
Az úgynevezett igeidők elméletéhez. 
(Első közlemény.) 

Értekezésem két szakaszra oszlik. Az elsőben magához az 
elmélethez szólok hozzá, a másodikban az elmélet történetét 
vázolom, kivált azokat az okokat kutatva, melyeknek a hagyo
mányos elméletben mutatkozó hibák tulajdonítandók. Az első 
szakaszban először a görög, aztán a latin, végül a magyar ige
alakokról és azok functióiról értekezem, mert a functiók fejlődé
sét legalkalmasabban ebben a sorrendben mutathatom be. Álta
lános bevezetés helyett a tárgyra vonatkozó fötudnivalókat a 
görög nyelvről szóló rész bevezetéseképpen mondom el. Egészben 
véve már meglehetősen tisztázott tudományos igazságokról lévén 
szó, e bevezetésfélében a tételes formát választottam, s a benne 
használt műszavakhoz egész értekezésemben következetesen ra
gaszkodom, úgyhogy az én szóhasználatom szerint pl. a prae-
sens, vagy az imperfectum műszó egészen mást jelent, mint né
mely hagyományos nyelvtanban. Bizonyos tudománytörténeti 
természetű megjegyzések már az első részben sem voltak telje
sen elkerülhetők, s nevezetesen a hagyományos felfogás hibáinak 
főokaira már ebben is rá kellett mutatnom. A hibák persze nem 
mind egyforma természetűek, s vannak köztük kétségkívül olya
nok is, melyeket mai napság már képzettebb középiskolai tanuló 
sem követ el egykönnyen; különös nyomatókkal jegyzem tehát 
meg, hogy, mikor a hagyomány hibáiról szólok, nem mindig mai 
nap is meglévő, még senkitől fel nem fedezett hibákat értek. 
Mivel azonban értekezésemmel első sorban azoknak kívánok 
használni, kik az ú. n. igeidők természetére ós használatára 
vonatkozó újabb vizsgálódásokban nem tájékozottak, nem akar
tam mellőzni semmi, akármilyen régi időbe tartozó hiba fel
említését, mert, mint értekezésem második részében kimutatom, 
maga egy-egy hibás elnevezés is elegendő arra, hogy néha-néha 
még a tudomány legelső képviselőit is a functiók hibás felfogá
sára bírja. 
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ELSŐ SZAKASZ. 

Az úgynevezett igeidők és functióik. 

I. Bevezető tudnivalók és a görög alakhasználat 
vizsgalata. 

Az igebel i idő. 

1. Az igebeli idő h/póvos, tempus, Zeit(stufe)] az a szubjek
tív természetű viszony, melyet a beszélő egyén pillanatnyi ön
tudata határoz meg azzal, hogy saját magának a történések 
egymásutánjában elfoglalt álláspontját a történést jelző szófor
máknak objektív fogalmi tartalmára vonatkoztatja, s e szerint 
abban áll. hogy a beszélő a maga álláspontjához (nem a beszélés 
időpontjához!) mérten előbb történőnek (vagy történtnek, vagy 
történendőnek), akkor történőnek (vagy történtnek, vagy törte-
nendőnek) avagy majd történőnek (vagy történtnek, vagy törté
nendőnek) jelzi-e az igében kifejezett történést.1) 

2. Időt tehát csak hármat lehet igealakkal kifejezni: multat 
(7Tap<p)(7][JLévo<; vagy 7raps)or]Xo'íkós, praeteritum, vergangene Zeit), 
jelent (ivsotóc, praesens, gegenwártige Zeit) és jövőt ([liXXwv, fu
turum, zukünftige Zeit). Ha valamely idő kifejezésére egy ige
alaknál több van, ezek az igealakok idő tekintetében teljesen egy 
és ugyanazon jelentésűek. Tökéletesen egyforma mult időt jelen
tenek pl. a görögben e-ypacpov, lypa^a, sysYpácpstv, sYpácpvjV ige
alakok, a latinban scribebam, scripsi, scripseram alakok, a ma
gyarban írek, írtam (írok vala és írtam nála) alakok, a mennyi
ben a beszélő általuk a maga álláspontjához mérten az irást 
valamennyiben előbb történőnek jelzi. A történés valamennyi 
alakban egyformán van a múltba elhelyezve, minden tekintet 
nélkül arra, vájjon régen, vagy csak az imént (vagy éppenséggel 
csak «félig-») mult-e el a történés.2) Régmúlt, aligmult, félmúlt 

*) A megszokott c s e l e k v é s elnevezés helyett azért czélszerűbb a 
t ö r t é n é s elnevezést használni , mer t tágabb értelmű, s a s z e n v e d é s t 
(azaz a passiv formákat) is magában foglalja. A t ö r t é n é s elnevezésbe 
itt beleértem a történéssel járó, vagy azt követő á l l a p o t o t is (WUNDT 
példájára, Völkerpsychologie P . 136—8.), mely megkülönböztetés , mint 
látni fogjuk, mind az imperfectum, mind különösen a perfectum tárgya
lásában főfontosságú. 

a) SIMONYI Zs. a Tüzetes M. Ny. 6Í26. lapján említi azt a mások 
állításából is ismeretes adatot, hogy a székelység és a szlavóniai nyelv
já rás az íra elbeszélő mul t alakot « i m é n t t ö r t ó n t cselekvény (sic!) 
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idő nincs; ezek a műszavak az igeidő természetének félreisme
réséből s az alakok jelentésének mesterséges3) félremagyarázásá
ból eredtek. 

3. A három lehetséges időnek igealakkal való kifejezését a 
nyelvek mellékesnek fogják fel; azok az igealakok, melyeket a 
hagyomány — hibásan — időalakoknak, tempóra, nevez, nagy
részt egyáltalában semmiféle időt sem jelölnek. 

Ha visszatekintünk a művelt nyelvek fejlődésének régibb 
korszakaiba, egyszerű igealakkal kifejezhető igeidőt rendszerint 
csak egyet találunk: a multat fpraeteritum). Ezt az egy idő
viszonyt látták szükségesnek a nyelvek kifejezni, de megjegyzendő, 
hogy több nyelvben (pl. a magyarban is) maguk a múlt időt 
kifejező igealakok is eredetileg nem időt jelentettek. A jövő időt 

kifejezésére használja», úgy hogy ezt az alakot maga SIMONYI is « a l i g -
m u l t i d ő V n e k nevezi. Olvastam efféle jelentésű alakról a szanszkritban 
is (DELBRÜCK, Altind. Syntax, 280. 1.), a most is élő nyelvek közül pedig 
az afrikai mande-nyelvekről állítja WUNDT (i. m. I . 2. 181. 1.), hogy két 
fokozata van bennük a praeteritumnak; egyik a távolabbi, másik a köze
lebbi múlt jelölésére. Megczáfolni nem tudom ezeket az adatokat, de míg 
be nem bizonyulnak, nem hiszek bennük, mer t minden más nyelvben 
(mint látni fogjuk, kivált a görögben), melyekre nézve a grammatikusok 
hosszú ideig u g y a n e z t á l l í t o t t á k , kétséget kizáró módon kiderült , 
hogy tévedésről van szó, sőt a tévedés oka is ismeretes (1. 28. p . és 34. jegyz.). 
Örök időkre emlékezetes marad az ilyenféle tévedések közt az AMMONIOS-
féle (a ki szerint pláne fordítva: xtóvrjxE = r é g e n halt meg, &ave = 
m o s t halt meg), mely nemcsak a grammatikai műszavak értelmetlen, 
gépies használatának, hanem a nyelvórzék teljes összezavarodásának is 
érdekes tanújele. Milyen befolyása volt e tekintetben a hibás régi elmélet
nek az újabb nyelvek grammatikájára, arra ezúttal csak a hírneves BBMBO 
kardinális magyarázatát idézem (1525 körül) az olasz egyszerű (narratív) 
és összetett (valóságos) perfectum alakokra vonatkozólag: «Ora t ra queste 
due usanze di dire, lo feci, e Io ho fatto, altra differenzia non mostra che 
vi sia, se non questa, che l 'una piú propriamente s i d á a l p a s s a t o d i 
l u n g o t e m p ó (Io feci), e 1'altra al passato d i p o c o » . Ezt a magyará
zatot újabb olasz grammatikusok is ismétlik. Igazság, mint látni fogjuk, 
annyi van benne, hogy az io ho fatto alak eredetileg az olaszban nem 
egyéb, mint befejezett történés i d ő n é l k ü l , tehát jelen is lehet. Ez az 
oka a tévedésnek, mely ilyenféle alakokra vonatkozólag mai napság is 
lehetséges még elsőrangú nyelvészeknél is. A SiMONYi-féle adat szerint 
azonban a magyarban az e l b e s z é l ő m ú l t alak volna «aligmult» jelen
tésű. Erre sehonnan sem tudok analógiát, mert, mint később kifejtem, az 
újgörög aoristosoknak állítólagos efféle értelmét nem ismerem el. 

3) L. már CoNSKNTiusnál (V. század) Keil, V. 377: «Tempora verbis 
goneratim accedunt tria, quse n a t u r a l i a appellantur, prcesens, prsetei-i-
tum, et futurum. Sed prasteriti temporis distinctiones trés inveniuntur, 
una, quse est quasi v e t u s t i s s i m a , quam dicimus plusquamperfectum, 
ut est cucurrerat; alia p r o x i m a h u i c , quee est perfecta, ut est cucut'Ht; 
tertia, quse imperfecta appellatur, ut est currebat; et hse a r t i f i c i a l e s 
dicuntur». Persze, CONSENTIUS nem is sejtette, mennyire igazat mondott . 
Eészletesebben értekezésem második szakaszában foglalkozom a dologgal. 



AZ ÚGYNEVEZETT IGEIDŐK ELMÉLETÉHEZ. 83 

(futurumot) jelölő alakok egy nyelvben sem igazi idői alakok. 
A modern nyelvek összetett alakjairól ezúttal nem is szólva, a 
görög (Ypá^co, vö. aor. conjunct.: fpátfjw) és a latin (scribam, vö. 
conj. praesentis: scribamj ú. n. futurumok eredetileg modalis 
értelműek. A jelen időalak pedig összes functióbeli kivételeivel 
(kivált az ú. n. praesens historicummal) együtt a régi gramma
tikusok találmánya, s voltaképpen egyik, előttünk ismeretes nyelv
ben sincs meg. Az összes ú. n. praesens időalakok ugyanis nem 
egyebek nem múlt alakoknál, azaz más szóval: az indicativus 
időt nem jelölő (achronistikus) alakjainál. Tpácptó és féfpacpa indi-
cativusok a görögben, scribo és scripsi a latinban, irók és írtam 
a magyarban semmifele időt sem fejeznek ki, s éppen azért több
féle időviszonyban használhatók. Praesens igealak nincs: azt a 
pillanatot, mely beszéléskor a múltat a jelentől elválasztja, 
semmiféle nyelv sem tudja igealakkal kifejezni; a görög aoristos-
ban még a hagyományos nyelvtan sem külömböztetett meg prae-
senseket.4) 

4. Magát a múlt időt is rendszerint csak a jelentő módban 
(epdiat? ópiauxi?], modus indicativus) fejezik ki a nyelvek. A többi 
módokban, tehát az imperativusban, conjunctivusban, optativus-
ban (a magyar felszólító és feltételes módban) és az igenevekben 
eredetileg rendszerint egyik művelt nyelv sem fejez ki semmiféle 
időt. Praesens és praeteritum, conjunctivi, optativi, infinitivi, participii 
a görögben nincs : sőt a futurumnak nem indicativus alakjai sem 
a beszélés időpontjától számított jövő időt jelentik (1. a 40. és 
következő pontokat). Eme, félreértést okozó műszavak közül töb
bet mai napig is megtartott ugyan a nyelvtudomány az alaktan 
rendszerében; de természetes, hogy ebben az értekezésben, mely
nek czélja éppen a félreértések megszüntetése, e «bűnben fogan
tatott)) elnevezések (kivéve a görög futurumot) nem fognak elő
fordulni. — A görög igealakok rendszerében tehát az idő alsóbb 
nyelvi kategória, mint a módok, az időt jelölő igeelemek későbbi 
fejlemények, mint a módot jelölők.5) 

4) Teljesen fölösleges tehát a többi közt a régi grammatikusoknak 
(és számos újnak is) az az okoskodása, hogy a jelen időt voltaképpen 
csak a multat a jövőtől elválasztó pil lanatnak jelzik, de kijelentik, hogy 
a tényleges nyelvhasználatban ez az időpont tetszés szerint «kitágítható» 
(TTapaTaTixós). H a nincs jelen időalak, akkor nincs mit kitágítani. Az illető 
igealakok egyszerűen a be nem fejezettnek (vagy fejlődésben lévőnek) 
képzelt történés indicativusának alakjai, melyek csak a múlt ta l ellentét
ben vonatkozhatnak a «jelenre», de n e m c s a k a « j e l e n r e » , h a n e m a 
j ö v ő r e (pl. «[holnap] elmegyek*, magyarul nem is szoktunk máskép 
beszélni), s a « j e l e n n e l » v a g y a j ö v ő v e l v a g y m i n d a k e t t ő v e l 
e g y ü t t m é g a m ú l t r a i s (pl.: «Annum iam audis Cratippumo. i— 
«Homo proponit, Deus disponits). 

5) Hogyan történhetett , hogy a grammatikusok az idői jelentést 

6* 
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5. Az igazi időbeli vonatkozás, mint mondtuk, el nem 
választható a beszélő egyén időbeli álláspontjától, s minden idő
viszony közvetetlenül csupán erre az időpontra vonatkoztatandó. 
«Múltban való jelentő (helyesen: imperfecti preeteritum) vagy 
«jövőben való multat» (jövőmultat! — helyesen: perfecti futu
rum) e szerint a nyelvek nem ismernek, s ezek az elnevezések 
is, mint csupán a grammatikusok6) hibás okoskodásán alapuló, 
bűnben fogantatott kombinácziók, csak nehezítik a helyes rend
szer megértését. Scribebam (irok vala, irék, v. irtam) nem ((múlt
ban való jelen», hanem máit, mert a mit egyszer tudatosan a 
múltba képzelünk, az nem lehet «jelen»; scripsero nem «jövő-
multo, hanem jövő idő. Hibás és szükségtelen dolog e szerint 
az ú. n. fő- és mellékidőknek, továbbá az ú. n. szubjektív és 
objektív vagy abszolút és relatív időnek megkülömböztetése.7) 
Mindkét megkülömböztetés azért hibás, mert a három képzel
hető időn kívül másokat is feltételez. A második hibás azért is, 
mert lélektanilag hibás okoskodáson alapul. 

6. Hogy miért tartom hibásnak az ú. n. «objektív vagy 
relatív időknek* megkülömböztetését, azt részletesen csak később, 
a latin nyelv alakhasználatával kapcsolatban fejthetem ki. Azokra 
való tekintettel azonban, kik ezekben az «objektív vagy relatív 
időviszonyokbano WuNDTtal állásponteltolódást (Standpunktver-
schiebung) keresnek, előre kell bocsátanom erre a most említett 
lélektani jelenségre vonatkozó nézetemet. 

Az emberi képzelőtehetség mindenható, s beszéd közben 
is szabadon működhetik. Megtörténik tehát, hogy a beszélő a 
beszélés pillanatában más, (már elmúlt, sőt néha még csak jö
vendő) érdekes körülmények közé képzeli magát s időbeli viszo
nyaik szerint ennek megfelelőleg adja elő ezeket a körülmé
nyeket. Ebben az átképzelésben, mely éppen kezdetleges lelkű 

találták az ige jellemző tulajdonságának, specifica differentiájának (s hogy 
pl. a németben mai napig is a fonák és helytelen Z e i t w o r t néven ne
vezik), erről értekezésem második szakaszában szólok. 

Már ehhez a ponthoz meg akarom azonban említeni a hagyományos 
görög grammatikának legvégzetesebb, a helyes felfogást teljesen meghiú
sító eljárását. Ez az, hogy az aoristost és a perfectumot időalaknak (tem-
pus) tekinti, s hogy imperativusát, conjunetivusát, de kivált optativusát 
és igeneveit is i d ő i (múlt) jelentéssel ruházza fel. A hiba annyira elter
jedt, hogy még mai napság is legelső rangú grammatikusoknál is elő
előbukkan. A hiba o k á t később fejtegetem. I t t óvásul csak annyit, hogy 
a ki ettől a felfogástól szabadulni nem tud, az a görög igealakok termé
szetét és rendszerét sohasem fogja megérteni. 

6) Az újabb időben különösen MADWIG volt ennek a felfogásnak 
szószólója. L . értekezésem második szakaszát. 

7) L. pl. BOBCKH rendszerét az Encyclopádie u. Methodol. (1877.) 
760. lapján. 
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és fejletlen beszédű egyénnél igen hirtelen és gyakori jelenség, 
az idő fogalma, mint képzeletnek nem szóló, egészen mellékes: 
fő benne a képzeletet foglalkoztató, érdekes konkrét helyzet. 
Mihelyt az egyénnek ez a más helyzetbe való bele- vagy átkép-
zelése megtörtént, akkor a beszélőre (és a hallgatóra) nézve a 
beszéléskor tényleg már elmúlt helyzet nem egyéb, mint fejlődés
ben, folyásban lévő, még nem kész, sőt gyakran el sem kezdődött 
történés, vagy kész, befejezett, de meglevőnek, együttlétezőnek kép
zelt állapot; a beszéléskor tényleg még csak jövendő helyzet pedig 
hasonlóképpen vagy mint fejlődő, vagy mint kész. vagy éppenség
gel mint elmúlt történés képzelhető el ós fejezhető ki. Maga a 
lelki folyamat teljességgel öntudatlan a beszélőben, s azért külön 
jelet nem is teremthet az álláspontcsere vagy átképzelés jelzé
sére: az igéket teljességgel éppen úgy és ugyanazon [alakban 
használja, mint akkor használná, mikor az illető körülmények
nek valósággal is köztük van; ha például tényleg már elmúlt 
(az&z: a beszélés pillanatát megelőző) eseményekről van szó, úgy 
beszél róluk, mint beszélt volna akkor, mikor azok az események 
még szeme előtt fejlődők voltak. Nem «megjeleníti» őket, hanem 
közéjük képzeli magát. Ez történik például a magyar nyelvben 
nemcsak egyenes (direkt) idézésekkor, hanem az oratio obliquá-
ban is, továbbá a hibásan ú. n. prsesens historicum (történeti 
jelen) használatakor. Mindezen «átképzeléses» alakhasználatokkal 
részletesen később, a maguk helyén foglalkozom. Most, vissza
térve az «objektív vagy relatív» idő viszony elnevezésre, csak arra 
akarok nyomatékosan rámutatni, hogy annak az oknak, mely 
eme fonák elnevezések megalkotására vezetett, semmi köze sincs 
az állásponteltolódáshoz, s azokban az időalakokban, melyekre 
vonatkozólag a rossz műszót megalkották, egyáltalában szó sem 
lehet álláspontcseréről.8) Sőt ellenkezőleg, az ú. n. objectív vagy 
relatív időhasználatú nyelveket (pl. a latint, francziát) éppen a 
beszélés időpontjához való szigorúbb ragaszkodás, a képzeletnek 

8) Mert pl . WUNDT is azt lát bennök, 1. i. m. I2 . 193. 1. (S kü-
löniben is csak a m ú l t felé ismer állásponteltolódást, holott pedig a jövő 
felé is lehet erősen működő fantázia mellett). Az állásponteltolódás vagy 
álláspontcsere terminus maga nem új a nyelvtudományban; említettem, 
hogy WUNDT is használja (Verschiebbarkeit des Standpunktes). De, mint 
fenn kifejtem, én egészen mást értek rajta, mint WUNDT, vagy a többi 
nyelvészek. Nekik pl. scHpseram állásponteltolódásos alak, mer t szerintük 
a beszélő először a múltba képzeli magát, s aztán erről a tudatosan múl t 
álláspontjáról ( = subjective, absolute Zeit, Zeüstufe) ismét mint multat 
( = objective, relative Zeit, Zeita/'t) jelzi a szóbanforgó történést (múlt a 
múltban) . Szerintem, mint később kifejtem, itt nincs állásponteltolódás, 
mert nincs öntudatlan átképzelés; azért van a múlt m ú l t n a k jelezve 
(scrips-eram), mer t az időviszonyítás a beszélés pil lanatának álláspontjá
ból történik. 
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bizonyos értelemben való megkötése jellemzi. A műszót alkotó 
iskola nem is tudott még álláspontcseréről, sőt még ott sem vette 
észre, a hol csakugyan megvan. Objektív vagy relatív időnek 
azért nevezett bizonyos alakhasználatot, mert csak egymásután
ságra, tehát az időbeli, absztrakt mozzanatra fordította figyelmét 
olyan nyelvtények megállapításában, melyekben az időbeli viszony 
eredetileg mellékes; hogy aztán állásponteltolódást is láttak a 
használatban, ez már az utódok hibája. 

Az állásponteltolódás lelki folyamatának most adott magya
rázata érteti meg, miért nem szabad az igeidő definitiójában a 
beszélés időpontját venni alapul. Az időbeli viszonyítás határa, 
melytől az egész viszony helyes értelmezése függ, nem a beszé
l t nek valóságos időpontja, hanem az az időpont, melybe a be
szóló' magát a történések egymásutánjában beleképzeli. Ez a 
beszélés időpontjához képest múlt is, jövő is lehet, de mivel 
öntudatlan: akármelyik időbe esik, az alakhasználaton (a fen
nebb kifejtett értelemben) semmit sem változtat. 

A történés be nem fejezett és befejezett állapota 
(imperfectum és perfectum). 

7. Az igével kifejezhető időviszony tehát egészen alanyi 
(szubjektív) természetű, a beszélővel szoros viszonyban álló, annak 
álláspontjától elválaszthatatlan viszony. Szubjektív természete 
majdnem olyan, mint a módoké (éyxXíaec?, módi), úgyhogy a 
nyelvtörténetben a módok és az ú. n. idők közt gyakran nagyon 
bajos a határvonalat megvonni, mert a kétféle functiót egy és 
ugyanazon alak viselheti. De nemcsak szubjektív az időviszony, 
hanem teljességgel abstrakt, a képzeletet nem foglalkoztató viszony 
is. Akármelyik ú. n. időalakban mondom az igét, maga a külöm-
böző időviszony a történés objektív tartalmán, vagyis a történés
sel összefüggő (konkrét) képzeten semmit sem változtat. "Efpayov 
és Ypácpw, irek, írok, írni fogok, scribebam és scribam az időbeli 
külömbség mellett is teljesen egyforma képzetet kelt: a tartós
nak vagy fejlődésben lévőnek képzelt írás képzetét. A beszélő (és 
a hallgató) o]yan embert képzel el, ki írószerszámával kezében egy
szer, most is, vagy majd írással foglalkozik. Ellenben ez a két 
alak: irogatott és írt, egészen más képzetet kelt, noha mind a 
kettő múltnak fogható fel. Mást képzelek, ha azt mondom: cso
rog a víz, s mást, ha azt mondom: csordul a víz. Mást jelent: 
mozog a levél, s mást: mozdul a levél. Nyilvánvaló, hogy ezek
ben a magyar igepárokban nem időbeli a külömbség, hanem 
maga az igék fogalmi tartalma, a történés állapota (status actio-
nis) más. Alakilag is nyilvánul ez a külömbség az igetörzsökhöz-
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járult képzőkben, melyek az illető közös törzsekből úgyszólván 
más és más, végig ragozható töveket képeznek. Ezeknek a gyako
ri tó, folyamatos, mozzanatos stb. képzőknek elevenségét annyira 
érzi minden magyar ember, hogy az időt kifejező jelekkel össze 
nem tévesztheti. S ha abban a nyelvben, mely a müveit emberi
ségnek a grammatika tudományát szolgáltatta, csupán ilyen, a 
magyarhoz hasonló, majd minden igetörzshöz hozzátehető, eleven 
értelmű és szabad képzők módosították volna az igetörzsek fo
galmi tartalmát, akkor bizonyára sohasem zavarodott volna össze 
a nyelvtanban az «idők» és «időalakok» elmélete. 

8. Azonban a régi görög nyelvben másképp állott a dolog. 
Volt ugyan a görögben is több olyanféle, külön hangcsoportot, 
vagy éppen külön szótagot alkotó igeképző, mely a magyar gya-
korító vagy mozzanatos, vagy más efféle képzőkhöz hasonlítható. 
Első sorban azonban azt a külömbséget érezte fontosnak a görög 
nyelv, mely a nem kész és a kész történés közt, azaz pontosab
ban : egyrészt a tartósnak, huzamosnak, szokásosnak, megkísé-
reltnek, fejlődésben lévőnek, be nem fejezettnek — másrészt a 
késznek, teljesnek, befejezettnek képzelt történés közt van. Ennek 
a kétféle minőségű történésnek (status actionis) megkülömbözte-
tésére képzett ugyanazon igetörzsökből külön acliotöveket, egyet 
a be nem fejezett történés (actio imperfecta), egyet a befejezett 
történés (actio perfecta) számára, melyekből aztán az összes 
hozzájuktartozó mód, idő, diathesis (genus, nem) alakokat min
den számban és személyben flektálta s melyekhez igenévi ala
kokat is fejlesztett. Még pedig: a befejezett történésü tövet 
mindig külön képezte, többnyire a szó testét is megváltoztató 
organikus képzés, ú. n. hangmetaphora (kettőzés, reduplicatio) 
útján (pl. y'd-ri: TE^SIX- ; j/xpofl: xexpocp-; \f<*-*t '• "hX' > VlP*'? '• 
YSfpacp-; j / l § : old- stb.); a be nem fejezettet néha, ha az ige
törzs actióértelme^ kívánta, szintén képzés útján alkotta meg (pl. 
y"\h\: xfö-Tj-; -j/xpop-: xpojrc-; stb.), másszor meg képzőtlenül 
hagyta (pl. yfaf: #7(0; j/"Ypacp-: 7pá<p-w), s éppen ezzel külöm-
böztette meg a (képzett) befejezett történésü tőtől. Be nem feje
zett (vagy, a mint hibásan nevezni szokás: folyó) történésü és 
befejezett történésü alakok a magyarban is vannak. De a görög 
alakok értelmében nagyobb a külömbség. mint a magyarokéban. 
Nevezetesen a be nem fejezett történésü alakokból a görög sokkal 
élénkebben kiérezte a történés fejlődését, mint a magyar a maga 
ú. n. folyó történésü alakjaiból, kivált, ha képzőtlenek ezek az 
alakok. A görög alakok szemléltetőbbek. A magyar nyelvben sok, 
létezést, állapotot jelentő ú. n. folyó történésü igealakunk van, 
melyeket a régibb görög nyelv imperfecta actióban nem szeretett 
kifejezni, mert emez első sorban történést jelent, nem állapotot. 
(Ilyenek pl.: a van folyó tört. alaknak megfelelöleg: ^é^ovs, ité<poxe 
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perfectumok.)9) Azért a görög imperfectum megfelelő fordítása 
végett a magyarban többnyire (gyakorító) képzős igealakokra, vagy 
a fejlődőben lévő történést szemléltetőbben kifejező körülírásokra, 
vagy legalább az igekötő 'hangsúlyos bátratételére szorulunk.10) 
0v7joxsi magyarul nem = meghal (mint a szótárak hibásan mond
ják), de nem is = hal, hanem = haldohlik; scX^ctsi gyakran nem = 
üt, hanem = ütöget; (kcív«t nem = lép, hanem lépeget, mendegél, 
stb. ' 0 r{kioq ávatéXXei: nem — fölkél a nap, hanem fölkelöben van 
v. kélföl(felé); á7cécpeuYs : nem = elfutott, hanem = futott el(felé). 
Néha föltételes móddal fejezhetjük ki, hogy a történés nem feje
ződött be ; pl. sSíőoo = adott volna (kínált); scpsoys a= menekült 
volna ; másszor más körülírással fejezhetjük ki az imperfectumot, 
pl . : {AYJ xXáwce (Ilias, I. 132.) = ne is próbálj csalni, v. ne csalj 
mindig l 

Viszont a befejezett történésű (perfectum) alakokból annyira 
kiérezte a görög a történés befejezettségét, s az azt követő hely
zetet, állapotot, hogy a befejezett görög igealakok csak ritkán 
fordíthatók a magyar befejezett történésű alakokkal, hanem pon
tosabb fordításuk czéljából kopulás (segédigés) névszóra vagy ige
névre, kivált az ú. n. állapotjelzőre van szükség. A mozgékony 
görög fantázia olyankor is használtatta a beszélővel ezt az ala
kot, mikor más nyelv eszejárása szerint utánozni is csak eről
tetve lehet. ((KsxXetO'ö'ö) rj d-úpait = «legyen zárva (= zárt álla
potban) az az ajtó», — mondta (modus imperativusban) rab
szolgájának a görög gazda, mikor a maga képzeletében a még 

9) Történést fejez ki a görög imperfectum nagy r i tkán olyan eset
ben is, mikor maga a magyar nyelv sem képes állapotjelző imperfecturn-
mal kifejezni az illető fogalmat. I lyenek: őitózw = felperes vagyok (pörlök 
valakit) ; <f>cüyu> = alperes vagyok v. számkivetésben vagyok; vtxw = győz
tes vagyok; áőtxw = nincs igazam; íjxto = i t t vagyok; olyexoa = már nincs 
itt, elment. Fonák dolog volna ezekre az imperfectumokra rájuk fogni 
(mint a grammatikusok rendszerint teszik, 1. pl. EiEMANN-GoELZEEt, 
Grammaire comparée I I . 254. 1.), hogy perfectumértelműek. A sajátságos, 
ellenkezőleg, éppen az ezekben az alakokban, hogy az állapot helyett a 
történést emelik ki. 

1 0) A «folyó történés* inversiós vagy f e l é névutóval való nyomósí-
t.ására már BRASSAI SÁMUEL felhívta a figyelmet. L. SIMONYI ismertetését 
a Nyr. XXII I . 132. 1., ki ez alkalommal felemlíti, hogy ugyanez a figyel
meztetés má r BEREGSZÁSZI NAGY PÁL 1815-ben kelt Dissertatiójában is 
olvasható. (Ott azonban csak a f e l é névutóról van szó; az inversiót B. 
N. P . nem említi.) Kár, hogy fordítóink olyan kevéssé alkalmazzák ezt 
az inversiót. A budapesti közönség lassacskán má r azt sem érzi, hogy az 
igekötő ilyenkor hangsúlyos, vagy éppen ott alkalmazza, a hol nem sza
bad, mert nem szemléltetés a czól. [Kérdésekben: Nyissam ki az ajtót? 
Tegyem be a könyvet? « V e g y ü k - e f ö l a szótárba a hangokat, képzőket, 
ragokat is?» (ZOLNAI, AZ új Nagy Szótár feladatáról, 1. Akad. Értés . X. 
köt. 75. lap.)] 
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nyitott ajtót már becsukva, azaz: parancsát máris végrehajtottnak 
látta, s annak jelezte. 
<•-•• 9. Állapodjunk meg itt egy kissé. Külön szakaszt szánok 
ugyan értekezésemben a hagyományos nyelvtan hibáinak meg
magyarázására, de a most szóban lévő példa, a régi görög gram
matikusok hirbedt példája, annyira tanulságos, hogy fel akarom 
használni az elmélet megvilágítására is. 

Történelmi tény ugyanis, hogy az igebeli idöelmélet zavara 
ennél a perfectumalaknál, s más hasonlóknál kezdődik a görög 
grammatikában. 

Ugyanis a görög grammatikusok összetévesztették a perfec-
tumot a praeteritummal (az achronistikus állapotjelző igealakot 
a múlt igealakkal), s a xsxXsfar&O) alakot mint multat igyekeztek 
magyarázni. A magyar (szabadabb) képzőket (legalább idegen 
hatás nélkül) senki sem tarthatta volna idői jelentósüeknek. 
A görögben azonban, később még kifejtendő okokból, a gram
matikusok korában megeshetett ez a tévedés. KexXsíaíhi) szerin
tük múlt idejű parancsoló mód; azon tanakodtak már most, 
hogyan lehetséges múlt dolgot parancsolni, holott pedig — ezt 
Ők is felérték észszel — minden parancs csak a jövőre vonat-
kozhatik. Hibás levén okoskodásuk alapja, helyes eredményre 
természetesen nem juthattak.11) 

Helyes eredményt csak úgy kapunk, ha ragaszkodva ahhoz, 
a mit az időkről tudunk, szigorúan elkülönítjük tőlük a törté
nésnek képzelethez szóló állapotát, a jelen esetben a befejezett
séget, melynek a klasszikus görögségben semmi időbeli jelentése 
sincs. A xexXeíaíkö alak jövőre vonatkozik, de semmiféle időt 
ki nem fejez, mert az idő kifejezését a nyelv mellékesnek tar
totta; nem is szabad hát benne semmiféle időalakot konstatálni. 
Mikor az Ilias hőse té^vaík perfectum alakkal hallgattatta el 
legyőzött ellenfelét (XXII, 365.), nem múlt időben, nem is 
«jövőmultban» (!), de nem is jövő időben parancsolt, haíiem min
den időbeli vonatkozástól függetlenül, idő kifejezése nélkül, de 

n ) Némely modern grammatikus (pl. RIEMANN-GOELZER i. m. 281.1.) 
ebbfil az alakból azt érzi ki, hogy az, a ki mondja, parancsának t ü s t é n t 
váló végrehajtását várja («une chose, qui dóit étre fait immédiatement»). 
Igaza van, de grammat ika i és lélektani magyarázata helyett csak stilisz
t ikai hatását jelöli ezzel az alaknak. A perfectumos parancs azért hangzik 
szigorúbban, mer t teljesítése már az igealak jelentésében feltételezve van. 
Azért ha nem is formailag, de lélektanilag helyesen fordítható magyar 
indicativusszal is, pl . xÉTvaSt = meghalsz! A németben megvan a perfec
tumos parancs (pl. a katonai vezénylet nyelvében), még pedig magával a 
perfecti par t ic ipiummal (GOETHE, Götz: «Was sich widersetzt, niederrie-
stochenln — «Nur nit viel geschimpft, Hánsel!» v. ö. «Stillgestanden!» 
stb.). És ezt a participiumot HEEMANN WUNDEELICH (Der deutsche Satz-
bau, Stut tgar t . 1892, C. 13. 1.) «Participium P r s e t e r i t i » nek nevezi!! 
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befejezett történésű alakban, mert bosszúra sóvárgó lelkében 
máris halva látta rimánkodó ellenfelét. 

Ha már most mi ezt az alakot latinra «morere», magyarra 
«halj megy> alakkal fordítjuk, akkor éppen a befejezettséget, s 
vele azt a bizonyos helyzet- és állapotjelző névszói elemet hagy
juk kifejezetlenül, mely a görög perfectum értelmének fősaját
sága. Pontos fordítása tehát: «mortuus esto, légy halott, v. légy 
meghalva!» Csakhogy persze sem a latin, sem a magyar fantá
zia ez esetben nem olyan élénk, mint a görög, s így nem is 
vált szokásossá egyik nyelvben sem a befejezett történésű paran
csolás. (Tiltásnál a latin is igen szerette. Erről a maga helyén 
majd szólunk.) 

10. A görög perfectum értelmének kellő megvilágítása 
czéljából, de meg azért is, hogy HOMEROS interpretatióját a vele 
foglalkozóknak e tekintetben megkönnyítsük, végig szándékozunk 
tekinteni a legnevezetesebb homerosi perfectum-alakokon. De e 
czélból nem szabad csupán, vagy első sorban a perfectumnak 
indicativus alakjait vizsgálnunk, mert így könnyen ugyanabba 
a tévedésbe eshetnénk, mint a régi görög grammatikusok, sőt 
néhány újabb is.12) Az eddig megbeszélt alakok kategóriáit, s e 
kategóriák rangját a következő táblázat tüntesse fel. Különösen 
jól jegyezzük meg, hogy a legeslegutolsó sorban lévő négy indi-
cativus-alak kivételével a többi alak mind időtelen, achronistikus. 
Legutolsó, legkisebb rangú kategória: az idő.13) 

12) A SZINYEI ENDRE-féle 188^-ban megjelent görög nyelvtanban pl. 
ezeket a mondatokat olvasom: -oXXai xiov zSXttat,. . , tfj Kípovo; ávőpeía 
r,Xeu.SrepcovTai. 'OpeaTr,; . . . . öisb xíov 'lipivúwv osoiW.xai (1. ford. gyakorlatok, 
•17. 1.), melyekben a perfectumokat e szerző nyilván elbeszélő alakoknak 
használja, holott ilyen achronistikus formában az igéket csak az állapo
tokat mint meglévőket konstatáló, Kimon v. Orestes korabeli görög ember 
mondhat ta volna. 

rA) Érdekesnek tar tom értekezésem eme helyén idézni WUNDT kö
vetkező szavait (Völkerpsych. I . 2. 204. jegyzet) : «Es scheint mir ein 
eigentümliches Missgeschick zu sein, d a s s s e l b s t d i e h i s t o r i s c h e 
u n d g e n e t i s c h e S p r a c h f o r s c h u n g immer noch nach dem Vorbild 
der altén Grammatik an die Spitze der Betrachtung des Verbums die 
Tempóra zu stellen pflegt, denen sie dann erst die Módi und zuletzt die 
Genera (W.-nál ez a terminus az actiókat is magában foglalja!) folgen 
lásst, eine Anordnung, die derjenigen, i n d e r s i c h d i e F o r m e n 
w i r k l i c h e n t w i e k e i n , genau entgegenláuft. Unter allén Verdeutschun-
gen, die man für das ,Verbum' wáhlen konnte, ist darum auch das im 
17. J ah rhunder t in der deutschen Grammatik aufgekommene ,Zeitwort' 
eine der unpassendsten, weil es ein Merkmal bezeichnet, das dem Verbum 
u r s p r ü n g l i c h ü b e r h a u p t n i c h t und auch spáter eigentlich n u r 
als ein sekundáres zukommt. ,Aktionswort' oder noch besser ,Zustands-
wort ' (már t. i. a Zustand szónak WuNDT-féle értelmében) würden pas-
sendere Eenennungen sein». 



AZ ÚGYNEVEZETT IGEIDŐK ELMÉLETÉHEZ. 91 

Igetörzsök 
ypacp-

Imperfectumtő 
YPa?~ 

I I . 
Perfectumtő 

Y£YPatp" 

1. 
F in i tum (személyes) alakok 

Praeter i tum 
s-fpatpov 

lypatpó^v 

c) (Futurum) 
(Ypáitü) 

(ypáiopLoa) 

2. 
Nomina verbalia 

A) s; c; D) 4) B; 
Indicat. Imper . Con j . Optat. Infinit. Partic. 

a) (achron.) Ypacps Ypacpw ypatpotp-t -ypaítpsiv "fpOC^lüV 

Ypaow ypácpou ypácpwaw; voaootfArjv ypátpea^a1. vpaiyófj-Evoí-

Ypa-fojjiat 

Ige tö rzsök 
ypacp-

Imperfectumtő 
Tpa<p-

I I . 
Perfectumtő 

T£Tpacp-

1. 
F ini tum alakok Nomina verbalia 

A) B) 9 ^ 4) B) 
Indic. Imper . Conj. Opt. Inf. Partic. 

a) (achron.) • Y ^ T P 0 1 ? 6 YSYpa<pw Y£Ypa<pcHfu Y£YPa?£vai YE^paotó; 
Ysypa îa yífpaio ytypa^Sac y£Ypap.jj.Évoí 

y£Ypaau.ai 

bj Praeteri tum 
EfE^pácpElV 
EyE-fpap.jj.75v 

c,) (Futurum) 
(yí^potóojj-at) 

11. Határozott idői jelentése tehát, éppúgy, mint az imper-
fectumtőnek, a perfectumtönek is csak akkor lehet, ha az időt 
kifejező külön jel járul hozzá. Ilyen jel volt már az ősidőkben 
a múlt idő számára az ú. n. augmentum, s ezzel kapcsolatban 
a módosult személyjelek, pl. t ő : ysypacp-, praeteritum perfecti; 
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i-YSYpácp-stv; tő : ősőcox-, praeteritum perfecti: s-8sSa>x-stv. (A fu
turum HoMERosnál még igen ritka, s egyáltalában másodlagos 
fejlemény.) Ezek az alakok tehát múlt állapotot fejeznek ki, 
azonban szintén úgy, hogy egyúttal az állapotot előidéző törté
nést is jelzik. Az összes többi alakok, tehát az indicativus má
sik, nem múlt (achronisticus) alakja, melyet rendesen csak 
«perfectum »-nak neveznek a nyelvtanok, továbbá az imperativus, 
a conjunctivus. az optativus, és az igenevek semmi időviszonyt 
sem fejeznek ki. 

Az indicativus nem múlt alakjáról utoljára szólok. A mi az 
igeneveket illeti, ezek mindig okvetetlenül egy másik, akár múlt, 
a,kár jövő, akár aehronistikus főtörtónéssel kapcsolatban valami 
melléktörténést fejeznek ki, melyben az időbeli jelentés (a be
szélő álláspontjához mért időviszony) teljesen közömbös. Mivel 
pedig perfectumok, jelentik a másik, (fő)történéshez mérten az 
annak történésekor meglévőnek képzelt állapotot, mely nemcsak 
a főtörténés időpontjában meglévő, hanem többnyire azután is 
maradandó, s esetleg már előtte is meglehetett. Az imperativus, 
a conjunctivus és az optativus független, főmondatos használat
ban, azaz mint főtörténések, ezeknek a módoknak alapértelme 
szerint sohasem jelenthetnek mást, mint jövő állapotot, s éppen 
ezért HoMERosban nem is fordulhatnak elő máshol, csak a sze
replő személyek beszédeiben. A conjunctivus és az optativus 
mellékmondatban, mint melléktörténések éppen olyan kevéssé 
lehetnek idői vonatkozásúak, mint az igenevek, hanem ilyenkor 
a főtörténés mellett meglévőnek, s esetleg később is maradandó
nak képzelt állapotot jelölik. Ha a főtörténés nem múlt idejű, 
akkor persze a perfectum-alakos melléktörténéseket jövő vonat-
kozásúaknak érezzük, de a perfectumok ez esetben is csak a 
főtörténéssel együtt meglévőnek vagy azután is maradandónak 
képzelt állapotot jelölik. Sem az igenevek, sem a conjunctivus és 
uz optativus nem, jelentenek tehát sohasem ú. n. eló'idejü történést. 
mint a latin perfectumalakok vagy néha a görög aoristosok. 

Ismeretes sajátsága a görög mondatkötésnek, hogy múlt-
idejű verbum regenstől függő mellékmondatokban többnyire nem 
conjunctivusban, hanem optativusban mondja a melléktörténést. 
Ezzel a jelenséggel s általában a történések egymásraviszonyi-
tásával az aoristosról szólva lesz majd alkalmunk részletesebben 
foglalkozni, mert a perfectum alakok ilyen használatára egész 
HoMERosban csak két példa van, s az is kétséges.14) Már maga 

u) A két hely, melyeknek olvasása azonban nem egészen bizonyos 
(variánsok: (íepX^xei, xzfsúyn) a következő. VII I . 270: ir.it. áp' xtv' ó'iaTEÚaa; 
h wxi\(>i p e (5 X rj •/. o t, . . . . auxi? íwv . . . . őúa/.sv E?Í Al'avta = «ka valakit, rá
nyilazva, meglőtt ( e l t a l á l t ) a tömegben, ismét oda-odabújt Aias mögéx. 
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az a tény, hogy ez a viszonyítás az aoristosban és imperfectuni-
ban is megvan, mutatja, hogy a jelenségnek semmi köze sincs 
az actiótövekhez, hanem hogy tisztán modalis természetű. Óva
kodjunk tehát attól, hogy az efféle optativusokat akár «előidejű-
séget» akár éppenséggel «múlt időt» jelölőknek értsük. 

12. Szándékosan hagytam utoljára az indicativus másik, 
nem múlt alakjának functióját, azét, melyet a hagyományos nyelv
tan ez esetben (véletlenül) helyesen, csupán a «perfectum» mű
szóval nevezett meg. Alig van igealak, melyről olyan szétágazó 
magyarázatokat olvasnánk, mint éppen erről az alakról. Érteke
zésem második részében a hibás magyarázatok okait is kutatom. 
Itt megelégszem az előttem helyesnek látszó magyarázat elő
adásával. 

Legfontosabb tudnivaló erre az alakra nézve, mint már 
fennebb (1. a 12. jegyzetet) is jeleztem, magyar emberre nézve 
éppen az. hogy nem múlt. Pontosabban szólva: időt nem jelöl, 
achronistikus. Befejezett történést, azaz: kész állapotot, hely
zetet jelent, mint a többi perfectum-alak; de mivel nem múlt, 
mivel a múltra külön alak van (az ú. n. plusquamperfectum, 
helyesen: perfecti pröeteritum), s mivel indicativus, a beszélő 
(nem a beszélés!) időbeli álláspontja szerint meglévő, tényleges 
állapotot konstatál (nem leír!) úgy, hogy a meglévő állapotot elő
idézett történést is erősen kiemeli. Ha időbeli vonatkozásait keres
sük — a mi,/mint minden más achronistikus görög alakra, rá 
vonatkozólag is közömbös és mellékes dolog — a meglévőnek 
konstatált állapot természetesen nem lehet más, mint a beszélőre 
nézve jelen pillanatban is fennállónak, esetleg a jövőben is tovább 
tartónak képzelt állapot — mert hiszen külömben a konstatá-
lásnak nem volna értelme. Az állapotot előidéző és szintén ki
emelt történés pedig természetesen okvetetlenül a múltba tarto
zik, mégpedig a múlt akármelyik időpontjába a világ teremtésétől 
kezdve a beszélőre nézve «jelen» pillanatig. TS#VY]%S alakkal 
konstatálhatom, hogy valaki a jelen pillanatban halott, akár 
éppen a jelent megelőző múlt pillanatban halt meg, akár ezer 

A másik hely (XXI. 609.): ouS' apa Toíy' k'xXav . . . . |j.e!va'. . . . . xjft "fvt"',JL£va'-
o; TE TtscpsÚYot, Sí x' eSav' EV ^ESÍW = nem mertek ott maradni és meg
tudni, ki «van megmenekült állapotban» s ki halt meg a háborúban (itt 
a magyar fordítás azonban zavart okozhat; a görögben nincs kérdés). 
Idegen észjárással mind a két példában elözményes történést jelölőnek • 
érthető a perfecti optativus. De nem azért, mer t perfectum. Hiszen per-
fectum helyett mind a két példában imperfectumot is mondha tunk : (3áX-
Xoi—9EÜ701, s a z e l ő z e t e s t ö r t é n é s é r t e l m e ez e s e t b e n i s m e g 
m a r a d , csakhogy persze akkor m á r nem kész állapotról, hanem fejlődő 
történetről lesz szó: 1. = «ha valakire l ö v ö l d ö z ö t t * (eltalálta-é, kér
dés), 2. = «a ki m e n e k ü l t , futásban volt*. 
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esztendővel ezelőtt. Utóbbi esetben Téftvrjxs ex /tXícov éröv, előbbi 
esetben TS -̂V/JXS a mostanit megelőző pillanattól fogva. Az álla
pot maga is fennállhatott már akármennyi idő óta. De mivel 
indicativus, s nem múlt, hanem konstatáló alak, a beszélő csak 
az állapotnak meglétét konstatálja vele,15) tekintet nélkül arra a 
közömbös körülményre, mióta áll fenn az állapot. Tanulságos 
példa erre nézve LYSIAS szónok következő mondata (10, 4.) é£ 
ŐTOO ófisís xateXTjXóftaTe, SÍXOOTÖV STO? TOOTÍ : mióta ti itthon vagy
tok (visszatértetek), ez a huszadik esztendeje. Itt nemcsak a tör
ténés múlt, de az állapot is 20 éve áll fenn: a fődolog azon
ban, hogy most (t. i. a beszélő szempontjából: most) is fennáll. 

13. Hogy tehát az összes perfectum alakok, a prseteritum 
(és később kifejlődött futurum) kivételével, nem jelentenek időt, 
azaz hogy a külön időjellel el nem látott perfectumtő maga 
teljességgel achronistikus, azt talán nem nehéz átlátni. Mi volt 
az oka mégis, hogy a rájuk vonatkozó elmélet annyira össze
bonyolódhatott, később fogjuk megérteni. Azonban, hogy a ho-
merosi alakok következő magyarázatait megérthessük, arra a 
nehézségre, mely kiváltképpen a magyar embert érdekli, már 
most is nyomatékosan rá akarok mutatni. 

Ezt a nehézséget egyrészt már maguknak a befejezett tör-
ténésü görög alakoknak sajátságos értelme okozza, mely a bennük 
lévő érzéki (konkrét) elem miatt még a magyar igealakok okozta 
bonyodalom nélkül is nehezen érthető, s még sokkal nehezeb
ben fordítható. Egyelőre a magyar alakokat tekintetbe sem véve, 
csak erről a nehézségről szándékozom bővebben szólani. 

A görög perfectum állapotot jelöl, de, mint több ízben 
említettem, az állapotot létrehozott történés erős kiemelésével (1. 
kül. a 9. pontot). A mit mi, mint meglévőt, így konstatálunk: 
«itt fák vannak», ezt a görög így konstatálta: «itt fák nőttek 
(itscpóxaoiv)»; vagy ezt: «ez az ember áH» így: «megállt (sanr]xs)». 
A görög gondolkodás, és vele a kitétel praegnánsabb, mint a 
magyar. 

Legkülönösebb esetei ennek a sajátságos, nyomós kifejezés
módnak a következők. 

A lelkiállapotot jelölő görög igéknél is nemcsak az illető 
állandó gondolat vagy érzés érdekelte a görög lelket, hanem az 
a folyamat is, mely az illető gondolatot, érzelmet előidézte. Ezt: 

féltek, gyakran így fejezi ki: sSeíSioav — meg voltak ijedve, fé
lelemmel voltak eltelve; ezt: bíznak, így: 7rs7ioí^aaív = bizalom-

15) Nem szabad tehát a következő két értelemben használni: 1. Múlt 
t ö r t é n é s elbeszélésére: erre az aoristos és az imperfectum prseterituma 
való; 2. Múlt á l l a p o t leírására vagy elbeszélésére: erre meg a neki 
megfelelő (perfectum) proeteritum való. 
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mai vannak valaki iránt, vagy még pontosabban: a bizalom 
felébredt bennük, és megvan; ezt: emlékezni fogok, így: {JLS[IVTJ-
oo|JLai = emlékemben fogom tartani, pontosabban : megemlékezett 
leszek, az emlék feltámadt lesz, vagy (budapesti magyarsággal) 
«fel lesz támadva»; ezt: örvendezik, így: féyy] frs = megörült (t. i. 
most), örömben van stb. 

Talán még ennél is különösebb azonban némely mozgást 
jelentő ige perfectumos használata. Ezt: a szikla égnek mered, 
HOMEBOS így konstatálja: «felfutott a szikla (ávaSéSpojis)* = ég
nek szökkent, s olyan állapotban maradt. Ezt: röpdösnek így: 
felröppent állapotban vannak, vagy repülésben vannak (TtsiroTf)-
atai). Ezt : lépdel, vagy lép, inkább a hősök, istenek járásának 
hatalmas hatására való tekintettel, de egyúttal a történés ki
emelésével így: pápTjxs. Botívwv imperf. participium = a ki lépe
get; $á$ aoristos = a ki «kilép» (elindul) vagy «ellép» (eltávo
zik); PSPYJXÍÍX; perf. = a ki hatalmasan, nagyokat lép («lépett» 
állapotban van, a kiről «el lehet mondani», hogy: «ez aztán 
lépés!*)). De még a mozgást jelentő igék közt is legfeltűnőbb az 
ütést, lövést, találást jelentők perfectuma; mintha a görög a 
történés mellett ezeknél inkább a cselekvés hatására gondolna. 
DX'/joaíov imperf. = ütögető, ütni akaró ; TrXVĵ â  aoristos = a ki 
ráüt, a ki megüti; KBitkrfláic, perf. = a ki rákoppint úgy, hogy 
eltalálta, s az illetőn «rajta van az ütés, az övé». vE[3aXXs = 
lövöldözött; s(3aXe = meglőtte ; £ps(3XrjXei = eltalálta, úgyhogy 
«rajta volt», megérezhette! KÓTCXWV = ütögető; xsxoná); = rásu
hintó, «a ki ad valakinek egyet,» a mi aztán «az övé». 

A hallással kapcsolatos értelmű igéket is a görög nyelv 
bizonyos körülmények közt azért szereti perfectumban mon
dani, mert a hangadás processusával együtt a már elhangzott 
hang hatására gondol. KSXXTJYW?, ^s^uxtí)?, xsipiYwc, XsXaxoía s 
más efféle igék még az igeneves alakban is perfectumképzésűek. 
Érdekesen magyarázza az efféle kitételeknek alapjául szolgáló 
lelkifolyamatot ez az ismeretes homerosi közhely: őoaov TS Té-j-iovs 
PoYjoa?. réftóvs már magában sem azt jelenti, hogy «kiált», ha
nem inkább ilyenfélét: elkiáltja magát, elszól, vagy átszól vala
hová; a (tor]aa<; még egyszer ráutal az elhangzott hang hatását 
megelőző történésre, mintha magyarul körülbelül ezt mondanám : 
«a mennyire elhallatszik a kiáltása annak, a ki elkiáltotta ma
gát ». (Megmagyarázza az efféle kitételek psychicumát az a home
rosi hely is, mikor Agamemnon álmában isteni szózatot hallván 
felébred, s ((visszhangzott körülte (körülömlötte őt) az isteni 
szózat,» (cö-sÍTj juv a\L^éypz, ö[i/pfj», mint mi mondanók: «csengett 
a fülében a hallott szó». Az egész helyet értem, nem sypzo 
alakot, mert ez aoristos.) 

Látjuk, hogy az ilyen és más efféle alakokban nyilvánuló 
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gondolkodást nemcsak egy megfelelő igealakkal, hanem még 
körülírással is bajos sokszor feltüntetni, s ha pedánsan lefordí
tanék őket, a fordítás, mint műfordítás nem volna használható, 
éppen azért, mert az a gondolkodás, mely e görög alakoknak 
életet adott, idegenszerű a magyar fordító számára. A legnagyobb 
hiba volna azonban az ilyen alakokra ráfogni, hogy imperfectum 
értelműek. Lehet, hogy más nyelv perfectumával nem fordítha
tók, de azért semmivel sem kevésbbé perfectumok, s mint olya
nok, perfectum-értelműek valamennyien, föltéve, hogy nem más 
nyelvnek, hanem a görög nyelvnek alapján magyarázzuk őket. 
Efféle elnevezésekben tehát újabb logikai hiba van, melyet a 
rossz terminusok használata (pl. ha imperfectum értelem helyett, 
mint a hagyományos nyelvtanok teszik, ráadásul «prűesens» ér
telemről — «Prsesensbedeutung» — beszélünk) a dolgok teljes 
összebonyolításáig, s a rendszer teljes tönkretételéig fokozhat. 

14. A magyarázat és fordítás második nehézsége, mint 
említettem, a magyar igealakok használatával függ össze. A ma
gyar igealakokról értekezésem első szakaszának harmadik részé
ben külön is szándékozom szólani; azonban már itt is szüksé
gem van a legfőbb tudnivalók ismeretére. Másképp tehát nem 
járhatok el, mint hogy egyetmást már itt előlegezek, a mire ott 
aztán csak hivatkoznom kell. 

(-Befejezett történésü» (vagy az eddig divatosabb elneve
zéssel: «befejezett cselekvésük) alakjaink tudvalévőleg a magyai-
nyelvben is vannak. Sőt úgy látszik, egy tekintetben szerencsé
sebbek vagyunk, mint pl. a francziák vagy a németek. Míg 
ugyanis az ő nyelvükben csupáncsak igenóvvel összetett alakok
kal fejezhetők ki az összes személyes alakok, addig a magyar 
legalább az indicativust egyszerű alakkal is mondhatja: yéfpaya, 
j 'ai écrit, ich habé geschrieben, irtam; Yéfparcrat, il est écrit, 
es ist geschrieben (erre még a latinban sincs egyszerű alak: 
scriptum est) Íratott. Ha már most a görög befejezett történésű 
alakoknak functio tekintetében is teljesen megfelelnének a ma
gyar alakok: a fordításkor igen könnyű helyzetben volnánk. Azon
ban nem úgy áll a dolog. 

Először is, mint már tudjuk, a görög perfectum értelme 
az «irtam» és «Íratott» alakokkal nincs kifejezve. Ez a magyar 
befejezett történésű igealak magában véve nem elég az állapot
jelző értelem megéreztetésére. A magyarban legfölebb úgy köze
líthetjük meg a görög alak értelmét, ha az igét perfectiv-termi-
nativ jelentésű igekötővel látjuk el. E szerint tehát YÉYpacpa = 
wegírtam (a francziában sem mindig így fordítják: j 'a i écrit, 
hanem így: j 'ai fini d'écrire L. EIEMANN-GOELZEE, Syntaxe, 
251. 1.), YSYparctat — m^/íratott. De az activumban sokszor még 
terminativ igekötős igével sem tudjuk éreztetni az állapotjelzést. 
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Nevezetesen : éppen azért, mert az activum számára nincs körül
írt alakunk (mint a németnek vagy francziának), nehezünkre 
esik az á t h a t ó é r t e l m ű (tárgyas) görög perfectumok fordí
tása, melyeket mikor a franczia és a német a maga összetett 
perfectumával fordít, a történés-létrehozta állapotot l e g a l á b b 
a t á r g y o n é r e z t e t i , réfpacpa = ich habé geschrieben, (la 
lettre que) fai é c r i t e : a német és franczia fai ós ich habé 
segédigék értelme miatt e kitételekben a perfecti participiumok 
a tárgyra vonatkoznak (mit a franczia a legutóbbi időkig az 
egyeztetéssel is jelzett) s így a történés-létrehozta állapot jelzé
sére, l e g a l á b b a t á r g y o n , alkalmasak. A magyarban nem 
mondhatjuk ezt: a levél, melyet «megírva bírok», s általában 
csak ilyenféle körülírással tudjuk kifejezni az állapotot: fé*(po.yci. 
— megírtam, ú g y h o g y meg van írva, ú g y h o g y megvan 
az írás; izézkftfa = megütöttem, ú g y h o g y meg van ütve, 
rajta van az ütés; ezek a körülírások azonban természetesen 
fordításra nem alkalmasak. 

Másodszor pedig — és ez az új nehézség, melynek meg
fontolására most hívom fel először olvasóim figyelmét —: a 
megírtam és megiratott terminativ történésű magyar perfectumo-
kat is, de még sokkal inkább az írtam és Íratott alakokat, nem
csak a perfectum achronistikus alakjának érthetjük, hanem 
elbeszélő múlt alakoknak is. Ez esetben megírtam nem: fé^pa^a, 
hanem: Sfpa$a görög alaknak, írtam pedig, melynek tövét cur-
siv-durativnak érezzük, egyenesen Ifpacpov görög imperfectum 
alaknak felel meg. Az írtam és Íratott igekötőtlen alak nem is 
érthető másképp, mint így; a megírtam és megiratott érthető 
achronistikus állapotjelzőnek is, de csak az igazi, tősgyökeres 
magyar érti így, a nagy többség okvetetlenül történést-elbeszélő-
nek érzi,16) a mint hogy csakugyan többnyire az is. A passivum-
ban kedvezőbb a helyzet, mert ezek az alakok -va -ve képzős 
igenévvel (passiv értelemben) körülírhatók, úgyhogy az ál-

16) Er re a kérdésre : «Hol van a gazda?» a legtöbb terézvárosi em
ber ilyenformán hajlandó válaszolni: «el v a n u t a z v á n , mer t az (leiuta
zott* terminativ perfectumból nem érzi k i a meglévő állapotot konstatáló 
értelmet, hanem csak történést elbeszélőnek használja. A -va, -re-képzős 
igenévvel való körülírások ezért vannak annyira elhatalmasodóban. A pas-
sivum elkerülésére mindig szívesen használta őket a magyar nyelv (meg
iratott = meg van írva), s most aztán már az activ állapotjelző perfec-
tumot is kiszorítják a használatból. Az i g e k ö t ő t l e n , cursiv-durativ ér
te lmű állapotjelzőt meg viszont hajlandó a budapesti magyar (persze 
német kaptafára) perfectum értelemben használni . ((Alapítva 1858» (Czóg-
felirat). «Zárva» (Villanyos-kocsi ajtón). «Elégedve van a fiammal tanár 
ú r?» (Aggódó szülő kérdése). «Házasodva» (Képes levelezőlap felirata). 
«Értve?» (Verstanden? Vöröshegyi Dávid kedvelt kitétele). Pedig ez a 
hiba meg éppen ellentétes az előbbivel. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVII. 7 
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lapot konstatálására alkalmasakká válnak. Ehelye t t : megíratott, 
ezt mondhatom: meg van írva.1,7) Ez a körülírás annál kényel
mesebb, mert vele a görög passivum perfectumnak mind a há
rom indicativusa visszaadható; yéfpaizmi: meg van írva, syé-
YpaTito = meg volt írva, ysypá^srai meg lesz írva.18) 

Fordítani (és magyarázni is) e szerint az activum indica-
tivus alakjait legnehezebb. Nehéz a yá^pacps alakot, mert a neki 
megfelelő magyar alakot elbeszélő múltnak érthetjük. Nehéz az 
éYSYpácpst praeteritum alakot is, mert az összetett írtam vala vagy 
írtam volt19) alakok a fennebb mondottak értelmében egyáltalá
ban nem alkalmasak a múlt állapot kifejezésére, de meg kü-
lömben is szokatlanok a mai irodalmi nyelvben.20) Ugyanilyen 

17) Sőt ez esetben k i v é t e l k é p még ezt i s : «irva van», vagy «irva 
vagyon*, mert véletlenül ezt a frázist a régi bibliafordításokból mindenki 
ismeri . I lyen ez i s : «adva van» (ős'áoxat), mert ezt meg a tudományos 
nyelv tette érthetővé. De ezt: nézve van, ütve van, bántva van, m é g 
p a s s i v é r t e l e m b e n s e m mondhatjuk igekötőtlenül. Annál kevésbbé 
mondhatni persze efféléket: házasodva van, elégedve van. 

18) Félreértés kikerülése végett azonban megjegyzem, hogy a ma
gyarban ezt a futurum alakot szerintem is csak mint igazi j ö v ő á l l a 
p o t r a vonatkozó határozott alanyos kitételt szabad használni, s a világért 
sem (ismét német kaptafára) a z á l t a l á n o s a l a n y n a k kifejezésére. 
Kis diák-koromból emlékszem budavárbeli tanulótársaim ilyenforma fenye
getésére: «fel leszel mondva!* Er re a szerkezetre nem az állapotjelzés 
kifejezésének szüksége, banem az általános alanyé adott okot. A multat 
sem szabad úgy felfogni, mintha a «meg volt irva (a levél)» kitétel egy
értelmű volna az általános alany kifejezésére való förtelmes budapesti, 
sőt, sajnos, immár s z e g e d i (!) kitétellel («meg lett irva neki, meg lett 
mondva, stb.»). 

19) Az alakok alkotása módja is kizárja az állapotjelző értelmet. 
Erről részletesebben a harmadik részben szólok. 

2 0 ) A görög perfectum a maga erős állapotjelző értelmével igen kö
zel jár a névszói értelemhez. Még az alakok alkotása is erre mutat . (V. ö. 
pl. egyrészt trcpe^a—xpo^, Xélouza.—\oin6<; alakokat, másrészt , hogy magá
ban a régi görög nyelvben is helyettesíthetők bizonyos egyszerű alakok 
participiumos összetett alakokkal, különösen a praeteritum alakjai, meg a 
conjunctivuséi és az optativuséi. A passivumban tudvalévőleg nincs is 
egyszerű conj. és opt. alak, de az activumban is előfordul az összetett. 
P l . 1. T H Ü K Y D . I . 6 7 . XCtTSpótoV TtüV 'A,&7)VatU>V, ÍXI OTTOVoá? "C£ X E X Ü X I J T E S E ? E V 
xat áőixoísv xíjv íleXoKávvrjoov). Azért a fordításban néha nem csupán ige
neves, hanem igazi névszós frázissal közelíthetjük meg némileg a görög 
perfectum állapotjelző értelmét. KEXOXWOETCU e szerint n e m : haragudni fog, 
hanem: haragban, méregben lesz; [j.sp.aws: a ki vágyban, sóvárgásban van; 
y.txoTr(tt>í a ki ha ragra gyuladt; xmXtflás: a ki csapást mért valakire; 8e-
Sooxcóc: a ki tekintetet vetett valakire; ^etpuy^vo;: a ki ment valamitől ; 
E-jpílyopSs: legyetek éberek, v. ébren; oopa srejco&jjt: hogy bizalommal légy; 
»t xé"v tot TOÍ [J.E[J.Í1X/) : ha gondodra van ilyesmi, stb. stb. De persze, így a 
görög perfectumban kiemelt történés megjelölése vész el. Sokszor nem 
marad egyéb hátra , mint hogy egy igealakkal fordítsuk a perfectumot. 
Hogy azonban az állapotjelző értelmet némileg érezhetővé tegyük, ügyel-
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oka van annak is, hogy a magyar activ perfectum felszólító és 
feltételes összetett alakjait (írtam legyen, írtam volna) nem hasz
nálhatjuk a görög perfectum modusainak fordítására.21) 

Éppen azért, mivel a görög és magyar alakfunctiók annyira 
külömbözők, jónak láttam összeállítani a HoMEBosban gyakrab
ban előforduló perfectumalakokat lehetőleg pontos fordításukkal 
együtt. A megfelelő magyar alakok megállapításában csak a hű
séget tartottam szemem előtt: műfordítást adni nem lehetett 
czélom, mert akkor éppen a két nyelv gondolkodásában lévő 
külömbséget kellett volna feltüntetnem, ezzel pedig nem értem 
volna el főczélomat: a görög alakok megértetését. A római számú 
példák az Iliasból, az arabs számúak az Odysseiából vannak ki
szemelve. 

Perfectum alakok Homerosból. 
A) Semminemű időt sem jelölő alakok. 
15. Participiumok. 
Mind egyformán a főtörténéssel együtt meglévő (egyidejű) 

állapotot jelentik, de az állapotot létrehozó történés erős kieme
lésével. Ennek (a történésnek) ideje közömbös. 

jünk ilyenkor arra, hogy lehetőleg denominalis (névszóból képzett) igé
ket használjunk. Pl. xexXríax]: neveztetel; xs^oXáxrexai: mérgelődni fog; tf-
TXT)-/.£ : merészeli ; Jjcottövassv: elhaláloztak stb. 

21) Az állapotjelző értelmet a magyarban csak egyszerű (nem össze
tett) perfectumából érezzük k i a terminativ igekötőkkel összetett igéknek; 
a z i g e k ö t ő m a g á b a n n e m e l é g a z á l l a p o t j e l z é s k i f e j e z é 
s é r e . Mivel pedig a magyarban nincs infinitivusa a befejezett történés
nek, a görög infinitivus perfecti fordításában körül írásra van szükség 
még olyankor is , h a az infinitivus a magyarban is igenévvel fordítható. 
Pl. HEROD. I. 3 1 : StsŐelJE ö° iv loüratat ó $£o%, tí>s ajxetvov el?) ávSpcórcto xsSvávai 
\m\\m íj £á>eiv, fordítsd: « h a l v a l e n n i * (nem: «meghalni»). Ugyanezért 
nagyon bajos a görög perfectum módjainak, az imperativusnak, conjunc-
tivusnak, optat ivusnak fordítása is . Mindezek fordítására a magyarban 
csak igenévvel összetett alakjaink vannak, s ezek közül a f e l s z ó l í t ó 
alakot (írva legyen v. í rot t legyen) activum értelemben úgyszólván egy
általában nem, passivumban pedig nem szívesen és csak nagy r i tkán 
használjuk. A magyar f e l t é t e l e s m ó d befejezett történésű összetett 
alakjai közül az, a melyet a nyelvtani kézikönyvek rendszerint közölnek 
(irtam volna), rendszerint nem jelent állapotot, s így a görög perfectum 
pontos fordítására e g y á l t a l á b a n n e m h a s z n á l h a t ó (1. a példákat. 
Ou xsv ;xE(Avf;[Ar)v nem = a melyre emlékeztem volna, hanem = a melyre 
«emlékezett» lennék), az állapotjelzős összetételek (irva vagyok, leszek, 
volnék, lennék) pedig először passiv értelműek, másodszor szokatlanok, 
s a hasonló formájú (de persze más okból eredő) germanismusok miat t 
(1. 18. jegyz.) veszedelmesek is. A föltételes alakban az igekötő sem 
mindig érezteti ki a meglévő vagy jövő á l l a p o t o t (1. fenn ezt a pél
dát : ou [ÍEV X' ÓÍXXTJ -pjvrj . . . . ávSpb; atpsaiair, = nem állt volna meg ilyen 
távol az urától), vagy legalább igen jó magyar nyelvérzék kell a kiérzé-
séhez, úgyhogy e szerint a görög alak pontos megértetése czéljából körül
írásokra szorulunk. L. a 20. és 27. jegyzeteket. 
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I. Passivumok. Könnyen fordíthatók. XVIII. 180. ^a/oj).-
ji£vo<; = elrútítva; X. 2. ősS[i//][iévo<; = leigázva. 

II. Benhatólag fordíthatók (gyakran deponensek). A fordítás 
gyakran igen nehéz, csak körülíró mondattal lehetséges. 1. XIX. 
80. éataÓTo? = a ki felállt (és áll); 1. 289. Tŝ VTjöJtoc (áxoóoij]?) — 
megholtáról, elhalálozásáról, haláláról; XVI. 409. XŜ TJVÓTOC = 
szájatátottan. Egy példát HERODOTosból (VII. 218.) is közlök, 
melyben az egyidejű állapot és egyidejű történés szembeállítása 
igen tanulságos: l'̂ aftov ős oüSs ávapepYjxótas. ávapaívovcs? yáp 
eXávö-avov — így vették észre, hogy már fenn vannak; mert fel
menetel közben elkerülték a figyelmüket. 2. Hangadást jelentők. 
XI. 275. YŜ CDVÍÓ? = elszólva, átszólva, hangját v. szavát hallatva; 
XSXXYJYW? (sokszor) = kiáltást, rikoltást stb. hallatva; XVIII. 580. 
{JLSJJLDXÓ)!; : bőgés közt; X. 362. {Jiefv̂ xa)? = elnyekkentve magát, 
nyekegés közt; II. 314. tttpcf&tac (a csipogást hallató verébfió-
kákról); 12. 85. XsXaxuía (az ugatást hallató, folytonos ugatásban 
lévő Skylláról). 3. Lelkiállapotot jelentők. IV. 465. XsXirjfiivoí; = 
mohó vágyban ; II. 818. \LS\ÍMÓZS<Z = harczi vágyban, nekikeseredve; 
VII. 312. xe^apifjóta = örömben. 

III. Áthatóan fordítandók. (Ezek a legnehezebben érthetők 
és fordíthatók) 10. 283. icsnkyflma, — ütést mérve rájuk, rájuk-
pecczentve; XIII. 60. XSXOTTWS = csapást mérve rájuk; XIII. 393. 
8e§pay(iivo<;, belemarkolva, markával megragadva; 19, 446. 8e-
dopKÚc; (*öp) s= «tüzet tekintve»= tüz tekintet vetve; XVII. 542. 
sSirjSax; = a bikát «felfalt» oroszlánról; XXII. 94. (3s(3p(öxcí><; = a 
mérges füveket «falt» kígyóról, mely borzasztó «pillantást vet» 
(Séőopxsv, szintén perfectum) üldözőjére; 9, 455. rcsrpoy(j.évoc = a 
ki ment valamitől, pontosabban: a ki mentté vált vmtől, men
ten; XV. 730. §SÖOXY]|IÍVO<; = «a ki valakinek elfogadására, meg-
várására szánta el magát», lesben (állva); 17, 555. 7rs7raí>oFa = 
a ki valamit átszenvedt állapotban van. 

16. Infinitivusok. 
A főtörténéssel egyidejű s tovább is maradandó állapotot 

jelentik a történés erős kiemelésével. A történés ideje közömbös. 
I. Passivumok. XVI. 60. Ttpozszóyd-an sáaojjisv = hagyjuk meg

történtnek (úgy sem változtathatunk rajta). A történés előidejű, 
de az állapot együtt meglévő és maradandó. 14, 331. w{ioos 
vija xaTeipúa&ai = megesküdött, hogy a hajó le van húzva (a 
tengerre). 

II. Benhatólag fordíthatók. 6, 227. STTTJV ^[Asas IXjq) a^pty-
&ai = mikor hiszed, hogy megérkezettek vagyunk = hogy meg
érkeztünk. (IXflrg és &yZyd-a.i egyidejű); X. 67. zyprifopd-ai ávw^íh 
= buzdítsd, hogy felébredt (éber) állapotban legyenek = hogy 
ébren maradjanak (egyidejű, maradandó állapot). VIII. 223. ys-
Ywvéfisv á|jLcpoTécpö)oe = (Odysseus hajója a tábor közepén volt, 
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hogy onnan mindkét irányba «elszólhasson" = elhallatsszék a 
szava. 

17. Imperativusok. Sok fejtörést okoztak a régi grammati
kusoknak, mert múltra vonatkozót nyilván nem lehet parancsolni. 
Lélektani magyarázatukat 1. a 10. pontban. Csak mint főtörté-
nések (fömondatban) fordulhatnak elő. 

I. Passivumok. 12) 50. áv-/]<píhú = legyen(ek) odakötve ; XII. 
273. Tsxpá^co — senki se legyen «visszafordult)) állapotban. (Majd
nem fordíthatatlan.) 

II. Benhatólag fordíthatók: VII. 371. kypíflopüz = legyetek 
{maradjatok) ébren ; XXII. 365. té^vaík — légy halva, meghalsz! 
22, 489. \ri] scrcath == ne légy itt «álló helyzetben» ne maradj 
állva; 18. 63. (x-íj SeíSiíh = ne légy félelemben (félelemmel el
telt állapotban) ne félj tovább; I. 586. TSTXaíh = légy béketűrés
sel; IV. 304. ^s^áitö = legyen kedve, mersze; 3, 313. pq aXá-
Irqao = ne «légy bolyongásban», ne bolyongj tovább. 

III. Átható értelműek. (Pontosan sehogysem fordíthatók.) 
XI. 189. avoty&w = adjon parancsot a népnek; V. 228. Ssős£o 
«te légy az, a ki fogadására elszántad magad (vö. I. 228. TSTXT)-
*&<;),= te légy a fogadója, ellenfele». A perfectumalakból kiérez-
hető nyomósságot legczélszerűbb az ilyen esetekben (az állapot
jelző, pedáns fordítás mellőzésével) más, nyomósabb értelmű 
magyar igékkel fordítani, lehetőleg denominalisokkal, ha vannak 
olyanok. Pl. avíó^ftw = paarancsoljon rá, 8éSs£o == szállj vele 
szembe {xéxhtma& — merészelsz). De azért nem szabad azt állítani, 
hogy az efféle perfectumoknak «Praesensbedeutung»-juk (értsd: 
imperfectum értelmük) van, 1. a 13. pont végét. 

18. Conjunctivusok. 
A) Fömondatos, nem függő használatban. Ilyenkor nagyon 

feltűnő az állapot maradandósága a jövő felé. 14, 168. áXXa 
jj.e'tivá>[isí)'a = «másra legyünk emlékezettek*) == másra legyen 
gondunk. 

B) Mellékmondatos függő használatban. Egyidejűség itt is 
a jelennel, rákövetkezés a jövővel egyértelmű, ha nem elbeszélő 
főige mellett állanak. 1. Időhatározó mondatokban: IV. 164. 

^Eoaeiou Yĵ ap, őt' áv TCOT' OXWXYJ "IXio? = «Lesz majd nap, mikor 
majd elveszett (veszve) lesz I.» IX. 610. sloóxe.. . JJ/U cpíXa foó-
vata öpwp-fl = «míg térdeim mozgásban lesznek»; 5. 361. 8tpp' 
av . . . Soópata EV áp^oví^otv apTjp-fl = míg szálfáim kapcsaikban 
((összeillesztettek)) (együtt) maradnak. 2. Czélhatározó mondatok
ban : I. 524. &ppa ízBTioíd^c, = hogy «bennem hitt» légy (hogy 
bizalommal légy irántam) vö. 10, 335.; III. 353. ocppa ZLQ sppt-
Xflat s= hogy valaki «elborzadott)) légyen (borzadásban legyen). 
3. Feltételes mondatban, IX. 359. o^sat, aí xév tot za tjiê ifjX̂  = 
xia ugyan gondodra van (v. lesz) ilyesmi. Az eddigi példák mind 
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a szereplő személyek beszédeiben fordulnak elő, s kétségtelenül 
jövő vonatkozásúak. Ilyen még ez is (4, 400.): «r^oz S' 7jéXto<; 
{JLSOOV oopavóv á{icptpsp^xi(]», holott pedig az időhatározó itt néni 
jelöl okvetlenül jövő időt, = mikortájban majd «felhágott lesz». 
Elbeszélésben, de hasonlatban fordul elő, s éppen azért achro-
nistikus a perfectum a következő példákban; IV. 483. afystpoc 
&?, rí p a . . . írscpóxiQ — mint nyárfa, mely felnőtt ( = nőve van; 
meglévőnek képzelt állapot; 1. mindjárt utána: átáp TS ŐCOI . . . : 
rcecpóaaiv). Ilyen ez is (22, 469.): w? ő' OTS xí /Xai . . . ŝpxsc svi-
7rX 6̂wat, tó •9-' sor̂ XTf] stb. = a mely fel van állítva. Értelmileg 
okhatározó, formailag szintén csak jelző mondatban van a perf. 
XYI. 54. s&éX'íjatv á|iipaat, ő TS xpáTsi rcpopepYjxifl = a ki (v. mint
hogy) hatalomban meghaladt (állapotban van), hatalom dolgában 
előbb van v. áll (nem előzményes, hanem meglévő állapot). Ez 
utolsó példa megint párbeszédben fordul elő. 

19. Optativusok. 
A) Fomondatos, nem függő használatban, mint kívánságot 

v. feltevést jelölők, csak jövő vonatkozásúak lehetnek. Nem is 
fordulhatnak máshol elő, csak párbeszédben. 1. Passiv értelmű
ben 18, 288. XSXÖVTO Ss yuía sxáaxoD = bárcsak «fel lennének 
oldva* a tagjaik! 2. Benhatóak XVIII. 98. aotíxa xê -vatYjv = 
bár lennék tüstént halva (v. halott); feltételes főmondatban: IX. 
373. o&S' av s(ioiye rerXanr]... SIQ a>7ra íősaöm == de bezzeg nem 
volna mersze (nem merész-elne) nekem a szemembe tekinteni 
(nem szabad így fordítani: «nem mert volna*, mert a meglévő 
állapot jelölendő); 23, 101. OD jiév x' áXXírj fovify... ávSpög ácps-
0Tat7] = más nő nem «foglalna ilyen messze állást') (nem állana) 
ilyen messze az urától (nem szabad így fordítani: «nem állt 
volna ilyen messze», mert meglévő állapotról van szó; így azon
ban lehetne: «nem állt volna meg ilyen messze», mert igekötő-
sen jó magyar nyelvérzék állapotjelzőnek érezheti az igét, s 
ilyenformán a magyarban is achronistikusnak). 

B) Függő, mellékmondatos használatban. Párbeszédben jövő 
vonatkozásúaknak érezhetők. IV. 35—36. sl aó^e ...WJJLÖV ps(3pa>-
d-oiQ UpÍ7\Lov . . . TÓTS xsv )(óXov s£axéaaio = ha t e . . . nyersen meg-
ehetned (/Ö/falhatnád, úgyhogy «benned volna») Priamost, akkor 
tán megenyhíthetnéd a haragodat. (Nem szabad így fordítani: 
«ha megetted volna*.) Ilyen ez is (XXIV. 745.): oh xév aiet [JLS-
(jivií](i7]v = a melyről örökké «emlékező lennék» (a melyet emlékem
ben . tartanék), világosan jövőre vonatkozik; nem szabad így 
fordítani: ^emlékeztem volna*). A két utolsó hely is párbeszéd
ből való. Nem párbeszédben, hanem elbeszélésben csak kétszer 
fordul elő HoMERosnál a perf. optativusa, de mind a kétszer 
bizonytalan olvasású az alak (VIII. 270, XXI. 609.); némelyek 
ugyanis praeteritum perfectumokat olvasnak az illető helyeken. 
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Magyarázatukkal már fennebb foglalkoztam, 1. a 14. számú 
jegyzetet. 

Fölösleges megjegyeznem, hogy mikor az alakok jövő, vagy 
jelen vonatkozását kiemeltem, ezt csak azért tettem, hogy valaki 
multaknak ne tartsa őket: az igazság az, hogy az alakok achro-
nistikusok, s hogy az idői jelentés teljesen közömbös, — nincs 
is megjelölve — bennük. 

20. A nem múlt indicativus (az ú. n. perfectum, v. prse-
sens perfectum). 

Meglévőnek képzelt állapotot konstatál. Az állapot mindig 
a beszélő (nem a beszélés) álláspontja szerint «meglévő». (A be
szélő múltba vagy jövőbe is beleképzelheti magát, más egyén
nek múlt tapasztalatait is konstatálhatja, de ez a múlt vagy 
jövő időpontba való átképzelés öntudatlan, s az alak értelmén 
semmit sem változtat.) 

A) Átképzelés (állás-pontcsere) nélkül használt alakok. 
Többnyire párbeszédben vagy olyan leíró részletekben talál

hatók, melyek meglévő (gyakran a természetben vagy emberi 
kéztől alkotott tárgyon tapasztalható) helyzeteket, állapotokat, 
térbeli viszonyokat konstatálnak. Elbeszélésben sohasem fordul
hatnak elő. 

I. Passivumok. 22, 5. zszsksavai = teljesítve van; V. 428. 
SéSototí — adva van; V. 228. pépXYjai = meg vagy lőve; XVI. 26. 
ooraacai = meg van szúrva; V. 728. evcétatat = be van fonva; 
1, 23. SsSaíatai — szét vannak osztva. Csoportosan 1. pl. Alki-
noos még meglévőnek képzelt palotájának (7, 112. és kk.) vagy 
az Olymposnak (6, 41. és kk.) leírásánál és más konstatáló (nem 
elbeszélő) részletekben. 

II. Benhatólag fordíthatók: 1. 9, 273. eDo]Xoofra<;, XV. 90. 
pé^Tjxa? = jöttél, érkeztél (és most itt vagy); 11, 167. áXáXirĵ ai 
= bolyongásban vagyok; 5, 412. áva8s8po(j.s jrétpirj = a szikla ég
nek «felfutott állapotban» van = égnek mered; II. 135. aéaTjrcs 
— rothadt állapotban van; 23, 237. tsTpocps = hozzá van nőve, 
tapadva; II. 290. ûsTTor/jatat = «felrepült állapotban)) (repülőben) 
vannak; VI. 329. áfj,<pt5iSijs -jróXŝ og = lángolásban van; 19, 82. 
xéxaooai — kitűnő vagy; 1, 196. TŜ VY]XSV == halva van, halott; 
4, 62. oo% OLTÍÓXÜAB = nincs veszve (3, 89. ob '{áp ttí Sóvarat oácpa 
stieéjiev, Ó7T7TÓ&' ÖXCÖXSV = hol van elveszett állapotban ? — nem 
pedig: mikor? A hiányos alak nem OTKÓZS, hanem ómcóíh ad-
verbiumnak olvasandó!); XV. 128. Stscpftopa? — véged van; XIX. 
122. -yéfovs = lett = van; 9. 118. fsfáaat = termettek = vannak; 
XXII. 118. xéxso&s = magába zárva tart; V. 811. foia SéSoxsv = 
((belebújt*) a tagjaidba = bennök van; VI. 262. xé%{i7]xa<; = fá
radt vagy; I. 235. ITTSCSTJ XéXowcev = ott hagyta = nincs a tör
zsökén; 15, 334. (3sPpí&aat.v — terhelve vannak, terhesek; 5. 335. 
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I'fifiops — része van. 2. 5, 40. YŜ COVS = elhallatszik a hangja; 
5, 452. (3é(3pu/s — zúgásban van. 3.. I. 228. öb térXr̂ xag = nincs 
merszed, kedved, nem merészelsz ; XI. 383. ok rcscppíxa:;:. — előt
ted borzadásban vannak; 18, 80. őstSia — félelemben (ijedt) va
gyok; 23, 105. téxbjjrs = zsibbadt (állapotban van); 6, 106. fé-
yqd-s = öröm töltötte el, örömben van; XVI. 435. [ji[j,ovs = 
vágyva vágyik; IX. 420. ts^apo^xaot = felbátorodtak (t. i. most); 
XVIII. 287. xexópTjafts = jól vagytok lakva; XVII. 175. epp 17a = 
borzadásban vagyok; VIII. 408, V. 766. =-- suo&e v. sVfrs — szo
kott, szokta (ez az ige a magyarban is érezteti, még igekötő nél
kül is) a perfectumnak időtől független alapértelmét. 

III. Áthatóan fordítandók. Ezek a legnehezebben fordítható 
alakok. I. 37. 8? XpóoYjv ájicpi[3á[jY]xac — a ki «átléptél» Chrysén 
(mint a vadállat a kölykein, mikor támadás ellen védelmezi) = 
a ki őrködöl Chrysén; III. 57. Saaa lop^ac = a mi rossznak 
megtevője (tettese) vagy = a mit mű-veltél; XXII. 216. (és más
hol) SOXTTÖC ~ reménylem (elfogott a remény). 

B) Atképzeléses (álláspontcserés) használat. 
I. Atképzelés a múlt filé**) A beszélő néha saját magának, 

gyakrabban más valakinek (az előadásában szereplő személynek) 
múlt tapasztalatai, gondolatai, érzelmei közé képzeli magát, s 
az igével jelölt állapotot, mint meglévőt konstatálja, holott az 
a beszéléskor valósággal már nem meglévő, hanem el is múlha
tott. HoMEEosból nincs rá példa. 

Perfectum-alakos példa egyáltalában csak oratio obliquás 
van.23) Mivel a magyar oratio obliqua szintén álláspontcserés, a 

22) Már itt, a perfectum indicativusának magyarázatakor azért va
gyok kénytelen felemlíteni az atképzeléses használatot, mert kivált ennél 
az alaknál lehet attól tar tani , hogy ebben a használatban a kezdő görög 
múlt értelműnek magyarázza. Az imperfecta actiónál nem fenyeget ez a 
veszedelem. Múlt vagy jövő felé való (tehát időbeli) átképzelést pedig 
azért érzünk ki az a c h r o n i s t i k u s perfecti indicativusokból, mert ez 
alakokkal m e g l é v ő n e k képzelt tar tós állapotot szoktunk konstatálni, 
melybe a beszélés időpontját mindig beleértjük; p u s z t á n múlt és 
p u s z t á n jövő állapotot tehát az alak nem jelenthet, s ezért érezzük 
atképzeléses használatában időbelinek is az állásponteltolódást, holott 
pedig i d ő a l a k k a l semmiképpen sincs jelezve. 

23) Álláspontcsere a múlt felé az oratio obliquán kívül egyáltalában 
csak az u. n. p r s e s e n s h i s t o r i c u m b a n (ós talán az u. n. aoristos 
gnomicus- vagy empiricusban) fordul elő a görög nyelvben. A prassens 
historicumra tudvalévőleg HoMERosban nincs példa. Csodálatos módon a 
régi eposz költői sohasem bocsátották annyira szabadon a képzeletüket, 
hogy valóságos időbeli álláspontjukról ennyire elfeledkeztek volna. Ellen
ben nagyon gyakori a «praesens historicum» a későbbi görög költői és 
prózai irodalomban. De csak a «pra3sens» imperfecti használatos ily mó
don; a perfectumnak az imperfectummal való váltakozó használatára, 
vagy éppenséggel múlt és jövő alakoknak oratio obliquán kívül való át-
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magyar fordítás jól feltünteti, hogy a görög perfectumokat ilyen
kor sem szabad elöbbtörténést jelzőknek vagy éppen multaknak 
magyarázni. THUKYD. I. 114. 1. YjYYéXih] aotcj) ovi MéYapa ácps-
OTYJXS xaí IIsXoTrow/jatot, [íiXXoDatv sa^aXeív ke, TTJV 'ATTIXTJV xai oí 
<ppoopol 'A\h]vaí(öv őtscpdapfiivoi s ioiv OTTÖ Ms^apstov = hírül hoz
ták neki, hogy Megara elpártolt ( = el van szakadva), hogy a 
p.-iak be szándékoznak törni A.-ba, s hogy az a.-ek őrségei 
tönkre vannak téve. (A franczia ellenben álláspontcsere nélkül 
így mondja: «on lui annonca, que M. était révoltée, que les 
P.-iens allaient attaquer l'Attique et que les garnisons a-iennes 
avaient été égorgées par les M.-iens.) Vö. THUK. VI. 60, 3. is. 
XENOPH. Anab. II. 1, 8. OOTOI e'Xeyov ovi Kbpoc, [JLSV t'é&v^XB'v, 
'Apialo? ős Ttscpsô w? sv up ataftjup SI'YJ = ezek elmondták, hogy 
Ivyros halott (= halva van, meghalt). PLATÓN, Symp. Í220. áXXos 
aXXip s'Xs'fOv, ott Eicxpán]? s£ swihvoö cppovt̂ wv ti sa-cTrjxs = egyik 
a másiknak elmondogatta, hogy SOKKATES már reggel óta egy álló 
helyben van (áll) gondolatokba merülve. Ebben a három példá
ban az átképzelés és vele az állásponteltolódás csak a mellék
mondatban nyilvánul. De nyilvánulhat már a főmondatban is, 
ha a verbum régens maga is az ú. n. «prsesens» historicum-
ban van. Ilyen pl. ez: THUKYD. III. 29, 1. TOV&ávovcat (elbeszé
lésben lévő «pr8esens» historicum) ott r] MOTIXTJVÍ] éáXwxs 
== értesülnek arról, hogy M. el van foglalva. HEEOD. VI. 63. 
üafjféXXet ő>s ot rcaí<; 757075 = hírül adja, hogy fia született 
(=r van). XENOPH. Anab. II. 1, 7. ooroi Ő S . . . Xéfooaiv (prses. 
histor.), ott paaiXeuc xsXsóst tou? "EXXYjva?, SJCSÍ vixiöv Tüf^ávsi xai 
Köpov áftéxtovs, . . . sópíaxsa-6'ai áv vi Sóvwvrai ayud-óv = «ezek 
hírül hozzák, hogy a király azt parancsolja, hogy, mivel ő a 
győztes és megölte Kyrost (úgy, hogy K. meg van ölve), ipar
kodjanak kieszközölni maguknak stb.» Az ilyen primitív (magya
ros) oratio obliqua azonban perfectum alakokkal meglehetős 
ritka a görögben. Eendes eset az, a melyet az egyik XENOPHON-
fóle példán (Anab. II. 1, 8.) is látunk, hogy a gondolat idegen
sége legalább a modusszal (•KS^BÜ^ÍÜC, S'6]) meg van jelölve, mint 
a latin is szokta. 

II. Átképzelés a jövő felé. A perfectum indicativusára nézve 

kópzeléses használatára, m e l y a m a g y a r e l ő a d á s r a n é z v e (mint 
látni fogjuk) a n n y i r a j e l l e m z ő , eddig az egész görög irodalomból egy 
példát sem tudok. Nincs eddig perfectumos görög példám az oratio obli-
quás használatban sem olyan, melyben a beszélő s a j á t m a g á n a k múl t 
tapasztalatai közé képzelné magát . De — legalább az én nyelvérzékem 
szerint — semmi lehetetlenség sincs benne, hogy a fenn adott harmadik 
személyi! főmondatokat első személyűekre változtassuk. H a előfordul i lyen: 
«7JYY£XST; atjxw out Méfapa á^sVnrjxsx, nem tudom, miért ne lehetne mondani 
ezt i s : ((fjyyetXa, Zti á;pla-rr]xs». 
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ez az eset gyakoribb a görögségben, mint a múlt felé való át-
képzelés. Természet szerint jövőre vonatkozó kapcsolatban for
dulhat elő, tehát jövendölésekben, parancsokban, üzenetadások
ban, feltételes nyilatkozatokban stb. Az achron. imperfectum 
ilyenkor is sokkal gyakoribb a perfeetumnál; annyira közönséges, 
hogy példa sem szükséges reá. De a perfectum is elég sokszor 
fordul így elő. Már HoMERosban is találtam rá példákat. Ilyen 
pl. 15. 43. TÖV 6' örpövat TCÓXIV siow (XYYSXÍYJV ipéovta rcspúppovt, IIYJVS-
Xo7ieÍTQ, oűvsxá ol oax; sooi xai ix IIóXoo síXrjXoD&ac = megmon
dani a hírt, hogy épségben vagy és megjöttél (itthon vagy) Pylosból. 
De, mivel Telemachos már a megbízás idején is síki]koüd-ev (otthon 
van), ez a példa tán kétséges is lehet. Kevésbbé kétséges ez (SOPH. 
Elektra, 47.), melyben maga az élő Orestes ezt a megbízást adja 
a psedagogusnak: «Gq7eXXs 8' őpxcj) npooud-sít;, óftoóvexa tédvjjxs 
'Opéatr]? = jelentsd eskü alatt, hogy halott (halva van) Orestes. 
Vagy, mikor a jós Theoklymenos mondja el látomását a kérők
nek (Odyss. 20, 351. és kk.): voxti {xsv ú(xécov scXúatou xecpaXaí... 
ol\nú^ri Ss Séöirjs, SeSáxpovTai ős rapstai, a?|jia« 8' eppáSatac toí-
•/oi,... YjéXios §é oopavoö s£a7tóXwXe, xaxr] 8' s7rtSé8po|xav 
á/Xús. Egész bokrétája olyan befejezett történéseknek, melyeket 
csak a jós képzelete lát olyanoknak, mert hiszen a kérők «7rávTs<; 
STC' aotip 7]8o YéXaaaav». Még kétségtelenebbek a következő pél
dák, melyeket magyarra már bajos megfelelően (achronistikusan) 
fordítani. SOPH. Oed. Eex 1166. öXwXa? ( = véged «van»=lesz) 
sí ae tatk' eprjao^ai 7ráXiv (ha újra kell tőled ugyanezt kérdez
nem). PHILOKTETES 75. el' [xs TÓ̂ ÍÜV k^xpoLz-q^ aíathíjasrat (ha észre
vesz) őXooXa xal as TtpoaSiacptí-epü) (végem «van» és téged is el 
foglak veszteni) vö. EUEIP. Iphig. Taur. 985. Aul. 915. Ez utóbbi 
példákban a jövőre vonatkozó föltevés eszközli az álláspont
eltolódást, mely aztán a perfectum alakban nyilvánul.24) 

2Í) Különös nyomatékkal emelem ki ismételten is, hogy ezek a per-
fectum-alakok a beszélő tudata szerint n e m j e l e n t e n e k j ö v ő t , nem
csak azért, mert a jövő semmiképpen sincs bennük kifejezve, hanem éppen 
azért, mert az átképzelés lelki folyamata öntudatlan, s a beszélő éppen 
úgy használja az alakot, mintha valóságos befejezett tényről szólana. 
A tanulság mindig csak az, hogy ez alakhasználatban a b e s z é l é s idő
p o n t j a e g é s z e n m e l l é k e s ; a fő az, milyen körülmények közé kép
zeli magát a beszélő, mikor beszél; ezek a körülmények a beszélés idő
pontjához képest lehetnek multak is, jövendők is egyaránt, mert a kép
zelet mindenható. Természetes, hogy higgadt, nyugodt előadáskor a beszélő 
megmarad az őt valósággal környező történések és állapotok közt, s nem 
fantáziájának, hanem valóságos érzéki benyomásainak hatása alatt alakítja 
meg gondolatait. Ez az alakhasználat tehát közönségesebb, kivált az 
í r o t t n y e l v b e n , melyet a grammatikusok — elég hibásan — mindig 
első sorban figyeltek meg, s mely az antik nyelvekre nézve, sajnos, mi
nekünk is egyedüli forrásunk. A b e s z é l t nyelvben azonban sokkal gya
koribb az állásponteltolódásos használat, mint az irodalmi nyelvhez szo
kott kutató gondolja. 
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B) Időt i s jelölő alakok (a perfecti indicativus múltja és 
jövője). 

21. Az indicativus múltja (perfecti prseteritum, az ú. n. 
plusquamperfectum). A perfectum múlt alakjainak jele ugyanaz, 
a mi minden más múlt idejű alaké i s : az augmentum és a 
prseteritum-személyjelek. Mindig múlt időt jelölnek, de a «jelen* 
időponttól való időbeli távolságot (spatium) egyáltalában nem 
fejezik ki, azért «régmultaknak», vagy «plusquamperfectumok-
nak» csak hibás okoskodással nevezhetők. Objektív fogalmi tar
talmuk ugyanaz, a mi a nem múlt perfectum alakoké, azaz: a 
befejezett történés előidézte helyzetet vagy állapotot jelentik, de 
múlt helyzetet vagy állapotot, úgyhogy nem konstatáló, ha
nem elbeszélő előadásban van a helyük. Mivel pedig állapotok, 
helyzetek jelölésére valók, azért az elbeszélésbe tartozó múlt 
helyzetek és állapotok leírásában szoktak előfordulni. (L. pL 
XVIII. 497. és kk.; 562, 574. Achilles paizsának leírásában; 7, 
84—102. Alkinoos palotájának leírásában.) Párbeszédben alig for
dulnak elő. Az állapotleíró imperfecti prseteritum alakoktól 
abban külömböznek, hogy az állapotot megelőző történés be
fejeződése (s a szóban lévő múlt pillanatban állapotként való 
meglétele) is jelezve van bennük. Hogy a történés maga az el
beszélésben lévő többi történésekhez képest előidejű, az a görög
ben közömbös momentum; állapotnak múlt történéssel vagy 
múlt állapottal való egyidejűségét fejezhetik csak ki. 

A) Fó'mondatbeli alakhasználat. 
I. Passivumok. 9, 185. rcspi 8' aoXir] SéSjjnrjTo = köröskörül 

kerítés volt építve; XXI. 549. xsxáXojtTO 8' áp' r\épi 7ioXX̂  == sok 
ködbe volt takarva, stb. Mind könnyen érthető és fordítható 
alakok, de nem a kézikönyvekben «magyar plusquamperfectum-
nak» jelzett alakokkal (Írattam vala, épített volt, takart volt), 
hanem állapotjelzős körülírással. PL 16, 11. OOTOO rcáv sipító 
ÍKOQ = még nem volt kimondva az egész szó. 

II. Benhatók. 1. XVIII. 555. tpet? 8' &p' ijjwxXXoSet̂ pec 
IcpéaTaoav == voltak ott «megállott» helyzetben ( = álltak) vö. XIII. 
133.; 5, 69. TS'íWjXei Ss aTarpoX^aiv = fürtökkel volt megrakva 
(«kihajtott állapotban» volt); XI. 26. Spáxovce<; bpmpéyaxo = ((ki
nyúlt állapotban» voltak (ha így fordítjuk: «nyújtóztak)) a tör
ténést emeljük ki az állapot rovására). XIII. 442. 8ópo 8' sv-
TtpaSíifl s7rsiní]YSi = bele volt szúródva; XX. 13. faftfiépaia = össze 
voltak gyűlve; 12, 393. áitotédvaoav = halva voltak; 4, 796. 
TJMCCO = hasonlóvá tette volt magát, hasonló volt. 2. 6, 166. 
l'us'íHjTuea = elbámulva, elzsibbadva voltam. 

III. adhatók. Ezek a legnehezebben fordíthatók. A magyar 
nyelv ilyenkor az állapotot ritkán tudja mint történés eredmé
nyét feltüntetni. V. 790. xetvoo ISsíStsav z^ypz = az ő dárdájától 
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meg voltak ijedve ( = féltek); IV. 492. Asüxov pspXvjxst = meglőtt 
állapotba juttatá (^Ztalálá);35) XXIV. 642. oóx.. . srcsrcáa[i7]v == nem 
voltam «ételt kóstolt» állapotban, nem volt bennem étel; XIII. 
5^2. ouős TI rcércoato = nem volt tudomása vagy értesülése; XIX. 
328. iwXrcsi = reménységgel volt eltelve; 3, 266. cppsai fáp xs-
yjj'(\zo áfat^atv = usus erat, használatba vett (active!) volt; igen 
nehezen érthető és magyarázható, de azért erre sem szabad rá
fogni, hogy «Prsesensbedeutung»-ja (értsd: imperfectum-értelme) 
vau; IV. 4. 8siM-/azo = pohárfelemeléssel üdvözölték egymást 
(perfectum a felemelt és felemelve tartott pohár miatt). 

B) Mellékmondatbeli alakhasználat. 
A görögben tökéletesen olyan, mint a főmondatbeli. Múlt 

történéssel egyidejű állapotot jelent. (L. pl. I.) 9, 443. oox IVÓY]-
OEV, &><; oi SéSevxo = a kyklops nem vette észre, hogy Odysseus 
társai oda «voltak» kötve a kosok alá. (A magyar or. obliquá-
ban mondaná inkább, s akkor igy alakítaná: «hogyan vannak 
odakötve»>: a görög alak múlt!) Vö. 10, 92. ai JASV ( V ^ ) SSŐSVTO 
= meg voltak kötve (ez főmondatban van, de a használat töké
letesen egyforma). II. 1. XVII. 286. oi rcspi IlatpóxXcp pé(3aaav = 
a kik P. teste körül foglaltak állást; III. 272. {tá^aipav, TJ oí 
áwpto — a kést, mely ((felfüggesztett állapotban*) volt (függött). 2. 
4, 44. tpets áfov, oíai [JiáXtaTa KBTíoíd-za. = három társamat vittem 
magammal, kikben leginkább megbíztam (bizalmam volt); 23, 
209. \yt] \Í.OI axóCso, ercsi... jiáXtara ávő-pcórcwv rcsrcvuao = mivel 
különösen okos voltál (t. i. míg együtt voltunk). 3. 14, 289. OQ 
rcoXXá xaxá . . . swpYsi = a ki sok rossznak elkövetője volt (sok 
rosszat müv-elt). Későbbi példák Xenophonból Anab. II. % 16. 
(xö.c, sYpTáTco xw^ag) s£ wv SiYjprcaato órcö TOÖ paatXixoö arpatsó-
ixoxoc, t á . . . £óXa = melyekből el volt rabolva (a bevonuláskor) 
az összes fa; II. 3, 6. áXXo? ZIQ, <J) srceTSTax'uo taöxa rcpcmsiv = 
a kire rá volt bízva; II. 3, 10. srcotoövco tá<; Siapáastg sx TWV 
(foivíxwv, ol ^aav IwcercTiüxÓTS? — a melyek már (maguktól is) ki 
voltak dőlve; III. 1, 2. 'Ercsi 5 s . . . aovstX7][A(j.svoi. "íjsav,... x a i . . . 
TWV atpaucorwv oi auvsrcó{j.svot arcoXcóXsoav, sv rcoXX^ árcopíoj ^aav 
ot f,EXXirjvs<; = mivel (a vezérek) el voltak fogva, ós a katonák 
közül sokan elpusztultak ( = veszve voltak), zavarban voltak stb.; 
III. 2. 1. 'Ercsi Ss •flpYjvco... vjxov oi otp^ovts? = Mikor megvol
tak választva stb. 

25) Ilyenféle fordításból derül ki legjobban az a nagy külömbség, 
mely a hagyományos nyelvtan és a helyes elmélet közt van. «Eltalálá» 
alak, melyet némelyek mai napig «félmultnak» neveznek, ime éppen a 
görög «plusquamperfectum» fordítására alkalmas, ellenben a nyelvtanok
ban ómagyar plusquamperfectum»-nak jelzett «eltalálta vala» alak egészen 
mást jelent, s a ps(3X x̂£t-féle alakok fordítására nem használható. (Eltaláld 
alakban a terminativ igekötő és a nyomós értelmű igető a perfectumot adja 
vissza, az -á jel a múlt időt.) 
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A prseteritum perfectumnak egyidejű állapotot jelző értelme 
különös megfigyelésre érdemes olyanféle példákban, melyekben 
a prseteritum perfectum egy másik actio (imperfectum vagy aoris-
tos) praeterituma után következik, s ahhoz vagy mellérendelő 
kötőszókkal (xal, §s) fűződik, vagy úgy, hogy az imperfectum 
vagy az aoristos előrebocsátott mellékmondatban, a perf. pne-
terituma az ezeket követő főmondatban fordul elő. Pl. 1. Ilias 
V. 696.: TÖV 8' IXwre ^O^YJ, xatá 8' ö<p$-aX|i.(üv x é ^ o t ' d.yXÚQ. Od. 
5, 294. ouv Se vscpésaai xáXu^ev faíav ÓJJLOÖ xai rcóvcov* öpcópsi 
§' oopavó&ev vó£. Xen. Anab. V. 2. 15. xal áXXo? aXXov eíXxs... 
xai tj X tó x s i TÖ /tópíov, Ü)<; sőóxsi. 2. Thuk. IV. 47. w? 8s SXYJ-
cpthjaav, é X é X o v u o . . . a i oTrovőai. Xen. Hist. VII. 2, 9. ercsi 8' 
03ta£ YJpÉato &nsíxetv, TCX̂ O Sv) rcáaa YJ áxpÓ7coXis spyj{j.o<; twv ÍUOXS-
JXÍOÍV EYSYSVYJTO, stb. Az események olyan hirtelen követik egy
mást, hogy az írónak és az olvasónak ideje sincs a második 
(prset. perfectummal kifejezett) esemény elképzelésére: az állapot
jelző alak már csak az úgyszólván egyidejűleg kész eredményt 
jelzi. Kéypio = már rá is volt borulva; öpwpst. = már fel is volt 
támadva. (Ez a két hely még tartalmilag is analóg.) EíXxs, xai 
. . . TjXwxsí = egyik a másikat fel-felhúzta a falra, s ezzel már 
el is volt foglalva a város; IXéXovto = ezzel meg voltak bontva 
a szerződések. Az utolsó példában maga az író is jelzi a kitétel 
lélektani alapjait a xayíi adverbiummal (=== s ezzel hamarosan 
puszta is volt [nem: lett!] az ellenségtől a fellegvár). 

Figyeljük meg végül még a következő homerosi helyet (II. 
III. 56.) áXXá piáXa Tpws<; SSISYJJJLOVSI;' r^ TS X S V TJSYJ Xáívov s a a o 
îTöiva xaxwv sve/' Őaaa sopfa<; = de a trójaiak nagyon gyávák; 

bizony (máskülömben) kőinget vettél volna magadra a gonoszsá
gok miatt, a melyeket műveltél. Itt a xsv szócska potentialis ér
telmet ad a múlt igealaknak: s íme, ennek a görög alaknak meg
felel a magyar «vettél volna» alak, melynek a conditionalis értelmű 
optativus perfecti alakok fordításában nem vehettük hasznát. 

22. A perfectumtŐ jövő idejű alakjai. (Az ú. n. futurum 
exactum.) 

Jelentik a beszélő szempontjából jövendő állapotot, mely 
az igealakban szintén jelzett jövő történés eredménye. Már az 
indicativusok is későn fejlődött alakok, s HoMEEosnál még igen 
ritkák. A (rendkívül ritka) optativus, infinitivus és participium 
alakok pedig éppenséggel csak harmadlagosak, s az oratio obli-
qua fejlődésének köszönik létüket. Értelmük olyan, mint az 
indicativusé, s múlt főtörténéssel kapcsolatban mindig álláspont-
cseresek, mint az indicativus is; a jövő idő ilyenkor nem a be
szélés idejétől, hanem a szereplő személy megnyilatkozásának 
idejétől számítandó (mint a magyarban, csakhogy a magyar 
rendszerint egyáltalában nem jelöli, csak érti a futurumot). 
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Á) Oratio rectában lévő alakok (HoMEEOsnál csak párbe
szédben, vagy szereplő személy beszédében fordulhatnak elő). 
22, 217. sv ős oo TOLÓI... 7rscp^osat = te is «megölt (halva) 1 essz». 
A kitétel lélektana ugyanaz, mint a perfectum imperativusánál 
(1. fönn a 9. és 10. pontot). XXI. 322. abzob oi xai aíjfia TSTSÓ-
ésTai = itt lesz neki «elkészítve» (de persze a futurumnál ez a 
fordítás az ismeretes germanismusra való tekintettel nem aján
latos, jóllehet, mint állapotjelző, nem germanismus ez a kitétel) 
a sírhelye; III. 133. T<j> Se xe vwwjoavci cpíX7] XSXXTJOT;) axotTi? = 
«lesz a neved»; 2, 203. ypTJfJLaxa... xaxő><; (3e[3pa)aeTai = «fel lesz 
emésztve» = meg fog «évődni» (gúny!) — de az utóbbi fordítás 
nem állapotjelző. Aristoph. Lysistr. 1072. rj •frópa xexXeLasTai = 
az ajtó zárva lesz; XXIV. 742. B\LO\ Se jakiam XsXst̂ sTai aX -̂sa 
— nekem lesz (megmaradt állapotban) fájdalmam; deponens alak 
ez: V. 238. TÓVSE 8' EY&V ircióvra őeSélo^at = neki meg majd én 
((leszek az elfogadója» ha szembejő velem; I. 139. 6 ős xsv 
xs^oXwosTat, ov xsv Txcojiai = az majd «méregben lesz» a kihez 
érkezem. Igen könnyen érthető a következő példa lélektana: 
VIII. 286. ooi §' efttí s£spé(ö o>? xai TSTSXSO[XSVOV I a T a t == 
a hogy «teljesülve is lesz». A beszélő a maga képzeletében a jövőben 
már teljesülve látja az eseményt, melynek teljesülésében erősen 
bízik, vagy melyre erősen vágyakozik. Más actióalakok impera-
tivusa vagy imperfecti futurum után a történéssel egyidejű jövő 
állapot jelzése olyan hatással van, mint a perf. múlt alakjánál 
(1. fenn, 21. pont, a vége felé). L. pl. ABISTOPH. Plutos, 1027. 
cppáCs xai 7TS 7cp á £ s T a i = csak parancsolj, s már «meg is lesz 
téve». SOPH. Antig. 91. Srav p j oftsvw, 7rsjraúoo|j,aL = ha nem 
lesz hozzá erőm, tüstént abbanhagyhatom (nyugton maradok). 

Bj Oratio obliquás alakok. Éendes or. obliquában is az 
indicativus. Xen. An. VII. 1, 36. 'Ava^ io? . . . éxTJpô sv, S? av 
áXcp evSov wv TWV axpaTtcoTtóV, ő T t jcs7cpáa£Tai = kihirdettette, 
. . . hogy «el lesz adva» (rabszolga lesz; a futurum Anaxibios 
szempontjából van használva). Soph. Aiax, 1141. avraxoóoei w? 
tsdd^tarcm (hogy el lesz temetve). XV. 97. obdé rí cpYj[xt 7táaiv 
őjjLco? th>|iöv xs^ap7]aé[j.sv = azt hiszem, nem mindenki «lesz öröm
ben*). (Ebben a két utolsó példában nincs álláspontcsere, mert 
a verbum régens nem múlt.) Hasonló ez i s : 19, 581. (vö. 21, 
79.) toö ÍTOTS {jL£[Jiv̂ o£â "at bío^ai. HoMEEOsban nincs példa múlt 
verbum regens-es szerkezetre. Az optativusra általában csak egyet
len egy példát tudok, Plató, Symp. 220. a^a 8' scpóXa-ccov 
aÖTÖv, sí xai TYJV vüXTa ÍOTYJ£OL: egyúttal megfigyelték, vájjon 
az éjszaka is «egy álló helyben marad-é?» v. «állva marad-é?» 
vagy: «állva fogé maradni?*) (a futurum a Sokratest megfigyelő 
ifjak szempontjából van használva). GYOMLAY GYULA 


