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SZABATOSSÁG A MAGYAR IGEIDŐKBEN.! 
(OLVASTATÉK MARTIUS 10-KKN.) 

„Hogy más az üszög s más az üszök azt igen helyben hagyom, mert a két ér
telmű szavaknak egyébiránt is kérlelhetetlen ellensége vagyok." Ber
zsenyi 1812-ben Kazinczyhoz. 

Minden egyes nyelvnek, valamint minden egyes nemzetnek 
sőt egyes embernek megvan a maga sajátsága, mind külső mind 
belső jelleme. 

Ismertem szülőföldemen! két ikerfitestvért, ismertem Erdély
ben a székely földön Maros székben egy grófi családban két ikernő-
testvért, kiknek, még serdültebb korukban is , egyikét a másiktól 
csak a család együttlakó tagjai, vagy némely igen gyakori látogatók 
tudák vala megkülönböztetni, más idegenebbek teljességgel nem. 

Mindenki tudja, bogy van az emberiségnek általános jellege, 
mely minden egyesre — néha többé-kevésbbé — reá illik, de vannak 
különös jellegek, melyek az emberségben minden egyes személyt 
megkülönböztetnek a másiktól és többitől. 

Léteznek a nyelveknek is — az emberiség egyik legbámulan-
dóbb szervezetének — általános törvényei, melyek minden, vagy 
tudomásunkhoz hűbben szólva a legtöbb ismeretes nyelvekre illeszt
hetők és reájok illenek is , melyek iránt a nyelvbuvárok meglehetős 
tisztában vannak, de vannak mások, melyek csak egyes nyelvek 
sajátjai, melyek csak az egyik vagy másik nyelvben találtatnak fel, 
melyek a nyelv egyediségét alkotják. 

\ an tehát általános nyelvbölcselet, mely minden vagy több 
ismeretes nyelvek eredeti törvényeit fejtegeti, van valamely egyes 
nyelvnek saját bölcselete, mely ennek sajátságaival foglalkodik. 

így van ez más tudományban is. 
Van általános jogbölcselet, van a magyar jognak saját bölcse^ 
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léte. így például mily érdekes a magyar nök polgári jogainak vizs
gálata. Hajadon állapotban, bár a teljes kort meghaladták is, a tör
vény még mindig gyámság alatt tartja mind nemök gyöngesége miatt, 
mind azért, mert a másik nem csábításainak, kísérteteinek — a mi nem 
az ö hibájok — jobban ki vannak téve, mint ellenkezőleg a finem. 
Házasság után még teljes kor elérte előtt is a férjökéihez hasonló 
jogokkal ruháztatnak fel; özvegységük esetére pedig jóval több jo
gokkal bírnak, mint a nőt vesztett férjek. Mik csak a szomszédban 
is mind másképen vannak. 

Az általánost valamely nyelvben elsajátíthatja sőt tökéletesb 
érvényre emelheti az idegen nyelvbuvár is , és a nyelvhasonlítás itt 
különösen roppant szolgálatokat tehet, de a különöst, az egyedi nyelv 
észjárását — ha tetszik — philosophiáját alig ismerheti, alig tudhatja 
más, mint a családbeli, a ki egész életét vagy annak nagyobb részét 
a családban, a nemzet kebelében töltötte, a nemzeti nyelv múltjával, 
mint jelenével a lehető legjobban ismeretes. 

Egy némelyikünk vádoltatik, hogy a nyelvben bölcselkedünk 
a nélkül, hogy a tényeket figyelembe vennők. Részemről ily képte
lenséget soha sem állítottam, és elég sok és terjedelmes értekezéseim 
mellett még csak gondolhatónak sem hivém, hogy valaki ilyest 
tartson rólam. 

Az én hitem ez : 
Ha van általános nyelvphilosophia — a minthogy erről senki 

sem kételkedik — az csalhatatlanul annál tökéletesb lesz, minél több 
tényeket tud az egyes nyelvekből általánosítni. 

Továbbá : 
Ha van különös nyelvphilosophia — a mit bajosan tagadhat 

valaki, mert mind mondám, minden nyelvnek, mint minden nemzet
nek, sőt egyes embernek megvan saját felfogása, észjárása, tehát böl
cselete — ez is annál tökéletesebb lesz, minél több tényeket képes 
azon külön nyelvből fölvenni magába. 

Tehát 
A magyar mint élö nyelvben is nem a régi nyelv egyedül, nem 

a mai nyelv egyedül, sem valamely vidéki vagy tájszokás egyedül, 
nem annak többé kevesebbé rokonnyelvekkel hasonlítása egyedül, nem 
az általános nyelvbölcselet egyedül, hanem mindezek öszvesén alapít
hatják meg és alkotják a magyar nyel öböl cseletet vagy nyelvtudo
mányt , és ha egyik vagy másik, állítás ellen valamikor felszólal 
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tani, ezt csak azért tevém, mert azt gondolám vala, hogy egyikünk 
vagy másikunk kizárólagos szerepet követel valamelyiknek a tudo
mányban, mi ha nem úgy van, annál nagyobb szerencse, de más 
részről mi is igényelhetjük, hogy ily egy oldalúságot szintén senki se 
higyjen rólunk. 

Egyes emberek mindent nem tudhatnak. Egyesek tehát czél-
szerübbet nem tehetnek, mint ha csak egyik vagy másik ágra fordít
ják, melyre különösb vonzalmat vagy hivatást éreznek, kiváló mun
kásságukat. S többeknek közre munkálása, a külön erőknek egye
sítése fogja aztán a kívánt sikert eredményezni. A mi csekély maga
mat illet : vannak e testület kebelében számosan , kik a nyelvészet 
körében, ennek egyik vagy másik ágában engemet sokkal felül
haladnak. Egyikök a magyar régiségben , másikok a népnyelvben, 
ismét másikok az uralaltaji, vagy török-tatár, vagy sémi stb. nyel
vekben nálamnál hasonlíthatlanúl többet tehetnek; azonban — sze
rénytelenség nélkül legyen mondva — én nyelvünk sajátságait, egye
diségét szeretem mindenek fölött fürkészni, s innen magyarázandók 
bizonyosan sok tekintetben hiányos törekvéseim , de a melyek más 
irányú törekvésekkel nem csak ellentétben nincsenek, sot ezeket 
támogathatják. 

Mire nézve jelen értekezésem is némi tanulságéi és meggyő
zödésül szolgáland. 

Hanem lássunk egyelőre némely más hasonszerü példákat is, 
melyek az elöbocsátottak némi felvilágosítására szolgálhatnak. 

Lehet-e egyszerűbb szó és fogalom ezeknél : bátya, öcs. Es 
mégis hány nyelv van, mely azt így egyszerűen és minden sajátságai
ban kifejezni bírja ? Nem csak , hogy azokat például a latin frattr 
natu major, fráter natu minor kitételek három-három szóban adják 
vissza, hanem még sajátságosabbakul tűnnek fel azok a népéletben. 
I udjuk, hogy bátyám és öcsém nevekkel illetik egymást nem csak a 
verségi rokonságban levők , hanem némileg az ugyanazon polgári 
osztályú sot foglalkodású honlakosok is. És valamint fiatal korunk
ban büszkeségünknek tartottuk, ha egy Kazinczy Ferencz, egy Sze
mere Pál ,uramöesém' czímre érdemesíte, úgy jelenleg is mily jól 
esik hallanunk, ha egyik vagy másik barátunk ifjú sarjadékai a 
czitra, de hideg czímezések helyett a kedélyes ,uram bátyám' néven 
szorítnak bennünket! 
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A köznépnél pedig igen sok helyen a szolga bátyjának hívja 
gazdáját s nénjének asszonyát. 

Már most hogyan fejezzük ki mind ezt valamely idegen nyel
ven , úgy hogy a magyarnak oly egyszerűen és teljes értelmét még 
pedig mind vérségi, mind osztályi, mind szellemi, mind foglalkodási 
rokonság értelmét s jobbadán kedélyes értelmét is visszaadja? 

Sajátsága a magyarnak, melyben a többek közt a török és 
persa nyelv is osztozik, hogy sokaságot jelentő számnév mellett a 
főnév nem a többesben, hanem csak a törzsben szokott állani, pl. 
nyolczvan léjpcaő (a perzsában : hestád páje), mindkét láb (perzsául : 
her du pái), két száz szolga (törökül: ikijiiz ghoulám). És ki merné 
azt állítni, hogy a magyarban, törökben és perzsában nincs többes, 
hanem például lépcső és láb és szolga egyest is, többest is jelent? 

A magyarban a jövő helyett ha már van valamely szó a mon
datban , mely a jövő értelmét kifejezi, csak jelent használunk. De 
nem volna-e a legnagyobb tévedés azt állítani, hogy a magyar jelen 
idö, talán más nyelvek példájára is, jövő időt is fejez ki? 

Soha sem fejezi ki a jövőt, hanem szabatosan szólva a fölvett 
esetben is csak jövőben jelent fejez ki. ,Budára megyek' magában 
mindig azt teszi : most megyek, hacsak oda nem teszek valamely 
szót, mely a jövőt vagy világosan kifejezi, vagy legalább sejteti, pl. 
„holnap Budára megyek", vagy : „mikor Budára megyek", tehát 
ezek szabatosan szólva jövőben jelenek. Sőt ezek is különbözők : 
„Valahová menendesz, megyek" és „valahová menendesz, menni fo
gok" , amabban: ,akkor, azon időben megyek', emebben : ,azután me
gyek' amaz jövőben jelen, emez jövőben jövő. S ezen elv és szabály 
ellen, a jövőben jelent illetőleg sem az élő nyelvben, sem a régiség
ben nem találunk példát. 

Jászay codexben noha például csaknem az egész XXIIII. Fe
jezet jövő időkből áll a latinban, a magyar fordításnál alig találunk 
néhány jövő alakra, a legnagyobb rész jelennel fejeztetik ki. De épen 
csak azon néhány jövő adja meg a jelennek is a'jövö értelmét, pél
dául : „Vépének ö hozjá titkon ö tanejtványi mondván : Mondjad 
meg münekünk mikor ezek lesznek és mely leszen te jövetelednek és 
e világ végezetének jelensége ? Es felelvén Jézus monda azoknak : 
Lássátok hogy valaki tűtöket el ne hitessen, mert sokak jönek en 
nevemben mondván : Én vagyok Krisztus és sokakat elhitetnek. 
Mert hollandok vagytok hadakat és hadaknak hírét. Lássátok hogy 
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meg ne szomorodjatok, mert ezeknek lenniek kell, de nem ottan 
vége. Mert támad nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen és 
lesznek halálok és éhségek és földindólások helyeken. Ezek kedig 
ménd a sirelmeknek kezdete. Tahát ( = akkor) tűtöket elárolnak tó-
rödelmbe és megölneh tűtöket és lesztek menden embereknek gyü-
lölségekben en nevemért. És tahát sokak meggonoszbodnak és ön 
egymást elávolják és gyűlölik egymást. És támadnak sok hamis pró
féták és elhitetnek sokakat. És mert megbövödik hamisság, sokaknak 
meghidegül szerelmek" stb. 

Láttuk, hogy közben-közben is jönnek elő kifejezések, melyek 
világosan a jövőt tüntetik fel, pl. lesznek, tahát (mely annyi mint 
akkor) , de főképen az elbeszélés kezdete mutatja, hogy mind
ezek jövőben történendők : Mondjad meg münékönk, mikor ezek 
lesznek ? 

r 

íme több példát adék elő, hogy egyik vagy másik tárgy töké-
letesb kifejtésében a nyelvbuvárlat több ágai vesznek részt. így volt 
ez minden időben. Nem régi dolog, hogy ikes igéinkre nézve nem 
csak a népnyelv, hanem az írók is ingadoztak, sőt egy igen hatalma
san támogatott grammaticusunk, kinek nyelvtana iskolai tankönyvül 
is használtatott, az ikes igeragozást egészen idegenszerűnek s kikü
szöbölendőnek állítá. Jött Révay és megmenté azt a régi nyelvből. 
Továbbá elérkezett egy másik idő, hogy a magyar nyelv az iskolák
ban, a törvényhozásban, a kormányzásban, a magasb társalgási kö
rökben illető helyét elfoglalja s úgy találtatok, mintha az nem felelne 
meg minden igényeknek. S jött Kazinczy és a régi alapokra ugyan, 
de újabb, czélszerübb, művészibb stilben új épületet alkota, új nyel
vet teremte. 

Most lépjünk közelebb fölvett tárgyunkhoz. 
Mindenek előtt azon határozatlan első, második múlt nevezetek 

helyett, noha azokat Révay is úgy használja, adjunk nekik határo-
zottabbakat, jellemzőbbeket, a nélkül, hogy még most belső jelentö-
ségökbe ereszkednénk. 

Legfeltűnőbb külső sajátsága a két egyszerű magyar múltnak 
hogy egyiket önhangzó (a vagy e, pl. mond-a, kér-e) a másikat más
salhangzó (t vagy tt, pl. kér-t, mond-ott) képezi; legyenek tehát ezek 
egy-elöre önhangzós és mássalhangzó $ múltak, s a harmadik, melyről 
még a jelen értekezés folyamában szó lesz : összetett vagy körülírt 
múlt (pl. kér vala, mond vala). 

NYKLVT. KÖZLEMÉNYEK. 4 
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Újabb időben némely jeles nyelvészeink azon elvet állíták fel, 
hogy az önhangzós múlt elbeszélési idő, elbeszélési múlt*). Nagyon 
helyesen! én sem mondhatok mást. — Nincs is tehát köztünk kü
lönbség ? — Dehogy nincs. Sőt igen is nagy. Érintett társaink azt 
tanítják — mást legalább nem vehetni ki munkáikból, hogy a ma
gyarban is csak egy elbeszélési múlt volna, mint sok más nyelvben. 
Holott széles értelemben véve legalább is hat elbeszélési múltunk 
van, szorosabb értelemben pedig három. 

Erre némi magyarázat kívántatik. 
Az elbeszélő nyelvszerkezet — legyen az a mit eléad, igazi 

vagy költött történet, — mindig már megtörtént dolgokkal, tehát 
múltakkal foglalkodik. Még az elbeszéléseknél minden ismeretes 
nyelvben előforduló azon körülmény is , hogy olykor múlt helyett 
jelen használtatik, semmit sem változtat ez elven, hisz mindenki 
tudja, hogy ekkor a jelen csak a beszéd élénkebbitésére szolgál, és 
belső értelmére nézve mindig múltat képvisel. 

A múltak tehát általában elbeszélési idők. 
Ámde a múltak közt is újra több eltéréseket, mintegy árnyék

latokat lehet megkülönböztetni. A történt események ugyanis, me
lyek az elbeszélés tárgyait teszik, olyanok lehetnek, melyekben több
kevesebb húzamosság vagy tartósság tűnik fel, melyek minden más 
időben is előfordulhatnak, pl. meglátni valamit csak egyszer és egy
szerre történik, nézni valamit, huzamosabb időt fejez ki. A múlt 
időkben ezeket némely nyelvek (s ezek a tökéletesbek közé tartoz
nak) külön alakkal is különböztetik meg. Vannak továbbá esemé
nyek , melyek másokkal egy időben történnek; ezek közt ismét 
olyanok, melyeknek egyike, a másikkal összefüggésben van. Például 
a ,Magyar Nyelvészet' 1859-ki folyamában a 17-dik lapon ezt olva
sóm : „Mikor legelőször hallottam erdélyi szónokot, föltetszék nekem 
az utolsó szótagok felcsapása különösen a mondatok végén," íme két 
esemény : 1-sö és fő eseméhy : „erdélyi szónokot hallottam, 2-ik, 
mely amazzal nem csak egy időben történik, hanem azzal összefüg
gésben van, arra viszonylik : föltetszék nekem az utolsó szótagok 
felcsapása." S a két múlt úgy van összeállítva, mintha én mon-

*) Mást jelent a beszélő idő nevezet, melyet első értekezésemben hasz-
nálék, de most más oldalról kívánván a tárgyat fejtegetni, ezen nevezetet és 
fejtegetést egészen mellőzöm. Egyébiránt a végeredmény ugyanaz lesz. 
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dottam volna barátunk tolla alá. Végre egyik esemény a múlt
ban is megelőzi a másikat. Ezek az úgynevezett plusquamperfec-
tmnok. 

Innen, olvassa meg valaki a legjelesebb nyelvtanokat, a görög
ben három elbeszélési vagy történelmi múltról van említés, ú. ni. ao
ristus, imperfectum és plusqiiamperfeetumról (a görög perfectumot 
nem annyira elbeszélésben, mintegy különös esetben használják, 
melyet első értekezésemben előadtam, s alább is megérintendek); a 
latinban az aoristus helyett perfectum tétetvén, ez az imperfectummal 
és plusquamperfeetummal együtt szintén három múlt, s mind a há
rom elbeszélési vagy történelmi. 

A német nyelvben a perfectum, a mely már különben is össze
tett alakú, az általános kivált írói szokás szerént szintén különös 
esetben használtatván, melyet első értekezésemben hasonlókép elő
adtam , a görög aoristus és imperfectum, vagy latin perfectum és 
imperfectum kifejezésére, tehát mind az egyszerre történő mind a 
tartós, és mind a fő mind az erre viszonyuló múlt külön kifejezésére 
nem bír különös, hanem csak azon egy alakkal, tehát nem is képes 
ezen árnyéklatokat megkülönböztetni; Becker jeles német nyelvész 
ezen példájában: als ich abreiste, ging die Sonne auf, a két idő, me
lyek közöl pedig egyik a másikra viszonylik, csak azonegy alakkal 
— imperfectummal — fejeztetik és fejeztethetik ki. Innen van, hogy a 
plusquamperfectumtól elgondolva, a német nyelvben csak egyetlen 
elbeszélési idő van. Tehát úgy látszik, hogy szerencsétlenségünkre, 
vagy tán szerencsénkre, mert bővebb fürkészetet hoza vala létre, 
épen ez adott alkalmat némely nyelvészeink azon véleményére, mi-
szerént a magyarban is csak egyetlen egy elbeszélő múltat állítanak 
fel. Holott tágasb értelemben véve, mint föntebb a görögben és la
tinban , nálunk legalább hat múlt van, melyek az iménti fejtegetés 
szerént a görög és latin értelmében mind elbeszélési múltak, ú. m. 
kére , kér vnla, kére vala, kért, kért vala és kért volt (a régieknél 
kér volt is) és ha a plusquamperfectumokat elhagyjuk, mégis négy 
múlttal bírunk két görög és két latin és egyetlen egy német ellené
ben ; vagy ha az összetett alakúakat ide nem akarnók is számítani, 
két egyszerű múlttal, a görög és latin két múlt példájára és a 
még mindig csak egyetlen egy német múlt ellenében. Hát ha még 
tudjuk,mily megbecsülhetetlen gyöngyszem rejlik ezen két egy
szerű alakú múltunkban, akkor bátran ki merem mondani, égre ki-

4* 
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áltó vétek volna nyelvünket, például német szegénységbe sülyesz-
teni alá. 

Es ez némi megfejtést igényel. .' 

Tudjuk, hogy a művészetekben a szép alapja általán a külön
bözések vagy különbféleségek egységében, még pedig arányos egy
ségében rejlik. 

Világosság és árnyék a festészetben, consonance és dissonance 
(magyarul, ha tetszik: derült és zürhangzat*) a zenében, és mindenek 
fölött azoknak aránylagos öszveillése, illesztése stb. alkotják a szép 
elemeit. A szép műben nem-avatott szemlélő vagy hallgató sokszor 
nem tudja megmondani, mi és miért tetszik neki abban, hanem csak 
hogy tetszik. A műértő pedig okát is tudja adni, miért ez vagy amaz 
mű szebb és tökélyesb a másiknál; mert ismeri azon finom részlete
ket, melyek valamely szép műben a különbféleségeket, mondhatnók 
ellentéteket, kiegyenlítik, egymásba olvasztják. Mert az árnyéklat
ban és zürhangzatban is , söt ezek legkisebb részleteiben, szabatos 
törvények léteznek, melyeket a kiképzett műértőnek nem csak ér-
zenie, hanem ismernie is kell. 

A tiszta nyári napfény, ha egyik mint másik napon, reggeltől 
estig uralkodik a természeten, nem csak a természetet lankasztja el, 
hanem az emberi kedélyre is nyomasztólag hat. De ha borúk, eső
zések, zivatarok után tűnik elő ragyogásában, avagy nem éreztük-e 
már mindnyájan százszor és ezerszer, a két fény közti különbséget ? 
Az árnyék nélküli festményt, a zürhangzat nélküli zenét, de a me
lyekben ismét szigorú szabályok uralkodnak, bajosan mondhatnók 
szépnek. 

A nyelvekben is az ön- és mássalhangzók, a hosszú és rövid 
szótagok kellő s arányos vegyülete, a fölemelt, és lenyomott szóhan
gok , szók és mondatok rhythmicus váltakozása kétségen kivül nem 
csak emelik, hanem épenséggel föltételezik valamely nyelv szépsé-
git, etokélyeit mások fölött. 

Az egész mondat egybeállításában, több mondatok öszveillesz-
tésében is több finomság és tökély rejlik, még pedig, a hol lehető, az 
ellentétek arányos kiegyenlítése által, mint egy-előre gondolnók. 

*) Minthogy sajátlag a különböző hangzatok — accordok — legalább 
egyike egyes hangjainak a másika közé vegyüléséböl ered. 
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Itt czélunkhoz képest csak az elbeszélési időkre, s ezek közt 
is csak az úgynevezett perfectumokra és imperfectumokra, ezek ter
mészetére és egymás irányában mutatkozó sajátságokra szorítkozom, 
s ez alkalommal csak a két classicai nyelvre. 

A görög indicativusi kérdéses múltakat a legjelesb nyelvészek 
után ekként jellemezhetjük: 

A perfectum nem elbeszélési idő (das Perfekt erzáhlt gar nicht. 
Buttman), hanem csak a történetet mint múltat köti Öszve a jelennel, 
pl. olxov (pxoöófirjxa (perfectum) és olxov a>xoőó[irjo~a (aoristus) közt az 
a különbség, miszerént a perfectum azt jelenti, hogy az a ház a je
lenben (beszélő jelenében) is fennáll, az aoristusban pedig ezen érte
lem nem foglaltatik (mint a magyar ,építettem' szóban sem), kivé
vén, ha van valamely más szó mellette, mely azt világosan kifejezi 
(wenn eine solche Beziehung aus dem Zusammenhange hinreichend 
erhellet), pl. ezt a (fennálló) házat építettem. 

A latinban a görög perfectumnak megfelelő idö nincsen, vala
mint a magyarban sem. Néha ugyan a magyarban is kifejezhetjük 
ezen értelmet, pl. írva vagyon, oly történt dolog, mely jelennen is 
fennáll, s annak épen azon jelentése van, mint a görög ysyQa7ttai 
passivumi múltnak, de az egyszerű jírtam' alakban, s általán bármely 
rendes múltunkban, ez teljességgel nem foglaltatik. 

A mi az aoristust illeti, ez a jelen időt egészen figyelem nélkül 
hagyja, hanem csak elbeszéli egymás után a történteket mint egyes
tényeket, rendszerént minden vonatkozás nélkül más cselekvények-
vagy eseményekre (ohne Beziehung auf andere Handlungen); mind
azáltal a következő észrevételekkel : 

a) ha az elbeszélés folyamában néha a körülményeknek is meg 
kell érintetniök, melyek között valamely dolog történt, pl. bXiyuig ős 
VGTSQOV rjnioaig (kevés napokkal azután), ez már imperfectummal 
fejeztetik ki, mely után ismét a rendes múlt azaz aoristus jöhet; 

b) ha pedig azt is összeköttetésbe akarjuk hozni az elbeszélés
sel, a mi már magában az elbeszélési (fő) időben eltölt, azaz ennél 
már elébb tölt el, az a plusquamperfectummal fejeztetik ki azon meg
jegyzéssel, mint a perfectumnál, hogy ha az elébbimúlt idő valamely 
más szóból már kitűnik, itt is élhetni aoristussal; 

c) egyszerű s egymásutáni elbeszélésekben is , ha valamely 
múlt időben nagyobb tartósságot akartak a görögök kifejezni, itt is
mét imperfectumot használtak, pl. rovg (xev ovv nsXxaarag iőét-avro 
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(aoristus, pillanatnyi) oí pÚQfiaooi, xa\ éfiá%ovto (imperfectum, tartós), 
németül : den Peltasten traten. die Barbárén entgegen und kampften 
dann mit ihnen *). íme a legtisztábban látjuk, bogy a német nyelv 
ugyanazon múlt alakkal fejezi ki mind a két időt (pillanatnyit és tar
tóst) , azaz nem képes azokat másképen kifejezni, különösen azért, 
mert nincs több egyetlen egy egyszerű alakú múltjánál, összetett 
alakú múltja pedig különben is más értelemben használtatik. 

Ezen pillanatnyira és tartósságra nézve, — jegyzi meg Butt-
man, — magától értetik, hogy a pillanatnyit nem betű szerint kell 
érteni, hanem hogy az előadó vagy elbeszélő azt mindig akkor hasz
nálja , midőn az eseménynyel együtt a bevégzettséget is ahhoz gon
dolja ; és én még hozzá adom, midőn a kettőt megakarja külön
böztetni. 

d) az cgyidőbeliséget is , mely mindig a tartósság fogalmával 
jár együtt, mert különösen az egyidejű esemény úgy tekintetik, mint 
a mely más esemény vagy események alatt gondoltatik folyni, tekin
tet nélkül különösen arra, vájjon már bevégzett-e az vagy sem, szin
tén az imperfectum fejezi ki. 

Ezen egy-idejüség, mint föntebb is megérintem, vagy csak kí
sérő múlt minden közelebbi viszony nélkül a másik múltra, pl. Cur-
tiusnál német fordításban : Pausanias imirde von Lakedámon aus als 
Feldherr von den Hellénen ausgesandt (i^fné^Kfxfrj aoristus) mit zwan-
zig Schiífen, cs fuhren auch Athener mit dreiszig Schiffen mit (fv-
vinliov imperfectum und sie zogen (éoToáztvcav esmeg aoristus) gé
gén Cypern). 

A németben szintén valamennyi csak egy alak. 
Az egyidejűség továbbá szorosabb összefüggést, vagy viszo

nyulást is fejezhet k i , mire nézve Buttman ezen német példát hozza 
fel : „ich that eben ineinen Mund auf ihn zu rufen, da trat er heréin. 

A németben megint csak azonegy alak mindkét múltra nézve. 
Ezek szerént rövid ismétléssel már azt is elmondhatjuk, mi

csoda esetben van helye a görög aoristussal, mint egyszerre történő 
(máskép bevégzett, vagy pillanatnyi) és csak egyszerű eseményeket 

*) Buttmau még tovább is folytatja a példát : inti o" éypg r\<Jav oí 
onXirai (als sie herankamen ; natiirliches Impcrfekt) tTQánovro (wandten sie 
sich zur Flucht; momentán); xat oí neXraarai svOvg íinovto (verfolgten 
sie 5 fortdauernd). Igen ám, de a németben valamennyi csak imperfectum. 
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kifejező múlttal ellentétben a görög imperfectum, de mint szintén el
beszélési vagy történelmi idő használatának 

1) valamely körülményre vonatkozásnál („kevés napokkal az
után"), melytől az mintegy függővé tétetik, arra viszonyíttatik ; 

2) mint tartós múlt; ha bár egyszerű elbeszélésben is; 
3) mint más múlttal egy időben kísérő ; 
4) mint más múlttal egy időben arrra viszonyuló; mik a leg-

jelesb nyelvészek fejtegetései szerént mind rokon fogalmon alapúi
nak, különösen valamely más időtől függést fejeznek ki. 

így van ez a latin nyelvben is, a mennyiben itt a görög aoris-
tusnak perfectum felel meg, de a görög imperfectumnak nagy rész
ben szintén az imperfectum; különösebben, mint tartós, és egyidejű 
múlt *). Példa a tartós múltra több ezer között e következő hely 
Corneliustól, név szerént a Themistokles életéből : Multum in judi-
ciis privatis versabatur, saepe in concionem populi prodibat - nulla 
res major sine eo gerebntuv, celeriterque, quae opus erant, reperiebat. 
Neque minus in rebus gerendis promptus, quam excogitandis, arat : 
quod et de instantibus, ut ait Thucydides, verissime iudicabat, et de 
futuris callidissime coniieiebat. 

Példa az egyszerű elbeszélő múlt mellett az egyidejű múltra 
ugyanattól, Miltiadesböl: „Eius enim auctoritate impulsi Athenienses 
copias ex űrbe eduxerunt, locoque idoneo castra fecerunt; deinde 
postero die sub montis radicibus, acie e regioné instructa, nova arte, 
vi summa praelium commiserunt; namque arbores multis locis erant 
stratae stb. — Datis (az ellenség vezére), etsi non aequum locum vi-
debat suis, tamen, fretus numero copiarum suarum, confligere cupie-
bat; eoque magis, quod, priusquam Lacedaemonii subsidio venirent, 
dimicare utile arbitrabatur. (íme, mind ez világosan azon időben 
történik, mi föntebb az atheneiek készületeiről mondatott; s ezt elé-
adván, a következőkben már átmegy az eléadás a perfectumra). Ita-
que in aciem peditum centum, equitum decem millia produxit, prae-
liumque commisit.u 

Hasonlók Pausaniasban : At ille post non multo, sua sponte 
ad exercitum rediit, et ibi non callida sed dementi ratione cogitata 
patefecit. Non enim móres patrios solum, sed etiam cultum, vestitum-

*) Követik a latint rendszerént ennek szülöttei, a franczia és olasz 
nyelvek is. 
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que mutavit. Apparatu regio utebatur, véste Medica : satellites Medi 
et Aegyptii sequebantur; epulabatur more Persarum luxuriosius stb. 
stb. Látnivaló, hogy a mit az író a föntebbiekben csak általán per-
fectumban mond:patefecit, mutavit,alább a részletesebb eseményeket, 
de ugyanazon időre vonatkozólag, imperfectumokkal folytatja, más 
részről magában az alakban a tartóst, a szokásost is kifejezi. . 

A latin nyelvben a múltakra nézve, még egy körülmény vonja 
magára figyelmünket, midőn ezek öszvetett és különösebben függő 
mondatokban fordulnak elő. Itt ugyanis úgy tapasztaljuk, hogy mi
dőn az elömondatban cum, quum, dim, jjostquam mondatkötök s az 
utómondatban ut mondatkötö fordul elő, az ezekre következő latin 
múltak a conjunctivusban szoktak helyet foglalni. 

Ennek emlékezetbe hozatala végett szabad legyen szinte Cor-
neliustól — egyik legkitűnőbb művész írótól — mind az egyszerű, 
mind az összetett múltak jellemzésére Themistoklesből az első feje
zetet kiírni : „Themistocles, Neoclis filius, Atlieniensis. Hujus vitia 
ineuntis adolescentiae magnis sutit emendata virtutibus; adeo ut an-
teferatur huic nemo, pauci pares putentur. Sed ab initio est ordi-
endum. Páter ejus Neocles generosus fűit. Is uxorem Halicarnas-
siam civem duxit, ex qua natus est Themistocles. Qui quum minus 
esset probatus parentibus, quod et liberius vivebat, et rem familiarem 
negligebat, a patre exhaeredatus est. Quae contumelia non fregit 
eum, sed erexit. Nam quum judicasset, sine summa industria non 
posse eam exstingvi; totum se dedit reipublicae; diligentius amicis 
famaeque serviens. Multum in judiciis privatis vei sabatur (stb. mint 
föntebb, s végül :) Quo factum est, ut brevi tempore illustraretur. 

Immár térjünk a kérdéses magyar időkre. 
Előttem fekszik egyik régi s legnevezetesebb nyelvemlékünk : 

a Tatrosi, máskép Müncheni vagy Jászay-codex. 
Kezdjük legeiül. S menjünk keresztül sorban minden időn, a 

meddig csak mehetünk. Mindazáltal könnyebb tájékozás végett némi 
osztályozással. Az első sorba jön a mássalhangzós múlt egyetlen 
osztályban (A.); a 2-dik sorba az összetett múlt, két osztályban 
(B. és C ) , a 3-dikba az önhangzós múlt négy osztályban (D. 
E. F . G.). 
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A) Mássalhangzós múlt független és egyszerű mondatokban. 
Máté Evangyélioma. 

I. Fejezet. 

1) Mert mely őbenne született (quod enim in ea natum est tb 
yaQ é'v avzfj ysvviq&ív). 

2) Mend ez kedig lőtt (factum est ysyovtv). 
3) Mely mondatott (quod dictum est ró q^űév) úrtól. 

II. Fejezet. 

4) Ki született (natus est 6 tetősig). 
5) Mely mondatott (quod dictum est ro Qrj&év). 
6) Egyiptomból hiuttam (vocavi éxáltaa) en fiamat. 
7) Mely mondatott (mint 37 és 5). 
8) Szó magasságokban hallatott (audita est Tjxova&rj). 
9) Mert megholtanak (defuncti sünt ts^vijxnciv). 

III. Fejezet. 

10) Mert ez az kiről Írattatott (qui dictus est 6 Qrj&tig). 
11) Ki mutatott (quis demonstravit tig vmőei^sv) nektek el

futnotok ? 
12) Mert immár a fejsze a fa gyökerére vettetett (posita est 

xehai). 
IV. Fejezet. 

13) írván vagyon*) parancsolt (mandavit tvtbXmai) isten teró
lad ö angyalinak és kezekbe vesznek tégedet. 

V. Fejezet. 

14) Mert így üldözték (persecuti sünt édia>£e&) a prófétákat, 
kik voltának (qui fuerunt) tü előttetek. 

15) Nem jöttem (veni rjX&ov) törvényt fejtenem. 

*) Többször eléfordúl itt e kifejezés is : irván vagyon (scriptum est ys-
yganrui a görögben is ennek természete szerént ,perf<-;ctmo' nem pedig ao' 
ristus). 
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16) Hallottátok (audistis tjXoveaTe), mert mondván vagyon 
(többször is előfordul). 

17) Immár megparáználkodott (moechatus est tfioíxtvffsv). 

VI. Fejezet. 

18) Megvötték (receperunt ané^ovcnv ') ö érdemeket. 

VII. Fejezet. 

19) Nemde te nevedben profétáltonk-e (prophetavimus TTQOÍ-
(prjtsvaa^sv) és te nevedben ördögöket kivettünk (ejecimus é&páXo-
fisv) és te nevedben sok jószágokat töttönk (fecimus inoiriaa^v). 

20) Soha nem esmértelek (növi eyvwv) tűtöket. 
21) És szállott le (descendit xcttéfii]) es ( = esö), és jöttének 

(venerunt t]Xűoi>) folyók és futtának (flaverunt mvmaav) szelek és 
omlottanak (irruerunt nnotyéntaav) a házra és nem esett le (non ce-
cidit OVH snscrsv). 

22) Ki alkotta (aedificavit (pxodó^ffsv) ö házát fövenyen és 
szállott le (descendit xaréfírf) es, és jöttének folyók és futtának sze
lek és omlottanak a házra és leesett (ugyanazok mint föntebb) és 
volt (fűit r\v2) ö romlása nagy. 

V m . Fejezet. 

23) Melyet parancsolt (praecepit nnoöéra^tv) Mózes. 
24) Nem leltem (inveni SVQOV) ennyi hitet Izraelben. 
25) Miként hittel (credidisti énlütsvactg), legyen teneked. 
26) Es mend gonoszól vallókat megvigasztott (curavit Í&ÍQCÍ-

7ltV(TBV 3 ) . 

27) 0 mii betegségönket elvöttö (accepit eXa^sv) és mii lele-
tezetönket viselte (portavit éftáataosv). 

£8) Miért jöttei (venisti ijXftsg) ide üdö előtt ? 
29) Ki adott (dedit tbv dón a) ilyen hatalmat. 

') A görögben jelen. 
2) A görögben imperfectam. 
') Feltűnő, hogy az ege'sz szövegben három múlt fordul elé , melyek 

közöl a latinban egy impcrfectum , a többi kettő perfectum , a görög pedig 
mind aoristus. Sőt nem sokkal alább egy újabb perfectum és aoristus fordul 
elé , mely a magyarban már előbbi múlttal adatik : „és ím nagy indolat 
lölt tála {éyhtro factus est) a tengeren." Ismét alább : „lőtt vala (facta est 
éyívixo) nagy csendesség." 
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IX. Fejezet. 

30) És úgy lőtt (factum est éyévtro). 
31) Mert nem jöttem (non enim veni ov yáq ijX&ov) hívnom 

igazakat. 
32) En leányom ma megholt (mortua est éTeXtvrt]<rsv). 
33) Te hütöd téged megvigasztott (salvam fecit (réfrmxtv). 
34) Mert nem holt meg a lyány (non est enim mortua puella 

ov yan ans&at'tv to xopámov) 
35) Soha nem tetett (apparuit éqxtvt]) így Izraelben. 

X. Fejezet. 

36) Kik eltévehették (perierunt ra ánoXmXóret) Izraelnek házát. 
37) Ingyen vöttetek (aceepistis éXá^eti) ingyen adjatok. 
38) Ha a házi atyát Belzebubnak hívták (vocaverunt ins-

xáXtaav). 
39) Ti feteknek ( = fejeteknek) kedig menden fürti megszám

láltattak (numerati sünt). 
40) Nem jöttem (non veni ovx TJX&OV) békeséget eresztenem 

földre. 
41) Mert jöttem (veni rjX\9op) megválasztanom fiút atyjától. 

XI. Fejezet. 

42) És úgy lőtt (factum est éyévtro). 
43) Melyeket hallottatok és láttatok (audistis et vidistis áxov-

«re xai fiXéntte ' ) . 
44) Mit mentetek ki (existis é^iíX&sts). 
45) Nem támadott (surrexit éyijyiQTai) nagyobb János baptistától. 
46) Mert ménden próféta és törvény Jánosiglan prófétáltak 

(profetaverunt énQoyrjtsvGav). 
47) Mert jött (venit rjXűev) János 2). 
48) Melyek lőttének (factae sünt ál yevófiavai 3) tü bennetek. 
49) Melyek te benned lőttek (mint 48). 
50) Mert elrejtetted (abscondisti é'xnvipag) ezeket a bölcsektől. 
51) És megjelentetted (revelasti ánexáXvxpag) ezeket apródoknak 

') A görögben jelenek. 
7) Mindjárt alább : jőve embernek fia. 
*) A görögben részesülő, mint másutt ia gyakran, 
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52) Mert így volt (fűit iysvsto). 
53) Mendenek énnekem adattak (tradita sünt naQsőó&r]) en 

atyámtól. 
54) és senki sem esmérte (novit imywaSaxst) fiút, hanem csak 

atya és atyát senki sem esmérte (novit) hanem fiú. 
55) Jövetek enhozjám mend kik munkálkodtatok és megterhe-

söltetek (laboratis et onerati estis ót xomoóvteg xal ntyoQzioiiévoi). 

XII . Fejezet. 

56) Nem olvastátok-e (legistis ávsyvmts), mit tott legyen Dá
vid, midőn megéhezett (esuriit éndvaasv). 

57) É s az elövetö kenyereket megöttö ( = ette comedit éqtayov). 
58) Avagy nem olvastátok-e (mint 56.) törvényben. 
59) Mely mondatott (dictum est tb Qij&év). 
60) Kit en választottam (elégi rigétiaa). 
61) Kelletett (complacuit svdóxrjffsv) en lelkemnek 
62) azért tü közitekbe jött (venit ey&a<Ts.v) istennek országa. 
63) Miként Jónás volt (fűit yv) a cetnek hasában. 
64) Mert ök penitentiát tartottak (poenitentiam egerunt fisrs-

vótjactv). 
65) Mert jött (venit tjX&ev) földnek végéről. 
66) Megfordólok en hazámba, honnan kijöttem (exivi í^X-&ov) 

és jutván lelte (invenit SVQÍOXIC). 

X m . Fejezet. 

67) ím kiment (exiit é%i\l&&v) vetni ö magvát. 
68) Némelyek estének (ceciderunt eneöev) az út félen és jöt

tének (venerunt éX&óvto) a mennyei repesök és megötték (comede-
runt xatéqxxyév) azokat. 

69) Egyebi kedig estének *) (mint 66.) a köves re , hol nem 
volt (non habebant ovx sl%tv) sok földök, és legottan kiköltenek 
exorta sünt é£avérsiXav), mert nem va la 2 ) (quia non habebant Öia 

I zó fifj e%eiv) földnek mélysége 

*) Alább a beszéd utóbbi része önhangzás alakban jön elő : esének a 
tövisekbe, mintha ezen esésben (némi akadályok — a tövisek >— miatt) a tar-
tósbságot akarná kifejezni, így a többiek is. 

3) Ezen ,vala' és a föntebbi ,volt' a latinban mindkét helyen impcrfec-
tum , igen szépen megkülönbözteti a magyarban a tartósabb és beálló múltat, 
emez a köre esésre, amaz a kikelésre vonatkozva. 
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70) megkövéredett (incrassatum est ina%vv&rf) e népnek ö szívok. 
71) És a fülökkel nehezen hallottanak (audierunt ijxovaav)' és 

ö szemeket berekesztették (clauserunt ixáfifiv<rav) 
72) Mert sok próféták kévánták (cupierunt ins^vfirjaav) lát

niuk és nem látták (non viderunt ovx slőav), és hallaniok és nem 
hallották (non audierunt ovx tjxovo~civ). 

73) Ez az ki vettetett (seminatus est ó anaosig) út félen. 
74) Ki kedig vettetett (mint 73.) a kövesre. 
75) Ki kedig vettetett (mint 73.) a tüvisbe. 

. 76) De a ki a jó földbe vettetett (mint 73.). 
77) Mennyeknek országa hasonlatik emberhez, ki vetett (se

minavit anűqavti *) jó magot ö szántásába, mikor kedig népek el
aludtak volna, jött"*) (venit qlűev) ö ellensége és feljöl rejá vetett 
(seminavit énbaTisiosv) konkolyt a búza közibe és elment (abiit 

78) Az ellenséges ember töttö (fecit snoírjosv) azt. 
79) Mely mondatott (dictum est ro QTJ&SV). 
80) Ki vetette (seminavit 6 aneíoag) azokat 
81) választották (elegerunt avvéls^av) a jókat ö edényekbe, a 

gonoszokat kedig kieresztették (foras miserunt é'£a) e@cdov). 
82) Értettétek-e (intellexistis ? ovvrjxctTe;) mind ezeket. 

XIV. Fejezet. 
ti 

83) 0 költ fel (surrexit TjysQ&rj) halottaiból. 
84) Heródes kedig megfogta (termit, noarií (Tag) Jánost és meg

kötelezte (alligavit SŐTJGSV) ötét. 
85) És az idö immár elmúlt (praeteriit naotiXűev). 
86) És valakik illették, megvigasztanak (tetigerunt, salvi facti 

sünt fjxfjavzo, ŐISGCÜŰTJOCÍV). 

XV. Fejezet. 

87) Mert isten úgy mondott (dixit dntv). 
88) És megsemmiejtettétek (irritum fecistis TjxvQcáaare) Istennek 

parancsolatját. 

') Részesülő mint föntebb is. 
3) Ezen összetett mondatban a fordítás, kivált összehasonlítva a kö

vetkező mondattal, igen nagyon jellemző, miről alább. 
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89) Jól profétált (prophetavit inQoq.^ttvatv) Isaias próféta ti-
rólatok. 

90) Kit nem plántált (plantavit icpóttvasv) en mennyei atyám. 
91) Elfeledkeztek (obliti sünt énúá&orro) kenyereket venni. 

XVI. Fejezet. 

92) És hány kosarokkal vöttetck fel (sumsistis? üáp&re). 
93) Mert nem a kenyerekről mondottam (dixi dlnov). 
94) Mert test és vér nem jelentette (revelavit dnsxáXvxpev) ezt 

teneked. 
XVn. Fejezet. 

95) Mert Illés immár eljött (venit fad-sv) és nem esmérték meg 
(cognoverunt éntyvoaaav) ötét, de töttenek (fecerunt inolrjoav) ö rajta, 
valamit akartak (voluerunt fóílrjauv). 

XVni . Fejezet. 

96) Mert jött (venit [TJXŰS) embernek fia. 
97) Kik sonha el nem tévehettek (erraverunt). 
98) Megnyerted (lucratus eris ixé^ötjaag*) te atyádfiát. 
99) Ki akart (voluit íjdélrjatv) számot vetni. 

XIX. Fejezet. 

100) Nem olvastátok-e (non legistis? ovx avt-yvcats). 
101). Mert ki tött (fecit ó xríaag) embereket kezdettől fogván, 

férfiat és némberiet töttö ( = tötte fecit inoírjGtv) azokat 
102) Kiket Isten egybeszerketett (conjunxit avvé^sv^sv). 
103) Mit parancsolt (mandavit évtTBÍlaxo) Mojzes? 
104) Mert Mojzes tü jonhotok ( = szívetek) keménységére 

engedte (permisit énérQexfjív). 
105) Kezdettől fogván kedig nem volt (fűit yéyovBv) így. 
106) Mend ezeket őriztem (custodivi iyv).al;a). 
107) íme mü mendeneket meghagytonk (reliquiraus ácprixoifiev) 

és tégedet követtönk (secuti sumus ^xoXov^aa^tv). 

XX. Fejezet. 

108) Ki kiment (exiit i^iiXfrsv) fogadni műveseket. 

*) Az egész így áll: ,Ha tégedet hallgatand, megnyerted" tehát itt jö. 
vőről vau szó, mint a latin is kifejezi. 
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109) Mert senki műnket meg nem fogadott (conduxit éuia&íó-
aato). 

110) E s velőnk egyenlőkké tötted (fecisti tnoírjaaq) azokat, kik 
viseltük (qui portavimus zotg fiaazáaaaiv) napnak és hőségnek terhét. 

111) Kiknek alkottatott (paratum est Í/TOÍ'JM«Ö-T«Í). 
112) Embernek fia nem jött (venit riltitv) szolgáltatni, de jött 

szolgálni. 

X X I . Fejezet. 

113) Mely mondatott (dictum est to QTJ&SV). 
114) Áldott ki jött (venit ó iQ^ópevog). 
115) Es mikor bement volna Jérusálembe megrendült (com-

mota est éosia&iq) niend a város. 
116) Tü kedig töltetek azt (fecistis nomti) tolvajoknak bar-

langájá. 
117) A csudákat, kiket tött (fecit inoírjirsv). 
118) Nemde olvastátok-e (legistis ? avéyvoats;), mert gyermek

dedeknek és emőknek száj okból főttél (perfecisti xaTtjQrí£(o) di

cséretet. 

119) Ki adta (dedit é'őwxw) teneked e hatalmat. 
120) Mire nem hittetek (credidistis émarsvoaTt) annak? 
121) Melyik töttö ( = tötte fecit knoírjcnv) e kettő közzöl az 

atyának akaratját ? . 
122) Mert jött (venit ^l&tv) János tü hozjátok igazságnak útában 

és nem hittetek (credidistis kniaikvaatt) neki és a paráznák hitte-
nek (crediderunt tniartvaav) neki, de tü látvátok ingyen poeniten-
tiát sem fogtatok (poenitentiam habuistis ^.eTSfisXrj&rjtt). 

123) Vala ember házi atya, ki plántált (plantavit ityvrevaev) 
szőlőt és sövénynyel megkörnyékezte (circumdedit niQié&rtxtv) és 
ásott (fodit mgv^Bv) sajtót ő benne és tornyot rakott (aedificavit 
yxoőófiTjatv) és adta (locavit é^édoto) őtet a vinczelléreknek és ö 
maga zarándoklani eredeti (profectus est áneö^iiijasv*). 

124) Mi nem olvastátok-e (legistis avéyvcozi) Írásokban : A kö
vet kit a rakok megutáltanak (reprobaverunt antdoxíuua&v), ez lőtt 

*) Az ezután következő mondatokban, egy másik múlttal ösazekötte-
te'sben „Mikor kedig a gyümölcsözetnek ideje elközelejtett volna" már önhang-
zós múltak állanak. 
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(factus est iysv^űrj) a szegeiéinek fejezetében, úrtól lőtt ez (factum 
est hoc iyévsro avtrf). 

XXII. Fejezet. 

125) Ki tött (fecit éaoírjtrw) menyekezöt ö fiának és eresztette 
(misit anéatEiltv) ö szolgáit hívni a hivatalosokat x). 

126) En bikáim és en házi madaraim megölettek (occisa sünt 
rs&vfisva). 

127) Mire jöttél ide be? (intrasti el<jrjX&eg). 
128) Mojzes úgy mondott (dixit SJTTSV). 
129) Mert mind heten vallották (habuerunt ea%ov) ötét. 
130) Nem olvastátok-e (legistis avs'yvcort), mi mondatott (dictum 

est TO (tytfsf). 
131) Mondott (dixit sinsv) ur en uramnak. 

XXIH. Fejezet. 

132) Mojzesnek székin ültek (sederunt ixá&uruv) az Írástudók. 
133) És meghagytátok (reliquistis áqpífxrcrs) azokat melyek 

öregbek. 
134) Kik a prófétákat megölték (occiderunt). 
135) Ki elötletett (effusus est). 
136) Kik te hozzád eresztettek (missi sünt). 
137) Hányszor akartam"1) (volui, i&sXrjffa) te fiaidat egybe-

gyöjtenem ? 
138) Áldott kijött (venit) úrnak nevében. 

XXIIH. Fejezet. 

139) Ki megmondattatott (dicta est to QTI&SV) Dániel prófétá
nak miatta. 

140) Mert akkor oly nagy törödelm leszen, mely sonha nem 
volt (fűit yéyov&v). 

141) Mert a választottakért megkurtábbejtattak (breviabuntur 
XOlo'Pcü&rjGOVTCU 3 ) . 

142) ím megmondottam (praedixi nootiorixot) tünektek. 
v 143) Mert miként volt (nincs az eredetiben) Noénak napiban. 

144) Kit ö ura szerzett (constituit xaréarrjasv). 

') Alább ,esmeg' után már ereszté áll. 
') Alább rávitelesen : nem akarád. 
3) Mind a latinban, mind a görögben jövő. 
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XXV. Fejezet. 

145) lm eljött (venit) a vőlegény. 
146) Mikor kedig elmennének venniek, eljött *) (venit qXxtev) a 

vőlegény z). 
147) É s berekesztetett ( c l ausa es t éxleÍG&rj) az aj tó . 
148) Miként zarándoklani eredett ember hítta (vocavit btáXsotv) 

ő szolgáit és adta (tradidit aaQédwxtv) azoknak ő javit , és egynek 
adott dedit) edwxev) öt girát . . . . és legottan eleredett (profectus est 

149) De sok idő után eljött (venit sodrat) a szolgáknak urok 
és számot vetett ( posu i t r a t i o n e m (TvvaÍQsi lóyov). 

150) lm más ötöt nyertem a felett (superlucratus sum ixéQÖrjaa). 
151) Mert kevésben voltál (fuisti ^g) hü. 
152) Uram két girát adtai (tradidisti TzaoéőwHag) énnekem, ime 

más kettőt nyertem (lucratus sum Í7rsQÖti<ja).^ 
153) Mert kevésben voltál hü (mint 151 ) 
154) Mert aratsz hol nem vettél (seminasti etmeioctg) és gyöjtesz 

ho l n e m himtettel ( spa r s i s t i ÖIBGXÓQmaccs). 
155) (Ugyanezek az 1-ső személyben). 
156) En éheztem (esurivi éndvaGu) és énnekem ennem adtatok 

(dedistis tdáxKTE 3). 
157) Tömlöczben valék (eram) és jöttetek (venistis í>Xdare) en 

hozjám. 
158) Ur mikor láttonk (vidimus siöoofásv) tégedet ehezetted és 

etettönk ( p a v i m u s iögéxpctfiev) t é g e d e t 4 ) . 
159) Bizony mondom tinéktek, míglen atyámfiai közzől egynek 

töttétek (fecistis inoírjaate) énnekem főttétek. 
160) Ki alkottatott (paratus est) ördögnek. 
161) Úr mikor láttonk (mint föntebb 158. alatt). 
162) Míglen nem töttétek (mint 159.) 

XXVI. Fejezet. 

163) Mert jó müvelkedet miivelkedett (operata est ütjyáaaro) en 
rajtam. 

') T. i. azután, mikor már elmentek. 
2) Lásd az önhangzós múltat is függő mondatban. 
3) A többi következő önhangzós múlt. 
4) A többi is mássalhangzóé múlt. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. 5 
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164) Mert eresztette l) a kenetet en testemre, eltemetendönek 
tött (fecit t7zoít]CBv) engemet. 

165) Hogy ö ezt töttö (mint 164.) 
166) Egy ideiglen sem vigyázhattál (potuistis iff^iffaze) en velem. 
167) Mire jöttei (venisti). 
168) Ugyan jöttetek (existis il-qX&aze) miként tolvajok. 
169) Ménden napon tü nálatok ültem"1) (sedebam ixa&s^ó^v) a 

templomban tanejtván és nem fogtatok meg (tenuistis hQaz^aazs) 
engemet. 

170) Ez úgy morldott (dixit e(prf). 
171) Káromlott (blasphemavit éftlctGcpiífirjGEv) . . . . im most hal

lottátok (audistis rjxovGUTs) e káromlatot. 
172) Egyebek kedig tenyereket ö orczájára adtanak (dederunt). 
173) Profétizálj münekönk, ki az ki tégedet csapott (percussit) 

XXVH. Fejezet. 

174) Bünhöttem (peccavi rj/iagzov), az ártatlan vért elárolván. 
175) Tahát beteljesedett mely mondatott (impletum est inXrjgcó&ri 

zb QTJ&SV). 

176) Kit bérlettek (appretiaverunt ézsiiricavzo) Izrael fiaitól és 
adták (dederunt eőaxav) azokat a fazokasnak főidőiért. 

177) Miként szerzetté (constituit avvsza^sv) énnekem úr. 
178) Mert gyetrettem (passa sum ina&ov) ma látat miatt. 
179) Mi gonoszt tött (fecit iíioÍTjaev). 
180) Mely mondattatott (dictum est zo QT]I9SV). 
181) Megosztották (diviserunt őiafxsQÍaavzo) ö magoknak en ru

hámat és en ruhámon eresztettek nyilat (miserunt sortem efiaXov 
tikija ov). 

182) Tahát megfeszejtettek (crucifixi sünt czavooívzai) ö vele 
ket tolvajok. 

183) Reménkedett (confidit aénoi&w) Istenbe. 
184) Mert úgy mondott (dixit üntv). 

' 185) Mire hagytál meg (dereliquisti éyxaztXinsq) engemet. 
186) Uronk! megemlekeztönk (recordati sumus ipvrjG&Tjuev). 

') Múlt részesülő. 
-) Azon esetek közé* tartozik midőn imperfectum is (sedebam) mással-

hangzós múlttal fejeztetik ki.' 
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187) E hitető még elevente úgy mondott (dixit unev). 
188) Felkölt (surrexit rjyéQ&r]) halottaiból. 

XXVni. Fejezet. 
189) 0 félémétől kedig megijedtek (exterriti sünt scetff&Tjffav) az 

őrizők és lőttének (facti sünt tytvrft^aiv) miként holtak x). 
190) Mert tudom, hogy Jézust keresitek, ki megfeszejtetett (cru-

eifixus est zbv éatavnoj^iévov — részesülő). 
191) Nincs itt mert felkölt (surrexit rjyéodTj) miként mondotta 

(dixit sinsv). 
192) Ott őtet meglátjátok miként mondotta. 
193) Mert eljöttek (venerunt) ő tanéjtványi ez éjjel és mü alu-

vánk elurozták (furati sünt exXsxpav) őtet. 
194) Énnekem adatott (data est idó&ij) menden hatalom. 
195) Valamely eket parancsoltam (mandavi iveteiXáprív) tünektek. 

B) Összetett vagy körülírt múlt, mint tartós múlt független 
és egyszerű mondatban. 

II. Fejezet. 

1) íme 2) a csillag, kit láttak vala napkeleten, elölkeli vala (an-
tecedebat nQoijytti) őket. 

2) Kik keresik vala (qui quaerebant oí ^tjzovvtsg) a gyermeknek 
lelkét. 

HL Fejezet. 

3) Ez János kedig val vala (habebat sipv) ruhát tevéknek 
szőréből. 

4) Tahát kimegyen vala (exibat ij-enooevezo) ő hozjá mend Jé-
rusálem. 

5) János kedig megtiltja vala (prohibebat ötexoáXvsv) 

í m . Fejezet. 

6) Angyalok vépének és szolgálnak vala (ministrabant ői^xó-
vovv) neki. 

') A közvetlen előzőkben önhangzós múlt van. 
2) ,Ime' már időkörülményre vonatkoznék , melyről alább leszen szó 

a mely t. i. az önhangzós múltnál gyakran előfordul. 
5* 
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7) Ki ül vala (sedebat 6 xaű^fiÉvog) setétségben. 
8) És megkér éngi vala (circuibat nsQirjyev) Jézus ménd Galileát. 
9) És kik ördögöket válnak vala (qui daemonia habebant dai-

(lovi^opévovg). 
VIII. Fejezet. 

10) Es felkele és szolgál vala (ministrabat őirjmvsi) nekik. 
11) És kiveti vala (ejiciebat i&flaXtv) a szelleteket igével. 
12) De o aloszon vala (dormiebat sxá&svősv), 
13) Bizon az emberek csudáikodnak vala (mirati sünt t&av-

pacav). 
14) Az ördögök kedig kérik vala (rogabant nagexálovv). 

IX. Fejezet. 

15) És ím hoznak vala (offerebant TZQOvécpsQov) neki egy kösz-
vényest. 

16) Ki vérrel hasal vala (sangvinis fluxum patiebatur aíftoQ-
goiaa). 

17) Mert ö úgy mond vala (dicebat eXsysv). 
18) És megmövetik ( = nevetik) vala (deridebant xatsyéXwy). 
19) A leváltak kedig mondnak vala (dicebant eXtyov). 
20) És megktröli vala (circuibat TzeQiTJytv) Jézus ménd a vá

rosokat. 
XII. Fejezet. 

21) Es kérdik vala (interrogabant inrjQoáTtjdm) ötét. 
22) És ménd a gyülekezetek csudáikodnak vala (stupebant 

iliatavTo) és mondnak vala (dicebant sXsyov). 

X m . Fejezet. 

23) És ménd a gyölekezetek állnak vala (stabat sífftrjxei) a,mar
ton és beszél vala (locutus est iXáXrjasv *) nekik példabeszédekben-

24) Es példabeszéd nélkül nem beszél vala (loquebatur éXá-
Xsi) nekik. 

25) És így meggonoszbodnak vala (scandalisabantur éaxuvda-
Xí^ovro) ö benne. 

XHLL Fejezet. 

26) Mert János úgy mond vala (dicebat eXsysv). 

*) Se a latinban se a görögben nem imperfectum. 
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27) Mert úgy vallják vala (habebant tl%ov). 
28) Kik Ö vele egybe ülnek vala (recumbebant). 
29) A hajócska kedig a haboktól hagyigáltatik vala (jactaba-

tur) a tenger közepett. 
30) Es kérik vala (rogabant naQtnálovv) Ötét. 

XVI. Fejezet. 

31) És azok gondolkodnak vala (cogitabant őisloy^ovto). 
32) És kérdi vala (interrogabat faára) ö tanejtványit '). 

XVII. Fejezet. 

33) Kik a didragmát veszik vala (accipiebant oí Xa[i(3ávovrsg). 
X V m . Fejezet. 

34) Ki tartozik vala (debebat óyetlétrig) tíz ezer girával. 
35) Ki tartozik vala (debebat (SqisiXsv) neki száz pénzzel. 
36) És mindenét mie vala (quae habebat oau g'xít). 
37) Melyek lesznek vala 2) (fiebant raysvófiEva). 
38) Nemde teneked es kegyelmezned kell vala (opportuit edu 3). 

XIX. Fejezet. 

39) O tanejtványi kedig megporejtják ( = pirítják) vala (inere-
pabant énstífirjaav 4). 

XX. Fejezet. 

40) A gyölekezet kedig megfeddi vala (increpabat éTzsTÍprjGtv) 
azokat. 

41) És azok attól ( = annál) inkább üvöltnek vala (clamabant 
ÍXQO^ÍV 5 ) . 

XXI. Fejezet. 

42) A sok gyölekezet kedig terejti vala (straverunt hzQooaav 6) 
Ö ruháját az útban. 

') Megelőzi ezt egy fő mondat: „Jövő ( = jőve a görögben él&cov 
részesülő) kedig Jézus FülöpCesarianak vidékibe" (erre jön :) „és kérdi 
vala ő tanejtványit." Miért ezt függő mondatnak is tekintetjük. 

2) Alább is, midőn a la t inban ezen kifejezést találjuk : facta fuerant. 
3) A lat inban múlt, a görögben imperfectum. 
*) A görögben aoristus, valamint a 40-ben is. 
5) A görögben ismét aoristus. 
8) Se a lat in se a görög nem imperfectum. 
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43) Es egyebi metélnek vala (caedebant sxontov) ágakat a fák
ról és terejtik vala (sternebant iaxQtávvovv) az útban. 

44) A gyölekezetek kedig kik elölkelik vala és kik követik 
vala, üvöltnek vala (praecedebant et quae sequebantur, clamabant 
oí TtQoáyovtsi avróv xai oí axolovttoivreg exoa^ov). 

45) A népek kedig mondnak vala (dicebant é'teyov). 
46) Es ott lakozók és ») tanejtja vala Istennek országáról őket. 
47) Es azok gondolkodnak vala (cogitahant diú.oyi£ovto) ö 

bennek. 

48) Mert ménd vallják vala (babebant fyovekv) János mént pro-
phétát. 

49) Es keresik vala *) quaerentes fytovvreg - J egyik sem imper-
fectum) őtet megfogniok. 

50) Mert miként prophétát vallják vala (habé, bánt etyov) ötét. 

XXÜ. Fejezet. 
r 

51) Es senki sem felelhet vala (poterat respondere sdvvato cn.no-
xoi&rjvcu) neki. 

52) Es senki sem merészik vala (ausus fűit w W | f 3) a naptól 
fogvan továbbá őtet kérdeni. 

X X m . Fejezet. 

53) Ezeket kell vala (oportuit é'őec *) tennetek. 

XXV. Fejezet. '"'* 

54) Gonosz rest szolga tudod vala (sciebas j f e , ) m e r t (== hogy, ' 

') Innentől kezdve a mondat többi re'sze nincs az e'n birtokombeli ki
adásokban, melyek egyike : Nóvum Testamentum graece. Recognovit (etc.) 
Georg Christian Knappius. Halae ; másika : Nóvum Testamentum. Textum 
graecum ex codice vaticano, latinum ex vulgatae editionis exemplaribus ro-
manis collectum edidit Valentinus Loch. Ratisbonae. Nevezetes ezen ide tol
dott mondat nyelvészeti tekintetben aze'rt, mert független e's csak egymás 
mellé rendelt mondatban, hol me'g az igeidő is igen egyenlő tartamú , a két 
múlt (lakozék, tanejtja vala) egymással fölcseréltetik, tehát alak tekintetében 
egyjelentésűnek vétetik. 

3) Lehet függő mondatnak is tekinteni, mint alább C. 25. 
') Egyik sem imperfectum, 
') A latinban perfectum. 

4 
V". 
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aratok hol nem vettem és gyöjtök hol nem himtettem, azért kellett 
volna az en pénzemet a pénz váltóknak adnod l). 

XXVI. Fejezet. 

55) Mondnak vala kedig (dicebant autem ehyov dé). 
56) Mert ez eladathatik vala sokon és adathatik vala szegé

nyeknek (potuit venundari multo et dari pauperibus edvvaro stb.2 ). 
57) Ki scariuti Júdásnak mondatik vala (dicebatur ó Xeyófisvoi; 

— részesülő). » 
58) És ennek utána keresi vala (quaerebat é^rst) azokat. 
59) Azonképen mondnak vala (dixerunt slnov) ménd a tanejt-

ványok. 
60) Péter kedig messzol követi vala (sequebatur rjnolov&si) ötét. 
61) A papok fedelme (== fejedelme) kedig és ménd a tanács 

keresnek vala (quaerebant é^tovv) hamistanóságot. * 
62) Jézus kedig vesztegl vala (tacebat tai(Ó7i»). 
63) És nagy csapásokkal verik vala (ceciderunt exo'kacpurciv 3). 
64) Péter kedig ül vala (sedebat exa^ijto) küvől a pitvarban. 
65) És kevéssé vártatván vépének ö hozjá, kik a tűznél állnak 

vala (stabant ol éatcótsg). 

XXVH. Fejezet. 

66) Mert tudja vala (sciebat rjősi). 
67) És azok inkább ivöltnek vala (clamabant SHQO^OV) mondván. 
68) Azonnan múlók ( = mellette elmenők) kedig káromljdk 

vala ( b l a s p h e m a b a n t éfiXcto-cprifiovv) Ötét. 
69) -Azonképen is a papok fedelmi ( = fejedelmi) káromljdk vala 

(illudentes iiMai^ovTsg) ötét, mondván 4). 
70) Azonképen kedig a tolvajok is , kik megfeszejtettek vala ő 

vele, káromljdk vala (improperabant <nvddi£ov) ötét. 
71) És ad vala innja neki (dabat ei bibére inÓTi£ev). 

') Tulajdonképen itt a legtökéletesebb föltételes múlt rejlik : „ha tu
dod vala . . . . kellett volna", épen mint újabb időben divatos. 

•) A latinban perfectum. 
3) Egy ik sem imperfectum. 
4) Az eredeti t t ek in tve megvan fordítva : mondván am. dicebant és ká-

romlják részesülőben. 
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72) De az egy ebi mondnak vala (dicebant tmav). 
73) Melyek lesznek vala (fiebant ra yivófitva). 

XXVIIL Fejezet. 

74) És ül vala (sedebat sxáifsto) fellyöl rajta. 

C) Összetett vagy körülírt múlt függő mondatban. 

I. Fejezet. 

1) Mert kedig József ö férje igaz volna és nem akarná ötét be
adni (cum esset justus et nollet eam traducere ' ) akarja vala (voluit 
ffiovXrj&tf) ötét titkon elhadni. 

II . Fejezet. 

2) Es egybegyöjtvén a papoknak menden fedelmeket tudakozik 
vala (sciscitabatur énvv&ávnö) ö tülök. 

3) Heródes hiván a magosokat , szerelmest tanolja vala (didicit 
tjHQÍ^ooffsv a) ö tölök a csillagnak idejét a mely tetet vala 3) nekik. 

ü l . Fejezet. 

4) És megkeresztelkednek vala (baptizabantur f^antí^ovto) ö tölö 
Jordánban, ö bűnöket meggyunván. 

V. Fejezet. 

5) Es ö szája megnyitván tanejtja vala (docebat éőiőaffxsv) őket. 

VII . Fejezet. 

6) És úgy lön , mikor Jézus megvégezte volna a beszédeket, 
csudáikodnak vala (admirabantur ét-tnlrivaovTo) a gyölekezetek. 

') Az első mondatbeli igék a görögben csak részesülőben vágynak : 
őixaiog (ov xal fiij &é\aov aitrjv duynaríacu, miket magyarban szinte így 
fejezhetünk ki : József igaz leven e's nem akarván ötét elárulni, körülírva 
pedig ma ekke'pen írnok : mivel pedig József igaz volt e's nem akarta ó'tet 
elárulni: (következik a függő mondat), tehát akarja vala ötét titkon elhagyni 
Több helyütt följegyeztem a görög re'szesülőt a latin teljes mondat mellett. 

J) A latinban mind itt, mind az 1-ső sz. alatt perfectum áll. 
*) A magyarban a tárgyhoz mérve tökéletesebb az előbbi múlt alakja, 

mint a latinban , hol az csak múlt (apparuit). A görögben részesülő áll : a 
föltetaett csillag idejét. 
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7) Es őtet látván kérik vala (rogabant 7zaQtxáXt(rav). 

IX. Fejezet. 

8) És jövéjek esznek vala egybe (discumbebant avvavéxuvtd). 
9) És e ( = ezt) látván a leváltak mondnak vala (dicebant eXtyov). 
10) És felkelvén Jézus követi vala (sequebatur rjxoXoíí>t](TBv) 

ötét ö tanejtványival. 
XH. Fejezet. 

11) És az elövetö kenyereket megöttö ( = megette), kiket nem 
illik vala (licebat l|ó» r\v l) neki megenni. 

12) Kimenvén kedig a leváltak tanálcsot tártnak vala (faciebant 
eXctpov2) ö ellene. 

13) Még ö e beszélvén a gyülekezeteknek, ím ö anyja és atyja
fiai állnak vala (stabant úaft\xuaav künn. 

XXin . Fejezet. 

14) A napon kimenvén Jézus a házból, ül vala (sedebat sxá&rjto) 
a tenger mellett. 

15) És jutván ö hazájába, tanejtja vala (docebat éőidaaxsv) őket 
ö sinagógáj okban. 

XIIII. Fejezet. 

16) És leszállván Péter a haj ócskából, jár vala (ambulabat as-
Qienátrjffsv 3). 

XXV. Fejezet. 

17) És ím egy cananeai némberi a vidékből kijővén ivölt vala 
(clamavit 4) SXQCI£SV). 

18) És ö hozjá vépvén, ö tanejtványi kérik vala (rogabant i]Qoó-
tovv) őtet. 

19) És felmenvén a hegyre, ül vala (sedebat ixáűijto). 

X V m . Fejezet. 

20) Leesvén kedig a szolga, kéri vala (orabat nQoaéxvvti) őtet. 

') A megelőző mondattal együtt igen e'rdekes. Lásd alább D. 65. 
2) A görögben aoristus. 
') A görögben aoristus. 
4) A latinban perfectum. 
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21) Ki megfogván megfojtja vala (suffocabat S7tviyií>) ötét. 
22) És az ö fele szolga l) leesvén; kéri vala (orabat nctQsxáXti) 

ötét. 
XX. Fejezet. 

23) Az elölsök kedig jővén azt alajtják vala (arbitrati sünt 
ivó/iKTav 2), hogy többet volnának vendök. 

24) Vőnek kedig ők is egy pénzt és vevéjek morognak vala 
(murmurabant éyóyyv^ov) a házi atya ellen. 

.XXI. Fejezet. 

25) És mikor hallották volna a papi fedelmek és a leváltak ö 
példabeszédit, megismerek, hogy ö rólok mondana és keresik vala 
(részesülő mind a latinba mind a görögben). 

XXIV. Fejezet. 

26) És kimenvén Jézus a templomból megyén vala (ibat éno-
QbVlto). 

XXVI. Fejezet. 

27) Estve lévén kedig egybe ül vala (discumbebat avéxsito) ö 
tizenkét tanejtványival.# 

28) És bemenvén ül vala (sedebat ixáftrjto) a szolgákkal. 

XXVII. Fejezet. 

29) Es fél térdre térdeplvén ö előttö káromlatot tesznek vala 
(illudebant évsnai^av). 

30) És ő reá hagyapván vevék a nádat és verik vala (percutie-
bant itvntov) ö agyához. 

31) És ülvén őrizik vala (servabant étr/oovv) ötét. 

D) Önhangzós múlt függő mondatban. 

M e g j e g y z é s . Már az összetett múltnál is, mint láttuk, a mon
datok kétféle osztályát kellé megkülönböztetnünk, az önhangzós múlt 
pedig, mint legitten látandjuk, négyféle mondatban fordul elő, ú. m. 

') Szolgatárs, szolgafél. 
2) Se a latinban se a görögben nem imperfectum-
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1) függő mondatban, 2) más valamely idököriilményre vonatkozva, 
3) tartós értelemben, 4) a föntebbi eseteken kivül független mon
datban is. 

I. Fejezet. 

1) Mikor ö anyja Mária volna menesztetett (cum csset despon-
sata fivrjGTEv&eííTrii;) Józsefnek, leletek (inventa est évorjitri) ö méhében. 

2) O kedig e(zt) gondolván (haec autem eo cogitante tavta de 
avtov év&v(irix)ivzog) ime úrnak angyala jelenék (apparuit icpávrf). 

3) József kedig felkelvén (exsurgens eyeQ &tlg) álmából, tön (fe-
cit inoÍTjGEv) miként parancsolá ö neki urnák angyala és vévé (accepit 
naqélafiev) és nem esmeré meg (non cognoscebat ovx eyíveoaxev '). 

II. Fejezet. 

4) Mikor született volna Jézus (cum natus esset Jesus tov de 
'fqaov yevvy&éviog) — ime a magosok jövének (venerunt naQeyévovro). 

5) Hallván kedig (audiens autem áxovaag de) Heródes király, 
megszomorottaték (turbatus est itaQá^&rj). 

6) Kik mikor hallották volna (qui cum audissent oi de CCXOVGCCV-
teg) a királyt, elmenének (abierunt eTzooev&rjGav). 

7) És bemenvéjek (intrantes eX&óvteg) a házba lelek (invenerunt 
etdov) a gyermeket és leesvéjek (procidentes neaóvreg) imádák (ad-
oraverunt nQoaexvvriaav) ötét és ö kénesek megnyitván (apertis the-
sauris avoí^avzeg rovg -&ri<savQovg) ajánlanak (obtulerunt TTQoarjveyxav) 
neki ajándokokat. 

8) És felelet vévén (responso accepto iQrmuuo&évTeg) álmokban, 
más úton fordulának meg (reversi sünt ave^ágrjaav). 

9) Kik mikor elmentek volna (qui cum recessissent avnxcoQi]-
(Tccvtíov de avzcúv) ime úrnak angyala jelenék (apparuit icpávt]). 

10) Ki felkelvén (qui consurgens ó de eyeo&eeg) vévé (accepit 
naQctlafiev) a gyermeket és mene (secessit avexcÓQtjirev) Egyiptomba 

11) Tahát Heródes látván (videns ideov), mert megcsalattatott 
volna a magosoktól, igen megharagvék (iratus est ÍOV^KÓŰTJ) és ereszt
vén megölő a) (occidit avellev). 

12) Heródes meghalván kedig (defuncto autem Herode reke-

!) Ime itt ez utóbbi latin és görög imperfectumoknak is a magyar
ban az önhangzós múlt felel meg, mint több más esetben. 

l) = Megöle. 
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vttjaavtog Őa tov 'Hnoíőov) ime urnák angyala jelenék (apparuit (faí-
vttaiJ). 

13) Ki felkelvén (mint 10) és jövő ( = j ö v e , venit siu^Xx^sv) 
Izrael földébe. 

14) Hallván kedig (audiens autem axovaaq de), hogy Archelaus 
országlana Júdeában . . . felemek (timuit éyoftií&rj) oda menni. 

15) Es intetvén (admonitus ^Qrjfiati(T\9slg) álmában, mene (seces-
sit avs%aÓQrj<Tev) Galileának vidékébe. 

16) És jutván (veniens élxtwv) lakozék (habitavit xaT^xrjtrtv (a 
városban. 

III. Fejezet. 

17) Látván kedig a leváltáknak . . . sokit . . . monda,i) (dixit 
biTisv) nekik. 

18) Felelvén kedig Jézus monda (dixit elner). 
19) Jézus kedig megkeresztelkettetvén, legottan felmene (ascen-

dit aváftrj) a víztől és ime megnyilának (aperti sünt rjvs(p%&ri<jav) neki 
mennyek és látá (vidit eldsv) Istennek lelkét. 

IV. Fejezet. 

20) És mikor böjtölt volna négy ven napokban és negyven éjek
ben , annakutánna ehezék (esuriit éntívacw) és hozjá vépvén a ké
sértő monda (dixit un tv) neki. 

21) Ki felelvén monda (dixit slnev) neki. 
22) Mikor kedig hallotta Jézus, hogy János eladatott volna, 

mene (secessit ávs^oÓQrjffsv) Galileába. 
23) Es Nazareth nevö város meghagyván, jövő és lakozék (ve

nit et habitavit eAtfcoí' xat^xrjffev). 
24) Járván kedig Jézus . . . láta (vidit előev) két atyafiat és 

monda (ait liysi 3). • 
25) Es azok hálójok meghagyván követék (secuti sünt rjxoXov-

%'h]<Tav) őtet. Es innen elébb menvén láta (vidit sldtv) más két atya
fiat . . . . és liivá (voeavit ixálecev). Azok kedig hálójok és atyjok 
meghagyván követék (mint föntebb) őtet. 

*) A görögben csak jelen idő van. 
*) Nem ,monda', mert a IX. fejezetben mondnak (nem ,mondják') vala 

és számos helyeken mondának nem : mondák, 
3) A görögben jelen. 
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V. Fejezet. 

26) Látván kedig Jézus a gyölekezeteket felmene (ascendit 
avs§ri) a hegyre és mikor leült volna vépének (accesserunt 7ZQO<TÍJX-
&ov) ö hozjá ő tanejtványi. 

VIII. Fejezet. 

27) Mikor kedig leszállott volna Jézus a hegyről, követék (se-
cutae sünt i/jxolov&riaav) ötét sok gyölekezetek. 

28) És ím egy poklos jővén imádd (adorabat TIQOGWVVU *) őtet. 
29) Es kinyojtván ö kezét illeté (tetigit tfxpaTo) őtet. 
30) Mikor kedig bement volna, vépék (accessit nQOfTrjX&Ev) ő 

hozjá a centurio. 
31) És felelvén a centurio monda (ait icprj). 
32) Hallván kedig ezt Jézus csudálkodék (miratus est e&av-

fiatrev) és monda (dixit tín&p). 
33) És mikor jutott volna Jézus Péternek házába Idtá (vidit 

sldtv) ö napát fekette . . . és illeté (tetigit rixparo) ő kezét és még
ha gyá (dimisit ácprjxsv) ötét a hideglelet és felkele (surrexit TJ^SQŰ-TJ). 

34) Estve levén kedig hozának (obtulerunt nooarivsyxav) neki. 
35) Látván kedig Jézus sok gyölekezeteket, parancsold (jus

sit exéXevtrev) ő tanejtványinak. 
36) És hozjá vépvén egy Írástudó monda (ait BÍntv) neki, 
37) És ő a hajócskába felmenvén követék (secuti sünt TJXO-

Xov&rjtrav) őtet. 
38) Tahát felkelvén parancsola (imperavit sTtstí/xijasv) a sze

leknek. 
39) És mikor jutott volna Jézus tenger elve, eleibe kelének 

(occurrerunt vTzrjvtrjaav) neki. 
40) És azok kimen vejek ménének (abierunt anrik-d-ov) a disz

nókba. 
41) És a városba jutvájok meghirdetek (nuntiaverunt aTz^yysi-

Xav) mindezeket. 
IX. Fejezet. 

42) Es felmenvén Jézus a hajócskába mene tenger elve (trans-
fretravit diensQaGEv) és juta (venit íjl-O-ev) ö városába. 

43) Látván kedig Jézus azoknak hűtőket monda (dixit umv). 

*) Imperfectum mind a latinban mind a görögben. 
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44) Es mikor látta volna Jézus ö gondolatjokat monda (dixit 
elaev). 

45) Látván kedig a gyülekezetek félemének és dicsöveitek (ti-
muerunt et glorificaverunt icpo^tjO^ffav xal lőóSaaav) Istent. 

46) És mikor innen elment volna Jézus láta (vidit siösv) egy 
embert a vámon ülette és monda (ait Xsyei). 

46) És felkelvén követé (secutus est rjxoXov&Tjo-sv) ötét. 
47) És hallván Jézus monda (ait sinsv). 
48) Ezt kedig még ö azoknak beszéllette (illó loquente avtov 

lalovvroq) ím egy fejedelm vépék (accessit nQoasX&wv *)) ö hozjá. 
49) És őtet látván monda (dixit elasv). 
50) Mikor látta volna ott a zajgó népet, monda (dicebat 

sleyev 2). 
51) És mikor a nép onnan kiküldetett volna bemene és foga 

(intravit et tenuit ncrtX&av éxQÚtrjOsv) ö kezét. 
52) Jézus innen elmenvén követék (secuti sünt rjxoXov&rjGav) 

ötét két vakok. 
53) Mikor kedig jutott volna a házba, vépének (accesserunt 

TIQOGTJX&OV) ö hozjá. 
54) Azok kedig kimenvéjek meghirdetek (diffamaverunt die-

yrmiaav). 
55) Azok kedig kimenvéjek ime hozának (obtulerunt noocri-

veyxav) neki embert. 
56) És az ördögöt kivetvén megszólala (locutus est éXáXrjasv) 

a néma, És csudálkodának (miratae sünt td-avfiaaav) a gyüleke
zetek. 

X. Fejezet. 

57) Látván kedig a gyölekezeteket könyörülő (=j könyöfüle 
misertus est éanXayivía&ri) ö rajtok. 

58) Es egybehíván ö tizenkét tanejtványit, ada (dedit eőmxtv) 
azoknak hatalmat. 

XI. Fejezet. 

59) Mikor megvégezte volna a beszédeket, parancsolván ö 
tizenkét tanejtványinak elmene (transiit fisrs^rj) innen. 

') A görögben részesülő. 
2) Mind imperfectumok. 
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60) János kedig mikor hallotta volna a kötelekben (fogság
ban) Krisztusnak müvelkedetit, eresztvén kettőt ő tanejtványi köz-
zől monda (ait slaev). 

61) Azok kedig elmenvéjek kezde (coepit fa^ato) Jézus 
mondani. 

62) Az időben felelvén Jézus monda (dixit elás*). 

XII. Fejezet. 

63) O tanejtványi kedig megéhezvéjek *) kezdenek coeperunt 
íJQ^avto) gabonafőket szakgatniok. 

64) A leváltak kedig látvájok mondának (dixerunt SITÍSV). 
65) Nem olvastátok-e, mit tött legyen Dávid, mikor megéhe

zett és kik ő vele valának fa) Miként bemene (intravit eiaijl&sv) Is
tennek házába és az kenyereket megöttö ( = megette) 3). 

66) És mikor innen *elment volna, juta (venit rfh&sv) ő sina-
gigájokba. 

67) Jézus kedig tudván elmene (recessit ávsx^Qtjaev) onnaton 
és követék (secuti sünt rjxolov&Tjaav) ötét sokak és megvigasztá (cu-
ravit iű-tgánsvaev) őket mend. Es parancsold (praecepit énsrífiriatv) 
nekik. 

68) A leváltak kedig hallván mondának (dixerunt únov). 
69) Jézus kedig tudván ő gondolatjokat monda (dixit elnev) 

nekik. 
70) Ki felelvén monda (ait SITZSV) azoknak. 
71) Es ő felelvén a neki szólónak monda (ait eiasv). 

XIII. Fejezet. 

72) A napon kimenvén Jézus a házból, ül vala a tenger mel
lett és gyölekezének (congregatae sünt avvri^&riaav) ö hozjá sok gyü
lekezetek. 

73) Nap kedig felkelvén meghevölének (aestuaverunt íxavfia-

') A görög éneívaaav a mutató mód aoristusában áll e's *a« szócskával 
köttetik a következő igéhez. 

J) Kíaérőleg a latinban szintén imperfectum, de a görögben nincs ige : 
ol JW£T' avtov (= azok ö vele azaz az ó' vele levők). 

') Mind az utolsó mondatbeli, ,meg'ött'ö' (= megette), mind a megelőző 
bemene helyett a latinban csak perfectum áll; tovább pedig: „kiket nem illik 
vala" együttességet látszik kifejezni. Vesd össze B. 54. 
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&á&rj) és mert nem vala gyökerek, megaszának (aruerunt i£tj-
oáv&if) stb. 

74) És hozjá vépvén ö tanejtványi mondának (dixerunt elnav) 
neki. 

75) Ki felelvén monda (ait einsv) azoknak. 
76) Vépvén kedig a háziatyának szolgái, mondának (dixerunt 

sfaov) neki. 
77) Tahát a gyölekezetek(et) eleresztvén jövő ( = jőve venit 

r{k&£v) a házba és vépének (accesserunt TZQoaijX-d-av) ö hozjá ö tanejt
ványi. 

78) Mikor megvégezte volna Jézus e példabeszédeket, elmene 
(transiit pstfJQsv) innen. 

XHri. Fejezet. 

79) És akarván ötét megfogni, féle (timuit éq>o(Jrj&r]) a néptől. 
80) És az ö anyjától intetvén monda (inquit yrjffsiv). 
81) És hozjá vépvén ö tanejtványi vevék (tulerunt ^QCIV) Ő tes

tét és eltemetek (sepelierunt e&aipav) azt, és jövéjek meghirdetek (nun-
tiaverunt unrjyysilav) Jézusnak. 

82) Kit mikor hallott volna Jézus, haj ócskába menvén elmene 
(secessit avB^oáQi^aev) onnan. 

83) És mikor hallották volna a gyölekezetek követék (secutae 
sünt rixolov&riaav) ötét. 

84) És kimenvén látá (vidit BUBV) a sok gyülekezetet és kö
nyörülő (misertus est éanlayivic&r}) ö rajtok és megvigasztá (curavit 
Í&BQa7lBVGBv). 

85) Estve levén kedig, vépének (accesserunt nQoafjl-O-av) ő hozjá. 
86) Menybe tekintvén megáldd, megszegé és add (benedixit, et 

fregit et dedit ivlóyrjcsv xaí xláaag eőcoxsv) ö tanejtványinak a tanejt-
ványok kedig (adák *) a gyölekezeteknek. 

87) És a gyölekezet(et) eleresztvén felmene (ascendit ávé^rj) a 
hegyre. 

88) És ötét látvájok a tengeren járatta megszomorodának (tur-
bati sünt izaqáyifhiGav) . . . . és féltekben ivöltének (clamaverunt 
sxQa^av). 

89) Látván kedig a nagy szelet, felérnék (timuit s(fo^í)t]). 

*) Ninca meg se a latinban se a görögben. 
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90) És mikor elkezdett volna merőlni, ivölt'ö ( = ivolte clama-
vit é'xQa^sv). 

91) És legottan Jézus ő keze kinyojtván megragadd (apprehen-
dit Í7Teh((3eTo) őtet és monda (ait léyti) neki. 

92) És mikor felment volna a hajócskába, megdlla (cessavit ixó-
naatv) a szél, kik kedig a liajócskában valának, jövének és imáddk 
(venerunt et adoraverunt tX&ót'Tsg nQoaBxvvrjasv) őtet. 

93) És mikor tengeren által mentenek volna, jutának (venerunt 
ijlftov) Grenazaretnek földébe. 

94) És mikor megesmérték volna ötét . . . eresztének (miserunt 
amatsilav) ménd a vidék szerént és hozdnak (obtulerunt nqoar^tyxav) 
neki ménden gonoszul vallókat. 

XV. Fejezet. 

95) És ő felelvén monda (ait unev) azoknak. 
96) És egybe ő hozjá hiván a gyülekezeteket monda (dixit el-

TZSV) nekik. , 
97) Taliát vépvén ö hozjá ő tanejtványi mondának (dixerunt 

Xéyovaiv) neki. 
98) És ő felelvén monda (ait SITTSV) 
99) Felelvén kedig Péter monda (dixit untv). 
100) Es Jézus innen kimenvén mene (secessit avs^cóo^asv) Tirus-

nak és Sidonnak vidékibe. 
101) 0 kedig felelvén monda (ait sl/rsv). 
102) Ki felelvén monda (mint az imént). 
103) Tahát felelvén Jézus monda (szintén). 
104) És mikor innen Jézus elment volna, juta (venit íjí&ev) ga-

lileabeli tenger mellé. 
105) Jézus kedig ó' tanejtványi(t) egybehiván, monda (dixit 

H7Ií.v). 

106) És vévén ') a hét kenyereket és hálát adván meg-
szegé (fregit sxXaasv) és add dedit iőídov) ö tanejtványinak és a ta-
nejtványok addk (dederunta) a népnek. 

107) És a gyölekezet(et) eleresztvén felmene (ascendit avífiri) a 
hajócskába, és juta (venit rjXOtv) Magedonnak vidékébe. 

') A görög éXafiev indicativus. 
5) A görögben nincs meg. 

NYELYT. KÖZLEMÉNYEK. 0 
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108) É s ö felelvén monda (ait ÚTÍEV) azoknak. 
109) E s azok(at) elhagyván elmene (abiit anijldEv). 
110) E s mikor jut tak volna ő tanejtványi tenger e lve , elfelejt

keztek kenyereket vélek venni, monda (dixit sinsv) azoknak. 
111) Tudván kedig Jézus monda (dixit umv). 
112) Felelvén kedig Simon Péter monda (dixit elnev). 
113) E s félen vivén Péter, kezdé (coepit) ötét megfeddeni. 
114) K i megfordólván monda (dixit unev) Péternek. 
115) Felelvén kedig Péter, monda (dixit nasv). 
116) 0 még e beszéllette ím fényes köd környékezé meg (obum-

bravit énscxíaatv) ötét. 
117) E s hallván a tanejtványok ö orczájokra esének (ceciderunt 

STisaav) és igen félemének (timuerunt iq>o^&r}(rav), és vépék (accessit 
TIQOÖTJX&SV) ö hozjájok Jézus stb. 

118) Felemelvén kedig ö szemeket , senkit sem látának (vide-
runt előov). 

119) E s ö k a hegyről leszállván parancsold (praecepit évetsíXazo) 
nekik mondván. 

120) É s ö felelvén monda (ait elnsv). 
121) É s mikor jött volna a gyülekezethez, vépék (accessit nqoa-

tjX&sv) Ő hozjá egy ember, térden hompolygván. 
122) Felelvén Jézus monda (ait SITTBV). 
123) Ok kedig Galileában nyájaskodván, monda (dixit ünsv) 

azoknak Jézus. 
124) É s mikor jut tak volna Capharnaumba, vépének (accesse-

runt rtQofffjXűov) Péterhez és mondának dixerunt slnsv). 
125) É s mikor bement volna a házba , elölkelé (praevenit nqo-

éy&ucrev) Jézus ötét mondván. 

XVHI . Fejezet. 

126) É s híván Jézus egyapródot, dllaptatd (statuit eatíjGev) ötét 
Ö közepeitek és monda (dixit slnsv). 

127) É s mikor kezdett volna számot vetni, hozaték (oblatus est 
nqoorii&ri) neki egy. 

128) Mikor kedig nem volna miből megadni , parancsold (jus
sit éxéXsvffev) őtet ö ura elároltatni. 

129) Könyörülvén kedig a szolgának ura, elereszté (dimisit aní-
Xvffsv) ötét és az adósságot meghagyd (dimisit ácpijxsv) neki. 

f 
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130) A szolga kedig kimenvén, lele (invenit SVQSV) egyet. 
131) Látván kedig ö fele szolgák . . . . igen megszomoródának 

(contristati sünt éXvnij&Tjaav) ésjövének és megmondák (venerunt et 
narraverunt éX&óvzig duaáqiTqaav). 

132) É s megharagván ő ura adá (tradidit naoéöcoxsv) ötét a po
rosztóknak. 

XIX. Fejezet. 

133) Mikor megvégezte volna Jézus e beszédeket, elmene (mi-
gravit [iwfiQsv) Galileából és jutának *) (venit TJXŰSV) Júdeának vidé
kébe Jordán elve és követék (secutae sünt rjxoXovíhrjaav) ötét sok gyü
lekezetek és megvigasztá (curavit é&soántvoív) őket. 

134) Ki felelvén monda (ait slnsv) nekik. 
135) É s mikor ő kezét reájok vette volna, elmene (abiit sno-

Qev&rf) inneten. 
136) E g y ember vépvén ő hozjá, monda (ait slnsv) neki. 
137) Mikor kedig e hős hallotta volna e beszédeket, szomorúan 

mene el (abiit anijX&sv). 
138) Ezek(et) hallván kedig a tanejtványok, igen csudálkodá-

nak (mirabantur é^snXiqctcTovTo 2 ) . 
139) Tekéntvén kedig Jézus, monda (dixit slnsv). 
140) Tahát felelvén Péter monda (mint 139.) 

XX. Fejezet. 

141) Megszegődvén kedig a müvesekkel . . . . ereszté (misit 
anéatsiXsv) őket ö szőlejébe. 

142) É s kimenvén . . . . láta (vidit slősv) egyebeket . . . . és 
azoknak monda (dixit slnsv). 

143) Mikor kedig estve lőtt volna, monda (dicit Xsysi). 
144) É s a(z) felelvén . . . monda dixit sin ÍV). 
145) É s Jézus Jeruzsálembe felmenvén, magának ( = magáno

san) vévé (assumsit naQsXafisi') ő tizenkét tanejtványit és monda (ait 
ílnív). 

146) Felelvén kedig Jézus monda (dixit slnsv). 
147) És hallván a t ízen, méltatlankodának (indignati sünt ijya-

váxtrjíTccv). 

') A fordító hibázott a többessel. 
s) Imperfectumok. 

6* 
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148) É s azok Jerichóból kimenvén követék (secuta est rjxolov-
•Or\atv) őtet sok gyülekezetek. 

149) Két vak ülvén az útfélen, hallak (audierunt áxovffavrsg — 
részesülő), hogy Jézus menne, és ivöltének (clamaverunt expa^ev). 

150) Könyörülvén kedig Jézus ő ra j tok, illeté (tetigit yxpato) ő 
szemeket, és legottan látának (viderunt uréfilsipuv) és követék őtet. 

X X I . Fejezet. 

151) É s mikor közelejtett volna Jézus Jerusálemhez . . . . ta
nát Jézus ereszté (misit ánéatBilív) ő két tanejtványit. 

152) A tanejtványok kedig elmenvén tőnek (fecerunt noi^aavteg 
— részesülő) miként parancsolt vala *) nekik Jézus stb. 

153) Látván kedig a papi fedelmek . . . . a csudákat, kiket tött 
. . . . méltatlankodának (indignati sünt r\yavá.xtr\aav) és mondának 
(dixerunt SITTOV). 

154) É s azok(at) meghagyván a városból el kimene (abiit é£rjXti-sv). 

155) Reggel kedig megfordólván a városba, megehölö ( = meg-

éhüle esuriit éndvaasi). 

156) E s látván egy figefát . . . mene (venit rjX&Bv) ő hozjá és 
semmit sem lele (invenit EVQBV) Ő rajta . . . . és monda. 

157) E s látván a tanejtványok csudálkodának (mirati sünt é&av-
fiatrav). 

158) Felelvén kedig Jézus, monda (ait einev). 
159) É s mikor jutott volna a templomba vépének (accesserunt 

nqoarjX'&ov) ő hozjá a papi fedelmek. 
160) Felelvén Jézus monda (dixit untv). 
161) É s felelvén Jézusnak, mondának (dixerunt slnov). 
162) É s vépvén monda (dixit sinev) az előlsŐnek. 
163) A(z) kedig felelvén monda (ait ánw). 
164) Annakutána kedig poenitentiára rezzedvén elmene (abiit 

anijl-d-sv). 
165) Vépvén kedig a másodhoz monda (dixit slnev). 
166) É s a(z) felelvén monda (ait EÍniv). 
167) Mikor kedig a gyimölcsözetnek ideje elközelejtett volna, 

ereszté (misit anéatsiXsv) ö szolgáit stb. 

*) Előbbi múlt az elbeszélés természetéhez ké pest, a latin perfectum 
(praecepit) ellenére. 
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168) A vinczellérek kedig látván 8 fiát, mondának (dixerunt 
H7tOv\ 

169) É s megfogván ötét, a szőlőből kivetek (ejecerunt Qéftakov) 
és megölék (occiderunt aníxxuvav). 

170) É s mikor hallották volna a papi fedelmek és a leváltak ő 
példabeszédit , megismerek (cognoverunt eyvwaav), hogy ő rólok 
mondana. 

X X n . Fejezet. 

171) É s felelvén Jézus monda (dixit sÍ7tsv) esmeg példabeszé
dekben. 

. 172) De a király, mikor hallotta volna megharagvék (iratus est 
wQyia&t]) stb. 

173) É s kimenvén ő szolgái, egybegyöjtének (congregaverunt ovv-
rjyayov) mindeneket, kiket leiének (invenerunt ÍVQOV) stb. 

174) Tahát elmenvén a leváltak tanálcsot tartanak (inierunt 
elaftov). 

175) Megesmérvén kedig Jézus ő álnokságokat, monda (ait unev). 
176) É s (ezt) hallván csudálkodának (mirati sünt i&aviiavav) 

és őtet meghagyván elmenének (abierunt á7zijlftov). 
177) É s az elő feleséget vévén meghala (defunctus est itsXev-

Tr\<j£v) és nem válván magzatot hagyá (reliquit áqirjxtv) ö feleségét ö 

atyjafiainak. 

178) Felelvén kedig Jézus monda (ait slmv). 

179) É s hallván a gyölekezetek csudálkodának (mirabantur 

é^STzXrjcaovto *) . 

180) A leváltak kedig hallván . . . . egybegyölének (convene-

runt cvvri%{)ri<juv) és egy törvénytudó kérdé (interrogavit inrjnmr^ffsv). 

XXff l . Fejezet. 

181) Hányszer akartam te fiaidat egybegyőjtenem és 
nem akarád (noluisti tjűeX^aats). 

X X i m . Fejezet. 

182) Megyén vala és vépének (accesserunt nnoarjlrJov) ö hozjá 
ö tanejtványi. 

*) Imperfectum mindakettő, a magyarban pedig önhangzós múlt, épen 
úgy mint föntebb a 176. pont alatt, de itt perfectum és uoiistus mellett. 
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183) 0 kedig felelvén monda (dixit slnsv). 
184) 0 kedig Olivetnak hegyén ülette, vépének (mint 182.) ö 

ö hozjá titkon ö tanejtványi. 
185) És felelvén Jézus monda (mint 183.) 

XXV. Fejezet. 

186) Kik vévén a lámpásokat kimertének (exierunt sl~ijX&ov). 
187) Az öt balgatagok vévén ö lámpásokat, nem vőnek (snimse-

runt eXafiov) olajt, de az ildomosok vőnek (acceperunt). 
187) Késvén kedig a vőlegény mend elszunyodozának (dormi-

taverunt evvcta^av) és elalúnak (dormierunt éxáűtvőov). 
188) És ö felelvén monda (ait slnsv). 
189) És müveikedvén nyere (lucratus est ixsQdrjasv) a felett 

más ötöt. 
190) Elmenvén földbe ásd (fodit WQV^SV) és elrejté (abscondit 

exgvipiv) ö urának pénzét. 
191) És ő hozjá vépvén, . . . . még más Ötöt viin (obtulit ngoa-

qvsyxtv) neki. 
192) Hozjá vépvén . . . . monda (ait tlnsv). 
193) Felelvén kedig ő ura, monda (dixit sin tv). 

XXVI. Fejezet. 

194) Mikor megvégezte volna Jézus mend e beszédeket, monda 
(dixit slnsv) 

195) Tahát egybegyülekeztek a papok fedelmi . . . . és tanál-
csot tártának (consilium fecerunt avvs^ovXsvaavto). 

196) Mikor kedig Jézus volna Betániában . . . . hozjá vépék 
(accessit npoaijX&sv) egy nemberi. 

197) Látván kedig a tanejtványok méltatlankodának (indignati 
sünt rjyaváxrrjcrav). 

198) Tudván kedig Jézus, monda (ait slnsv). 
199) És mikor ennének, monda (dixit slnsv). 
200) És ő felelvén monda (ait slnsv). 
201) Felelvén kedig Júdás, ki Ötét elárólá, monda (dixit slnsv). 
202) Azokkal kedig Jézus vacsorálatta vévé á kenyeret és meg

áldd és megszegé (accepit Jesus panem et benedixit ac fregit Xafioov 
6 Itjcrovg aorov xal svXoyíJGag sxXaasv) stb. 

203) És dicséret(et) mondván kimenének (exierunt égrjX&ov). 
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204) Felelvén kedig Péter monda (ait unsv). 
205) És vele vévén Pétert . . . . kezde (coepit) szomorodni. 
206) És kevesenné elébmenvén esek (procidit eaeoev) ő or-

czájára. 
207) És azok meghagyván, esmeg elmene és imádkozik (abiit 

et oravit aneX-O-cov nQoarjv^azo). 
208) Még ö e beszéllette, im eljövő ( = jőve venit IJXŰBV) Júdás, 

a tizenkettő közzöl egy. 
209) És szorgalmast vépvén Jézushoz monda (dixit elnsv) . . . . 

és megápolá (ocsulatus est xazecpilriasv) őtet. 
209) Kiterjesztvén ö kezét, kivevé (exemit anianaaBv) a kést és 

csapván a papok fedelme szolgájához elvágd (amputavit ayeíXsv) ö 
fülét. 

210) A tanejtványok ötét meghagyván elfutának (fugerun^ 
ecpvyov). 

211) És azok megfogván Jézust vicéje (duxerunt anyyayóv) ötét 
Caifáshoz. 

212) Keresnek vala hamis tanóságot . . . . és nem leiének (non 
invenerunt ovj; SVQOV). 

213) És azok felelvén mondának (dixerunt unov). 
214) O kedig az ajtón kimenetté látá (vidit eídev) őtet más le

ány és monda (ait Xéyet). 
215) És kevéssé vártatván vépének (accesserunt nooGÚ.&óvTtq) 

ö hozjá . . . . és mondának (dixerunt unov). 
216) És kimenvén síra (flevit BxXavasv). 

XXVn. Fejezet. 

217) Hóival levén kedig tanálcsot tártának (inierunt sXafiov). 
És megkötözvén elvivék (adduxerunt ániíyayov) és adák (tradiderunt 
ncíQédcoxav). 

218) Látván Júdás hogy kárhozott volna poenitentiára vitetvén 
megvivé (retulit eargsipev). 

218) Es az ezüst pénzeket a templomban levetvén elmene (re-
cessit avEx<áQi]<T£v) és elmenvén kötéllel ön magát felakasztá (suspen-
dit anriy^ctTo). 

219) Vévén a harmincz ezüst pénzeket mondának (dixerunt slnsv). 
220) Tanálcs(ot) tartván kedig vevék (emerimt rjyÓQa<rav) azok

kal egy fazokasnak földét. 
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221) Mikor vádoltatnék a papok fejedelmitől . . . . semmit sem 
felele (respondit a7zexQÍvaro). 

222) Azért azok egybe gyölekezvéjek monda (dixit umv) azok
nak Pilátus. 

223) 0 az itélő székben ülette kedig ereszte (misit ániarttXtp) ő 
hozjá ő felesége. 

224) Felelvén azért a fejedelm monda (ait zínsv) azoknak. 
225) viz(et) vévén, a nép előtt megmosd (lavit ánevíxparo) ő 

kezét. 
226) És felelvén mend a nép monda (dixit un&v). 
227) Jézust kedig megostoroztatván, nekik add (tradidit naq-

édooxtv). 
228) És levetkeztetvén őtet veres palásttal környékezek meg 

(circumdederunt TzeQtéűrjxav). 
229) És miután megkáromlották volna őtet, levetkeztetek (exue-

runt it-édvaav) őtet a palástból és elvivék (duxerunt ctntiyayov). 
230) Kimenvén kedig leiének (invenerunt VVQOV) egy cireniabeli 

embert. Ezt kénszereiték (angariaverunt rflyÁQtwuv) stb. 
231) És mikor kóstolta volna, nem akara (noluit ovx T}{>sXtjatv^ 

innia. 
232) Miután kedig megfeszejtették volna őtet, megosztok (divi-

serunt 8ií\iiQÍaavzo) ő ruháját. 
233) És ő ügyét megírván ő feje felire vetek (imposuerunt in-

éftijxav). 
234) És legottan azok közzől egy elfutván, vön egy szovárványt 

és betölté (acceptam spongiam implevit laficov anöyyov nXy\Ga.q te). 
235) Jézus kedig esmeg ivöltvén nagy szóval, elereszté (emisit 

ácprjxtv) ő lelkét. 
236) A centurio kedig és kik ő vele valának, . . . látván a föld-

indolatot . . . . igen megfélemének (timuerunt tcpo^ií&tjaav). 
•237) Mikor kedig estve lőtt volna, jövő ( = jőve venit yl&év) 

néminemő kazdag ember. 
238) Es Jósef a testet vévén betakard (involvit iv&Tvh&v) azt 

tiszta gyolcsba és helyheté (posuit e&rjxev) azt ő uj koporsójába és 
hengerelte (advolvit) nagy követ a koporsó ajtára és elmene (abiit 
anrjX&sv). 

239) Azok kedig elmenvén és a követ megjegyezvén, megkör
nyékezek (munierunt Tjvrpcdfoavzo) a koporsót az örizőkkel. 
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\ XXVII I . Fejezet. 

240) Kik mikor elmentek volna, ím némelyek jövének (venerunt) 
az városba és meghirdetek (nunciaverunt ániíyysilav) a papi fejedel
meknek mend, melyek lőttek vala. 

241) É s egybegyülekezvén a vénekkel, tanálcshoz fogván ? sok 
pénzt adónak (dederunt eőwxav) a vitézeknek. 

242) É s azok a pénzt vévén úgy tőnek (fecerunt énoíiqom>), mi
ként tanejtattak vala. 

243) É s látván imádok (adoraverunt nQOGMvvrjGav) ötét. 
244) É s ö hozjájok vépvén Jézus beszélte (locutus est iXcíli^aev) 

nekik. 

E) Onhangzós múlt vonatkozva valamely idö körülményre. 

ü l . Fejezet. 

1) A napokban jövő ( = : jőve venit naqayívBtai *) János bap
tista. 

2) Tahátz) jövő (mint az imént) Jézus Gralileából. 
3) Tahát elhagyá (tunc dimisit TÓTÉ ácpírjGiv) ötét. 

HU. Fejezet. 

4) Tahát Jézus vitetek ( tunc ductus est TO'TS av^^rf) a kietlenbe. 
5) Tahát vivé (tunc assumsit rozs 7iaQalanfiávbi) őtet és 

állata (statuit htt](Tsv) őtet a templomnak tetejére és monda (dixit 
Xéyti). 

G) Esmeg vivé (mint 5.) és mutatá (ostendit ŐSÍXVVGIV) . . 
. . és monda (dixit einev). 

7) Tahát monda (dicit léysi 3) neki Jésus. 
8) Tahát meghagyá (reliquit áyirjaiv) ötét az ördög és ím angya

lok vépének (accesserunt nQO<jf[l&ov). 
9) Ennek utána kezde (coepit fogató) Jézus prédikálni. 

') A görögben nyilván jelen, a latin lehet jelen is múlt is ; de figyelne, 
más hasonló körülményes mondatokra is, például alább az 5. pont alatt, in
kább múltnak veendő; azonban a 7. pont alatt a latin is jelen. 

3) ,Tahát' az egész codexben ,tunc' (akkor, görögül: TÓTÉ) értelemben 
használtatik. 

3) Mind a kettő jelen. 
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VIII. Fejezet. 

10) És ím üvöltenek (ecce clamaverunt idov sxooc^av). 
11) És im (ecce) mind a város kijövő (=. jőve exiit i^X-&sv). 

IX. Fejezet. 

12) És ím némelyek mondának (dixerunt slntv). 
13) Tahát monda (tunc ait tóts Xéyst) a köszvényesnek. 
14) Tahát vépének (accesserunt Ttoocég^ovtai) ö hozjá. 
15) És ím egy némberi vépék (accessit nqooű.'&ovGci) ö hozjá és 

illeté (tetigit ^xpato) ö ruhájának peremét. 
16)És megvigaszék (salva facta est tacó&Tq) a némberi azon üd'óben. 
17) Tahát illeté (tetigit tjipato) ő szemeket. És megnyilék (aperti 

sünt tjV£(p](i'&7]aav) ö szemek. 

X. Fejezet. 

18) Tahát*) monda (dicit Xéyei) ö tanejtványinak. 

XI. Fejezet. 

19) Tahát kezdé (coepit iJQ^ato) szidalmazni mend a városokat. 

XII. Fejezet. 

20) Az időben mene (abiit inoQev&rf) Jézus. 

21) Tahát monda (ait léysi) az embernek : Nyójd ki te kezedet, 
és kinyójtá, és megvigaszék (extendit et restituta est sanitati i^sttivsv 
xctl á7Zsxare(TTá&ri vyirjg). 

22) Tahát hozaték (oblatus est ngoaiívsyxav) neki egy ördöngös 
vak és néma és megvigasztá (curavit édsqáTtBvcBv) ötét. 

23) Tahát monda (dixit tinit) neki némely. 

, Xffll. Fejezet. 

24) Az üdőben hallá (audivit faovGev) negyedlő Heródes Jézus
nak hírét és monda (ait HTZÍV) Ő gyermekinek. 

25) Heródesnek kedig létele napján szökdöső ( = szökdöse sal-
tavit wQiTqGaTo) Herodiadisnak lyánya, . . . . és kelleték (piacúit ÍJQS-
(TSV) Heródesnek azért esével (esküjével) fogadd (pollicitus est có/xo-
lóytjvev) neki. 

*) A körülményt jelentő szó további megjelölését elhagy ám. 
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^ 26) Az éjnek kedig negyed vigiliája koron jövő (== jőve venit 
r\lO-£v) ö hozjájok. 

27) És legottan Jézus szólala (locutus est éXálrjaev) nekik 
mondván. 

XV. Fejezet. 

28) Tahát vépének (accesserunt TtQoaéQiovTai) ő hozjá. 
29) És megvigaszék (sanata est lá&rí) ő lyánya azon időben. 

XVI. Fejezet. 

30) Ennek utánna Jcezdé (coepit r'o^aro) Jézus jelengetni. 
31) Tahát Jézus monda (dixit imtv). 

XVH. Fejezet. 

32) És hatod napok után vévé (assumit nagalafi^ávBi l) Jézus 
Pétert és vivé (ducit avacpiQH 2) azokat igen magas hegyre 
magának ( = magánosan) és megváltozók (transfiguratus est fisrsnoQ-
cpoóx9r] 3) ö előttük és megfénylék ő orczája stb. 

33) Tahát megérték (intellexerunt cvvrjxav) a tanejtványok. 
34) Tahát vépének (accesserunt nQocrsl&óvteg — részesülő) Jé

zushoz a tanejtványok titkon és mondának (dixerunt BITZSV). 

XVIII. Fejezet. 

35) Az időben vépének (accesserunt aQoarjX&ov) Jézushoz ő ta
nejt ványi, mondván. 

36) Tahát vépék Péter ő hozjá és monda (accedens — dixit 
TtQOGsl-dwv — slnsv). 

37) Tahát hivá (vocavit ngocxalsGáfitvog — részesülő) azt ö ura 
és monda (ait Mysi) neki. 

XIX. Fejezet. 

38) Tahát hozatának (oblati sünt TZQoffrjvsx&rjcav) neki apródok. 

XX. Fejezet. 

39) Esmeg kedig kimene (exiit é£sX&wv — részesülő) hatod és 
kilenczed időkoron és tön (fecit énoíijasv) még ugyan. 

') Jelen mind a latin mind a görög. 
5) Szintén jelen mind a kettő. 
-1) Ezek már múltak a következőkkel együtt. 
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40) De tizenegyed idö koron kimene (mint 39.) és leié) invenit 
SVQSV) egyebeket állattok és monda (dicit léyei). 

41) Azért mikor jovének (venissent l) él&óvteg) . . . . ök es egy 
pénzt vőnek (acceperunt elafiov). 

42) Tahát vépék (accessit TTQoarjlftev) ö hozjá. 

X X I . Fejezet. 

43) És a figefa legottan megasza (arefacta est é^rjQáv&t]). 

XXII . Fejezet. 

44) Tahát monda (ait Xsytu) ö szolgáinak. 
45) A napon vépének (accesserunt nQoafjl&ov) ő hozjá a sadu-

ceusok . . . . és kérdek (interrogaverunt snrjQcórrjdav) ötét. 
46) Méndenek után a némberi is meghala (defuncta est ani-

&avev). 

X X n i . Fejezet. 

47) Tahát Jézus beszélle (locutus est éláXTjaev). 

X X m i . Fejezet. 

48) Mend a napig lan ; melyen Noe bemene (intravit sfoijX&ev) a 
bá rkába , és nem esmérek meg (cognoverunt syvmaav) mignem eljövő 
(== jőve venit TJXOÍV) a vízözön és méndeneket elvon (túlit r[Qtv). 

X X V . Fejezet. 
r 

49) Efél koron kedig lön (factus est kysvttö) ivöltés. 
50) Tahát felkelének (surrexerunt ^sQűrjcrav) mend a szüzek és 

megkészejték (ornaverunt ixÓGinqGav) ö lámpásokat. 
51) Men(d)töl utólbszer kedig az egyéb szüzek is eljövének (ve-

niunt sQ^ovtai2). 
52) Tahát felelének (respondebunt an:oxni&^óovtai3). 

X X V I . Fejezet. 

53) Tahát a tizenkettő közzöl egy . . . . elmene (abiit noQEv&stg 
— részesülő) és monda (ait unev). 

') íme az sem példa nélküli, hogy a ,mikor' (cum) után is nem kap
csoló, hanem mutató mód használtatik codexünkben. 

') Jelen mind a kettő. — •') Latin- és görögben jövő, a magyar fordító 
alkalmasint elhibázta az időt, alább már ,felel' (jelen a jövőben) olvasható. 
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' 54) A pogácsaételnek kedig elŐnapján vépének (accesserunt 
nQoafil&ov) a tanejtványok Jézushoz. 

55) Tahát monda (dicit Xéysi) Jézus azoknak. 
56) Tahát juta (venit eQ^etni) Jézus azokkal a faluba. 
57) Tahát monda (ait Xéysi) azoknak. 
58) Esmeg másodszor elmene és imádkozék (abiit et oravit anú-

•OOOV TTQOGTqV^ato). 

59) Tahát jövő (==. jőve venit eg^stai) ö tanejtványihoz (,és leié 
őket alattok' nincs az eredetiben) és monda (dicit Xéysi) azoknak : 
Alogyatok immár. 

60) Tahát hozjá vépének (accesserunt TZQOffsXflóvteg) és kezeket 
Jézusra vetek (injecerunt hmflaXov) és rnegfogák (tenuerunt éxQa-
rrjGuv) ötét. 

61) Tahát monda (ait Xiysi). 
62) Az időben monda (dixit EIJZBV) Jézus a gyülekezeteknek. 
63) Men(d)töl utólbszer kedig jövének (venerunt TTQOGSX&ÓVTES 

két hamis tanok és mondának (dixerunt EITZOV). 
64) Tahát a papok fejedelme megszakasztó (scidit ŐISQQTJ^EV) 

Önön ruháját. 
65) Tahát pökének (exspuerunt hvíntvouv) ő orczájára. 
66) Esmeg esével megtagadd (negavit riQvrjGctTo). 
67) Tahát kezde (coepit rjg^ato) szidalmazni. 
68) És legottan kakas szála (cantavit ecpwvrjcsv). 
69) Tahát monda (dicit Xiyei) neki Pilátus. 
70) Tahát elereszté (dimisit aniXvo&v) azoknak Barrabást. 
71) A hatod időtől fogván kegig lőnek factae sünt tysvsto) se-

tétségek mend a földön kilenczed ideiglen. 
72) És im a templomnak soporláha ( = superlátja) ketté sza-

kada (scissum est iaiía&rj) és a föld megindula (motaest laúadr\) stb. 
73) Tahát Pilátus parancsold (jussit sxéXsvasv). 
74) A másod napon k e d i g . . . . egylegyölének (convenerunt avv-

ri%í)rio<x,v) a papok fedelmi. 

XXVm. Fejezet. 

75) Az innepnek estin . . . . jövő ( = jőve venit rjX&ev) Magdol
nái Mária. 

76) Es ím lön (factus est syÉvsro) nagy földindólás. 
77) És ím Jézus azoknak eleibe kelé (occurrit uniqvTriGiv). 
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F) Onhangzós múlt, tartós értelemben. 

II . Fejezet. 

1) És azok mondának (dixerunt slnsv). 
2) Hol vala (erat ijv) a gyermek. 
3) És vala (mint 2.) ott, Heródes megholtiglan. 
4 ) Megöle ménden gyermekeket, k ik valdnak (erant3) Júdeának 

Betlehemében. 
5) És nem akara (noluit3) ovu ííüsXsv) megvigasztaltatni. 

HH. Fejezet. 

6) Monda (ait ecpt}) neki Jézus. 
7) 0 étke kedig vala (mint 2.) 

V n . Fejezet. 

8) Mert vala (mint 2.) őket tanejtó. 

VHI. Fejezet. 

9) Es monda (ait léysi) neki. 
10) És monda (dixit tlnsv). 
11) É s monda (dicit Myet) neki Jézus. 
12) Más kedig ö tanejtványi közöl monda (ait SJTÍSV). 
13) Jézus kedig monda (ait Xéysi) annak. 
14) És monda (dicit í iya) nekik Jézus. 
15) É s monda (ait tinsv) azoknak. 
16) Vala (erat rjv) kedig nem messze ő tölök. 

') T. i. az itt következő pe'ldákbeli múltak vagy egyenesen és a leg
több esetben latin imperfectumnak felelnek meg, vagy egyébként is oly ter
mészetűek , hogy azok valósággal tartós értelmet fejeznek ki 5 így például 
monda számos esetben a latin perfectum mellett görög imperfectummal y^V) 
adatik, de adatik igen gyakran mind a görögben mind a latinban jelennel is 
(dicit Xéyei), bizonyságul, hogy a nyelvérzés itt is tartósságot szeret megje
lölni ; minthogy a jelenek a tartós időkhöz számittatnak. Lukácsnál a latin 
is többnyire imperfectum : dicebat. 

2) A görögben mint több más helyeken is nincs lé t ige , hanem ezen 
egész mondat helyett csak ez á l l : tovg év Bq&Xesfi, mi magyarul ily formán 
volna : a Bethlehembelieket. 

3) Alább (82.) imperfectum : nolebant 
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. IX. Fejezet. 

17) És e hír meghirhevék (exiit i^rjXűsv) mend a földön. 
18) És monda (dicit Xéyei). 
18) Mondának (dicunt Xéyovoiv) neki. 

X. Fejezet. 

20) Mert valának (erant íjaav) gyetrettek. 

XI. Fejezet. 

21) Mü vigaságos éneket éneklénk (cecinimus i]vX^aaixsv) tünek-
tek és nem szőkétek (saltastis oo^Vacrtfí), mü kedig szomoró éneket 
éneklénk lamentavimus i&Qrjvy(ra[i£v) és nem siratok (planxistis éxó-

XV. Fejezet. 

* 22) Es ö monda (dixit einev) nekik. 
23) Es kik ő vele valának (erant oí per' avtov). 
24) Sem azoknak kik ö vele valának (erant). 
25) 0 kedig monda (mint 22.) nekik. 

X m . Fejezet. 

26) Mert nem vala (quia non habebant dia ró [írj eyisiv) földnek 
mélysége. 

, 27) Mert nem vala (mint 26.) gyökerek. 
28) És monda (ait eqpr/) azoknak. 
29) A szolgák kedig mondának (dixerunt Xéyovaiv) neki. 
30) Egyéb példabeszédet beszéUe (locutus est iXáXrjasv) nekik 

mondván. 
31) Mend ezeket beszélté (mint 30.) a gyülekezeteknek példa

beszédekben). 
32) Jézus kedig monda (dixit slmv). 

XHI. Fejezet. 

33) Jézus kedig monda (dixit sljier) nekik. 
34) Ki monda (ait elntv). 
35) Az evőknek kedig száma vala (fűit). 
36) Estve levén kedig önmaga ottan vala (erat íjv). 
37) Mert a szél, ellen ( = ellenkező) vala (erat TJ*-). 
38) Es ő monda (ait sinev). 
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39) És monda neki (ait Xéyei). 
40) Kik kedig a hajócskában valának (erant). 

XV. Fejezet. 

41) És ö monda (dixit nntv). 
42) És a(z) monda (mint 41.) 
43) És felmagasztaták (magnificabant iőól-ccaav) Izraelnek Is

tenét. 
44) És mondának (dicunt Xéyovaiv) neki a tanejtványok. 
45) És Jézus monda (ait Xéyei). 
46) És azok mondának (dixerunt SITZOV). 
47) Valának (erant rjaav) négyszer ezer emberek. 

XVI. Fejezet. 

48) Es azok mondának (dixerunt eínov). 
49) Monda (dicit Xsyei) azoknak Jézus. 

XVK Fejezet. 

50) Monda (dixit Xiyet) azoknak. 
51) És ő monda (ait Xéyei). 
52) És a(z) monda (dixit dnóvtog — részesülő). 
53) Monda (dixit scprj) annak Jézus. 
54) Monda (dicit Xiyti) annak Jézus. 

XIX. Fejezet. 

55) Mondának (dicunt Xíyovaiv) neki. 
56) És monda (ait Xtyei) azoknak Jézus. 
57) Mondának (mint 55.) neki ö tanejtványi. 
58) Ki monda (dixit sintv) azoknak). 
59) De Jézus monda (mint 58.) ö nekik. 
60) Ki monda (mint 58.) 
61) A(z) monda (dicit Xéyei). 
62) Jézus kedig monda (dixit sqtrf). 
63) Monda (mint 61.) neki a hős. 
64) És monda (ait Xíysi) neki Jézus. 
65) Mert valának (erat enim habens r\v yag s^av) sok valali 

( = vagyoni). 
66, 67) Jézus kedig monda (mint 58). 
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XX. Fejezet. 

68) Mondának (dicunt Xéyovciv) neki. 
69) Monda (dicit Xsyei). 
70) Ki monda (dixit slnsv). 
71) Az monda (ait elnev). * 

1 72) Mondának (dicunt Xéyovaiv) neki. 
73) Monda (ait Xsyei) azoknak. 
74) És monda (ait HTIBV). 
75) És kihányd (ejiciebat ét-éfíaXsv) ménd az árolókat. 

XXI. Fejezet. 

76) És monda (dicit Xsyei) nekik. 
77) Jézus kedig monda (dixit Xéysi). 
78) És ö monda (ait e<p?/). 
79) Egy néminemö embernek vala (habebat tl^sv) két fia. 
80) Mondának (dicunt Xéyovaiv) neki. 
81) Monda (dicit Xéyti) azoknak. 
82) Vala (erat r\v) ember házi atya. 

XXII. Fejezet. 

83) És nem akaratiak (nolebant ovx íj&sXov). 
84) A kik hivatalosok valának (erant). 
85) És monda (ait hfyti) annak. 
86) És Jézus monda (mint 85.) 
87) Mondának (dicunt Xéyovaiv) neki. 
88) Valának (erant Tjffav) kedig münálunk heten atyafiak. 
89) Monda (ait* scprj) annak Jézus. 

XXIV. Fejezet. 

90) Miként a vízözön előtt való napokban valának (erant TJCM) 

evők és ivók. 
XXV. Fejezet. 

91) A balgatagok kedig mondának (dixerunt sínov). 
92) Felelének (responderunt) az ildomosok. 
93) És kik készek valának (erant). 
94, 95) Monda (ait scpi]) annak ö ura. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. 7 
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XXVI. Fejezet. 

96)*És Jézus monda (dixit dnnv). 
97) Monda (ait Xsyst) annak. 
98) Te mondád (dixisti sinag). 
99) Monda (ait sqtrj) neki Jézus. 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

105 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 

Monda (ait )éyu) neki Péter. 
És monda (dicit Xéyei) Péternek. 
De Jézus monda (dixit elnsv). 
És a papok fedelme monda (ait elnev). 
Monda (dicit Xéysi) annak Jézus). 
Te is a galileai Jézussal valdl (eras íjff&a). 
Te mondád (dixisti slnag). 

XXVH. Fejezet. 

És azok mondának (dixerunt tlnov). 
Monda (dicit sqirf) neki Jézus : Te mondod. 
És azok mondának (dixerunt MTIOV). 

Monda (dicit Xsyst) azoknak Pilátus. 
Mondának (dicunt Xéyovaiv) mend. 
Monda (ait eyrj) azoknak a fejedelm. 
És kik ö vele valának (erant). 
Bizon Istennek fia vala (erat fy) ez. 
Valának (erant tjcav) kedig és ott sok asszony népek. 

Valának (erat ^r) kedig ott Magdolnái Mária és a más Mária. 
Monda (ait eyrj) azoknak Pilátus. 

XXVHI. Fejezet. 

117) Vala (erat qv) kedig ö személye, miként villámat. 

Gr) Önhangzós múlt a föntebbi eseteken kívül független 
mondatban*). 

XXI. Fejezet. 

1) Ábrahám szüle (genuit éyévi]CEv) Izsákot Jákob ke
dig szüle Józsefet. 

*) Ezen egyetlen egy szakasz az, melynek példái, az egésznek keve
sebb mint egy tized része , a szigorú szabatosságnak meg nem felelnek ; 
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2) Kitől szülétek (natus est éysv^-drf) Jézus. 
3) Míg nem szüle (peperit hsxtv) ö elölött fiát és hivá (voca-

vit txálevsv) ő nevét Jézusnak. 

II. Fejezet. 

4) Mert látók (vidimus Eiöofisv) ő csillagát és jövénk (venimus 
ríX&oiisv). 

ü l i . Fejezet. 

5) Nép . . . . láta (vidit slds*) nagy világot . . . . és világ 
támada (orta est ávsrsilsv) nekik. 

VII . Fejezet. 

6) É s úgy lön*) (factum est éysvsto). 

V E I . Fejezet. 

7) É s mend a csorda mene (abiit ooQfitjatv) a tengerbe és meg-
halának (mortui sünt aní&avov) a vizekbe. 

8) A pásztorok kedig elfutának (fugerunt sqivyov). 

IX. Fejezet. 

9) É s felkele (surrexit tiysQ&ri) a leány. 

X. Fejezet. 

10) Ki is elárolá (tradidit jzagadovg — részesülő) ötét. 
11) E tizenkettőt ereszté (misit ánéareilsv). 

XH. Fejezet. 

12, 13) Egyéb példabeszédet vete (proposuit aaQé&rjxsp) azok
nak, mondván. 

14) E s ez úgy lön (factum est éyévsro). 
•15) É s nem tön (fecit tnoíriatv) ott sok jószágokat ö hütöt-

lenségekért. 

sőt még ezek közt is lehetnek oly múltak , melyek vagy tartósságra vonat
koznak, vagy némileg más múlttól függenek, de ily szerfölötti finomságukra 
már nem akarék kiterjeszkedni, mert csak ugyan nagyobb része független 
mondatban áll és egyszerre történő (beálló — eintretend, momentán) múltat 
akar kifejezni. 

*) Az 1. IX. és XI. Fejezetekben : lőtt). 
7* 
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XIV. Fejezet. 

16) És megszomorodék (contristatus est Xvnri&úg) a király az 
esnek törvényeért . . . . parancsold (jussit ixélsvosv) neki adni és 
ereszté és megnyakazá (misit et decollavit néfixpag ánexecpáliaev) Já
nost stb. 

17) És ménd önek ( = evének manducaverunt éyayov) és meg-
elégedének (saturati sünt éioQtáa&riaav) és felvevék (tulerunt ix°Q-
rác&TjCuv) a derebeknek maradékát. 

XV. Fejezet. 

18) Ki csak egy igét sem felele (respondit anexotöri) neki. 
19) És az jövő ( = jőve) és imádd (venit et adoravit él&ovaa 

ngoffsxvvei) ötét, mondván. 
20) És vépének (accesserunt nQoaijX&Bv) ő hozjá sok gyüle

kezetek . . . és vetek (projecerunt eopityav) ötét ö lábai előtt és 
megvigasztá (curavit ifreoánevGuv) őket. 

21) És parancsola (praecepit naQayysiXag — részesülő) a gyü
lekezeteknek. 

22) És ménd önek ( = evének comederunt ecpayov) stb. 

XVI. Fejezet. 

23) És vépének (accesserunt (ö hozjá a leváltak és 
kerék (rogaverunt t?irig<ótij<jav). 

XVII. Fejezet. 

24) És kérdek (interrogaverunt iTirjgárrjaav) ötét ö tanejtványi, 
mondván. 

25) És hozam (obtuli nooarivsyxa) őtet te tanejtványidnak és 
nem vigaszthaták meg (non potuerunt curare ovx rjövváa^-rjcav &s-
gccnsvaai). 

26) És megporejtá (=. megpiritá increpavit ÍTiszífiTjaev) azt Jé
zus és kimene az ördög stb. 

27) Mü mire nem vethetők ki (non potuimus ejicere ovx rjdv-
vrj&T][xev ixfícdeív) azt. 

28) És igen megszomorodának (contristati sünt éXvjnq&tjcrav). 
29) A(z) ked!g nem akará (noluit ovx ÍJ&EXSV), de elmene abiit 

ansk-&G)v — részesülő) és a tömlöczbe ereszté (misit eficdsv) őtet. 
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XIX. Fejezet. 
30) És vépének (accesserunt TZQOGÍJX&OV) ö hozjá a leváltak. 

XX. Fejezet. 
31) Azok kedig elmenének (abierunt anijldov). 
32) Vőnek kedig (acceperunt autem x«í elaflov) ők es egy 

egy pénzt. 
33) Jézus kedig ő hozjá hivá (vocavit nQocrxaXtaáfisvog — ré

szesülő) őket. 
34) És megálla (stetit űraq — részesülő) Jézus és hozjá hivá 

(vocavit éqtóvrjGsv) őket. 
XXI. Fejezet. 

35) És bemene (intravit da^X&sv) Jézus Istennek templomába 
a pénzváltóknak kedig asztalokat . . . . eldöjté (ever-

tit xatéatQexpív). 
36) És ö hozjá vépének (accesserunt TTQorrfX&ov) vakok . . . . 

és megvigasztá (sanavit i&BQántvcrsv). 
37) És nem mene (non ivit oix aaijl&sv). 

XXII. Fejezet. 

38) Azok kedig megutálák és elmenének (neglexerunt et abi
erunt á(i6^actmtc anijXOov) . . . Egyebi kedig ö szolgáit megfogák 
(tenuerunt) stb. 

39) Nem lőnek (non fuerunt ovx riaav) méltók. 
40) Bemene kedig (intravit autem tiaú&cov 8Í — részesülő) a 

király . . . . és láta (vidit elősv) ott embert. 
41) És a(z) megnémóla (obmutuit éqifiá&rj). 
42) És azok neki adák (obtulerunt nQv<rrivsy:<tt.v) az adópénzt. 

X X m . Fejezet. 
43) Kit megöletek (occidistis itporevaatt) a templom és oltár 

között. 
XXV. Fejezet. 

44) Elmene (abiit, noQsv&úg) kedig ki az öt girát vöttö vala. 
45) És azonképen ki a kettőt vöttö vala, mjere (lucratus est 

hxéQŐrjGiv) más kettőt. 
46) Uram! öt girát adál *) (tradidisti rzaoédeoxag). 

*) Alább : adtak. 
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47) Hozjá népek (accessit nQo<Jslftoóv — részesülő). 
48) SzomjuJiozám (sitivi iőíiprjaa) és énnekem innom adatok 

(dedistis potum inothars) stb. ' ) . 
49) Mert en éhezem (esurivi insívaaa) és nem adatok (dedistis 

iőmxars) énnekem ennem. 

XXVI . Fejezet. 

50) É s úgy lön 2) (factum est iyévsro). 
51) É s azok szerzének (constituerunt sartjcrav). 
52) É s úgy tőnek 3) (fecerunt inoiTqaav) . . . . és megkészejték 

(paraverunt rjtoífiaaav) a bárányt. 
53) E s igen megszomorodának (contristati Xvnovfisvoi — mind

kettő részesülő) és kezdenek (coeperunt rjg^avro) mend mondaniok. 
54) Ki őtet elárolá (tradidit naoadiőovg — részesülő). 
55) Ésj 'övö ( = jőve venit sQisrai) ö. tanejtványihoz és leié (in-

venit svghxsi 4) őket alattok ( = aludtok). 
56) És jövő esmeg és leié (venit iterum et invenit ilOmv náhv 

tvosv) őket. 
57) Mind ez kedig így lön (factum est yúyovsv). 
58) É s hozjá vépék accessit nQOfrfjX&sv) egy leány, mondván. 
59) É s ő megtagadd (negavit tjQv^aaro). 
60) É s megemlékezek (recordatus est ifiv^tr&i]) Péter Jézusnak 

beszédéről. 

X X V E . Fejezet. 

61) E s nevek (acceperunt slafiov) a harmincz ezüst pénzt. 
62) Jézus kedig dllapék (stetit iará&t]) a fejedelm előtt és kérdé 

(interrogavit inrjpoártjcrsv) őtet a fejedelm. 
63) É s csak egy igére sem felele (respondit ánsxohtrj). 
64) A papok fejedelme kedig és a vének a népet kiszlelék (per-

svaserunt ensiaav). 

') Ezen egész beszédben össze vannak keverve az önhangzós és más-
salhangzós múltak. 

3) Több helyütt: lőtt. 
•) Ezt is lehetne függésbe hozni egymás múlttal, mert az egész így 

szól : és úgy tőnek ő tanejtványi, miként Jézus parancsolt vala azoknak ; még 
pedig a latinban ez utóbbi sem plusquamperfectum, hanem csak pcrfectum : 
constituit. 

4) A görögben mindkettő jelenben van. 
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65) E z vépék (accessit 7ZQoae\&d3v — részesülő) Pilátushoz é« 
megkéré (petiit ^rr/ffato) Jézusnak testét. 

X X V H I . Fejezet. 

66) É s Magdolnái Mária és a más Mária lumenének (exierunt) 
hamar a koporsóból. 

67) Azok kedig vépének ő hozjá és fogak (accesserunt et tenu-
erunt nQoaeX&ovGai tHgátriam^) ö lábait és imádák (adoraverunt TIQOG-
txvv^aav) ötét. 

68) É s meghirhevék (divulgatum est őisyrjpío&rj) e beszéd. 
69) Némelyek kedig kételkedének (dubitaverunt söícraauv). 

í m e itt fekszik előttünk 807 (nyolczszáz hét) példa — talán 
kelletinél is több — nem kiszemelve, hanem egytől egyig kiírva a 
legnagyobb nevezetességű nyelvemlékek egyikéből s itt sem valahol 
a közepéből kiszakasztva, hanem a legeslegelején — Máté Evan-
gyéliomán — kezdve, de aztán ez ; a mennyiben t. i. a három, többé 
kevésbé kérdéses múlt idő — még pedig valamennyi , mint elbe
szélési vagy történelmi — benne feltalálható vala, teljesen kimerítve. 

É s mily eredményekkel ? 
Első eredmény : A magyar fordító, latin példányát az úgy ne

vezett Vulgátát az indicativusi időkben teljességgel nem követte. 
Ugyanis a latin perfectumot, nem egykét, hanem számosabb he

lyeken ötféle idővel adja vissza a magyarban , ú. m. mássalhangzós 
múlttal, önhangzós múlttal, összetett múlttal, előbbi múlttal és jelen
nel 3 ) . A latin imperfectum mellett is hol önhangzós, hol összetett 
múltat találunk. S a magyar ,monda' szónak számos esetben, hol 
,dixit', hol ,dicit', hol ,dicebat is felel meg. 

') Hogy a Vulgatából nem pedig görög s*.öv> gböl fordított, kétségte
len a többek között abból, mert mindenütt ennek szóviszonyai- s mondat
alakjaihoz illeszkedik , hol a két szöveg között némi különbséget találunk ; 
például számos görög részesülők a latinban cum, postquam stb. szókötési kö
rülírásokkal adatnak vissza s a magyar fordító is ezekhez alkalmazkodik, 
bolott tudjuk s a latin után ö is használja, hogy a magyar a részesülök hasz
nálatára igen hajlandó. 

2) A két utóbbi kiírása jelen czélomra nem tartozott; az elébbi múlt 
gyakran eléfordúl, a jelenre nézve megjegyzem, hogy ,appropinquavit' min
dig ,elközelejt' szóval fordíttatik. 
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Mit követett tehát, ha a latin nyelvet mint eredetijét nem követé ? 
ím a második eredmény, mely nem lehet egyéb ennél : A magyar 
fordító az indicativusi időkre nézve egyedül a magyar nyelv egyedi 
sajátságát tartá szeme előtt úgy a mint azt az Ő nyelvérzése, vagy — 
ha úgy tetszik — nyelvtudománya ismernie engedé vala. 

Es ez annyival szembeszökőbb, mert ellenkezőleg a conjun-
ctivusban állandóan és egyaránt azon időket használja, melyeket már 
a Bevezetésben megrovék, úgy hogy minden lépten nyomon találko
zunk hasonló kifejezésekkel : .,mikor született volna (cum natus es-
set) Jézus Júdeának Bethlenemében", „mert kedig József ő férje 
igaz volna" (cum esset justus), „mert jövendő vagyon, hogy He
ródes keresse a gyermeket" (futurum est enim , ut Heródes quaerat 
puerum). 

Úgyde miben áll tehát az ö nyelvérzése vagy nyelvtudománya ? 
Harmadik eredmény : -Az e codexbol öszveírt nyolczszáz hét 

(807) példa közöl 738 egészen megeggezik a föntebb eléadtam szabá
lyok lényegével s mondhatni, mai általánosabb nyelvérzésünkkel is, 
úgy hogy csak 69 azok száma, tehát az egésznek alig egy tizenketted 
része, mely a szigorú szabatossággal össze nem egyeztethető. 

Lássuk! 
1) A mássalhangzós múltnak a latinban általán perfectum fe

lel meg (a 195 példa közt egyszer jön elé volt ,habebat'-nak és egy
szer megnyerted ,lucratus eris'-nek raegfelelőleg, de ezek a nagy 
szám mellett tekintetbe nem jöhetnek), még pedig ezen múltnak 
olyan latin perfectum felel meg, mely egykét eset kivételével szinte 
független múltban van. 

Ez tehát határozott és kétségtelen elbeszélési idő, és pedig (a 
latin perfectummal és kiváltképen a görög aoristussal egybevetve) 
független mondatban egyszerre történő vagy beálló (momentán, ein-
tretend) múlt értelmében. 

S immár legjobb neve lesz, ha úgy tetszik : független beálló 
múlt vagy csak : független múlt vagy főműit. 

2) Az összetett múlt (öszvesen 105 példában) a föntebbi fő 
múltnak kettős ellentéteként, kettős minőségben fordul elő. 

a) Mint tartós múlt,(lá példában), hanem szinte független mon
datban , legnagyobb részben megfelel a latin imperfectumnak; de a 
codex néhány esetben igen helyes érzéssel a latin perfectum helyett 
is ezt használja, például : és beszél vala (locutus est) nekik példabe-
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szédekbenLl (B. 23.) világosan tartós értelemben; így „a sok gyüle
kezet terejti vala (straverunt) ö ruháját az útban," (B. 42.) „és senki 
sem merészik vala (ausus fűit) a naptól fogván továbbá ötét kérdeni" 
(B. 52.), „mert ez eladathatik vala (potuit venundari) sokon" (B. 56.), 
„és nagy csapásokkal verik valau (ceciderunt B. 63.) stb. Látjuk, 
hogy a latin ellenére mind tartós múltnak vehető. 

b) A tartós múlt természete szerint más valamely múlt időkörül-
ményre vagy egy másik múlt eseményre — mely leginkább részesülő
vel tétetik ki *) — vonatkozva , jobbadán szintén latin imperfectiim-
nak felel meg, de itt is jön elő egy két eset latin perfectummal is 
(C. 1, 3, 17). Előfordul itt 31 példa. 

Ennek általános neve lehet tehát : tartós múlt. 
3) Az önhangzós múlt példái négy osztályba soroztainak, me

lyek közöl három, rokon szabályokra vonatkozik, de a 4-ik osztály 
ezektől eltér; ú. m. 

a) függő mondatban, a legtöbb (t. i. 244) példával, melyek kö
zött némelyek a latin imperfectumot fejezik ki (például D. 3, 28, 50, 
65, 138, 179), de több helyütt a perfectumot; mi arra mutat, hogy 
a fordító itt nem ügyelvén annyira a latinra, mint az A alatti osztály
nál , a magyarban e helyütt nagy részben saját nyelvérzésére tá-
maszkodék. 

b) valamely múlt idő körülményre vonatkozva 77 példában, hol 
latin és görög sokhelyütt jelen időben áll. 

c) tartós értelemben 117 példával, közöttük a latinban számos 
imperfectum; ide tartoznak különösebben, a melyek valamely mon
dásra, elbeszélésre vonatkoznak. Lásd F. alatt a jegyzetet. 

Ezen három osztálybeliek öszvesen 438 példában, a görög im-
perfectumról föntebb eléadott szabályokkal szépen megegyeznek. 

De marad még 
d) 69 példa, melyeknek nagy részét szintén tartós múltnak le

hetne ugyan venni, pl. vépének ő hozjá sok gyülekezetek, megemléke
zek, a népet készlelék, kételkedettek stb. mások pedig a megelőző mon
datokkal vannak némi összefüggésben, noha csak mellérendelt álla
potban, miként sok helyütt az ,és, ,kedig' kötszók mutatják; mind-

') A részesülök mindig egész mondatot képviselnek , s mint tudjuk, 
midőn, miután mondatkötökkel írathatnak körül; már a görög részesülök is 
a latinban sok helyütt ily körülírással fordulnak elé , például C 1. alatt a 
jegyzetet. 
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azáltal elfogadván mind a 69 példát is az imperfectummal ellentét
ben álló perfectum értelmében, mi nyomatéka lehet ennek 438 sza
batos példa ellenében ? sőt, mit mondok a többi öszves 738, tehát 
több , mint tízszer annyi szabályszerű példa ellenében ? minthogy a 
föntebbiek szerént a független és tartós múltra vonatkozó, öszvesen 
300 példa is általában megfelel ezen idők elméletének. 

Hogy ama néhány esetben a fordító ingadozott az Önhangzós 
múlt szabatos értelmének felfogása vagy alkalmazásában, megtetszik 
több más jelenségekből is , ú. m. a perfectumot illetőleg : factum est 
egyszer lőtt, másszor lön, sőt lőtt vala is; esurivi egyszer éheztem, 
másszor éhezem; tradidísti, egyszer adtál, másszor adál; clamavit, 
clamaverunt egyszer ivölt vala, máskor ivöltének; locutus est egyszer 
beszél vala, máskor beszéle; noluit egyszer nem akarja vala, másszor 
nem akara • adorabat egyszer imádja vala, másszor imádd, admira-
bantur egyszer csudáikodriak vala, másszor csudálkodának, úgyhogy 
némely összetett mondatban a latin perfectum kifejezésére minden 
ok nélkül, hol egy, hol más múlt használtatik, pl. a XI. Fejezetben: 
„miként bemene, intravit, istennek házába és az . . . . kenyereket 
megette (comedit). így a XXV. Fejezetben e mondatot : „mert en 
éheztem és énnekem ennem adtatok1,1 független múlttal kezdi, a többi 
részét pedig, minden oknélkül függő múlttal folytatja : „szomjuho-
zám és énnekem innom adatok, vendég valék és befogadátok enge
met, mezejtelen valék és megruházátok engemet, beteg valék és meg-
látátok engemet, tömlöczben valéku (most egyszerre megint függet
len múltra megy által) : „és jöttétekén hozjám"; melyeknél a , valék' 
szó ugyan jeram'-mal van a latinban is kifejezve, de a többiek vala
mennyin perfectumok. 

Minthogy pedig fölötte kívánatos , hogy a tartós és pillanatnyi 
múltak, továbbá a független és függő múltak oly nyelvben, mely 
mindenikre külön alakkal bír, össze ne zavartassanak, és minthogy 
a független múltra nézve valamennyi (195) példa, a tartós múltra 
nézve valamennyi (105) példa általában megfelel a szabatosságnak, 
végre minthogy magára az önhangzós múltra nézve is 434 példát az 
általános szabályokkal megegyeztethetünk, égre kiáltó véiek volna 
69, tehát valamennyi helyes példához mérve kevesebb mint egytized
résznyi példa mellett makacsul ragaszkodni s ez ellentéti elemeket ösz-
szetéveszteni, épen úgy, mintha más művészetekben is a világosságot 
és árnyéklatot, a derült és zürhangzatot egészen összezavarni akarnók. 
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Annyi minden esetre á l l , hogy valamint a magyar független 
vagy fő múltnak általán a latin perfectum és görög aoristus felel meg 
a felhozott pé ldákban , úgy a tárgyalt két másik magyar múl t , a 
mint a példák mutatják, nagy részben a latin és görög imperfectumot 
fejezi k i , úgyhogy mi ezen imperfectumra is ké t alakkal birunk, 
melyek egymással föl is cseréltethetnek ' ) , mindazáltal a föntebbi 
példák többsége után az összetett múltat , mint föntebb is tartós, az 
önhangzós múltat pedig függő múltnak nevezhetjük; mind kettőt 
a fö, mint független és pillanatnyi múlttal ellentétben. 

Még egy nevezetes körülményt vagyok bátor felhozni. 
A görög nyelvben az igék nagyobb részére nézve a hajtoga

tásban ké t törzs használtatván, az aoristus, a hol csak lehető, a kur
tábbat választja, az imperfectum rendszerént a teljes törzs mellett 
marad , innen e ké t idő közti alakkülönbségek is, például : kvnzov, 
zlunov, efiullov imperfectumok, hvnov, ihnov, sfiulov2) aoristusok. 
Mily jellemző ! A teljes (műnyelven: toldott) alak — imperfectum — 
tartós időt , a kurtított (máskép : tiszta) alak — aoristus egyszerre-
történö időt jelent. S mit tapasztalunk nálunk — ha az összetett 
múltat nem tekintjük is — magában az egyszerű függő múltban ? 
Azt hogy azt önhangzó képezvén, egy szótaggal rendszerént hosz-
szabb a mássalhangzós múltnál , pl. vár-a , és vár-t, lel-e , és lel-t, 
minthogy még azon szók is melyek könnyebb kiejtés végett némely 
személyekben egész szótagot kénytelenek fölvenni, mint lát-ott, 
mond-ott, más személyekben, a hol csak lehet, egy í-t és pedig előre tett 
önhangzó nélkül használ , lát-t-am, lát-t-ál, lát-t-unk, mond-tam, 
mond-t-ál 3 ) , mond-t-unk. S a hol a két múlt egyenlő számú szóta-

') Tudjuk hogy a perfectumra is két alakunk van : vártam és várék 
vala, sőt a plusquamperfectumra is : vártam volt v. vala. 

3) Nem szükség érintenem , hogy az úgynevezett augmentum kivált 
az indicativusban , minden múltnak jellegbetűje , t. i. az imperfectum és ao
ristus elül rendesen egy t hangot vesznek föl, a perfectum ez elébe még a 
mássalhangzón kezdődő törzs első betűjét is fölveszi pl. /»v-(a>) /.s-/.f-(xa) 
a plusquamperfectum pedig ismét a perfectum elébe vesz egy « hangot: 
t-X8-).v-(x£iv). Innen láthatjuk azt is, hogy nem igen szerencsésen hasonlít-
tatott a mi önhangzós múltunk a e raga , a görög aoristus augmentumához, 
miután ezen augmentum mind a négy görög múlttal közös, tehát valami kü
lönös értelmet belőle kihozni lehetetlen. A múlt előtagját különösebben re-
duplicatiónak hívják. 

*) Abaújban, Gömörben láttál, mondtál is röviden ejtetnek. 
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gokkal bír is a ragozásban az önhangzós állandóan hosszú önhang-
zót vészen föl, mely két s több önhangzó egybeolvadásából ere-
dett, törzse végére, midőn a mássalhangzós múltnál ez rendesen 
ellenkezőleg történik, pl. vár-é-k ( = vár-a-ek), vár-á-l ( = vár-a-al), 
vár-á-nlc (=r vár-a-unk), várá-tok ( = vár-a-a-tok) stb. ellenben 
vár-t am, vár-t unk, vér-t al, vár-t-a-tok stb. 

Tehát a magyarban szintén külsőleg is a rendszerént hosszabb 
alak a tartós múltnak, a rövidebb alak pedig az egyszerre történő 
múltnak értelmével bír. 

Ha már benne vagyunk, tegyünk még további összehasonlí
tást is a görög aoristussal. 

A görög aoristusról tudjuk még, hogy a mely igének nincs 
azon kettős törzse, melyekről föntebb szólék, az aoristus egy a rag-
betüt vészen föl, a mely tehát a legközelebb rokon a magyar főműit 
t betűjével (magában a görögben, például av és zv egyek), így Xv-co 
(old-ok), aoristus i-lv-a-a (am. old-t~am), mely a szenvedő formában 
r?-rá (tehát a magyar í-hez még közelebb álló th-vá) változik által: 
é-Xv-d--r\v (am. oldat-t-am). 

A jövőnek is a ragbetüje van a görögben : e-lv-c-w ; de nin
csen-e a magyar jövőnek is : old-an-d, d alkotó része ? úgy hogy a 
görög szenvedő jövője már mind -0- mind a hangokat fölveszen : Iv-
&t]-(T-o[iai (old-at-and-om). Ezeket azért hozam elő , hogy egy rész
ről némely barátink a magyar önhangzós múltat — csak úgy futtá
ban — a görög aoristussal rokonították, pedig látjuk mind az iménti 
mind a föntebbi példában, hogy ha mélyebbre pillantunk, az aoristus 
szófejtési tekintetben is , inkább a mássalhangzós múlttal rokonít
ható ; más részről figyelmet kívántam gerjeszteni, miszerént a távo-
labbnak látszó nyelvekben is sok nem is gyanított hasonlóság tű
nik fel. 

Végül még egy körülmény. Görög imperfectum se a conjuncti-
vusban, se az optativusban nincsen, ellenben aoristus nem csak ezek
ben van, hanem az imperativusban, infinitivusban, participium-
ban is. 

Nézzük a magyart. 
Az önhangzós múltnak megfelelő alak itt sincs se az óhajtó 

módban, hol n (na, ne) a képző hang, se a foglalóban, hol j a képző 
hang, ellenben t mássalhangzós múltakat találunk egyszerűen a ré
szesülőben (vár-t adomány), állapotjegyzőben (vár-t-an, foly-t-on? 
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ide tartozik a régies atta, ette is : mikor láttunk tégedet éhezetted 
stb.), valamint összetett alakban az óhajtó és foglaló módokban (vár
tam volna, vártam legyen). 

Tehát ha hasonlítani akarunk, a görög aoristusnak és latin 
perfectumnak minden tekintetben inkább a magyar mássalhangzós 
múlt felel meg. 

Ezen példák után a tárgyalt három múltunkat így jellemez
hetjük : 

A mássalhangzós vagyis független múlt elbeszélésekben egyszerű 
és ha a megkülönböztetés úgy kiránja, beálló múltat s összetett mon
datokban a főmondatbeli múltat képviseli. 

Az összetett vagy tartós múlt és önhangzós vagy függő múlt pe
dig, melyek egymással rokonok és fölcserelhetők egyszerű mondatok
ban tartós múltat fejeznek ki, vagy múlt valamely időkorülményre 
vonatkoznak, összetett mondatokban pedig az alárendelt vayy függő 
mondat múltját adják vissza. 

Melyek után Cornelius föntebb idézett helyét ekkép magya
rosíthatjuk : 

„Themistokles, Neokles fia, Athénéből való. Ennek serdülő 
ifjúsága vétségeit nagy erények hozták helyre, elannyira, hogy elébe 
senkit se helyeznek, hasonlónak keveset tartanak l). De legeiül kell 
kezdeni. Atyja Neokles jó nemzetségü volt. Ez halikarnassusi pol
gárnőt vett feleségül, kitől született Themistokles. Kit is, minthogy 
szüléi nem voltak2) vele megelégedve, mert szabadabb életet él 
és gazdaságát elhanyagolja vala, atyja az örökségből kitagada. A 
mely szégyenség öt meg nem törte sőt fölemelte. Mivel, miután meg
győződött 3) , hogy azt csak nagy iparkodással lehet elényesztethet-
nie, magát egészen a köz államnak szentelé, barátjai javán és ön 
jóhírén szorgalmasban munkálkodván. Sokszor forgolódék magán 
ügyeket itélő törvényszékeken, gyakran jelene meg népgyűlésen, 
nélküle semmi nagyobb ügy nem tárgyaltaték s ha mire szükség 
vala, gyorsan feltalálá. A dolgok végrehajtásában is ép oly gyors 
készségű vala, mint kigondolásában ; minthogy Thukidydesz mon
dása szerént mind a jelenvalókról a legigazábban hoza Ítéletet, 

') Nem jó volna : ,helyezzenek ,tartsanak.' 
s) Nem : ,voltak volna.' 
") Nem : ,meggyőzödött volna.' 
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mind a jövendőkhöz igen éles észszel hozzávette. Mi által lőtt, hogy 
rövid időn elhiresedék *)• 

Jegyzetek ezen fordításhoz : 
Általán a független egyszerű és főmondatbeli múltak független 

múlttal, a tartós és függő mondatbeliek, tartós vagy pedig függő 
múlttal fejeztetnek ki. 

Különösen 
1) Az egyszerű mondatbeli múltak a latin perfectumnak meg-

felelöleg független múlttal. 
2) A latin imperfectumnak (mint tartós múltnak) megfelelöleg 

az ily múltat is magában rejtő függő múlttal adatnak; mivel ha ál
landóan a tulajdonképeni magyar tartós múltat (az összetett alakúi) 
alkalmaznók, ez a sok vala miatt fülsértő egyformaságot idézne elő ; 
csak egy közbeszúrt mondatban : mert szabadabb életet él . . . . vala, 
hogy a három különböző latin nniltnak a magyarban is három kü
lönböző múlt feleljen meg, használtatik maga a tartós múlt. 

3) Összetett mondatokban a főmondat múltjai (rendszerént con-
junctivusban) nem foglaló vagy óhajtó módban, hanem független 
vagy főmúlttal, a függő mondatok pedig (leginkább ^hogy* után ,el-
annyira hogy' ,Mi által lőtt hogy' (latin conjunctivus helyett) függő 
múlttal vannak visszaadva. 

És így azon összetett mondatban : „Kit is, minthogy szüléi" 
stb. magyarul szintén három különböző múlt fordul elő, mint a 
latinban. 

Innen gyaníthatjuk azt is , hogy codexünk írója, mint fordító, 
s általában csak nem minden régi magyer fordítók miért tévesztet
ték össze az önhangzós múltat egyrészről a tartós, más részről a fő-
múlttal. T. i. a latinban ezen három magyar időnek csak két idő fe
lel meg. Tehát szigorún megtartották ugyan az egyenlő számú és 
egymásnak úgy a hogy megfelelő idők öszveillesztését, ú. m. a con-
junctivusi jelent a magyar kapcsoló mód jelenével, a conjunctivusi im-
perfectumot (pl. vellem) a magyar óhajtó mód jelenével, a conjuncti
vusi perfectumot (voluissem) a magyar óhajtó mód múltjával, sőt 
nyelv tankönyveiket is a latinhoz alkalmazák; azonban mindezeket 
a valóság kifejezésére — mindnyájunk nézete s az általános nyelv
érzés szerént hibásan; továbbá a magyar fömúltat rendszerént a 

*) Nem : ,elhíresedné'k.< 
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latin perfectummal, a magyar tartós (összetett) múltat a latin im-
perfectummal mindkettőt helyesen adták, de már a magyar önhang-
zós múltra nem találtak külön latin formát. Innét az ingadozás és 
hol egyik, hol másik múlthoz kapkodás , kivált fordított műveknél, 
csak nem az egész régiségben talán mind e mai napiglan, kivévén 
a régiségben az eredeti müveket és ma is az általánosb népnyelvet. 

S ennek nyomozása lesz további eléadásom tárgya. 

FOGARASI JÁNOS. 




