
1. A határoz6sz6k toldalékolásának kérdéseivel már legré-
gibb nyelvtanaink is foglalkoztak. F6leg a ragozhat6ság, ill. a
ragozhatatlanság problémáit elemezték (kisebb-nágyobb mélység-
ben), de többen a fokozhat6ságra is kitértek, pl.: SYLVESTER
(CorpGramm. 13), Komáromi Csipkés (1655. 399), a DebrGramm.
(1795. 123, 134--40), FOGARASI (1843. 189), SZVORÉNYI (1866.
13) stb. A kés6bbi nyelvtanok is emlegetik a fokozást, tesznek
ilyen jellegű megjegyzéseket, de rendszeres jellemzésére nem
tesznek kísérletet.

Anyelvtanokon kívüli szakirodalomban részletesebb és mé-
lyebb elemzéseket is találunk. A régebbiek közül megemlítend6
SIMONYI ZSIGMOND: A magyar határoz6k című művének a határoz6-
sz6kr61 sz616 viszonylag terjedelmes fejezetében ugyan nem tér
ki e kérdésre (a fokozott alakokat csak felsorolja a több hatá-
roz6sz6 között), de Budenz-Eml.-beli cikkében (1884. 55) vizs-
gálja e jelenséget (1. még TMNy. 1895. 562--6). A fokozás m6d-
jair61, a fels6- és középfok kifejez6eszközeir61 -- régi nyel-
vi adatok alapján -- IMRE SÁNDOR ad árnyaltabb képet (1891.
94--5). (Régi nyelvi adatközlés elég sok van, pl. ZOLTVÁNY: NyK.
XIX, 30, 35--7; SIMONYI K., LobkK. 63; NyíRI, WinkIK. 23: MÁTAl:
NytudDolg. 2. sz.; stb.) Kitér e témára többek között KIS-ER6s
(1915. 399--402), a kés6bbiekben KLEMM is (MTMt. 218--9, 527--
32) stb., de nem választják külön amelléknevek és a határoz6-
sz6k fokozásának kérdését.

Alaposabb vizsgálat alá majd csak BERRÁR JOLÁN veszi a ha-
tároz6sz6k fokozását (MNyT. 200, 205--6, 342). KESZLER BORBÁLA
a határoz6sz6k (és néhány egyéb sz6faj) t6tani viselkedését vizs-
gálva már rendszeres jellemzését adja a mai magyar nyelvi hatá-
rozósz6k fokozásának (jelentéstani és morfémaszerkezeti kérdé-
sekre is kitér); (NytudDolg. 14. sz. 80--1, Annales, SectLingu.
7: 145--9). KELEMEN JÓZSEF pedig a fokozás típusait írja le
(CTIFU. 616). A kérdésre vonatkoz6 írások közülI. még: SIMON
GYÖRGYI: Sz6fAITan. 53; HEXENDORF EDIT: NytudÉrt. 104. sz.

399--407; stb.
Ebben a munkámban a határoz6sz6k fokozási rendszerének a

felvázolására törekszem. A nyelvemlékeinkb61 kibonthat6 legko-
rábbi id6szaknak, az 6magyar kornak (az adatolhat6ság alapján
f6leg a kései 6magyar kornak) az állapotát mutatom be.

2. El6ször néhány általánosabb megjegyzést kell tennem. --
A határoz6sz6k körében az a fokozhat6ság feltétele, hogya ha-
tároz6sz6 által kifejezett határoz6i körülmény hasonlíthat6 (vi-
szonyíthat6) legyen (vö.: BERRÁR: MNyT. 205--6; KESZLER: Nytud-
Dolg. 14. sz. 80). így jöhet csak létre pl. az alapfok: közép-



fok oppozíci6ja (pl.: alá: alább, távol: távolbó de nem fokoz-
hat6k az együtt, külön, mindenkor stb. típusú határoz6sz6k. Az
6magyar korban e jelentésbeli feltételeknek megfelelő határoz6-
sz6knak is csak viszonylag szűk köre fokozhat6. Elsősorban a
hely- és az időbeli távolságot, irányt jelölő határoz6sz6k, de
a m6d- és fokhatároz6sz6k között is jelen van a fokozás mint
grammatikai kateg6ria.

Ha a különböző határoz6sz6típusokat (egyszerű névszói, egy-
szerű névmási alapszavú és összetett határoz6sz6k) hasonlítjuk
össze ebből a szempontb61, megállapíthatjuk, hogy az összetettek-
re nem jellemző a fokozhat6ság. Az egyszerűek közül sokkal erő-
teljesebben jellemző a fokozás a névsz6i alapszavúakra. A névmá-
siak közül főleg néhány olyan határoz6szónak van közép-, ill.
felsőfoka, amely már nem helyettesíthető funkciójú, azaz jelen-
tését tekintve a névsz6iakkal rokon (pl.: távol - távolb, azon-
nal 'rögtön' - legazonnal stb.). Az 6magyar korban-a-IOkozás még

nem nagyon terjedt át az ide, arra-féle névmási határoz6sz6kra

(bár: GuaryK. 38: "JuyoncJ:mmar edeb alab").
Az alapfok mellett mind a középfok, mind a felsőfok él már

a korszak határoz6sz6rendszerében, de erősen eltérő mértékben és
különböző kifejezőeszközök révén.

A köz é p fok é s k i fej e z ő esz köz ei. -- A fel ső-
fokhoz képest sokkal általánosabb használatú, sokkal több hatá-
rozósz6nak van középfokú alakja.

a) A határozósz6 középfokának -b(b) középfokjellel ellátott
alapfokú alak a legáltalánosabb kifejezési m6dja. Ilyen alakok
valószínűleg az ősmagyar kor 6ta keletkeztek nyelvünkben: rokon
- rokonb(an), közel - közelb(en), messze - messzebb, hamar - ha-
marb(an) N hamarabb, ide - idébb stb. -- Azok az oppozíci6k le-
hetnek val6színűleg kései 6magyar koriak, amelyeknek alapfokú
tagjai is viszonylag gyengébben megszilárdult alakok: gyakran -
gyakrabban (viszont a gyakorta - gyakortább régebbi keletkezésű
és sokkal gyakoribb is ebben a korban), lil - jobban, nagyon -
nagyobban, jelesen - jelesben, később - későbben stb. Ezek fő-
leg m6d- és időhatároz6sz6k. Alakilag az jellemzi őket, hogy az
alapfokbeli határoz6rag a középfokú alakban a fokjel után, a
sz6 végére kerül (vö.: SIMONYI: Budenz-Eml. 55). Anal6giásan ré-
gebbi keletkezésű középfokú helyhatározószók végéhez is tapad-
hat határozórag (pl.: utolban, rokonban; így ezekben két határo-
z6rag van), de ez másodlagos. Az elsődleges, "igazi" viszonyrag
a fokjel előtt á116.

A középfokjel alakja mássalhangz6ra végződő (alapfokú) ha-
tározósz6n általában rövid -b: utolb, rokonb, közelb, hamarb (de
van hamarabb is); jelesben stb., vagyis mássalhangz6s tőhöz já-
rul a -b, magánhangz6 közbeiktatása nélkül (újabb viszonyrag
felvételét ez a mássalhangz6-torl6dásos sz6vég is elősegíthet-
te: utolb-an, hamarb-an stb.). Magánhangz6 után a hosszú -bb a
gyakoribb: messzeb~, gyakortább, nyilvábban stb. (bár: ÉrdyK.
535: alaab stb.); (vö.: SIMONYI, TMNy. 277).

Ha az alapfokú és a középfokú határoz6sz6 alakját és jelen-
tését összevetjük egymással, kétféle esettel találkozunk: vagy
megfelelnek egymásnak, vagy bizonyos eltérések mutatkoznak. A
határoz6sz6k nagyobb részében megfelel egymásnak az alak és a
funkció: gyakorta - gyakortább (hogyan?), későn - későbben (mi-
kor?), a ~ - nagyobban-féle , előbb említett m6dhatá.roz6sz6k
stb. A régebbiek közül ilyen pl. a felette - felettébb pár,



amennyiben mindkettő fokhatároz6sz6: JordK. 512: "felette yol";
VirgK. 137: "zentfegefb azzonyalat fwlwteb honem yleneyek", vagy
az utol - utolb, mivel mindkettő "hol?", ill. "mikor?" kérdésre
feler:- ---

Az alá - alább, elő (N elé) - előbb (ev elébb) stb. esete
azonban már nem ilyen-egyszerű. Annak ellené~ogy lativusra-
gos alakok (és az alapfokú határoz6szók jelentése is lativusi),
a középfokúak nemcsak "hová?", hanem "hol?" kérdésre is felelnek
(vö.: SEBESTYÉN: MNyj. III, 41). Ez azt jelenti, hogya "hol?"
kérdésre felelő alatt, alól, ill. elől határozószó középfokai-
ként is ezek szolgálnak-:-PT.: ÉrdyK:""S35: "meg kyJJebb~hteed

ewtet alaab az angyaloknaal" (lati vus); JókK. 8: "My kent alab

[infra] yelenyk" (locativus). Az elébb már ritkább e.::e<;letilati-
vusi funkciójában: MünchK. 36va, 51rb, 94vb: "eleb meuen", és
gyakoribb locativusként, ill. "mikor?" kérdésre felelő időhatá-

rozószóként: JÓkK. 129: "Ew eleb ... kezduala tenny"; 1531:

"ellöb zamadt vezen grendytoJ:li'(LevKözl. 1: 134). Alaki és je-
lentésbeli csoportot alkot a kijjebb, bel~ebb, feljebb (lejjebb
még nincs ebben a korban, szerepét az alább tölti be; SIMONYI és
forrásai tévednek, amikor azt állítják, hogy erre a fokozott ha-
tározószócsoportra "a kódexekben nincs példa": TMNy. 564; vö.:
BINDER: Nyr. 18: 291; KLEMM, MTMt. 218--9). E határozószók közül
a kijjebb és a beljebb adataink szerint -- mozgást jelentő ige
mellett -- lativusi jelentésű (pl.: ÉrdyK. 476: "kyllyeb teryede";

1456 k.: belYeb (GI.); stb.), a lativusi irányú kil N kül, bel
alakváltozatú határozószó középfoka. A locativusi kinn, kívül
és benn, belül határoz6szónak nincs középfokú alak~A reIJebb
viszont (az alább, elébb-hez hasonlóan) nemcsak lativusi irányú
(és így a fel határozószó középfoka), hanem locativusi, sőt fok-
határoz6i szerepű is. Lativusi jelentésében a leggyakoribb: DöbrK.

376: Wbaratom hagi fell'ebb" NagyszK. 1: "az emb~r ... igek6zic

felyeb hagnia"; stb. Locativus: ÉrdyK. 516: "fellyeb valo helt";
stb. Ritkán fokhatározószóként is előfordul: JordK. 384: "attyat

es annyat fellyeb zerethy mynt enghemet" N MünchK. 16vb: " ... in-

kab 3ezeti ...". Fokhatározóként azonban a vele azonos tőből
származó felette és felettébb határozószó válik általánossá, így

már a kései ómagyar korra bekövetkezett ez az alaki és funkcioná-
lis elkülönülés a lativusi ~ középfoka: a feljebb, és a loca-
tivusi felett középfoka: a felettébb határozószó között.

b)~határozószó középfokának kifejezőeszközeit vizsgál-
juk, ha ritkábban is, de olyan esettel is találkozunk, amikor az
alapfokú alak jelenik meg középfokú jelentésben: ÉrdyK. 116:

"az zenth haramfagban femy nynczen elebb vala, [em wtol C.hát-

rább 'J való" (vö.: TESz.). Máskor az inkább határozószó teszi
középfokúvá az utána állóalapfokú határozószót: PéldK. 72: "De

ynkab gakorta JsaePiusl meg tagattam". Tehát a középfoknak ilyen
körülírásos mó ja is létezik a kései ómagyar korban. (Ezzel a
megoldással a felsőfok esetében is találkozunk.)

A fel s őso kés ki fej e z ő esz köz ei. -- Megfele-
lő jelentésű határozószók felsőfokának a kifejezésére valószínű-
leg már az ősmagyar korban is volt szüksége (és lehetősége) nyel-
vünknek, de a -- kizárólag a felsőfok jelölésére szolgáló morfé-
ma -- a ~- felsőfokjel csak a kései ómagyar kor terméke (vö.:
BALÁZS: Pais-Eml. 127--33). A korábbi kifejezési módok korsza-



kunkban is élnek, így e kor szinkr6niájáb61 j61 kibonthat6 a fel_

sőfokú határoz6sz6k kifejezőeszközeinek fejlődése is.

Legkorábban val6színűleg a lap fok ú a lak kal (fokjel

nélküli határoz6sz6val) fejezték ki a felsőfokot: a felette (i e

messze típusú sz6szerkezetek szolgálhattak a 'legmesszebb'-fél~nl
jelentések kifejezésére. Ez a megoldás a kései 6magyarban is él.
A mindeneknek felette, N előtte stb. szerkezetek viszont egyér_
telműen 'leginkább, legfelül' stb. jelentésűek, vagyis felsőfo-

kú határoz6sz6ként funkcionálnak: TeIK. 52: "Ömaganak regulat

zerzet vala: ... leaninac tanufagyra es mendekÖknec fÖlÖtte

[,leginkább ~ az iJ teni ti S teJJ egÖt meg tartani"; WinkIK . 80:

Siruala magdalumbeli maria ... de mynd ezeknek fewlewtte ~irvala

az ... ziz anya"; JordK. 497: "Myndennek vtanna ['legutoljára']

meg hala az azzonyallat es"; 1529: "kywanom mYndeneknek elethe

['leginkább, legjobban'] the kegyelmedeth" (MNy. 37: 276); stb.

A felsőfok kifejezésének másik eszköze a köz é p fok ú

a lak ú határoz6sz6, egyéb határoz6kkal egyetemben: JordK. 883:

"zent Janos ... kyth wrwnk ... mynd az teb apoftolok kozoth

fellyeb zerete". Leggyakrabban a mentől, mennél hasonlít6 hatá-
roz6 és az utána következő középfokú határoz6sz6 együttese fejez

ki felsőfokot: ~lünchK. 79va: "ment~l vtolb a. nebe2 i es meghala:

Novissime omnium ...", 28ra: ~Ient?l vtolbje1- frJovissime 'leg-

utol jára '7; 1524: "ment·il ha maraby leheth Iryon nekem" (MNy.

25: 70); 1vö.: SIMONYI, TMN~, 566; KIS-EROS, MNyRendsz. 118). Eb-
ben a helyzetben szilárdult határoz6sz6vá a mentől, mennél, minél
ragos névmás, és egyúttal a felső- és középfok megkülönböztető --
eszközévé is vált. Hasonl6 körülírásos m6don fejeződik ki a fel-

sőfok: NádK. 317: "De mind ennel incab ['leginkább 'J gÖtÖr, hog

..."; TeIK. 113: "nagal nago ban L' leginkább ,] haJnala a mal azt-
ban"; stb.

A kései 6magyar korban a határoz6sz6k felsőfokát leginkább
az eddig leírt (körülírásos) m6dokon fejezték ki. De ebben az
időben már élt az ~-hez hasonl6, nyomatékosít6 szerepű ~
határoz6sz6, amelyelsősorban alapfokú határoz6sz6k nyomatékosí-
t6 elemeként (majd azokkal összeforrva nyomatékosít6 határoz6-

sz6i előtagként) szerepelt. így keletkezhetett (már korábban) az
6magyar kor leggyakoribb (~- elemet tartalmaz6) határoz6sz6ja:
a legottan. A kései 6magyar korban helyhatároz6i szerepének már
nyoma sincs, mindig 'rögtön, azonnal' jelentésű időhatároz6sz6-

ként fordul elő: J6kK. 41: "legottan [statiriiJ el terne"; SzabV.:

"3 ~rgo [th kyr~'llhoJywta' leg ottan neky egheleth muta"; 1530:

"mykoron az pynzth el hozak leg ottan yde yew" (MNy. 37: 351).

Korai k6dexeink többsége (pl. J6kK., MünchK., WinkIK. , LobkK.) a

legottan-on kívül nem ismer más ~- előtagú határoz6sz6t (vö.:

SZARVAS: Nyr. 6: 39--40; SIMONYI, TMNy. 566; KIS-EROS, MNyRendsz.

401; IMRE, SzabV. 123; stb.). A ~ még mint nyomatékosít6 hatá-
roz6sz6 tapadhat ott az azonal határoz6sz6hoz is: DebrK. 139:

"Legh azonnal meg alla a dÖg halaI", vagy az először-hoz: 1524:

legY elezer (MNy. 19: 127), esetleg az elöl, utol alapfokú hatá-

roz6sz6khoz: KazK. 75: legh utol'; TihK. 189: legh elÖl.

A felsőfok -- ma szabályosnak mondott -- megformálására

(~- felsőfokjel + középfokú határoz6sz6) a kései 6magyar kor-
b61 még alig van adat. XV. századi k6dexeink közül csak a GuaryK.-



-ben bukkan fel ilyen határozószó: 78: "eJ iambor aJ30n a3 coroc on

legioncab 1l:J poccloJocon igl'n kpn?rúl vala"; NádK. 81: "legin-

cab ... adattatic". (Nem lehet véletlen, hogy éppen a leginkább
az elsőként előforduló szabályos felsőfok: az inkább ugyanis igen
korai határozószó lehet. Régiségére mutatnak etimológiai és ala-
ki bizonytalanságai, valamint ekkori és későbbi funkcióinak vál-
tozatossága is.) A XVI. század elején is ritka forma: DebrK.

209: "az ÖrdÖgÖk tÖrekÖdenek a hit ellen ... kih legnagioban

l'leginkább'] Antikriftof ideieben lezÖn".

A fokozási rendszer összefoglaló, álta-
l á nos jelle m z é se. -- A kései 6magyar korban a. fokozás
még viszonylag gyenge rendszerbeli sajátossága a határozó szók
sz6fajának: alig néhány határozósz6 fokozódik szabályosan, ab-
ban az értelemben szabályosan, hogy min d h áro m fok ban
előfordul, s mindegyik alakja ugya~abból a tőből való. Ilyenek

pl.: utol - utolb - lefutol, elé N elő - elébb tV előbb - legelöl
(ezekben a felsőfok -b b) jel nélküIi); nagyon - nagyobban -

legnagyobban stb. -- Leginkább azonban c s ak két fok ban
fordulnak elő a korszak határozószói. Ez három variációban va16-
suI meg: alap- és középfok, alap- és felsőfok, közép- és felső-
fok kettősében. Ez egyúttal a gyakorisági sorrend is. Leggyako-
ribb tehát az a fokozhatósági típus, amikor csak alapfok és kö-
zépfok oppozíciójáról beszélhetünk: rokon - rokonb, távol - tá-
volb, messze - messzebb, alá - alább, gyakorta - gyakortább,

nyilván - nyilvábban, ~ - feljebb, felette - felettébb, hátra

- hátrább, hamar - hamarbanrvhemarabb, ide - idébb stb. Ritka,
de létező az alapfok és felsőfok oppozíciója (ezúttal a közép-
fok hiányzik): ottan - legottan, azonnal - legazonnal. A harma-

dik esetre, amikor is egy határozószónak az alapfoka hiányzik,
és a közép-, valamint a felsőfoka forduljon elő, csak az inkább
- leginkább határozószópárt tudjuk adatolni. (Bár, ha nyelvtani
kiegészülésnek tekintjük a jelenséget, a nagyon határozószót is
vehetjük alapfoknak, így viszont e határozószó két fokozási sor-
nak is kiinduló tagja: nagyon - nagyobban - legnagyobban, na-

~ - inkább - leginkább.) Van végül néhány olyan, középfokje-
let tartalmazó határozószó, amely nem tagja semmilyen fokozási

részrendszernek, mert sem alap-, sem felsőfoka nincs, pl.: töb-
bé, kevésbé, elesztébb (ez az először szinonimája!).
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