni) ragos szám
határozóink közül csakis az oly metonymikus értelmű önállósult 
névszóvá, mint ¥ezerné, s lett: ezernyi. Innen van az. hogy -nyi 
képzős számneveink nem teljesen azonos jelentésűek a velük 
közös eredetű -nig rágósokkal. cHusznig való» — «körülbelül 
húsz»; de már ezernyi nem c s a k annyit fejez ki, hogy ((körül
belül ezer», hanem még azt is, hogy mi azt a körülbelül ezerét 
s o k n a k t a r t j u k . Lám, nem mondhatjuk azt, hogy: kéttőnyi, 
háromnyi, húsznyi, hanem csak : ezernyi, milliónyi. így volt ez 
régibb nyelvünkben is (a kódexekben még nincsenek -nyi kép
zős számnevek): Ezemi-ezeren részesííllyének a boldogságban 
PÁZM. Préd. 340. NySz.; Ez érni ezer képpen PÁZM. KT. 349. 
uo.; Teremtojőknek királyi széki kornyul ezer szerte való 
ez érni ezerén alván: milia millium myriades COM. Jan. 216. 
uo.; Ez érni ezer világ ILLY. Préd. 2 : 2 2 . uo.; Kiteszel 
ezernyi veszélyre ORCZY, KöltH. 24. uo. 

Most pedig be végzem értekezésemet. Látjuk, hogy -ni ra
gunknak nemcsak mai nyelvünkben van szerepe, hanem — 
nem tudtunk erről eddig — nyelvemlékeinkben is. Látjuk, hogy 
van egy -nig ragunk is, melyet ragul eddig nem ismertünk. 
Látjuk azt is, hogy a -nyi képző, melynek eddig eredetét más-


