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Az úgynevezett igeidők elméletéhez. 
(Második közlemény.) 

24. A görög perfectum-alakok használatának áttekintése 
után, mielőtt áttérek az aoristos-alakok használatának vizsgá
latára, összefoglalom értekezésemnek már eddig vitatott főtételeit. 
Ezek a következők: 

I. Az idő képzelethez nem szóló, teljesen abstrakt viszony. 
Időben való tájékozódás objectiv fogalmi tartalommal biró tör
ténések vagy állapotok nélkül képtelenség s időviszony kifeje
zése alakilag is csak másodlagosan, a történéseket és állapotokat 
jelölő nyelvbeli elemeken — actiótöveken — lehetséges. 

Az idői viszony nem mindig a beszélés időpontjában való
sággal meglévő, a beszélőt valósággal környező történésektől 
vagy állapotoktól számítandó, hanem gyakran bármely más, való
sággal már, vagy még meg nem levő helyzettől, melynek körül
ményei közé az előadás vagy közlés pillanatában beleképzeli 
magát az előadó vagy közlő egyéniség. Ez a bele- vagy át-
képzelés (állásponteltolódás, álláspontcsere) öntudatlan lelki folya
mat, melyet csak a nyelvész konstatálhat, de a mely az idő
alakok természetére nézve teljességgel közömbös. 

II. Az úgynevezett időalakok — tempóra, ^póvot — leg
nagyobb része egyáltalában nem fejez ki semmiféle időt. Az ige
alakokban nem az időviszony kifejezése a fő, hanem az érzékel
hető és képzeletnek szóló történések és állapotok qualitásainak 
jelölése. 

III. A történés állapotainak jelölésében a történésnek nem 
valóságos állapota, hanem a közlés pillanatában képzelt állapota 
jut kifejezésre. (A valóságban cursiv-durativ történést a közlő 
punctualisnak jelezhet; valósággal még meg sem kezdődött tör
ténést parancsban vagy óhajtásban befejezettnek, stb.). 

IV. Időviszonyt a cselekvés állapotait jelölő töveknek csak 
jelentő módú (indicativus) alakjai jelölhetnek. 

V. De ezek is csupán csak multat és jövőt (prasteritumot 
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és futurumot). A «jelen» időpontot, mely a közlés minden pil
lanatában változik, nyelvi alakkal rögzíteni (fixirozni) nem lehet. 
Az úgynevezett «jelen» (prassens) igealakok — épp úgy, mint 
az indicativuson kívül a többi módok és az igenevek alakjai — 
időt ki nem fejeznek, achronistikusak. 

VI. Az imperativus, conjunctivus, optativus módok önálló 
használatban modalis értelmük miatt egyúttal idői (jövő) vonat
kozásúak. Időt azonban ezek sem jelölnek. 

VII. Viszonyított használatban az actiótöveknek módalakjai 
ós igenévi alakjai egy másik (fő-) történéshez való viszony ki
fejezésére valók. Időt (hacsak külön időjel nincs bennük) ilyenkor 
sem fejeznek ki. 

VIII. Ugyanis minden idői vonatkoztatás közvetetlen, tehát 
minden múlt és jövő igealak közvetetlen (nem egy másik törté
nésen át közvetített) viszonyt jelez. Egyik időalak a másikhoz 
nem viszonyítható, minden múlt és minden jövő idejű alak, 
mint időalak, teljesen önálló használatú. Közvetett (relatív) idő 
nincs, s e szerint nincs főidő és mellékidő sem. 

IX. A perfectum futurumának (és, mint látni fogjuk, 
minden görög futurumnak) modalis- és igenévi alakjai, ha mellék
történést fejeznek ki. eredetileg valóságos idői alakok, és mint 
ilyenek, eredetileg nem relatívak, hanem önálló, közvetetlen 
használatúak, mint minden időalak. Időviszonyuk azonban nem 
a közlés időpontjától, hanem mindig a szóban lévő helyzettől 
számítandó, melybe a közlő magát öntudatlanul beleképzeli. 

X. Minden múlt idejű és minden jövő idejű alak, mint 
időalak — azaz idői jelentés tekintetében — tökéletesen egy
forma. Az ú. n. spatiumot (a múlt vagy jövő felé a «jelen »> 
időponttól közvetetlenül számított időbeli távolságot) minden idő
alak teljesen egyformán jelölheti és jelöli, akár pillanatnyi, akár 
végtelen az időköz. Mivel pedig (1. a VIII. tételt) viszonyított idő 
nincs, e szerint régmúlt és aligmult, közeli, távoli jövő igealak 
sincs. Ezek az elnevezések az actiók functiójának (1. a VII. tételt) 
az időkkel való összezavarásából (és helytelen egyesítéséből) erednek. 

Ezekkel a tételekkel kapcsolatban jónak látom továbbá 
kiemelni, hogy az igealakokat megnevező terminusaim nem 
egészen egyeznek meg a hagyományosakkal. Nevezetesen, mint 
V. tételemből következik, nem használom a praesens terminust, 
s mást (nem egy «időalakot», hanem a történés qualitását ki
fejező nagy alakcsoportot) értek az imperfectum terminuson: 
annak az actiótőnek összes alakjait, melyet a hagyományos nyelv
tanok «prsesenstőnek» neveznek. 

Önként érthető, hogy «időalakoknak» csak azokat nevezem, 
a melyek időt valósággal kifejeznek. Az időt is jelölő alakok 
nevében először (az alakok alkotásának is megfelelőleg) az actió-
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fajtát nevezem meg. mint genust, aztán az időfajtát, mint- speciest. 
Tehát pl. imperfecti praeteritum; perfecti futurum. 

« Praeteritum imperfectum» vagy «praeteritum perfectum» 
alakban azért nem használom a terminusokat, mert ebből a ki
fejezésből nem világos, az első vagy a második szó-e a jelző, s 
e szerint (nem lóvén feltüntetve a főfogalom) azt gondolhatná 
valaki, hogy többféle múlt idő van. A genitivusos constructio 
elejét veszi ennek a tévedésnek, s azt is megengedi, hogy a 
főkategoriának az őt megillető első helyet juttassuk. (Az «im
perfecti és perfectiw semleges kitételek természetesen az «im-
perfectae actionis és perfectae actionis» vagy a «status actionis 
imperfectas és status actionis perfectae» kitételek rövidítéseinek 
tekintendők.) A mód jelölése az időalakoknál felesleges, mert 
mind indicativusok (1. IV. pont). 

Az aoristos és az imperí'ectuin. 

25. A befejezett és a be nem fejezett történés kifejezésére 
való igealakokon kívül a görög nyelv ket — külömbözö képzésű 
tövekből flektált — alakcsoportot fejlesztett ki, melyeknek jelen
téseik eredetileg külömbözők lehettek, de a görög irodalom kez
detén már érezhető értelmi külömbség nélkül mindketten egy
formán az imperfectumtól és a perfectumtól külömbözö harmadik 
actio-kategoriát alkotnak. Ez a harmadik actio-kategoria az 
aoristos, a beletartozó alakcsoportok pedig 1. az ú. n. első vagy 
gyönge (activum és médium) aoristos; 2. a második vagy erős 
(act. és med.) aoristos s a kétféle (•ö-s és •8-tlan) ú. n. szenvedő 
aoristos. 

Az aoristos értelme minden bizonynyal épen úgy az im-
perfectum-alakokkal szemben fejlődött ki, mint a perfectumé. 
Az imperfectum alakjai, mint tudjuk (1. a 8. pontot), a tartós
nak, ismétlődőnek, nem késznek, fejlődésben lévőnek képzelt 
vagy gondolt történés szemléltető kifejezésére valók. Velők szem
ben az összes aoristos-alakok közös sajátsága, hogy a történést 
befejezettségére vagy be nem fejezettségére való tekintet nélkül 
kópzeltetik vagy gondoltatják el, nem azért, mintha az ige-jelölte 
történés magában véve csakugyan független lehetne ilynemű külömb-
ségektóí, hanem azért, mert a beszélőt a beszélés perczében ezek 
az actióbeli külömbségek nem érdekelik, hanem csupán csak 
magára a történés tenyéré gondol. (L. a 24. pont III. tételét.) 
Hogy egy ismeretes hasonlattal éljek: valamely épületnek igen 
sok részlete van. mely bizonyos körülmények közt érdekelheti 
a szemlélőt; de ha az egé=zet veszi szemügyre, pl. nagy távol
ságból látja az épületet, akkor a részletek mellékesekké válnak, 
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holott pedig valósággal mindig megvannak. Ez esetben persze 
térbeli elemek egymásmellettjéről van szó, az aoristos eseté
ben pedig történésekről: de arra tán mégis alkalmas a hasonlat, 
hogy nz alakhasználat lélektanát megértesse. Az igazság az, hogy 
az aoristos értelmének inkább negativ, mint positiv ismertető
jelei vannak; rendesen azonban a történés concentrálását, egy 
pontba való gyűjtését emlegetik az aoristos főfunctiójának, s 
azért az aoristos actiót röviden punctualis actiónak nevezik.36) 
A név talán hibás gondolatmeneten alapul, de jobb hiányában 
elfogadható. Elég az hozzá, hopy az aoristos-alakok egyfelől nem 
jelentenek semmi olyasféle történésbeli árnyalatot, s nem hatnak 
annyira a képzeletre, mint az imperfectumok, másfelől azonban 
nem helyzetet vagy állapotot jelentenek, mint a görög perfectum-
alakok, hanem történést (cselekvést vagy szenvedést), mint az 
imperfectumok. Fpácpwv s7riai;oX v̂ = levelet írogató, irkáló, írni 
szándékozó (próbáló); leypayáic, iTriatoX^v = a ki megírta («most», 
vagy egyszer, v. majd) a levelet (mely megvolt, megvan, vagy 
meglesz); ^pá^ac, sjriaToXVjv = a ki levelet írt («most», vagy egyszer, 
vagy majd; a levél esetleg nem volt meg, vagy nincs meg, vagy 
nem lesz már meg, mikor szó van róla). A participium meg
értését azonban a magyar alakszegénység s a verbum finitummal 
való fordítás nagyon megnehezíti. Tpácpetv kTziózokf\v = levelet 
írogatni, irkálni, írni próbálni; hogy levelet írogat, irkál, írni 
próbál («most», vagy egyszer, v. majd); YSfpacpévai érctatoX^v = 
elkészíteni a levelet, hogy megírta vagy elkészítette a («most», 

2Ö) BRUGMANN (Griech. Gramm. 4 476. 1.) ennek a functiónak, — me
lyet DELBRÜCKkel concentrálónak vagy complexivnek nevez, — magyará
zatát abban találja, hogy a már magukban véve is punctualis értelmű 
igetörzsökök módjára bánt el a nyelv az eredetileg cursiv értelmű tövek
kel is ; azaz : hogy eredetileg csak a punctualis értelmű törzsököknek volt 
aoristosuk, s ezek analógiája szerint képződött a többi igék aoristosa. Akár
hogyan fejlődött a használat , annyi bizonyos, hogy a már kifejlett hasz
nálatban (Homerosnál is) magának az igetörzsöknek actióárnyalata kö
zömbös az aoristos értelmére néz ve, s hogy még erősen imperfectumszerű 
igetörzsökök is szerepelhetnek aoristos alakban és punctualis értelem
mel. Tanulságos erre nézve éppen Brugmannak egyik példája is (II. XIX. 
11.): xeú^ea Őéíjo, xaXá JJLOÍX', ö* oű â> ti< wjj.ot<Ti <póp7ja£v = «vedd ezeket 
a fegyvereket . . . . a milyeneket soha ember még nem viselt a vállán» 
A valóságban «viselni» csak tartósan lehet valamit, az kétségtelen ; de a 
beszélőt ott nem az érdekli, tartósan viselte-é vagy sem valaki a fegyve
reket, hanem az, hogy egyáltalán v i se l téé vagy sem. Nem leírni, elkóp-
zeltetni akar, hanem constatálni, azért nem használhatja a leíró Ifópv. 
alakot, hanem aoristost kellett mondania. A modern grammatikusok (még 
Wundt is) többnyire elfeledik erős kiemelését annak, hogy az aoristos hasz
nálatában nem a történések tényleges actióárnyalata a döntő, hanem a beszélő 
képzelete. (Ennyi subiectiv elem még az actióhasználatban is constatálandó.) 
Azért nem tanácsos a «punctualis actiów terminus helyett a «momentane 
Handlung» terminust használni. (L. pl. Kühnernél, I I . 134. 1.) 

14* 
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v. egyszer, v. majd) meglévő levelet; ypátyai é7ri<ycoX7]v = írni egy 
levelet, hogy levelet ír («most», v. egyszer, v. majd). "Iva Ypá'fifl 
sjrtaToXYjv = hogy levelet próbáljon írni, hogy levélírással foglala
toskodjék, hogy leveleket irkáljon, írogasson; Tva ŝ̂ pácpif] v. 
*fe7pacpa)s ^ S7CIOTOX̂ V = hogy elkészítse, hogy megírja a levelet; 
Tva Ypá(|íTf) é7rtatoX"/jv == hogy levelet írjon. Tpácps émaToXás = fog
lalkozzál levélírással, írogass, próbáld meg a levélírást; yéfpacps 
sTciaToXYjv s= készítsd el a levelet; a levelet «megírod» (paran-
csolólag; a teljesítés a parancsban föltételezve van); ypácpov 
srciatoXyjv = írj egy levelet. Az írás művelete mindenesetre időt 
kivan a valóságban, s történésnek más, mint tartós (cursiv-
durativ-iterativ) a valóságban nem lehet. De a beszélőt, ha 
aoristost használ, ez a tartósság nem érdekli. Legutoljára hagytam 
az indicativusos példákat, mert itt az időjelzés zavart okozhat 
az alak megértésében. "Éfpoupov s7rtoxoXf/v — levélírással foglal
koztam (befejeztem-e, kérdés); levelet írogattam, próbáltam írni; 
éfSTpácpstv sTrtoTOXirjv = (a múltban) elkészítettem a levelet, úgy 
hogy a levél készen volt. meg volt írva; lypa^a kxiazokrív = 
írtam egy levelet (a múltban). Mind a három alak múlt, s mint 
múlt teljesen egyforma (1. a 24. pont X. tételét); de a perfectum 
múlt állapotot, az imperfectum ós az aoristos múlt történést 
fejeznek ki, még pedig az imperfectum szemléltető, leíró, kép
zeletre ható módon, míg az aoristos minden efféle árnyalattól 
függetlenül, csak a tényt jelzi. Hasonlóképen a szenvedő genus
ban is : SSÍŐOVTO (J. pt.) = adogattattak. kináltattak, szoktak adatni; 
eSéőovTO (P. pt.) = meg- v. oda voltak adva ; söóíhjaav (Aor. pass.) = 
adatának v. adattak. 

26. Az eddigiekben kifejtett alakértelmezés minden aoris-
tosra illik. A mennyiben pedig bizonyos aoristos-alakok különös 
értelmi árnyalatokat mutatnak, ezen árnyalatok okát nem az 
aoristosnak az eddig kifejtettől külömböző, újabb functiójában, 
hanem az illető igetorzsökök sajátságos értelmében kell keresni. 
Nevezetesen bizonyos állapotjelző értelmű imperfectumokboz tar
tozó aoristos-alakok okoztak (különösen újabb időben) sok bajt 
és kategória-zavart az aoristos magyarázatában. Van ugyanis a 
görögben elég sok, többnyire denominativ képzésű állapotjelző 
imperfectum, melynek aoristosa (még pedig többnyire az ú. n. 
I. aoristos. mert az -áoo. -éw. -ów, -íCoo, -sóco stb. végű denomi
nativ imperfectumokhoz csak ilyen aoristos tartozhatik), mint 
punctualis értelmű alak, nem jelenthet egyebet, mint az illető 
állapotlia való bejutást, még pedig vagy az állapot kezdetének, 
vagy az állapot létrejöttének érezhetőbb árnyalatával. A punc
tualis actiónak ezt, az imperfectumtő értelmétől függő két ér
tele márnyalatát ingressiv és effektív, vagy resultativ actiónak 
nevezi az újabb nyelvtudomány. Erezhető ingressiv-resultativ ér-
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telmű aoristosok például ezek: Imp. (3aatXsósiv = királykodni, 
uralkodni, aor. paoiXsüoat = királylyá lenni, trónra lépni; (3oo-
Xsósiv = a tanács tagja lenni, (SouXsöaai = a tanács tagjává válni ; 
•9-ao{iáCstv = csodálkozni, -ö-ao^áaai = elcsodálkozni; voosív = bete
geskedni, vooYjaai = megbetegedni; éptCsiv = vetélkedni, epíaai == 
perbe szállni, összeperelni; ío^óetv = erős lenni, ioybaai = erőre 
kapni; cppovsív = értelmesnek lenni, cppov/jaat = értelmessé válni, 
belátásra jutni, stb., stb. Ezek az aoristosok mind denominalis 
imperfectumokhoz (paoiXsóc, POÓXYJ, tkxöjjux, vóaoc;, spiQ, Xay&q, ^p^v) 
tartoznak. De ilyen értelműek az effélék i s : Imp. Seíőeiv = telni, 
aor. őeíaou = megijedni; íysiv — tartani, a/eív = megkapni, meg
fogni, stb. Valószínű, hogy az olvasó már az eddig közölt alakokról 
sem tudná pontosan eldönteni, ingressiv, vagy inkább resultativ 
értelműek-e, holott pedig szándékosan mind egyforma alakban, 
infmitivusban, vannak közölve az aoristosok. Még valószínűbb 
azonban, hogy a legtöbb olvasó valamennyi itt közölt aoristost 
mégis inkább ingressiv értelműnek érzi, holott pedig ugyan
azokat az aoristosokat, ha pl. participiumban vagy indicativus-
ban volnának közölve, inkább effektiv-resultativ értelműeknek 
érezné. Ugyanis az illető mód- és igenévi alakok syntaktikai 
viszonya könnyen megzavarhatja az actióárnyalat mérlegelését. 
Az infinitivusból, coniunctivusból, s többnyire az optativusból 
is mindezen állapotjelző imperfectumtőnek aoristosában inkább 
az ingressiv árnyalatot érezzük ki, az indicativusból és a parti -
ciumból, néha az optativusból is inkább az effektív v. resultativ 
árnyalatot, nem azért, mintha magának az aoristosnak más-más 
értelme volna az egyes alakokban, hanem mert a syntaktikai 
viszony, kivált az idegen nyelvre való fordításban, elmosódottá 
teheti vagy módosíthatja a külömben is igen finom értelmi 
árnyalatot. Azért, ha nem az aoristos egyes módjairól, hanem 
általában az aoristosról szólunk, nem is tanácsos külön válasz
tani a két árnyalatot: elégedjünk meg annak konstatálásával, 
hogy az állapotjelző (többnyire denominalis) imperfektumtövek-
hez tartozó aoristosok a/, ige értelme szerint és az illető módok
nak és igeneveknek megfelelőleg ingressiv vagy resultativ értel
műek lehetnek. 

27. A mi már most az aoristos alakját, s a neki meg
felelő magyar alakokat illeti: mivel minden igetörzsöknek már 
mngában véve is okvetetlenül van valami actióbeli árnyalata, 
s mivel e szerint bizonyos igetörzsököknek már magukban véve 
is punctualis értelmük van, ilyen igéknél alak tekintetében nem 
egyéb az aoristos magánál a flektált igetörzsöknél. Ez az ú. n. 
II. (vagy erős) aoristos. Pl. törzsök (3aX-, punctualis értelmű, 
melyből az imperfectumtő csak külön képzővel (-(.-) alakulhatott: 
(3áXX-siv = lődözni, dobálni; II. v. erős aoristos: (iaX-elv === lőni, 
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dobni, meglőni, megdobni. Törzsök d-s-, imperfektum: TI-Ő-SÍYJV = 
rakosgatnék, helyezgetnék, tenni akarnék; II. v. erős aoristos: 
•̂SÍTJV = tennék, raknék. Törzsök #av-, imperfectum •frv/j-ax-siv = 

haldokolni, egymásután elhalni; II. v. erős aoristos itav-eív = 
meghalni. A két szenvedő aoristos sem egyéb flektált igetörzsök
nél, mert az alakokban levő -d-i]- vagy -YJ- nem actióképző, hanem 
diathetikus (medialis vagy passiv értelmet- jelző) jel. Pl. (BXYJ-ÍHJ-
vat = meglövetni, megdobatni, ts-íHj-vat == megtétetni, cpav-7j-vat = 
megjelenni, feltűnni. 

A magyar nyelvben a be nem fejezett (vagy helytelen 
terminussal: folyó-) történésű alakok, egynehány -sz- és -gy-
képzős indicativus-alakot nem számítva, maguk is valamennyien 
képzőtlenek, alakilag tehát, ha «szabad»- (a magyar perfectum 
jelével összeférő-) képző sincs bennök, megfelelnek a görög ú. n. 
II. vagy erős aoristosoknak. De értelem tekintetében nem vala
mennyien, hanem csak a punctualis actióárnyalatúak .talál, dob, 
szökik stb.), sőt gyakran még ezek sem. A fennebb említett paX-
sív alaknak például nem az alakilag teljesen megfelelő «lőni, 
dobni» fordítás felel meg, hanem a punctualis actio effektiv-
resultativ árnyalatának nyomatékosabb jelölésére igekötőt kell 
alkalmazni: meglőni (valakit), kilőni (a nyilat), épen úgy, mint 
a cursiv értelmű magyar törzsököknél (pl. %-cavsiv nem: ölni, 
hanem megölni);27) vagy mozzanatos képzőt, pl. tőstv = meg-
pill-ant-ani; xtvr)d7)v«t — moccz-an ni; vagy más. punctualis 
értelmű igetörzsököt kell választani, pl. (3aXsív s= eltalálni. Ha 
már maga a görög ige is igekötős, az imperfecfcumot inversiós 
fordítás külömböztetheti meg az aoristostól, pl. i$iX#t!y — ki
jönni, s^ép^sa&ai = jönni kifelé v. ki; xaté(3yj = leszálla. %axé-
patvs = szállá lefelé v. le. (Ilyenkor a magyarban az igekötő is 
hangsúlyos!) 

Van azonban a görögben is sok olyan ige, melynek im-
perfecta actiója épen úgy képzőtlen, mint a magyar igéké, mert 
már maga az igetörzsök is cursiv-durativ actióárnyalatú. Ilyenek 

2~) Az igekötős fordítást a perfektiv értelem visszaadására is szük
ségesnek jeleztem. De kiemeltem, hogy a perfektiv értelem éreztetésére 
maga az igekötő nem elég, hanem esak a perfectumjéllel (-t, -att, -ott) 
együtt a lkalmas a görög alakok [fordítására. Mivel mármost perfectum-
jeles infinitivus a magyarban nincs, a «meglőni, megpi l lan tana alakokból 
nem érezhetünk ki állapotjelzést, hanem punctualis történés jelzését. Azaz: 
ez az alak nem (ÍEpXíjxévai, hanem paXeív görög alaknak felel meg értelmi
leg. V. ö. a 21. sz, jegyzetet. Némely olyan imperfectumot, melyhez aoris
tos egyáltalában nem fejlődött, a homerosi görög nyelv is igekötősen sze
ret használni. I lyenek: xaSá^sTo, -poaíyr^ r.poorfioT. és mások. Egynéhány 
ezek közül állítólag punctualis alapértelmű. De én még ezekből is kiér-
zem az imperfectum (szemléltető) értelmet, s azért pontosan ezeket is in-
versióval fordítanám (ült lefelé, szólt hozzá, stb). 
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pl. et(u: vagyok, onr][u: fújok, fújdogálok, ys^áco : nevetek, tt|iáw: 
tisztelek; cpopéw: viselek; cptXéco: szeretek; l'p^ofjiai: jövök, megyek; 
[xá^opiai: harczolok; 7réjjjuu>: kisérek, küldök; [iiva>: maradok, stb. 
Ezek az imperfektumok tehát nem egyebek a flektált igetörzsök
nél : de aoristos értelmük sohasem volt a görögségben, sőt egy 
részük (pl. SI\LÍ, ep^ojiat) egyáltalában nem is képzett punctualis 
értelmű alakot, kétségkívül azért, mert cursiv-durativ alapérte.-
műket a görögség mindvégig nagyon élénken érezte. A gramma
tikusok is mindig megkülömböztették pl. ^ vagy SCCYJ (szólt) alakot 
a vele alakilag teljesen azonos ífto] (elment, menésnek indult) 
alaktól, s amazt következetesen imperfecta actiónak (azaz a maguk 
terminusával 7rapsXY]Xot}w<; 7uapataTtxó?-nak) S(3YJ alakot ellenben 
aoristosnak (áópiaTo? SsÓTspoc) nevezték. Nem kerülhette el ugyanis 
a görög grammatikusok figyelmét sem az a kritérium, hogy az 
imperfecta actio indicativusának két alakja van, múlt és nem 
múlt (ecpyjv mellett cpTjju is, S'[JLSVOV mellett [livw is), az aoristos-
ban ellenben nincs más indicativus, csak praeteritum (jStfhj, spa-
Xov).28) Nincs pedig azért, mert, mint már kifejtettem, magát a 
beszélés időpontjával egyidejű, folyton változó időpontot egy
általában nem jelöli semmiféle nyelv. «Jelen idő» még az im-
perfectumban és a perfectumban sincs, csak fejlődőnek vagy 
meglévőnek képzelt tartós történés vagy állapot, melybe termé
szetesen a «jelen» időpont is beleesik, de nem csupán ez. 

A punctualis actiónak. ha egyáltalában jelenthetne jelent, 
csupán magát a beszélés időpontját kellene jelentenie. I)e ez 
képtelenség; a mely történés a «jelen» időpontba esik, azt a 
nyelvek szükségképen fejlődésével (előzményeivel, következéseivel) 
együtt képzelik és képzeltetik. 

Csupán jelen időpontot csak kiokoskodni lehet, nyelvi 
formával semmiféle nyelv sem rögzítheti (fixirozhatja) ezt az 
időpontot, mely nem egyéb, mint határpont a múlt és a jövő 
között. Múlt jellel el nem látott punctualis actiójú indicativus 
alak csak jövő vonatkozású lehet. A magyar punctualis actió-
árnyalatú imperfectumok (igetörzsökök) is mutatják ezt a jövő 

28) Ez volt az oka annak a hibának, hogy az aoristos összes alak
jait, (nemcsak az indicativusát) múlt értelműnek, s az aoristost a múlt idő 
ef/yik speciesének tartották. Ez az a végzetes hiba, mely a helyes felfogást 
a legújabb időkig megakadályozta, s mely mai napig is kísért még első
rangú grammatikusok műveiben is. Az aoristos nem múlt idő, sőt egy
általában nem is idő, hanem igenis, az aoristos indicativusa formailag és 
értelmileg is múlt, éppen olyan múlt, mint az imperfectum vagy a per-
fectum praeterituma. Je le : az augmentum (és a rövid személyjelek), mely
nek csupán csak az aoristos praeteritumában van helye, a többi nem prae
ter i tum (achronistikus) alakokba nem való. fEJMtMí* de poéXs, páXrjs, jjáXo-.c, 
(s«A6Ív, |3aXá)v). 
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vonatkozást, mint már régi grammatikusok (Kövesdi, Beregszászi 
Nagy Pál, 1. a III. részben) is észrevették. «Meghal!» nem azt 
jelenti, hogy a «jelen» időpontban (a beszélés időpontjában) hal 
meg, hanem ezt: «mindjárt meghal». «Érkezik a vonat», nem 
azt jelenti, hogy a «jelen» pillanatban érkezik, hanem azt, hogy 
((érkezőben van és mindjárt meg fog érkezni». [Ha a «jelen» 
időpontról van szó, ezt magában nem tudjuk jelölni: perfec-
tumot használunk (((megérkezett a vonat, meghalt») s ezzeL 
fejezzük ki a jelen időpontban befejezett történést, illetőleg a 
jelen időpontban is meglévő állapotot, mely azonban a jövő felé 
is maradandó]. Ezért van a görög aoristosnak csak múlt idejű 
indicativusa, az achronistikus alak pedig ezért nem alakult meg 
egyáltalában az ú. n. II. aoristosban,29) s ezért fejlődött ki való
ságos futurummá a sigmás aoristosban (pl. cpoprjaco, tpiX âco, 
7T£[XCJJ(ö). 

Az imperfectum értelemben megrögződött cursiv-durativ 
értelmű igetörzsökök mellé mindamellett sok esetben a punc-
tualis actio kifejezésére is külön alak képződött. De ez az alak 
természetesen nem lehetett az ú. n. II. aoristos,30) mert ez 
ezeknél az igéknél egyforma volna az imperfectummal. Való
színű, hogy ilyen igetörzsökökön fejlődött az ú. n. első (vagy 
gyenge) aoristos alak, mely később számos képzős31) imperfec-
tumtő mellett is jelentkezik. A fennebb említett igék közül 
ilyenek: ysXáco éféXaaa, u[iá(ú srífAYjaa, cpopseo scpóprjaa, cptXéío 
éa>í.X7]3a, \iá~/0[Lai siAâ eaáfjnrjv, 7céfA7T(ü sjcsjxtpa, {j,éva> s'fistva. Ezek 
az ú. n. I. (vagy gyönge) aoristosalakok már a görög irodalom 
kezdetén jelentés dolgában teljesen megegyeznek a II. aoristos 
alakjaival. De a görög punctualis actiónak ingressiv-resultativ 
árnyalata, úgy látszik, mégis kivált ezen (többnyire denominalis, 
állapotjelző-tövekből alkotott) I. aoristos-alakokról terjedt át a 
többi (II. és szenvedő) aoristos-alakokra.32!) 

28. Tehát a formák teljes syncretismusa és az értelem 

29) Nem alakult meg, de a coniunctivusa nagyon közel állt hozzá, 
hogy itt (a I I . aoristosban) is futuri indicativus értelmű legyen, mint a 
sigmás aoristos coniunctivusa. V. ö. pl. Az Apollón hymnus kezdetét: 
MV^OOIÍCU (sigmás aor. coni? futur. indic ?) ouás A,«>(JÜ|I«[ (II. aor. coni., 
de a futurummal majdnem egyező értelemben, és ha p.v7)ciou.3u futurum, 
vele parallel kapcsolatban). 

30) Egynéhány reduplikált második aoristos kivételével, pl. átysiv, 
impft.; ayccY^v, I I . aor. 

31) P l . íoxá;—aTrjaa?; rjXauve—rjXaas; p<xívot—{jrjaeis; JcaXiJjrrstv—xaXü'lai; 
<ppá£wv—cppaíaa? s tb . 

82) A m i az I . aor . képző jének (-<J-, B o p p szer in t i dg . *é.vn = valék) 
eredeti értelmét illeti, a felől még teljes a bizonytalanság, 1. Hirt , Gr. 
Laut- u. Pormenlehre 453. §.) 



AZ ÚGYNEVEZETT IGEIDŐK ELMÉLETÉHEZ. 205 

általánossá válása idején (már a görög irodalom kezdetén) a 
főórtelem, melyet az összes (I. és II.) aoristos-alakok feltüntet
nek, a punctualis értelem, mely a történést fejlődésére való 
tekintet nélkül egyszerűen megnevezi, s melynek az ingressiv-
resultativ értelem csak egyik (az igető értelmétől és a módalak
tól függő) módosulása, speciese. Azért voltaképen (a mennyiben 
a módhasználattól is függ) már ez az ingressiv-resultativ árnyalat 
sem való az aoristos általános functiójának meghatározásába. 
Még kevésbbé való belé minden egyéb functio, melyet a gram
matikusok az aoristosnak tulajdonítanak, de a melyek nem az 
összes aoristos-alakokra, hanem csupán az indicativusra vonat
koznak.33) 

De maguknak az indicativus (múlt) alakoknak magyará
zatában is szigorúan ragaszkodni kell az aoristos már kifejtett 
alapértelméhez, ha a traditiós grammatika évezredes tévedéseibe 
beleesni nem akarunk. 

Főtudnivaló az aoristosok indicativusára nézve éppen az, 
hogy ez az alak kivétel nélkül mindig a punctualis actio múlt 
idejét jelenti, még akkor is, ha más nyelvek eszejárása szerint 
talán bajos az alakhasználat megértése. Óvakodni kell tehát 
attól, a nyelvtan történetében gyakran mutatkozó fonákságtól, 

33) BRUGMANN (1. Griech. Gramm. 2 475. 1.) a punctualis terminust 
szintén az aoristos-értelemnek általános magyarázatára használja, s három 
speciesét külömbözteti m e g : az ingressivet, effektívet (v. resultativot) és 
konstatálót. Ebben a specializálásban megint a logikai kategóriák teljes 
kimerítésére való törekvés nyilatkozik meg, mint máskor is annyiszor 
törtónt a grammat ika terén. Mint előadásomból kiderült, én magának a 
((punctualis* értelemnek is inkább csak negativ kri tériumait látom a func-
tiókban. Az ú. n. effektív vagy resultativ értelem szerintem összeesik az 
ingressivvel; hogy még nem állapotjelző töveknél is a tő értelmétől függ 
ezeknek az árnyalatoknak kiérezhetése, azt éppen Brugmann példája is 
mutatja, mely szerint ugyanaz az aor. alak kétféle jelentésű is lehet. Pl. 
paXstv péXo; «abschleudern», ingressiv ; [íalzív avöpa «treffen» effektív. A mi 
végül az állítólagos konstatáló értelmet illeti, annak megállapításában a 
régi grammatikusoknál is mutatkozó, primitív hiba esett meg Brugman-
non is. Ugyanis az összes aoristos alakoknak tulajdonít olyasmit, a mi 
szerinte is csak az aoristos indicativusára nézve igaz. Nem az aoristos kon
statál, hanem az indicativus, még pedig a múl t idejű indicativus múl t ra 
vonatkozó tör ténés t ; konstatálhat tehát az aoristos indicativusa is, és 
persze legkivált ez, mer t nem szemléltető, s mégis történést kifejező alak. 
Brugmann a szobortalapzatokon található E~otr;ax alakot hozza fel példá
nak (szerinte ez ss «ich habé es gemacht»). Ujabb hiba, mert a fordít;'s 
visszaél a német perfectum kétféle (meglévő állapotot meg múlt történést 
jelző) jelentésével. Az !7uotV,<ra múlt történést konstatál, nem meglévő álla
potot, de nem zárja ki azt, hogy az olvasó a meglévő állapotot is bele
értse. A kitételben az a fő, hogy a szobrot «megcsinálta» a művész, nem 
pedig az, hogy «meg van csinálván. A német, mikor összetett perfectum-
mal fordítja az alakot, másképen gondolkozik mint a görög. 
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hogy idegen észjárás szerint az aoristos indicativusának benne 
meg nem lévő functiókat ne tulajdonítsunk. 

Először is nem konstatál e szerint az aoristos indicativusa 
meglécő állapotukat, banem csupán csak múlt történést. Igaz, 
hogy a meglévő állapot konstatálására való alak, az achronis-
tikus perfecti indicativus, nagyon sok görög igetőhöz egyáltalá
ban meg sem alakult, s ilyen igéknél mindig, de más igéknél 
is gyakran az aoristi praeteritum az achron. perfectum értelmé
ben látszik állani. De csakis látszik. Az igazság az, hogy helyette 
áll, de más értelemben; olyanban, melyet a görög észjárás még 
a perfectumos kitételnél is jobban szeretett. Már a perfectum 
tárgyalásánál is említettem, hogy a görög alakhasználatot a tör
ténés qualitásainak mentül konkrétebb, szemléltetőbb kifejezésére 
való törekvés jellemzi. A mit más nyelvek állapotjelző imper-
fectummal jelölnek (pl.: vagyok), azt a görög egy előzetes történés 
(cselekvés vagy szenvedés) eredményeképpen fejezi ki (féYOvoc, 
jrécpoxa == lettem, termettem). Az aoristosszal mármost még egy 
lépéssel tovább megy a nyelv ebben a konkrét kifejezésre való 
törekvésben: meglévő állapot helyett maiját az állapotot elő
idéző (tehát múlt) történést emeli ki, az állapotot pedig egészen 
kifejezetlenül hagyja — scpuv, íy&vópYp. A görögben tehát állhat 
igen sokszor aoristos múltja perfectum helyett, de nem perfectum 
értelemben. Minden görög szöveg minden lapján számos példát 
találhatunk az aoristos ilyen használatára; én megelégszem 
egy-két példával, mely a tételt megvilágíthatja. Mikor SOPHOKLES 
Antigonéjában Kreon így panaszkodik (Antig. 1346): «ezi xpaú 
•JLOI TÍÓZ[LOC, St)axó{uato<; síoVjXaTO') ( = fejemre elviselhetetlen 
sorscsapás szakada), kétségkívül érzi még a csapás fájdal
mát — hisz külömben nem jajdulna fel — de éppen az a 
tudnivaló, hogy az aoristos praeterituma nem ezt a meglévő 
állapotot fejezi ki, hanem a múlt történést magát, mely a fáj
dalmat okozta: a csapás pillanatát. Egészen hasonló ehhez az 
a híres herodotosi hely, a hol Kleisthenes így konstatálja 
Hippokleides számára a házasság füstbemenetelét (VI. 129): 
'ü JI«Í TioávSpoi), dcjrcöpyvjoaó ys fiev tóv yáfiov (== eltánczolád 
a házasságodat). Ilyen Homerosnál is igen sok aoristos, pl. ez 
is (Hektor beszédében Andromachéhoz, VI. 444.): {xá^-ov sjxfjisvai 
lo-ö-Xó? ( = megtanulám a vitézkedést). Ha a görög észjárás nem 
szerette volna annyira a történések kiemelését az állapotoké 
helyett, sokkal kevesebb volna a csonka, hézagos görög a-verbo, 
és sokkal több igetőhöz alakult volna meg a perfectum, mint 
a mennyihez valósággal használatos. 

Olyan nyelvész, a ki hozzá van szokva, hogy minden ige
alakban az időviszonyt tartsa legfontosabbnak, az efféle aoris-
tosokat persze «aiigmultaknak», csak «kevéssel» előbb történ-
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teknek nevezi, mert hiszen meglévő állapotjelző értelmet érez 
ki belőlük. De én nem képzelhetek annál fonákabb eljárást, 
mint a multság időbeli távolságának mérsikélését. A tudnivaló 
éppen az, hogy a multat a «jeien» időponttól elválasztó távolság 
semmiképen sem lehet az alakban kifejezve. Ellenkezőleg, mint 
a görög észjárás egyik legfeltűnőbb sajátságát kell kiemelni, 
hogy a jelen állapot helyett efféle aoristosokban a görög való
ságos múlt történéseket jelez, éppen úgy, mintha a világ terem
téséről szólana. A különösség abban van, hogy állapot helyett 
történést mond, s azt mond akkor is, ha ez állapotot előidézett 
történés csak néhány másodperczczel az igealak kiejtése előtt 
történt. Különösen feltűnő ez a sajátság az érzelmi állapotok 
jelölésénél. L. pl. SOPHOKL. Philokt. 1314: ^ax>7jv Tratépa TÖV 
áfjiöv soXofoövTá as (Magyarul ink. perfectum: megörültem, v. 
impft: örülök, hogy dicséred atyámat). V. ö. Trach. 312: (pxuoa 
=s megsajnáltam, sajnálom ; Aias 789 : ^X^Tjoa = elfogott a fáj
dalom, fájlalom; Trach. 1044: scppi£a = elborzadtam, borzadok. 
Még feltűnőbbek a következő példák, melyekben a meglévő 
(érzelmi) állapot helyett egyenesen az annak nyilvánulását 
tévő külső történés van efféle múlttal kifejezve. Antig. 1308: 
avércrav cpó(3(j> = megrepesett bennem a félelem, repes bennem 
a f.; ARISTOPH. Pax 527: árcsTruoaa = kiköptem, utálat fogott 
(fog) el; Aias, 536 : eTnrjveoa = megdicsértelek magamban, helyes
lem (a mit mondasz). Mint látjuk, teljességgel igaz, hogy a 
szóban lévő érzelmet előidézett történés néha csak az imént a 
beszélést közvetetlenül megelőző pillanatban történt: de ime, 
ez nem akadályozza a görögöt abban, hogy múltnak fogja fel 
és annak fejezze ki.34) Eáfogni az aoristosra, hogy néha «ali<i-
múlt» időt fejez ki, egészen fonák észjárásra vall. Mert először 
az aoristos maga nem fejez ki időt, másodszor a praeteritum-alak 

3Í) Az újgörög nyelv, mely az aoristos alapértelmét következete
sen fenntartotta, az egyszerű perfectum alak kiveszésével kapcsolatban 
még tovább ment az aoristos indicativusának olyatén használatában, hogy 
a múl t történést jelezve, abból a meglévő állapotot is k iérz i ; vagy, helye
sebben szólva, az újgörög nyelv activumban már éppenséggel csak múlt 
történésnek jelezheti a meglévő állapotot. ' [i^r^Éptoat = íme megvirradt! 
Mr.a, p.' ETpó^a^eí — ejnye, beh megijesztettél! Hé TOUC, fádaó&v se nini, 
megérkeztek! Voltakópen tehát ezek az alakok nem meglévő állapotot, 
hanem konkrétebbül: múlt történést konstatálnak, ha mindjárt csak egy 
masodpercz is az az időköz, mely a történést múlt tá teszi. Ilyenforma a 
lélektana az adék, kérék-féle magyar mul taknak is, mikor közvetlenül a 
«jelen» pillanat elé eső történést konstatálnak, föltéve, hogy a székelység 
konstatáló értelemben is használja ezeket a multakat . [Mondanak-é szé
kelyföldön i lyesmit : «Nini, elesek! Ejnye, elcsuszám! Ejnye, majd leesem 
a lóról!» — erre eddig nincs megbízható értesülésem. De ha mondják is, 
akkor is csak a görög történés konstatáló használat párját találjuk benne, 
nem az «aligmult» időt.] 
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a görögben nem fejezi ki az ú. n. spatiumot (a «jelen» idő
ponttól való kieebb-nagyobb távolságot), harmadszor, mert az 
időbeli spatium hosszúsága egészen relativ fogalom. A mi a 
pillangónak hosszú időtartam, az a sasnak rövid; a m i a rabnak 
hosszú idő, az másnak rövidnek tűnhetik fel. («Nagy művész a 
fogság szenvedése, minden órát századokra nyújt.») Fonákság 
azt mondani is, hogy a görög azért mond az aoristosban preete-
ritumot, mert nincs «pr8esense». Praesense az aoristosnak, per-
fectuma nagyon sok igének azért nincs, mert nem volt rá szükség. 
Az aoristos indicativusát a görög csak múlt formában hasz
nálta; efféle kitételeket: «megörül, betoppan, levágod», a görög, 
ha aoristosszal fejezi ki a punctualitást (nem pedig igekötővel, 
a mit szintén tehet): csupán csak az aoristos múltjával fejez
hette ki;35) a mint kiejtette az illető igét, máris múltnak jelezte 
az illető történést. 

29. Azonban, akármilyen különös idegen embernek az, hogy 
meglévő állapot helyett a múlt történés legyen feltüntetve, a 
szökdelő görög fantázia még ezen is túlmehet egy, sőt két lépéssel. 
Mint már tudjuk, jövendő állapotot is feltüntethet meglévő álla
potnak (perfectummal), de még itt sem áll meg, hanem jövendő 
állapotot is feltüntethet múlt történésnek. Achilles egyik beszédé
ben (IX. 413.1: sí fisv x' aoth fiivtov . . . rcóXtv épytp.áy(<öpa.i, WXSTO 
{JLÉV [xoi vóotoc... sí Sé xsv oíxaS' ouoju... WXSTO jioc xXéo? = 
«ha itt maradva továbbvívom a várost, elveszeit a hazatérésem, 
ha pedig hazatérek, elveszett a dicsőségem)) Achilles egy-egy 
jövő helyzetbe képzeli bele magát, s erről az álláspontról éppen 
úgy használja az alakot, mint a fennebbi példákban láttuk. Tán 
szokottabbak ilyenkor az állapotjelző achronistikus indicativusok, 
kivált a perfectuméi: oXwXs [tot vóozoc,, oXtoXé \LOI vXéoc, (Magyarra 
is perfectumokkal fordítjuk az aoristosokat). De a múlt aoristos 
használata (a 34. jegyzetben és a hozzávaló szövegben kifejtett 
okoknál fogva) még nyomósabb. vOXooXs = mint állapot megvan; 
WXSTO = még mint állapot sincs meg. yOXtoXs = vége (van) & STO = 
elvesze, elpusztula. Ehhez a most említett homerosi alakhaszná
lathoz teljesen hasonlót az újgörögben is találunk. Kamburoglus 
Demeter jónevű görög író egyik elbeszélésében (L. SXÓXOD (̂JLS-
poXófiov toü 1889 Itooí 124. 1.) pl. az államügyész így szól a 
delinquenshez: MíXa" J4.V %%<; TuoXXá a' !'Sico£a, av TTQQ §éyj\kaxa 
ok Yxp éji, iá a = Beszélj! De ha sokat beszélsz, «(máris) elkerge-
télek», ha pedig hazudsz. «(máris) kidobálak)> = azonnal, tüstént 

:;5) Kifejezi pedig, az itt szóbanlévő eseteken kívül a beszélő tény
leges környezetétől külömböző, nem valósággal meglévő, csak elképzelt, 
felvett situatiókban, azaz: az ú. n. aoristos gnomicusban és az ú. n. prse-
sens historicummal kapcsolatban; erről más összefüggésben, később szólunk. 
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kidoblak. Ezekben a példákban a feltételes szerkezet jelzi és 
előkészíti az állásponteltolódást. De még csak jelezve sincs a 
képzelet jövőbeszökelése a most említendő alakhasználatban. 
Euripides Ionjában (1289.) Kreon így szól a még élő Ionboz: 
ab §' ooxsT sí. sxTStva a' óvta 7coXé[uov Só[i.oi? ippo£e=«te már 
nem élsz többé (ne is beszélj hát magadról!): téged megöltelek, 
mint házam ellenségét^. Kreon képzeletében már meg is van 
ölve Ion, de nem halva látja, hanem meg annál is tovább megy: 
elbeszéli, hogy «megölte». Ennyire nem mehet a magyar fan
tázia; be kell érnünk ezzel: «megöllek», vagy: «vedd olybá, 
mintha már megöltelek volna». Ugyanilyen az aoristos hasz
nálatának lélektana az újgörög köznyelvben is. Se eaxóuoaa 
( = megöltelek! == mindjárt megöllek !), mondja fenyegetésképen 
az újgörög annak, a kire megharagszik. Sác; s/aipéiTjaa ( = már 
üdvözöltem, mehetek), mondja a türelmetlenül búcsúzó görög 
a másiknak. A szolgának jelentésére, hogy várják a vendégek, 
így felel a gazda: Icpíraaa ==«megérkeztein» ( = mindjárt ott 
leszek), s az újságokat kérő vendégnek így válaszol a kávéházi 
pinczér : Tat? scpspa á^éatoi; —«mindjárt elhoztam*) ( = mindjárt 
ott lesz). Ez utolsó példában az apLéatos határozó némileg át
hidalja a valóság és a képzelet közti térséget.36) A görög fantázia 
naiv szökdelésének eme különös eseteiben jussanak eszünkbe 
azok a homerosi helyek, hol ez a jövő helyzetbe való bele-
képzelés nemcsak egyes igealakokban nyilvánul. Ilyen hely például 
az Iliasban Agamemnon beszéde, mikor Menelaos megsebesítésén 
kesereg (II. IV. 555. és kk.). Agamemnon ugyanis annyira bele
éli magát a várható keserves jövendőbe, hogy Menelaost már 
eltemetve látja, sőt meggyaláztatja és kigányoltatja egy, a sírján 
«ugrándozó*) trójai ellenséggel (1. 176.): És így szól majd valaki 
a hetyke trójaiak közül, ott ugrándozva a dicső Menelaos sírján: 
«ime Agamemnon elment (IPKJ) haza, üres hajókkal, itt hagyván 
a derék Menelaost.» A hogyan a trójai fog beszélni a síron, úgy 
beszél maga Agamemnon néhány sorral fellebb (161.), mikor még 
a bosszúban való reménysége uralkodik rajta: «majd teljesíti a 

3e) Ugyanolyan okoskodással, mint az előbb említett aoristosokat 
«aligmultaknak» ezeket az átképzelóses wXeto, s/tetva stb. alakokat meg 
«aligjövőknek» lehetne nevezni. Pedig, hogy multak, azt formájuk olyan 
világosan mutatja, hogy multságukat sohasem vonta senki sem kétségbe. 
íme, ez is mutatja, milyen hibás az ú. n. igeidők hagyományos elmélete, 
s mekkora benne a kategóriazavar. «Jövőmultnak» is több joggal nevez
hették volna ezt az aoristost, mint azt az alakot, a mit valósággal annak 
neveztek, mer t itt legalább valósággal időről van szó, amott pedig az 
actióknak az időkkel való összezavarása okozta a tévedést. (Persze, azért 
még sem szabad itt sem «jövőmultról» beszélni, mer t a beszélő öntudat
lanul képzeli magát a jövendő situatióba, tehát rá nézve az a beszélés 
perczében nem jövő.) 
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megszegett frigyet Zeus, aóv TS \L£*(ak<p ájréTiaav — és a trójaiak 
nagy árral fizették meg (árcsuaav) a szerződésszegést.') Értsd: 
«akkor majd elmondhatjuk, h o g y . . . stb.» Csakhogy itt az át
menet hirtelen, semmikép sincs előkészítve, a trójai beszéde 
pedig oratio recta. melyben az álláspontcsere nyilvánvaló, s a 
%aí xé zic, wS' spse i futurummal át is van hidalva. 

30. Teljességgel ugyanilyen (azaz állásponteltolódásos, át-
képzeléses) az aoristos és az imperfectum prseteritumának hasz
nálata oratio obliquában is akkor, ha múlt vagy jövő idejű 
verbum régens mellékmondatában fordulnak elő ezek az alakok. 
Az Ilias fennebb idézett helye (IV. 176.) a trójai ember beszédét 
oratio rectában adja, azaz, költőmódra egyenesen idézi az ((Ugrán
dozó trójaiw szavait. De az állásponteltolódás az oratio obliquá
ban (illetőleg annak indicativusos fajtájában) is megvan. Pl. ezt 
a helyet attikai prózában így lehetne mondani: xaí JTOTS spet 
(v. <pyjas0 tts av, ovi (v. a>c) 'Aifa|xé{Ji.víov aöv xevaf? vaoaiv !(3TJ 
oixóvSe. Magyar észjárással igen könnyen érthető ez a primitív 
alakhasználat, mert a magyar oratio obliqua épen ilyen: «azt 
mondja majd valaki, hogy A. üres hajókkal távozott el stb.» 
Ebben a példában a beleképzelés jövendő helyzetbe történik. 
De múltba is lehetséges. Ilyen eltolódásos múlt idők pl. a követ
kezők: AJ Elsőrangú (főnévi) mellékmondatokban, aj aoris-
tosok: Thuk. V. 56. 5Aíb]vaioi (r^ ar̂ Xrj) úTíé^pa^oLV, ott oux 
svéfjLStvav oí AaxeSai|AÓvioi TOÍ? opxoic, (= hogy nem maradtak 
meg mellettük); Xen. Cyr. I. 4. 7. oí ős l'Xsyov otí apxfoi rcoX-
XODC yjÖTj TrXyjaiáoavTíxi; § técp d-s i pav (széttéptek, megöltek); b) 
imperfectumok. Xen. Hell. VI. 4. 7. knjf(éki.9VO, ax; oí te vsq) 
Tcávts? aoTÓfiatot á v s ^ y o v t o (hogy maguktól felnyiladoztak); 
Ag. 1, 38. ső^Xwaav, 8tt OU jrXaanfyv r^v cpiXíav T r a p e t / o v t o 
(hogy tanúsítottak t. i. tartósan, mindenha). B) Másodrangú 
mellékmondatokban : a) aoristosok. Thuk. V. 49. Aaxsőat^óvtot 
avrsXsYov . . . Xé^ovzsc, \LTJ snri^éXd-ai (érdekes itt a perf. infimti-
vus használata is!) JTO) he, Aaxsőaí^ova zác, ojtovőá^, ozs i o é-
% s [x (JJ a v TOOÍ Ó7cXÍTa<;. (or. recta : oux enrflysljxévai r\ a a v at 
ajrovSai, őrs eae7ré|Ji<|>a{Jiev TOÍ>? ójrXttai;). Xen. Anab. I, 2, 2 1 : 
vjxev OCYYSXOC Xéfíov. ott XeXoi7to><; s«j Hoévvsat? fát axpa, srcsí 
^ a d- s T o, őrt TÖ MSVÍOVOC; arpátsupia 7JSTJ IV KLXIXÚJ T̂V (or. recta: 
XéXotirsv . . . ercsi ^aftsto). &_) imperfectum. Herod. V. 84: őoov 
[xsv 7<xp xpóvov s i ^ o v (or. recta: s t p j i s v ) zá. oL^áX^oLza év T^ 
yápfi, STUTSXSSIV (or. recta: sTUTsXéojJiev) tá auvét̂ svco (or. recta: 
zá. Guvsd-é\Lsd-a. Efféle mondatok megítélésében azonban nagyon 
vigyázni kell, vajjon egyáltalában beletartozik-é az or. obliquába 
az indicativusos mellékmondat. Erről később bővebben szólunk). 

31. A mi végül az ú. n. aoristos gnomicus-t vagy empiri-
cus-i illeti, azok a magyarázatok, melyek fczerint ez alakok ere-
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detileg nem időt, hanem csupán módot (MOLLER, 1846.) vagy 
puszta, achronisticus momentán actiót (HERBIG, 1896.) jelen
tenének, elhibázottaknak bizonyultak, s így ennek a functiónak 
magyarázatában is a múlt punctualis történést jelentő eredeti 
értelemből kell kiindulni. Nem szokásos, általános érvényességű 
történést jelent tehát, hanem ellenkezőleg egy, elmúlt tapasz
talati tényt, melyre az előadó, mint «precedens esetre*) hivat
kozik, az olvasóra vagy hallgatóra bizva, hogy levonja belőle a 
szokásosságra, általános érvényességre való következtetést. Pl. 
IX. 320. X(rc$av' ó^wc 6 t' ásp^ö? ávíjp o zs izoXka lopató? = egy
aránt meghal(t) a munkátlan ember is, meg a munkás is; 
XVII. 32. psyftsv Sé zz Y'rptioc ifvoo = elkövetett (oktalanságot) 
balga ember (is) belát(oti); X. 224. aóv ts Só' Ipyojiévco, %aí TS 
Tupö o TOÖ svÓYjaev, oTziuAQ %ép8oz £•(] =f ha ketten együtt tartanak, 
emez amannál előbb észreveszi, mi nyereséges, stb. Efféle alak
használat nemcsak a görögben, hanem más nyelvekben is tapasz
talható. A latin az ú. n. perfectum historicumot használja ilyen
formán, pl. Hor. Epist. I. 2. 48.: Non seris acervus et auri 
negroto domini deduxit corpore febres. Cic. de fin. I. 49.: ob 
eam debilitatem multi parentes, mnlti ami cos . . . perdiderunt. 
Sall. Cat. 11, 3.: quam nemo sapiens concupivit, de rendesen 
csak tagadó mondatban, vagy multi, nemo, plerumque saepe 
mellett. (Ilyenformán megvan a magyarban is, de többnyire már 
határozószóval. Efféle kitételeknek: «Több is veszett Mohácsnál*), 
v. ('Egyszer volt Budán kutyavásár», hasonló a lélektanuk, de, 
mivel másképen, mint múlt időben, nem is mondhatók, még 
sem tartoznak a most szóban lévő használathoz.) 

Azonban mindazokra az alakokra, melyeket a hagyományos 
grammatika aoristos gnomicusoknak vagy empiricusoknak nevez, 
nem kielégítő ez a magyarázat. Az ú. n. aoristos gnomicust 
tulajdonképpeni sententiákon kívül a (homerosi) hasonlatokban, 
továbbá népszokások, sablonos események vagy ténykedések köz
lésében szokta a hagyomány konstatálni. De ha ezeket az ala
kokat környezetükkel enyütt vizsgáljuk, más eredményre jutunk. 

Altalános érvényességű gondolatokat a görög elbeszélő is 
előadhat, éppen úgy, mint más nyelvű, achronistikus imper-
fectum-alakokkal, melyek akármilyen időtartamú, múltra és jövőre 
egyaránt vonatkozó cursiv durativ történést jeleznek. Kiyávsi TOI 
ppaSí>? wxóv (Od. 8, 329.): < eléri a lassú a gyorsat)*. Ha ezt a 
gondolatot aoristos praeteritumával mondanók: s%i/e (3pa§6? 
,ö)xóv = «elérte már egyszer a lassú a gyorsat* (s feltehető, hogy 
ezentúl is elérheti), ez volna a (fenn említett) praeeedens esetre 
való hivatkozás, az igazi aoristos empiricus, ha ugyan van ilyen 
"használat a görög nyelvben. De azok a situatiók, melyekben a 
hagyományos nyelvtan szintén aor. gnomicusokat lát, ezektől a 
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rövid sententiáktól sokszor igen külombözők. Azokban a situatiók-
ban rendesen több, egymást felváltó esemény és állapot szerepel, 
melyek közé az elbeszélő akár az őt vezető tudós érdeklődésnél 
fogva (Herodotos), akár a költői fantázia szárnyalását követve, 
magát egészen beleéli, s nem általánosságban szól róluk, hanem 
ellenkezőleg, úgy adja őket elő, s ügy képzelteti el őket hall
gatóival, mintha szeme előtt fejlődnének. Ilyenkor gyakran (ezt 
különös nyomatékkal jegyzem meg) achronistikus perfectum-
alakok is váltakozhatnak az imperfectumokkal, s ezekkel szemben 
a meglévőnek képzelt állapot jelzésére (nem elbeszélésére !) valók. 
Sem az imperfectum, sem a perfectum achron. indicativus alak
jait nem szabad ilyenkor általánosító értelemben venni, hanem 
ellenkezőleg, nagyon is alkalmiaknak, egy bizonyos eseménysort 
fejlődésében érzékeltetőknek kell őket felfogni. Az előadó teljesen 
úgy beszól, mintha jelen volna az illető eseménysor fejlődésé
nél, s az igealakokat is teljesen ugyanúgy használja a fejlődőnek 
képzelt situatio jelzésében és konstatálásában (nem elbeszélésé
ben !), mint tényleges környezetéről szólva tenné, ha annak érdekes 
elemeire más jelenlévőket figyelmeztetni akarna. 

Hogyan kerül mármost bele ilyenféle előadásba az aoristos 
prseterituma — ez a kérdés. 

Először is nyilvánvaló, hogy belekerülhet az illető situatio 
előzményeinek jelzésébe, s világos, hogy ilyen functióval inkább 
közbevetett mellékmondatban, mint főmondatban kell előfor
dulnia, ámbár (kivált a primitív homerosi szófűzés szerint) fő-
mondatban is előfordulhat. Lássunk előbb egy magyar példát. 
Arany János híres szarvas-hasonlatát a Toldi IV. énekének 
elején (LEHK 1882-iki nagy kiadásából idézem, mert a EIEDL-
féle 1903. kiadásban, a III. k. 18. lapján a versszakok, nem 
tudom mi okból, más rendben vannak közölve). 

«Mint a hímszarvas, kit vadász serte nyíllal, 
Fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival, 
Fut hideg forrásnak enyhítő vizére, 
És ezerjófüvet tépni a sebére; 
J a j ! de a forrásnak kiszáradt az ágya, 
Az ezerjófüvet irúl sem találja, 
Minden ág megtépte, tüske megszaggatta, 
Úgy hogy még aléltabb most az is tenadta: 
Úgy bolyonga Miklós.* 

A költő úgyszólván nyomon kiséri bolyongásában a meg
sebesült szarvast. Jelzi (nem elbeszéli!), hogy fut, előbb erdőbe. 
aztán az erdei forrás felé; fájdalmas meglepetéssel (Jaj!) veszi 
észre, hogy a forrás kiszáradt (— ki van száradva, nem pedig 
elbeszéli, hogy ki «volt» száradva!); jelenti továbbá, hogy gyó
gyítófüvét a szarvas nem találja; részvéttel konstatálja róla, 
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hogy «TOOSÍ» még aléltabb, mert bolyongása közben minden ág 
megtépte, minden tüske megszaggatta. 

Nem hinném, hogy legyen ép nyelvérzékű magyar ember, 
a ki rögtön meg nem érzi, hogy a serte pillanatnyi történésű 
múlt alak (e h. megsérte) a két vessző közé foglalt mellékmondat
ban nem az elbeszélő költő tényleges környezetéhez (az ú. n. 
valóságos «jelen» időponthoz), hanem a hasonlatban jelzett 
situatióhoz képest van használva, s annak előzményét tudatja. 
Különös — de tán Aranynál nem is véletlen — szerencse, hogy 
a költő az igét elbeszélő múltban mondta, nem pedig így: 
sértett. A hatodik sor megtépte, megszaggatta alakjai, mint minden 
magyar perfectum, már kétféleképen érthetők : meglévő állapotot 
jelző perfectumoknak (mint a «kiszáradt» alak), vagy a követ
kező sorhoz («még aléltabb most») az előzményt elbeszélő pil
lanatnyi történésű múltnak (mint a serte alak). Az előbbi esetben 
görög achronisticus perfeetumnak, az utóbbiban görög aoristos 
múltjának felelnek meg. (En inkább múlt történést, mint meg
lévő állapotot jelzőnek tartom őket, ámbár főmondatban állnak : 
mert a kínos pillanat az, mikor «megtépi, megsznggatja az ág, 
a tüske» a szarvast, s ezt az eseményt, nem a belőle következő 
állapotot érzem fontosnak. Lehet azonban, hogy görögösen gon
dolkozom.) 

Hasonlítsuk össze most Arany hasonlatával pl. ezt a home-
rosi hasonlatot (XXIII. 222.): 

CÖ? §£ Tiafíjp o5 TtaiSö; óőúperou öatéa xaíoov, 

<ÜQ 'A/lXsÖC StápOlO ÖőÚpSTO . . . . 

Az aor. prseterituma a felvett helyzet előzményét tudatja. 
Az apa akkor is szomorú, mikor temeti a fiát: de mégsem 
achron. perfeotumot, hanem éppen múlt aoristost használ a 
költő, mert előtte a legnagyobb szomorúság percze : a halál pil
lanata a fontos. Az áxá/Tjas-alak multsága tehát nem a beszélés 
időpontjától, hanem a felvett • situatióhoz képest, abban benne 
maradva, számítandó. 

A következő példát azért említem, mert a hasonlat élét 
(a tertium comparationis-t) jelző főige, melynek történéséhez 
képest múlt az aoristos, el van hallgatva benne (V. 522.): 

áXX' ifievov vstpéX^atv eoixótec, áats Kpovíwv 
V7]VS|U7]S S0TTJ3SV Í7c' áxp07tÓXoi<3lV OpSOOtV Stb. 

A felhők rajta is maradnak a hegytetőn, de az satTjoev 
történésben az a fontosabb, hogy hogyan kerültek oda. Azért 
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előzményjelző múlt az alak, azaz múlt az s[xevov-nal jelzett 
situatióhoz képest. 

Nem közbevetett mellékmondatban, hanem fömondatban 
fordul elő az előzményjelző múlt Homeros következő hason
latában, mely azért is érdekes, mert meglévő állapotot jelző 
achron. perfectum (xé/ovuat = oda vannak hányva, leterítve fe-
küsznek) is váltakozik benne a történésjelző imperfectumokkal 
(V. 136.): 

Sírj xóte [itv zplc, TÓaaov IXsv [livoc, WOTS Xsovxa, 
5v pá ts 7rot[ríjV áyp^ eV sípoTróxoi? oísaaiv 
Xpaóaifl JJLSV x* aú},?i<; Ó7cspáXfievov obdk Sau.áoaiQ* 
TOÖ [iév TS afrsvo? djpasv, STisita Ss z oti xpooa{iúvsi, 
áXXá xatá aTafr^oo? Sóerat, tát S' Ipirjjia cpopsítai* 
aí {isv T' áy/toTÍvat STC' áXXirjX âi x s p v x a i , 
aotáp 6 s[j.(JL£{i-aü)? (3aí)-éir]s iCáXXsrai auXyjs' 
w? {is[iaü)? Tpweaai {XÍYITJ xparspö? A'.o{j.ir]Sirjc;. 

Az wpasv-alak itt ugyan fömondatban fordul elő: de ez a 
főmondat csak összefoglalja a megelőző jelzői mondat két tör
ténését, mintha azt mondaná a költő: Xéovca, o5 TCOÍ[J.YJV ad-évo$ 
wpasv, stb. A két conjunctivus (xpaóoírj, Sajjiáaaifl) a hasonlat 
elején még a felveendő helyzet általánosságát jelzi: a tökéletes 
átképzelést csak az eopasv indicativus érezteti, melyből a követ
kező imperfectumokkal (7rpooa(j.óvst, Sóstoci, (pofJeítat, s£áXXetaO 
és perfectummal (xs/uvrou) jelölt situatióhoz képest az előzmény
jelző multságot a magyar ember is kiérezheti, sőt le is fordíthatja. 
« . . . Akkor már D.-t háromszor akkora harczi hév fogta el, vala
mint az oroszlánt, melyet (tegyük fel) a pásztor. . . megsért. . ., 
de meg nem öl : csak a dühét támasztotta fel, de aztán nem 
gátolja tovább» stb. (Sőt Csengeri János egészen az első impev-
fectumig valamennyi aor.-alakot, még a conjunctivusokat is, 
előzményjelző multakkal fordítja.) 

Az előzményjelző multak tehát vagy mellékmondatban, 
vagy a hasonlat legelején lévő fömondatban szoktak előfordulni, 
s az őket környező vagy követő achronistikus indicativus (impft. 
v. pft.) alakokhoz, vagy helyesebben: a szóban lévő (elképzelt) 
situatióhoz képest azért érezhetjük őket előzményjelzőknek. 

32. De vizsgáljuk meg most a következő példákat, melyek
ben az aoristos múltjai előzményjelzőknek alig, vagy éppenséggel 
nem foghatók fel. 

II. XVI. 765.: 
fí2? S' Eópó? TE NÓTO? T' sptSaívstov aXXifjXouv 
oftpeoí sv (3v]aaf]S (Baftsirjv itsXefuCé|J.sv DXYJV, 
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tpTjYÓv TS [isXíYjv TS TavócpXotóv TS xpávsiav, 
OITS itpö? áXXrjXa? I (3 a X o v tavüTJxsa? ÖCous, 
^Xt) •9'SGTCsaí'̂ , jtátaYOc ős TS á^vojJLSvácov, 
&? Tpá>£<; xai 'Adatol érc' aXX^Xoiat ftopóvTSs 
S^oov . . . . 

II. XI. 4 7 3 . : 
. . . . apicpi S' áp ' aotöv 

Tptbsi; srcovft' (oasí TS Sacpoivoi •ö-ws? Őpsacpiv 
á{icp' l'Xacpov xspaöv ps(3X7]{i,svov . . . . 
ö)ji.ocpáYoi juv d-ibsQ sv oopsat SapftárcTOüatv 
sv VSJASI axisptp" ércí TS Xív' 7j 7 a Y s Sat[ií«)v 
OÍVTYjV -9-ítíSC JJLcV TS SlSTpSOaV, aUTOtp 6 SájTTSl 

II. XVII. 53.: 
Oíov §s Tpécpsi spvog avyjp spiifrjXs? cXaÍTj? 
5((óp(j) év oio7uóX(j), őt)-' aXt? ava(3é(3po)(sv űőwp 
xaXöv T7]Xs^áov TÖ SS rcvotac Sovsooaiv 
rcavTOtwv ávéjittív, xai TS [3pósi áv-9-si Xsoxcp* 
sXfrwv ő' s£arcívT]<; Sv«(iO? oov XaíXarci rcoXX'fl 
póO-poo T' s i s T p s ^ s xai s ^ s T á v D a a' érci faiij]' 
TOÍOV . . . Eocpop(3ov . . . MsvsXao? . . . XTávs. 

Hogyan magyarázzuk efféle példákban az aoristosokat, s 
nevezetesen a legutolsóban (melyben legeslegutolsó helyen álla
nak) az s£sTps<|)e és s£sTávoaas-alakokat? A rendes magyarázat 
szerint következőleg. A Tpscpst, Sovsoooiv, ppósi imperfectumok 
általánosító (generalizáló) értelműek, azaz: egy szokásos, általá
nosan ismeretes situatiót jeleznek, a két aoristos pedig egy-egy 
múlt eseményre hivatkozik, melyet akárki tapasztalhatott; a költő 
általánosságban és konstatáló hangon kezdi az előadást, de a 
legvégén egyszerre csak elbeszélő hangba csap át, mert mindig 
jobban és jobban beleképzeli magát az eleinte általánosságban 
vázolt situatióba. A hallgató a két múlt alak hallásakor szintén 
egy bizonyos tapasztalt (vagy legalább tapasztalható) esetre kény
telen gondolni, s ezért az előadás így szemléltetőbb, konkrétebb 
hatású. Más nyelvekben (főképpen határozószó nélkül) az elő
adásnak hirtelen átcsapása az elbeszélő hangba nehezen utánoz
ható : de nem is szükséges utánozni, mert hiszen maga a görög 
közönség is úgy fogta fel ezeket a multakat, hogy bármikor 
megtörténhető, typikus situatiót beszélnek el. Az egy esetet maga 
a görög is általánosítva értette: hiszen éppen azért aoristos 
empiricus vagy gnomicus az alak. 

Ezzel a hagyományos magyarázattal szemben igen nyomós 
ellenvetéseket tehetünk. Először is: hogyan illik a költői fantázia 
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működéséhez, de magához a részleteiben, fejlődésében feltünte
tett situatióhoz is az a feltevés, hogy a költő általánosságban 
szól? Hivatkozni merek minden tősgyökeres magyar olvasó nyelv
érzékére, Ítélje meg, vájjon az Arany-féle szarvas-hasonlatban 
általánosságban beszél-e a költő, vagy odaképzeli-e magát ama 
bizonyos, felvett situatio fejleményeibe? A felelet megadásakor 
különösen arra ügyeljünk, hogy a magyar hasonlatban is, a 
görögben is nemcsak imperfectumok jelzik a situatio egyes ele
meit, hanem állapotjelző perfectumok is! (Jaj,.... kiszáradt! — 
őíh ávapéppu/sv őScop). Fontoljuk meg, mondhatná-é máskép ez 
imperfectum és perfectum alakokat a görög és a magyar költő, 
hogyha nem képzelt eseményeket és állapotokat, hanem való
ságosakat konstatálna azzal a czéllal, hogy valósággal jelenlévő 
személyeket reájuk figyelmeztessen? S végül az aoristos múlt
jaira nézve teszszük fel azt a kérdést: hogyan mondhatta volna 
a görög a punctualis történést másképpen, mint múltban ? Fele
let erre : sehogyan sem, mert alakja sem volt más az indicati-
vusban, csupán csak múlt. Kérdezzük továbbá: használta-é 
ilyen situatiók előadásában az imperfectumnak és a perfectum-
nak múltját is úgy, mint az aoristosét? Ha megvizsgáljuk a 
példákat, kiderül, hogy sohasem használta. E szerint tehát a 
görögnek nem függött a tetszésétől az átcsapás az elbeszélő 
hangba: Kénytelen volt (már t. i. a hagyományos magyarázat 
szerint) konstatálóból elbeszélőre fordítani az előadás módját, 
mihelyt pillanatnyi történésü igetövet (actiót) kellett használnia. 

Az egész okoskodás nyilvánvaló módon oda vezet, hogy 
1. a görög költő éppen úgy, mint a magyar, az achronisticus 
imperfectumokat és a perfectumokat nem általános értelemben, 
hanem ellenkezőleg, nagyon is alkalmi értelemben használja, s 
2. hogy a görög aoristosok múltjai ilyenkor egyáltalában nem 
jeleznek semmiféle átmenetet konstatáló hangból elbeszélőbe. 
Mielőtt azonban a megfelelőbb magyarázatot előadnók, lássunk 
még egynéhány példát, még pedig most már olyat is, melyben 
az illető situatio nem éppen hasonlatban fordul elő, hanem 
teljesen ugyanolyan lólektanú, typikus eseményeket, situatiókat 
magukban foglaló nyilatkozatokban. 

IV. 275. : 

ü)? §' 5t' árcö a%07CÍ7}<; sfőev vácpo? auróXo? ávíjp 
sp^ófxsvov %aiá 7CÓVT0V Ó7rö Ze'-pópoto tíO ?̂* 
T(p Ss T' avsud'sv lóvtt [xsXávtspov jpzs rcíaaa 
'faívst(at) löv xoccá JTÓVTOV, aysi Sé is XaíXaua TTOXXTJV 
p í Y f\ o s v TS iScov ÜJTÓ is aitéoc, r\ X a a s fiTjXa 
totai stb. 
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II. XVII. 98.: 
cOmróV aVYjp l&|Xig rcpös Saíjxova cptoti [ lá^sa^ai 
8v %E -ö-söt; u p 4 ' Tcfya 01 jiÉYa 7ríj[xa xoXía&Y]. 

IV. 442.: 
(yEpt?) YJT' ÓXÍ77] pLsv írpwTa xopóoosTai, aoráp sTteita 
ODpav(j) s 0 x Tj p t £ s xápY] Y.ai kiíl y&ovl paívei. 

Kérdés: hogyan kerül bele efféle kitételekbe az aoristos 
múltja? 

Felelet: A görög a felvett situatiótól függő okokból (kivált 
a tertium comparationis miatt) a situatio bizonyos elemeinek 
jelölésében a punctualis történést akarta kifejezni, mert sem a 
fejlődőnek képzelt történés, sem a cursiv-durativnak képzelt állapot 
nem érdekelte, hanem maga a történésnek ténye. A punctualis 
történést kifejező igetövet azonban, mint már tudjuk, tényleges 
környezetére vonatkozó beszédben sem használta achronistikusan, 
hanem a punctualis történést, ha kifejezésre került, máris múlt
nak jelezte. Meg sem teremtette a punctualis achronistikus in-
dicativust (vagy, a mennyiben megteremtette, csak jövőnek hasz
nálhatta). Az, hogy a most szóban lévő példákban nem a költő 
(vagy előadó) tényleges környezete, hanem csak képzeletében fejlődő 
eseménysor van fejlődésében jelezve, az alakhasználaton semmit 
sem változtat, mert az alakhasználatban nem a tényleges kör
nyezet a döntő, hanem az előadó lelkiállapota az előadás pilla
natában (1. a 24. pont I. és III. tételét). A mint a (fejlődésében jel
zett) situatióban az ipaXov, "ífraYS, s^éxps^s, pnrqoe, xoXíaíh], sanj-
pi£s elemek kifejezésére kerül a sor, melyek okvetlenül punctualis 
történéseknek jelzendők, a görög nem is tudta azokat másképpen 
kifejezni, mint egyszersmind elmultaknak is. Nem azért jelezte 
hát őket elmultaknak, mintha a situatio többi elemeihez képest 
előzményeseknek értette volna eme történéseket, még kevésbbé 
azért, mintha a fejlődésében konstatált situatióból kizökkenve, 
egyszerre a maga tényleges környezetének álláspontjára helyez
kednék s ezzel elbeszélő hangba csapna át, hanem azért, mert 
másképpen nem is jelelhette: neki a punctualis actio az i l l e t ő 
e l k é p z e l t s i t u a t i ó n b e l ü l m a r a d v a sem lehet más, 
mint egyúttal múlt is : mihelyt kifejezi, máris múlt. A kik az 
efféle aoristosokat az elbeszélés idejének szempontjából érzik 
multaknak, vagy a kik éppenséggel aoristos empiricusoknak tart
ják, nem tudnak megfelelni arra a kérdésre: ugyan hogyan fe
jezhette volna ki a görög másképpen, nem aoristos múltjával 
ezeket a történéseket? Jellemző, hogy a legtöbb efféle aoristos-
ból még olyan, régibb kommentátorok is, kiknek a jelenség 
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természetéről nem volt világos fogalmuk, a gyors, hirtelen törté
nés értelmét érezték ki. (L. pl. AMEIS-HENTZE jegyzetét az i a # -
pi£s alakhoz, IV3. 443.: «der Aorist neben den schildernden 
Praesentia bezeichnet den raschen Eintritt dieser Handlung». 
ABICHT Herod. I. 132.-hez: «H. verbindet háufig den Aoristus 
empiricus bei der Beschreibung von Gebráuchen und Sitten 
mit wv, wen er die Thátigkeit als rasch und sofőrt folgend 
bezeichnen will.») Az aoristos empiricusban nem lehet jelezve 
a történés hirtelensége. Az igazi aor. empiricus, ha ugyan van 
ilyen, az elbeszélőt tényleg környező helyzetből (tehát az ú. n. 
«valóságos jelen»-ből) tekinti a praecedensként említett múlt tör
ténést; beszélése idejéhez képest jelzi múltnak, azt várva a 
hallgatójától, hogy kiértse a jelzett esetből a mindenkorra szóló 
érvényességet. Aoristos empiricus tehát hirtelen történést nem 
jelenthet. A kommentátorok alakértelmezése azonban mégis 
helyes. Csakhogy nem azért érezzük ki az alakokból a hirtelen, 
gyors megvalósulás értelmét, mintha aoristos empiricusok vol
nának, hanem egészen ellenkezőleg, éppen azért, mert az elő
adó képzelete (s a hallgatóé is) az illető situatio egyik fejlemé
nyének érzi az aoristost, mint máris múltnak jelzett történést. 
Ha tehát az ilyen aoristosokat magyarra ((hirtelen, gyorsan, egy
szerre csak» határozókkal fordítjuk, akkor azt az értelemárnya
latot adjuk vissza a magunk módja szerint, a melyet a görög 
az alak multságával fejezett ki. A magyarban nincs külön tő-
alak a punctualis történés kifejezésére. Sem pillanatnyi történésű 
igetöveink (int, kap, üt), sem igekötős ú. n. imperfectumaink 
nem egyenlő értékűek a görög aoristosszal. Nevezetesen : igekö
tővel effektív-terminativ értelművé tett igetöveinket mi achronis-
ticusan is használhatjuk. Ha tehát mi az efféle aoristosokat az 
igekötős ige múlt alakjával fordítanék, akkor vagy előzmény-
jelölőnek éreznők a múlt alakot, vagy csakugyan kizökkennénk 
a konstatáló előadásból, s elbeszélőnek (azaz: a «valóságos jelen» 
időponthoz képzelt múltnak) éreznők az alakot. Fordítatlanul 
kell tehát hagynunk a multságot; de így meg sok esetben nem 
érezzük elég nyomatékosnak a magj^ar alakot: határozószóra 
szorulunk a görög alak jelentésárnyalatának pontos feltüntetésére. 
E szerint a fenntebbi példákban spaXov = tüstént összeverik; 
yJYaT£ — egyszerre csak odahoz; ŝ étpscjjs = egyszerre csak ki
tépi; píyvjasv = (tüstént) elborzad; xoXíaíh) == egyszerre csak 
rázúdul (ráhengerül); iar^piáe •= egyszerre csak az eget éri. 
(A ((máris» határozószóval azonban néha a multat is lefordít
hatjuk, mert az a határozó jelzi, hogy benne maradunk a kép
zelt situatióban; tehát: IfiaXov = máris összecsapták; rfkctas = 
máris behajtotta.) Mikor a német az ilyen máris múlt aoristo
sokat a maga összetett perfectum alakjával fordítja (mert úgy 
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szokták fordítani); akkor voltaképpen úgy fordít, mintha az 
eredetiben állapotjelző perfectum volna, azaz: az aoristos mult-
ságának pontos lefordítására a sein- és haben-ne\ összetett alakok 
nem alkalmasok, mert éppen azt hagyják jelöletlenül, a mi a 
görögben a fő: a múlt pillanatnyi történést. 

Kétségkívül észrevette az olvasó, hogy az ilyen, csak kép
zelt situatiókban való aoristos-használat voltaképpen semmiben 
sem külömbözik a tényleges helyzetekre vonatkozó használattól, 
melyet fönnebb tüzetesen kifejtettem. A bonyodalmakat itt 
ugyanazok a nyelvi és lélektani jelenségek okozták. Általános 
jelenség, hogy meglévő állapotnak achron. perfectummal való 
kifejezése helyett a görög jobban szereti (az önként érthető 
állapot jelzése nélkül!) a múlt történést jelezni. [Vö. a sophok
lesi eíaifjXaTO, ^OOTJV stb. alakokat. A hasonlatokban is ritka az 
achron. perfectum, helyette többnyire múlt aoristost találunk.] 
Altalános jelenség, hogy aoristos múltjával még valósággal a 
jövőbe eső történés is kifejezhető. [Vö. a sophoklesi Sxtstvá as 
és homerosi arcénaav alakokat a most idézett xoXíaíh] alakkal.] 
Egyszóval: a hasonlatokban és népszokások leírásában található 
aoristosok eddig tárgyalt esetei egyáltalában nem ú. n. aoristos 
empiricusok, hanem közönséges előzményjelző vagy «máris mult» 
praeteritumok. 

Nem találván eddig alkalmas helyet a Herodotos-féle pél
dák tárgyalására, itt, vizsgálódásunk vége felé közlök egy példát, 
mely teljesen elégséges is lesz, mert a herodotosi példák, 
akármilyen gyakoriak is, mind egyformák. (L. pl. csak a II. 
könyvben : 39. árc' o>v eőovco . . . oi S' IxpáXXooot; 40. ki wv stXov... 
Xeírcooat.; 47. xocu' ÖV IxáXo^s xai ftcettsv xatafíCsi stb. 1. még 
85, 86, 87, 88, 96, 122. stb.). I. 194: srcsáv wv áiuíxwvtat . > . 
vo^sa? {isv vob 7cXotoo xai rfjv xaXá|i7]v iráoiqv árc' wv IxYjpu^av, 
xá? ős Stcp -̂spa? s-juaáÉavtss STCÍ TOÖC ÓVOD? árcsXaóvouai. Az összes 
herodotosi példákban valamely nép szokásairól van szó, melyek 
közül az elsőt Herodotos aoristi prseteritummal, a másodikat 
achronistikus imperfectummal fejezi ki, még pedig olyankor, 
mikor már az aoristos előtt is vagy feltételes mondattal vagy 
az azt helyettesítő participialis szerkezettel bevezette a szóba
kerülő ténykedést. Az aoristos múltjának lélektana ugyanaz, a 
mi a fennebb említett (IV. 442.) kavi\piis homerosi példában : a 
punctualisan kifejezendő történést, a mint az illető situatión 
belül rá kerül a sor, az író csak mint máris multat fejezheti ki. 
Legtöbb herodotosi példában az idegen olvasó kiérezhet bizonyos 
előzményességet is a következő achron. imperfectum történéséhez 
képest. így éppen ebben a példában is nyilvánvaló, hogy a hajó
váz és a szalma eladásának meg kell előznie a bőrök elszállí
tását. Mentül kevésbbé érezhető ki az eló'zményessérj, annál in-
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kább kievezzük a multságnak a hirtelenséget jelző' functióját, de 
sohasem olyan erősen, mint azokban a (homerosi) példákban, 
melyekben az aoristos nem megelőzi, hanem követi az imper-
fectumokat és perfectumokat (1. fenn, kül. XVII. 53., 98.) 

Ha tehát aor. gnomicusnak vagy empiricnsnak azt a múlt 
aoristost értjük, melylyel egyszer tapasztalt múlt esetre hivat
kozunk a végből, hogy a hallgató levonja belőle a jövőre nézve 
meríthető tanulságot, vagy hogy általánosítsa a például felhozott 
múlt eseményt: akkor ezek a Herodotos-fóle aoristosok sem te
kinthetők aor. gnomicusoknak, s a velük rokon Platon-félék sem. 
(L. pl. Protag. XXVIII. 342. E. své(3aXs pTjjxa: «egyszerre csak 
közbevet egy mondást.))) 

Nincs tehát aoristos gnomicus? — Ha szó szerint értjük 
a terminust, t. i. gnómákban, sententiákban előforduló aoristos-
nak, akkor kétségkívül el kell ismernünk a lételét. De ha aoristos 
empiricusnak (az éppen előbb is jelzett értelemben) veszszük, 
annyi legalább is kétségtelen, hogy minden olyan esetben, mi
kor a beszélő képzelete egy egész eseménysort a maga fejlődé
sében mutat be, azaz: mikor az aoristos múltja acbronisticus 
indicativus alakok közt fordul elő — az aoristos és multsága 
az illető situatióban való bennmaradás mellett magyarázandó. 
Igazán aoristos empiricusnak tehát az aoristos csak olyankor 
volna érthető, ha a situatio többi elemei is csupa aoristosokkal 
vannak kifejezve. így pl. ebben a homerosi hasonlatban (XIII. 389.): 

TJpure 8' Ö)<; ozs xtQ dpbc, ^ptTusv, yj á^spwtc, 
TJS TííiüQ pXw'O-pyj, r^vt' oopsat téxtovec ocvőps? 
i$áta{W5V TcsXsxsaai vsTrjxsat vyjt'ov stvat* 
&c, ó . . . . JtfÍTO. 

De szerintem itt is helyesebb az. íj p t % s v aoristost a situa-
tión belül máris múltnak felfogni, s így fordítani: «mikor egy
szerre csak ledőlw, az i$éia|jtov-t pedig előzményjelzőnek: «melyet 
kivágtak)) azaz szintén a situatión belül maradó múltnak. A w? 
adverbium mellett álló ors időhatározó csak ilyen magyarázat 
mellett nem felesleges. Lássunk még egy példát (III. 33.): 

<t)£ 5 ' O T £ XÍQ TS SpáXOVta t§Ó)V TZCÚávOpGOC, a 71 £ O T 7] 

oöpso? sv $i]a<3-QQ, OTTÓ ts ipópLo? IX X a {3 8 YUta, 
o.ty t ' áv s/íópTj a s v, a>xpó<; rs juv s iXs jcapeiáts, 
oíc, (5AXs|av5pos) autig %a#' S[JLIXOV sdu Tpwtov . . . . 

Ebben a hasonlatban csupa múlt aoristos alakkal vannak 
adva a situatio részletei, még pedig olyanokkal, hogy közülök 
egyik sem fogható fel előzménytjelzőnek (mint előbbi példánk-
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ban a i£éta{i.ov alak). Kivált efféle hasonlatok és typikus hely
zetjelzések azok, melyekben a hagyományos nyelvtan az aoristost 
empiricusnak konstatálja. (így pl. Ameis is a hozzávaló jegyzet
ben, I3. 106. 1.) Szerintem ezek az aoristosok sem az elbeszélő 
tényleges környezetéhez (az ú. n. valóságos «jelen» időponthoz) 
merten multak, hanem máris multaknak vannak jelezve az illető 
situatión belül, melybe magát a költő éppen olyan élénken bele
képzeli, mint ha az imperfectum és perf. achronistikus alakjai is 
előfordulnának a hasonlatban. Itt ezek a cursiv-durativ értelmű 
alakok nem voltak használhatók, mert csupa igen praegnáns 
punctualis történés volt kifejezendő, melyek nem is mind egy
mást követőknek, hanem coincidenseknek tekintendők; s mihelyt 
egyszer a punctualis történés volt kifejezendő, másképp, mint 
máris múltnak (az egész görög nyelvben uralkodó gondolkodás 
szerint) nem volt kifejezhető. Ha az idegen valóságos álláspontjá
ból érzi a multságot, ezzel csak azt mutatja, hogy a saját nyelve 
szerint gondolkozik, s nem érti a görög használatot. Az ilyen 
olvasó nem tud megfelelni arra a kérdésre : miért vannak az im-
perfectumok és a perfectumok ilyenkor mindig achronisticusan 
(nem multaknak) és csupán csak az aoristos múltnak használva? 
Már pedig nem tudom elég nyomatékkal kiemelni, hogy az im
perfectum és perfectum múlt alakjai sem hasonlatokban, sem 
semmiféle ilyen felvett situatio elemeinek felsorolásában sohasem 
fordulnak elő. Pedig nem látom át, miért ne lehetne ezen 
actiók múlt alakjaival is hivatkozni a múltban megvolt tartós 
történésre vagy állapotra (mint praecedens esetre) ha a szóban 
lévő aoristi multak nem a situatión belül volnának multaknak 
értendők. 

Ez az oka annak, hogy még a valóságos sententiákban is, 
a milyenekre példákat legelői idéztem (xá^ö-avs, s^vw, IVÓYJOSV), 
nem igen hiszek az aoristosok «empiricus» voltában. Különös 
nyomatékkal mutatok rá (az éppen most előadott bökkenőn ki-
vül) két tényre, a mely a kételkedőt végkéj>pen meggyőzheti. 
Először: hogy az aoristosok mellett az összes példákban egy-egy 
participium is van (kopyöic, == o? iopyev, psyd-iv = őzi ipá^íhj Bpyo-
fiivo) = el sp/ovtou v. oze epyovxai, melyek közül az áopfws és 
ép^ojjivö) achron. imperfectumok helyét pótolják, a psx^*v partic. 
elözményjelző aor. prseteritumát); megvan ez a participium más 
példákban is (pl. Sophokles, Antig. 709: obzoi 8 iaiZTuy$ évxz<; 
&cpíb]aav xevot) és szerintem, kivált ha perfectum vagy imperfec
tum alakú, éppen úgy jelzi a felvett esetbe való beleképzelést, 
mint a megfelelő, primitívebb syntaxisú indicativusok tennék. 
Másodszor: éppen az ilyen, sententiákban előforduló aoristosok-
ból érezhető ki leginkább a hirtelenség, gyorsaság, váratlanság 
értelme; s-fvoo = egyszerre csak átlátja a hibáját, xáTfravs == 
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egyszerre csak kimúl, meghal; wcp&rjaav = várakozás ellenére, 
egyszerre csak üreseknek bizonyulnak. 

Összefoglalásul és végeredményül tehát kimondhatom, hogy 
1. az aoristos empiricus, a mennyiben megvolna is, nem jelent 
szokásos történést, hanem ellenkezőleg, egy tapasztalt esetre 
hivatkoznék, a hallgatóra bízva az eset általánosítását, de 2. 
valószínűleg a hibás lélektanú terminusok közé tartozik, mert 
használata a terminust meghazudtoló lélektani okokon alapul.37) 

33. Az aoristos többi módjairól (az imperativusról, conjunc-
tivusról) és igeneveiróí (infinitivus és participium) az a fő tudnivaló, 
hogy achronistikusak, azaz semmiféle idó't sohasem jelentenek, s 
e szerint minden időre egyformán használhatók. Nincs is meg 
bennünk a múlt idő jele: az augmentum. A nyelvtan történe
tében éppen az a tévedés rontotta meg évszázadokon át a helyes 
felfogást, hogy mindezeket az alakokat vagy egészen elfeledték 
az indicativus mellett (az aoristos terminuson csak az indicati
vusi értették) vagy múltnak tartották valamennyit, mint az in
dicativusi38) 

37) Ez idő szerint még csupán idézetekből és ismertetésekből tudom, 
hogy DELBRÜCK: Vergleichende Syntax ez. művének I I . kötetében, mely 
1897-ben jelent meg, az aoristos gnomicust «von einer angenommmen 
Gegenwart aus bestimmt»-nek magyarázza. (L. pl . CAUER Grammatica 
mili tans ez. művecskéjének 10i. lapját, hol Cauer — a nélkül, hogy czá-
folná, — (igekünstelt»-nek nevezi Delbrück magyarázatát .) E szerint, bár 
az én elméletem 1897-nél régebbi időkbe nyúlik vissza, az aoristos gno-
micusra nézve a fődologban szívesen elismerem Delbrück elsőbbségi jogát. 
Meg kell jegyeznem azonban, hogy az én eredményeim az aor. gnomicusra 
nézve is, az időhasználat minden más sajátságára nézve is három idevo
natkozó munkától teljesen függetlenek : MUTZBAUER és H E R B I G értekezései
től és DELBRÜCK Syntaxisától. E két német értekezésnek, melyeknek tá rgya 
az enyimmel majdnem azonos, és Delbrück Syntaxisa tá rgyamra vonat
kozó részének tüzetes tanulmányát éppen eredményeim önállósága és 
megbízhatósága érdekében évről-évre akkorra halasztottam, ha majd az 
én munkám elméleti része megjelenik. Tőlem nem függő okokból a közzé
tételnek mostanáig kellett késnie, sőt mivel értekezésem most is csak 
részletekben jelenhetik meg, az eredmények összehasonlítását még min
dig idő előtt valónak találom. Megegyeznek-é az én eredményeim a meg
nevezett három tudóséival vagy jobbaknak találom-é az övéiket, vagy 
helylyel-közzel tán én helyesbíthetem-é azokat, minderről értekezésem 
történeti részében fogok számot adni. (Az «angenommene Gegenwart» 
kitétel, a mennyiben nem Cauer, hanem Delbrück kitétele, ámbár egyrészt 
a fődologban helyes magyarázat ra enged következtetést, másrészt Delbrück-
nél is mindenesetre a terminusok hagyományos, helytelen használatára 
mutat . Kérdés, mit ért a «Gegenwart» te rminuson? H a «jelen időpontot)), 
akkor az aor. gnomicus magyarázatára nézve nehezen vagyunk egy véle
ményen.) 

38j Már Apollonios Dyskolos is, a osyntaxis atyja». L. Bekker ki
adását 251 és kk. (Koraisnál 175. 1.). I t t ennek a monda tnak : EI'SE, M Szol, 
KocS-Zpoíiu.: TJJV "iXtov ( = bárcsak elpusztí thatnám Ilioszt) állítólagos múlt-
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Az aoristos mód- és igenévalakjainak functióját az után, 
a mit a perfectuméinek tárgyalásában tapasztaltunk, más. itt 
czélszerűbb sorrendben tárgyalhatom. Alapértelmük az aoristos 
fenn kifejtett általános értelme: punctualis, nem fejlődőnek 
képzelt történés (vagy valamely állapotban való belejutás). 

Functio tekintetében már most némileg összetartoznak a 
participium és az indieativus olyatén módon, hogy a participium 
használata az indieativus bizonyos functiójára nézve is felvilá
gosítást ád. Azért a participiumról szólok első sorban. 

A participiumok syntaktikailag (nem aoristos voltuk miatt!) 
többnyire egy másik igével kifejezett történéssel kell, hogy vi
szonyban legyenek, még pedig mindenféle actiótő participiuma. 
Ez a viszonyítás kétségtelenül későbbi fejlemény, mert a gondo
latok subordinatióját feltételezi, a mi primitív nyelveknek (ós a 
gyermeknyelvnek) nem szokása. A participiumok ilyen haszná
latát bizonyára az irodalmi nyelv fejleszti ki, mert műveltebb 
emberek közönséges beszédében sem igen szokásosak. A home-
rosi nyelvben még elég gyakran találkozunk efféle mellérendelt 
kapcsolatokkal (II. I. 33): s5Sstosv 5' ó Yépwv xai ercsíö-cto fióthj) = 
megijedt az öreg és engedelmeskedett; fejlettebb nyelvén ezt a 
görög már úgy fejezte volna ki: őeíaa? STCSÍ̂ STO == megijedvén 
engedelmeskedett. Mihelyt egyszer participiumba kerül az ige, 
a másik, főtörténéssel való kapcsolat syntaktikailag is kifejezésre 
jut. Mármost a perfecta actio participiuma, mint már láttuk, a 
főtörténéskor meglévő állapotot jelenti. Az imperfecta actióé nem 
jelenthet egyebet, mint a főtörténéskor fejlődőnek vagy meglé
vőnek képzelt történést, mely az előtt, akkor, és azután is tart
hatott. BTJ Se xat' ODXDJMTOIO xap^vwv /COÓJJISVCK; x^p (II. I. 46.) = 
elindult lefelé az 0 . csúcsairól haragudva szívében ; XTJSSTO '(áp 
Aavawv, őu pa #vir]<3%ovTa<; ópato = sajnálta D. ivadékait, hogy 
pusztulni (pusztulásban, mint pusztulókat, egymásután elhalókat) 
látta őket (II. I. 66.); o ocptv sucppováiov áfopTjoaTO — ez, — mint 
jóakarójuk — szót emelt (II. I. 73.); OUUQ i[isö £Ü>VTO<; xal Ircl 
yd-oú SépxofAévoto . . . . xsíPa? srcoíaet = senki, még én élek és 
a földön széttekintgetek, nem emel rád kezet (II. I. 88) stb. Mit 
jelenthet mármost az aoristos participiuma. a punctualis actióé ? 
Mint participiumnak, a főigéhez képest ki kell valami mellék
történést fejeznie; mint aoristos, punctualis actio, nem jelenthet 
mást, mint a főige történésekor megtörtént történést?®) De nem 

ságával vesződik: azt próbálja megmagyarázni . Hasonlóképen sok gondot 
okoz neki a ypá^ov («írd, v. írj», de csak egy bizonyos, határozott alka
lomra gondolva) imperativus állítólagos multsága is. 

*•) Történést, nem (egyidejű) állapotot (ezért, ha pontosan akarjuk 
fordítani, nem szabad -va -ve állapotjelzővel fordítani, hanem a ván -vén 
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multat! Multat, vagy jövőt értsünk-é rajta, azt csupán belőle 
eldönteni nem lehet, éppen, mert achronistikus: ez a főigétől 
és az egész syntaktikai viszonytól függ. Jövő elöbbtörténtséget 
jelent pl. ilyen helyeken (Odyss. 7, 189.): «Hajnalban még több 
vént híván össze (xaXéaavrs?) majd megvendégeljük (^sivíaaojisv, 
futurum v. aor. coni.) vendégünket)). Futurumnak, vagy aoristos 
coniunctivusának tekintendő-e a föige, ebben a példában nem 
világos. De nem is kell futurumnak lennie; elég, ha jövő vonat
kozású a főige, hogy a vele syntaktikai kapcsolatban álló achro
nistikus aor. partíc. is jövő vonatkozású legyen már, t. i. ha 
időbeli vonatkozását is kutatjuk, a mi közömbös és felesleges 
munka. Pl. (Od. 7. 224): «Meglátván, v. ha majd megláttam 
(íSóvta) birtokomat . . . . ám hagyjon el (k'möi, aor. optativus, 
jövő vonatkozású) az élet!» Múlt elöbbtörténtséget jelent viszont 
ilyenekben: (II. I. 6.) «mióta összeperelvén (epíaavts) szétváltak)). 
Vagy (II. I. 9.): 6 yáp (taaiXrjí yoXoid-elc, voboov ává arpaiöv a>pae == 
«ez, megharagudván a királyra, betegséget támasztott)). [«j'elen» 
elöbbtörténtséget nem jelenthet, mert «jelen idő» tudvalévőleg 
nincs, ha valaki arra gondolna, hogy ú. n. «jelen» főigével is 
lehet viszonyban aor. partic, vizsgálja meg a példákat, s tapasz
talni fogja, hogy maga a főige sem fejez ki, de nem is jelent 
sohasem «jelen» időt».] Nehezebb elhatárolni (determinálni) a 
perfectum participiumával, mint az imperfectuméval szemben. 
De, ha ragaszkodunk ismeretes meghatározásainkhoz, nem lehet 
az értelmi külömbségben kétség. Ez az értelmi külömbség sok
szor magának a görög írónak szempontjából is igen lényegtelen. 
Pl. a már idézett példában (II. I. 6.) e helyett: /oXwö-ei? vobvov 
apás, ezt is mondhatta volna a költő (ha belefért volna a versbe): 
%pyo\(a[LévQ<; wpas, mert hiszen Apollón a főige történésekor, sőt 
azután is haragos állapotban volt. Igen sok ilyen aoristos par-
ticipium van Homerosban, mely helyett a megfelelő értelmet, a 

igenévvel, melyet a magyar nyelvtan nem teljes joggal nevez szintén 
állapotjelzőnek). A főige történésével egyidejű állapotot nem jelenthet, mert 
nem állapotjelző alak. Egyidejű történest sem jelenthet cursiv-durativ fő-
történés mellett, mert punctualis actió, és partieipium. Punctualis főtör-
téne's mellett azonban jelenthet néha vele egybeeső (coiincidens) melléktörté
nést. A kik az aoristos part icipiumának (a másik túlságba esve) még elóz-
ményes értelmét is tagadták, nem vették észre, hogy az összes homerosi 
példákban, melyekben az aor. part icipiuma nem jelenthet előzményessé-
get, s a melyekkel tételüket bizonyítják, az aor. participiumához tartozó 
főtórténés is aoristos. L. Például Cauer összes példáit, Grammatica militans2 , 
97. 1.: IV. 535. )(aaaáu.svoc nzkz^íyjir/, XI I I . 358. licaXÍá|«vtS{ xávuaaocv; XXII . 
463. I'UTTJ rca^Trjvaaa; 14, 35. ó[io/.).r[aa; asusv fueuev is aor., nem impft.! a 
két alak egyforma!l; 15, 13. <páfwoi őocaacéizevoi; 17, 330. vsüas xaXéaa?, 17, 301. 
ájtoĵ óptja-co őáxpu XaSwv Kűp-atov (ez Cauer szerint éppenséggel utóidejű aor. 
part ieipium. Nem tudnám, mié r t ? ?) 
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meglévő állapot értelmét kétségkívül pontosabban fejezné ki a 
nehézkes alkotású (sokszor a versbe sem férő) perfecti parti-
cipium. 

A későbbi görög irodalom is többnyire megelégedett a 
történést jelentő, tehát konkrétebb aoristos-participiumával, s az 
állapotjelölő perfecíumot csak igen ritkán használta. De azért 
még sem szabad azt állítani, hogy a két parfcicipium egyértelmű: 
az aoristosé előzményes történést jelent, ki nem fejezve azt, kö
vette-e e történést meglévőnek képzelt állapot; a perfectumé ezt is 
kifejezi, s elsősorban ezt, csak mellékesen a történést.40) 

Az imperfectum participiumával szemben éppen az elöz-
ményesség értelménél fogva, az aoristo3 participiumával kifejezett 
melléktörténés jobban különválik a fó'történéstől, nyomósabban 
kiérezhető, főképpen, ha a főtörténés jövő idejű, vagy legalább 
jövő vonatkozású. Pl. Achillesnek Ealchashoz intézett beszédé
hen ez a kezdet (II. I. 85.) d-apai]aix<; ei$á majdnem nnn.yi, mint 
ez volna: •9-áp<r/)aov xai stxé. Pontos magyar fordítása nem ez: 
«bátran (xsO-apaTjXüx;) mondd meg!», hanem ez: ((felbátorodván, 
mondd meg!» — ((bátorodjál fel és aztán mondd meg!» Éppen 
innen van, hogy Homerosnál még olyan gyakori a fennebb jel
zett primitívebb kapcsolat, melyben ind. aoristi ind. imperfecti-
vel van egy-egy %al kötőszóval összefűzve. (L. f. eSSeiosv xai 
s7ret'ö'ST0 —- Ssíoac, BTZBÍ&S-CO, sőt éppen a szóbanlévő kitétel is 
I. 92. már ilyen formában van : xHpairjas jwtt TjoSa.) Persze a 
participiumos szerkezet syntaktikailag is mellékesnek tünteti fel 
a participiumos történést, s azért nem szabad ráfogni, hogy telje-

40) Ezt az előzményességet nem tanácsos a grammatikusok egy 
újabban felkapott terminusával előidejűsegnek (Vorzeitigkeit) nevezni, mer t 
lá t tuk, hogy mindenféle időben egyaránt lehetséges, s könnyen félreértést 
okozhat, ha időviszonyról beszélünk ott is, a hol a beszélő álláspontja 
szerint való idő (tehát az igazi idő) közömbös az alak használatában. 
Sokkal jobb a franczia t e rminus : antériorité. Én legszívesebben előzményes 
történésnek v. előzményességnek nevezem, annyival inkább, mer t néha 
nem is az előbbtörténtség, hanem a logikai viszony (kivált okviszony) 
jellemző az alak használatában. í gy pl. az éppen most említett példákban 
i s : xoXtoSc}; vouoov wpue = megharagudván, betegséget t ámasz to t t ; Epídovfs 
Staax^'tr.v: összeperelvén szétváltak (meghasonlottak). A magyar ván -ven 
igenév se mindig időbeli viszonyt jelez. — Az aor. és a perf. (participium) 
értelme közt lévő külömbség lényegtelenségét mutat ják efféle körülírások 
is, melyeket a görög nyelv fejlődésében eddig nem méltányoltak eléggé: 
Soph. Oed. R. 90. TtpooEÍaa? EÍ^Í (majdnem = jcpoSe'oor/.a); 1146. atwrcrjaac sar] 
(a hiányzó perf. fut. helyet t) ; Ant. 1067. avitőou? earj (hasonlóképen). To
vábbá effélék: Soph. Ai. 588. [AÍJ rrpoSou; f,[i.ac -yévr] (szintén fut. perf. helyett) 
Phil . 773. [xíj . . . XTEÍVOCS yévT]; Plat. Soph. 217. C. p.5j áirapv7j3e!s fáv?). Végül 
effélék: Soph. Oed. R. 577. aoEX<pr,v xvjv l[ir^ y ^ a ? fyzic; v* °. ^97. atrjaai; 
E/̂ Et;; Ant. 22. áTipiaoa? e^ei stb. (ez utóbbiak a perf. indicativi nyomatéko
sabb aquivalensei). Mindezen körülírásokban az aoristos konkrétebb ér
telmű, mint a perfectum volna. 
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sen egyértelmű a xaí-s szerkezettel, kivált a későbbi nyelvben. 
Nevezetesen van a görög szónokoknak, kivált Demosthenesnek 
egy kedvelt szerkezete, melyben nagyon érthető okokból van a 
participiummal mellékesnek feltüntetve az egyik történés. L. pl. 
Dem. de cor. 60. xai TOÓTIOV ucpéCw XÓYOV TGOOÖTOV Ó7TSWCCÚV = 
«ezekről is szólni fogok (mindjárt), ennyit (t. i. ;* mennyi követ
kezik) még elórebocsátván v. mindössze csak ennyit bocsátván 
még előre)». DARESTE ezt így fordítja francziára: « . . . . c ' es t 
que je vais dire, exposer fidélement. Quelques mots auparavant 
sönt nécessaires». A franczia fordítás nagyobb feneket kerít annak, 
a mit Demosthenes szinte suttyomban csempész bele már kü-
lömben is nagyon hosszúra nyúló beszédébe, hogy a publikum 
türelmét veszedelmes próbára ne tegye. A Ó7ret7t<jí>v aor. partic. 
mindenesetre lazábban függ össze a fötörténéssel (ó<pé£(o), mint 
az imperfectum participium, de azért mégsem olyan nj'omatékos, 
mint a kötőszós vagy asyndetonos indicativus (ócps£co, áXXá rcpóa-
•0-ev v. 7rpóoö-sv §£ Ó7rspö) TOODÖIOV) volna. Ilyen Dem. ugyanazon 
beszédében (124. §.) ez a hely is : TJŐTJ STCÍ taöta TiopeÓGo\Lai xo-
OOÜTOV autöv sptótyjaaí;. Ilyen továbbá Platónnál (Gorg. XLVL, 
491. C.) Sokratesnek ez a biztatása, melyben szabadulással ke
csegteti kifárasztott médiumát, föltéve, hogy előbb még egy kér
désére meg tud felelni áXX' fo^ad-é, BITÍÓÍV ajraXXáfTjd'i, ríva? . . . 
Xé^si? TOL)? peX-ctaTooí; = azért, jámbor barátom, csak ezt az 
egyet mondd még meg, aztán ám állj odább. Magyarra olyan
formán fordítjuk, mintha a görögben így volna: toöto [xóvov sircs 
xai (feetta) á7:aXXá77jth. Ilyen Perikies halotti beszédének vége 
is [Thukyd. II. 46.): vöv ős á^oXo cp Dp á [is v o t 6v jrpoaVjxst. 
sxaaro? áTCo/copslts; nem: «mivel már elsirattátok*), hanem: 
áTroXoípópaoO-s xai (sjrstra) á-o^wpstts. 

Ezek a példák egyúttal megvilágítják az aoristos indicati
vusinak egy olyan functióját is, melyet fennebb nem tartottam 
czélszerűnek magyarázni, s mely teljes kifejlődésében voltaképpen 
csak majd a latin actióhasználat tárgyalásakor lesz magyarázható. 
A hagyományos nyelvtan nyelvén szólva abban áll ez a functio, 
hogy «a görög aor. indicativusa néha, egy más múlt történésre 
vonatkoztatva a latin plusquamperfectumnak felel meg, mert 
előidejtiséget jelent.» Például Od. 9. 285. Néa |iiv fixit xaxáa^e 
Iloastőáwv . . . . avs\ioq §' sx TCÓVTÓO SVSIXSV ( = ventus autem a 
mari appulerat); 1. 319. anéfiri 'AXHJVTJ' zíp S évi •9-UJJU]) •fHjxs (JLS-
vog ( = abiit, ei autem posuerat); I. 269. xai [isv xoiai p.stk>[u-
Xsov xaXsaavco YaP aoroi (— nam ipsi me advocaverant). Hogy 
az aoristos indicativusából ilyen viszonyított értelem erezhető 
ki, annak nem csupán latin észjárás az oka, hanem az, hogy 
az aoristos pra?terituma efféle szerkezetekben valamely mel
lékes gondolatot jelölvén, csakugyan nagyon közel áll ahhoz, 
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hogy melléktörténésnek legyen érezhető, mintha participium volna 
(ávéfJioo évsixóvTOc, d-slaa {j-évo?, xaXsaávTcov aottöv). Ha azonban a 
syntaktikai viszony, mint az eddigi példákban, nem jelzi a 
melléktörténést annak, mindig kérdéses lehet az elözményesség 
öntudatossága. Mellékmondatban már inkább érezhető, mert 
ilyenkor a melléktörténés syntaktikailag is annak van jelezve. 
Pl. 9, 305. OD xsv 8ová|iea8,a ajrwaaaO-ai Xí&ov, ov rcpoaétfapcsv ( — 
quam apposuerat); 1, 2. OQ {j.áXa rcoXXá TcXáy t̂hj, ercei Tpoírjs.... 
izxókísd-pov lítepaev. Rendkívül érdekes efféle példa Herodotosból 
(I. 49.) ez: Kpotao? sdé&zo (TÖV )(p7]a[iöv), vo\LÍaa.Q [AODVOV etvai 
(jLavTTJiov tó ev AeXcpolai, Stt ol e£eDpY}xee, rá atkö? e7roÍ7]ae. Itt 
az aoristos punctualis történése a relativ mondatban szintén 
előzményességet éreztet, mint a latin plusquamperfectum: az 
érdekes pedig az, hogy a hozzávaló főtörténés éppen «plusquam
perfectum »• alakú. A példa tehát nagyon alkalmas a latin és 
görög alakok közti külömbség megértetésére. (Csakhogy a latin
ban itt or. obliqua is kell, a mi a görögben nincsen: quoniam 
(v. cum) invenisset, quod ipse fecisset. Tanulságosabb a példa 
így fogalmazva: Tö IAOCVTVJIOV é£et)p^xee, xa Kpotaog e7roÍY]ae = 
oraculum invenit v. repperit, quod Cr. fecerat. A görög plusquam-
perfectumnak perfectum, az aoristosnak plusquamperfectum felel 
meg a latinban.) 

Az aor. indicativusa főmondatban egy másik aoristos után 
úgy, mint a participium is (v. ö. a 39. jegyzetet) néha azzal 
coincidens történésnek érezhető. Pl. IV. 157: w? os efíaXov 
Tpcös?, xatá 8' őpxta irtatá Ttávf]a<yy = «hogyan meglőttek a 
trójaiak ós (ezzel) lábbal taposták a szerződést)). 

34. Nem jelölik meg az előbbtörténést bizonyos syntaktikai 
viszonyok közreműködése nélkül az aor. másik igeneve, az in-
finitivus, és a többi módalakok sem. 

Az aoristos infinitivusára nézve nincs is más tisztázni való 
kérdés, mint éppen az elözményesség értelme ; mert hogy időt 
nem jelöl, még nyilvánvalóbb, mint a participiumnál. Hiszen 
(az acbronistikus parancsoló infinitivust és az ú. n. infinitivus 
historicust nem számítva), magában nem is lehet állítmány, s 
éppen úgy kapcsolatban lehet múlt idejű, mint jövőidejű, vagy 
achronistikus igealakokkal. Ez nem szorul bizonyításra. Kérdés 
azonban: a punctualis actio infinitivusa kifejezhet-é előbbtörtént-
séget a főtörténéshez mérten? Mert biszen tudjuk, mennyire 
közönségesek a latinban az efféle kitételek: fecissc dicitur, dice-
batur, dicetur, audivisse puto, putabam, putabo. Felelet: nem 
fejez ki, de az aoristos értelme nem teszi lehetetlenné, hogy az 
infinitivus így legyen érthető bizonyos főtörténések mellett, me
lyekben a későbbre való vonatkozás (szándékosság, akarás, kíván
ság stb. értelme) nem érezhető. Sőt ellenkezőleg, mivel (mint a 
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participiiimnál láttuk) a szoros syntaktikai kapcsolatban hozott 
punctualis történés cursiv-durativval coincidens41) nem lehet, 
ilyenkor (ha nincs szándékosságról, kívánságról stb. szó) éppen az 
aoristos érthető előbbtörtént mellékcselekvésről, mert ha se 
utóbbtörténést, se együttörténést nem jelent, akkor nem jelenthet 
mást, mint előbbtörténést. Ez az értelem azonban, ismétlem, 
csak bizonyos értelmű igék mellett lehetséges, és akkor is volta
képpen csak az egész szöveg összefut;géseből értjük meg, hogy 
elöbbtörténtségről van szó. Ilyen példák Homerosból: I. 398. 
«Hallottalak dicsekedni, mikor azt mondogattad, ors %fi\-o.#« . . . 
Kpovícovi oly] . . . . Xoqöv áfiövoci = hogy elhárít-oíí-ad.» 9, 504.: 
cpáaírai . . . 'OSoao^á as . . . l^aXawaai = megmondhatod, hogy 
0. vakít-ott meg. II. 350.: <f>Y][u . . . . xaravsöoai (hogy bólint-oíí) 
Kpovítóva; 1, 220. TOÖ |i' ex cpaai fsvéaírai == azt mondják, hogy 
tőle származtam; I. 558.: TQ a Ö'ÍCÖ xxTaveöaai (hogy bólint- ott- ál); 
IX. 132.: siti Se . . . őpv.ov 6p.o5fi.at [Í̂ TTOTS ríj? euv^c éictB ĵisvat 
YJ§S [Jttf^vat (hogy sohasem lép-í-em) stb. Ha nem ismernők a 
helyzetet, még ezek mellett a főigék mellett is az összes példák 
infinitivusai utóbbtörténést is jelenthetnének {= «hogy el fogod 
hárítani, hogy meg fog vakítani, hogy bólintani fog, hogy nem 
fogok belelépni))),42) mint általában és rendesen jelenteni szoktak 
az aor. infinitivusai, tíz eset közül legalább kilenczben. V. ö. 
pl. csupán az Ilias I. énekéből: 74. xéXeat [xuiWjaaadai (hogy 
megfejtsem); 116. sftsXco őópievat; 117. poóXo[j.ai Xaöv aüv sóéval 
(«hogy mindig épségben legyen») :q aítoXéodat (mint hogy el
pusztuljon, t. i. ezentúl); 219. */p7) sipúaaaaQ-ai; 283. Xíaao(j,ai 
{j.£̂ -s{Jisv. Midt főigével 399. yjO'eXov £ov§7jaai (v. ö. 9. 496. cpájiev 
okéad-ai = azt gondoltuk, hogy elpusztulunk és 9, 305. oo xsv 
dwá\t.sad-a á.Tt(úoaad-o.i = nem tudtuk volna eltaszítani). Jövő 
főigével I. 562. jcpfjfrtt 8' . . . oou Sav/jósat (jövő vonatkozású 
achronistikus alakkal, 3, 353: OJXOQOV (IYJ (iD'ŐTjaaaírat). Mindezen 
példákban az aoristos rákövetkező történésre értendő, még a 

í !) Coincidens történést imperfectumra vagy perfectumra vonatko
zólag csak imperfecti infinitivussal lehet kifejezni, de azzal meg nem egy 
pontban, mert az cursiv-durativ. Pl. I . 521. xatt xl ;JÍ ©7]<JI . . . TpcóEoaiv áprj-
f i i v : azt mondja, hogy én mindig (előbb is, «most>. is, utóbb is) a trójaiak
nak segítek. Érdekes, hogy néha még az imperfecti infinitivus is előbb-
történtséget látszik jelezni. Erről fenn még külön is szólok. 

42) Ebben a példában (II. I I I . 392.): ovoé xs oaír,? [Aa^7jaá[i.Evov TÓvye 
IXSelv, aXXa •yooávüz ep^saőxt (nem mondanád, hogy harcz u tán jött, hanem 
hogy tánezba megy) persze nemcsak az egész helyzet, hanem maga ez az 
egy mondat is mutatja, hogy az iXSeív előbbtörténést jelez, mer t mellette 
van a u.a r̂jaaixcv&v part icipium, később meg a vele ellentétes értelmű im
perfecti infinitivus (zoyEaSnxi). NB. Az sXséív itt nagyon közel áll az eXrjXou-
2éW perf. (az egyidejű állapot) értelméhez, mint fennebb (1. a 33. pont
ban) a y^oM-)Súí part icipium a xr^oA<uu.Évos-éhoz. 
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9. 496. és 9. 353. példákban is, holott ezekben a főigék, cpáfisv, 
o\L030v, nem jelentenek szándékot, törekvést, s így a környezet 
ismerete nélkül az bXéad-oLi, {JLO^aaGdat infinitivusok előzménye-
seknek is volnának érthetők. Mindig rákövetkezést értünk ki 
természetesen olyankor is az aoristosokból, ha az infinitivus 
maga áll finalis értelemben, pl. I. 291. Kpod-éovai ^üd^aacd-ai 
(= um zu sagen, v. helyesebben um auszusprechen). 2, 158. 
IxsxaaTo Yvwvai (— er war ausgezeichnet zu erkennen); V. 
725. és sokszor: -8-aö|jLa lééo&ai, stb. Már ezek a példák is 
mutatnak annyit, hogy az aoristos infinitivusa a rákövetkezés 
viszonyára is érthető, az előzményességére is. Hogy azonban az 
előzményességet sem jelenti igazán, hanem ez csak beleérthető, 
azt főképpen az a tény mutatja meg, hogy az imperfectum in
finitivusa is elég gyakran előfordul szándékosságot nem jelölő 
főtörténések mellett előzményes értelemben, holott pedig erről az 
alakról, melyet a hagyományos nyelvtan «pra3sensnek» nevez, 
senkinek sem juthatna eszébe azt állítani, hogy valóban ki is 
fejezi az előzményességet. Herodotos műve tudvalévőleg hosszú 
oratio obliquával kezdődik, mely Ilspoéíüv oi Xóyioi . . . . cpasi 
főgondolattól függ. Az első négy fejezetben csupa előzményes 
történést sorol fel infinitivusokkal Herodotos; s ez infinitivusok 
közül 21 aoristos alakú, de 4 (cpaol efoaictxvésód-ai, Siaudeafrai, 
ájrattéetV, rcpocpépsiv) igekötős imperfectum, további 5 pedig (cpaai 
sívai =s= dicunt fuisse, kétszer!, wvéea&at = emisse, oí/sa&at === 
abiisse, akéeiv = postulasse) igekötőtlen imperfectum. Ez a 
tény kétségtelenül bizonyítja, hogy az előzményesség csak bele
érthető — a helyzet ismerete mellett — az alakokba: az igazi 
értelmi külömbség pedig az aoristos és az imperfectum alakok 
közt nem egyéb a rendesnél, t. i. hogy az aoristosok punctualis, 
az imperfectumok cursiv-durativ történést jelentenek ( = hogy el
ei szoktak érkezni, hogy rakosgatták, hogy kérte vissza stb.). 

Pótlólag megjegyzem itt (a mit fennebb, a perfectumról 
szólva még nem fejtegethettem), hogy a perfecti infinitivus-
nak or. obliquás használatában sincs más értelmi külömbség, 
mint éppen az actióbeli. A perf. inf. egészen olyan functiójú, 
mint az imperfectumé, azzal a külömbséggel, hogy nem cursiv-
durativ történést, hanem cursiv-durativ állapotot jelent: a vi
szonyításban érthető ez is egyaránt rákövetkezőnek is, együtt 
meglévőnek is, előzményesnek is. Kákövetkezésre Homerosból 
is volt példa (X. 67. e*(pn*(ópd-ai ávco^t). A másik két viszony 
előfordul egy mondatszerkezeten belül Thukydides következő 
helyén (V. 49, 2.): Aaxeöai|ióvioi §é . . . ávuéXsYOV |iY] őotaíooc 
ocpwv x a t a ő s S i x á o d a t (hogy nem igazságosan vannak 
elítélve, or. recta: oo 8. xata8sScxaarat ^[itov), Xé̂ ovcs? ^ 
ÍTnjYYsX'9-at (hogy még nem voltak hírüladva nekik, or. recta: 

Nyelvtudományt Közlemények. XXXVII. 16 
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oox ^ o a v £7CYjYY£X{Aévac) tá? 07covSá<;, St' saáícs^av tou? 
07cXíTa<;. 

Az actióalaknak a viszonyításban való eme bizonytalan 
értelme a latinnal összemérve kétségkívül egyik hiányossága a 
görög szófüzésnek. De mint látni fogjuk, éppen az oratio obliquá-
ban, hol ez a bizonytalanság a legzavaróbb, a futurum-alakok 
kifejlesztésével gondoskodott a görög nyelv a hiányosság némi 
pótlásáról (1. a 40. és kk. pontokat). 

35. Az aoristi optativus alak functiójának vizsgálatában két 
kérdésre kell megfelelnünk. Jelenthet-e 1. önálló mondatban 
időt, s nevezetesen múlt időt? 2. mellékmondatban mint mellék-
történés főtörténéshez viszonyítva előbbtörténést, vagy rákövét
kezést ? 

A mi az idői vonatkoztatást illeti, az csak főmöndatban 
lehetséges. Először az alaknak jövőre vonatkozó kívánságot ki
fejező használata kerülhet szóba. Nyilvánvaló, hogy efféle mon
datokban, akár állítóak, akár tagadóak, akár föltételes formában 
(föltételes mondatszerkezet előmondatával) van kifejezve a kíván
ság, akár sem : az alak csak jövő vonatkozású lehet, s éppen 
ezért pl. Homerosban csak szereplő személyek beszédeiben for
dulhat elő. Mutatvány a sok példa közül a) 9, 534. o<|>s, xaxdx; 
s'Xdoi, Polyphemos beszédében; 7, 224.: iSóvra [is xai Xúrot aíwv = 
«ha megláttam (a participium különálló értelme erősen érez
hető!) — ám hagyjon el az élet,» Odysseus beszédében; 1, 386.: 
ULÍJ aéfs . . . ftaatXfJat Kpovíwv rconrjaeiev, Antinoos beszédében; 
b) feltételes formában, 2, 33 . : síö'S ot . . . . Zróí tsXéasisv, Aigyp-
tios beszédében; 8, 339.: a'í ^ap zobzo févoito, stb. stb. Jövőre 
vonatkozik (és szintén csak párbeszédben fordulhat elő Home-
rosnál) a potentialis v. föltételes értelmű optativus is xsv, áv 
particulákkal vagy azok nélkül mind állító, mind kérdő főmondat-
ban akár ki van téve a föltétel, akár sem: a) XXIII. 151. Utxxpó-
xXip . . . xó[JL7jv érojcaatju, Achilleus beszédében; XV. 45. : xai xsívip 
SYÖ) 7rapa|j.uO'7]'jaí[jL7jv, Héra beszédében; II. II. 159. (itt egyenesen 
mint futurumos történés párja:) 'Apyslot cfsúÉovtat., xá§ Ss xsv . . . 
Xírcoisv . . . fEXévYjv ( = jaj, így hát elmenekülnek, és itt hagynák 
Helénát?) Szelídebb imperativus értelemben Arist. vesp. 725. 
Trpiv áv ájJLcpoív ^ö^ov áxoóoTj?, oux áv Sixáaai? (== talán ne dönte-
nél!) b) xsv v. áv particulával és a föltétel kitétele mellett: 9, 351. 
Ttfoc, xév tí? as xai u a x s p o v aXkoc, íxotto . . . . STTSÍ stb Odysseus 
beszédében (ez kérdő); 9. 277.: OD§' av ŝ w . . 7rs<pi§oífjiYjV, sí . . . , 
a Kyklops beszédében ; VIII. 24. oxs s&éXo'fu.... xsv spóoatju, 
xs ŐYjoaíjjLYjv, . . . xé YSVOITO, Zeus beszédében. Mindezeknek az 
alakoknak érezhető jövő idejű vonatkozását az adja meg, hogy 
mindig nyilatkozatokban (sohasem elbeszélésben) fordulnak elő, 
s mindig csak olyankor, mikor a beszélő álláspontja azonos a 
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beszélés időpontjával. Hogy azonban valósággal jelentenék a jövő 
időt, azt már az is erősen kétségesnek tüntetheti fel, a mit 
fennebb (a 19. pontban) a perfectum optativus alakjainál tapasz
taltunk, hogy t. i. ilyen syntaktikai összefüggésben azok is jövő 
vonatkozásúak. Hozzáteszszük, hogy az imperfectum optativusai 
is ugyanilyen functiójúak hasonló mondattani összefüggésben. 
L. pl. Soph. Philokt. 895.: ti Svjta Sp(j>[i' £70) TOOV&SVSS 75; (mit 
csináljak"?) Horn. 9,459.: sí . . . 7SV010, x<j> xá oí sfxécpaXos 'ö-stvo-
pévoio p a í o i t o icpbc, ooősi, a Kyklops beszédében; «agyveleje a 
földre feccsengetne, a mint ütögetném . . . .» és a kk. borban : 
KáS ős x' Iftöv XTjp XcocpYjosts xaxaiv (ez már aoristos!) = «és 
az én szívem felüdülne, lecsillapodnék». Xen. Anab. VI. 0, 18. 
a có C 0 t a •»> s áacpaXü)!; = biztos menedékben lehetnétek. Agasias 
beszédében. Arist. Vesp. 1431. i p S o t ctg ijv sxaaroí; -eiSeíij TS/-
VYJV = «foglalkozzék ki-ki azzal a mesterséggel, melyhez ért». 
Fölösleges több példa. Látnivaló, hogy a jövő vonatkozást csak 
a modalitás és az egész helyzet érezteti; maguk az actióalakok 
rendes, már ismeretes functiójukat viselik ilyenkor is : a perfec
tum állapotot, az aoristos pillanatnyi történést, az imperfectum 
cursiv-durativ történést jelent, tehát az idó'viszonyt az aoristos 
optativusa éppen olyan kevéssé fejezi ki, mint a perfectumé 
vagy az imperfectumé. 

Múltra vonatkozó kívánságot vagy föltételt szintén nem 
fejezhet ki az alak, csak ráérthető, még pedig, itt már nem is 
a syntaktikus viszonyok, hanem csupán csak a helyzet miatt. 
A ki nem ismeri a szóban lévő helyzetet, jövő vonatkozásúnak 
is érezheti az optativust. Előfordul pedig ilyen múlt vonatko
zásban az aoristos optativusa oratio directában ezer eset közül 
talán kettőben, vagy háromban. Múlt kívánnivalóra vonatkozó 
kívánságot, óhajtást csak egyetlen egyet tudok ilyent Homeros-
ban; azt is csak az Odysseában (18, 79.): vöv JJLSV pj-c sv/js, (3oo-
7due, (T/JTS f é v o i o = «bár ne születtél volna!» Más összefüg
gésben, az ellentét nélkül ({jáfrc' SUJ?) a YSVOIO alakból jövő vonat
kozást éreznének ki, 1. pl. Soph. Aias, 550.: & iza.1, YSVOIO 
(bár csak lennél boldogabb!) rcatpöc soto^éatspo?. Hasonló ehhez 
ez a dubitativus v. iussivus árnyalatú kérdő példa: Theokr. 
XXVII. 54. «Sokan kértek feleségül, de egy sem tetszett . . . . 
xal ti, y'ikoQ, ps£ai(ju; = «és mit tehettem volna (quid facéréin 
mit kellett volna tennem), kedvesem ?» Valamivel gyakoriabbak, 
de szintén igen ritkák a potentialis és conditionalis értelmű 
múltra vonatkozó alakok xsv v. av particulával: I. 232. vöv ocv 
őotata Xa>p7jaaio — most utoljára sértettél volna, Ach. beszédé
ben; IV. 223. ív •8-' 00% áv PpíCovta tőoi? (nem láttad volna, non 
videres lustálkodni A.-t, t. i. ha ott lettél volna, a költő' elbeszé
lésében; V. 311. xoú vo xsv IvíK ájróXotto áva£ ávőpwv Aheíac, = 

16* 
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elveszett volna, ez is a költő elbeszélésében. Ez utolsó két példa 
gondolkodóba ejthetne valakit, a ki minden áron múlt jelentést 
keres az aoristosban; hogy azonban a multságot itt sem fejez
heti ki nz aorislos, mutatja ez a példa: IV. 429.: ouSs y.s cpaÍT]? 
TÓsaov Xaöv Ircsaírat = nem is montad volna, hogy stb. (neque 
diceres), vagy Herodotosnál (I. 70.) ez : xáyct. §s av xai. oi árcoSó-
{isvoi Xéfoiev (azt mondogathatták), a melyekben az imperfec
tum optativusát találjuk, éppen olyan látszólagos múlt vonatko
zásban, mint előbb az aoristosokat, azzal a külömbséggel, hogy 
az aoristosok punctualis történést fejeztek ki, cpatYjc és Xá̂ oisv 
pedig tartósat vagy ismétlődőt. Ezekből a példákból tehát kétség
telen, hogy az aoristos optativusa, jelenteni éppenséggel nem 
jelent multat, csak vonatkoztatható nagy-ritkán múlt kívánni
valóra, lehetőségre és feltevésre, de nemcsak az aoristos optati
vusa, hanem az imperfectumé is, melyről pedig senkinek sem 
jutott eszébe azt állítani, hogy multat jelenthetne. (Hiszen tud
juk, hogy a hagyományos grammatika a «pr8esens» optativusá-
nak nevezi!) 

Egyszóval: a görög aoristos főmondatban és oratió rectá-
ban lévő optativusa achronistikus. Idői vonatkozást szükségtelen 
keresni benne, de a mennyiben kutatjuk, úgy találjuk, hogy 
majdnem mindig jövő, csak nagy ritkán múlt vonatkozású. 
A mennyiben — az illető helyzet nem ismerése mellett — két
értelmű lehet, ez egyik pontatlansága a régibb görög irodalmi 
nyelvnek, olyan, a milyet az aor. infinitivusáról szólva is tapasz
taltunk. Hogyan segített a bajon a görög nyelv a főmondatos 
optativus dolgában, azt a jegyzetben adom elő.43) 

43) A múltra vonatkozó lehetőséget vagy feltételezettséget már Ho-
meros is sokkal inkább múlt idővel, (természetesen indicativusszal) és Sv 
vagy xsv modalis szócskával szokta kifejezni, nem pedig optativusokkal. 
L. pl. csak az Odyssea 9. énekéből: 9, 79: xaí vú xsv acy.rfi^c, ?XÓIJ.7]V (elju-" 
tot tam volna) h rcarpBa yaíav; 9, 228. Y| T' 8V TTOXU xípfoov ^sv (volt volna); 
9, 303: CCUTOÜ yáp XE xai áaus; a7ca)Xd|ji£5a (elvesztünk volna); 9, 304: oú -fáp 
xsv SuvájAEjSa a^waaa^at (nem tudtuk volna félretaszítani), 9, 334: TOÜ; av xe. 
y.<x\ 7],&£ÁOV aÜTo; IXea^ai ( = a kiket én is akar tam volna választani); 9, 4')7.' 
el . . . f&V($afy.ivo\) . . . axouaEV, aúv XEV ápaiJE f^éwv xê aXof? (ha megmukkanni 
hallott volna, összezúzta volna a fejünket) stb. Ezek közt a példák közt 
is három ízben (9, 2-28, 304. és 334) imperfectum praeterituma a múl tban . 
tartósnak képzelt történést jelzi. (Az iskolai nyelvtanoknak az a szabálya,, 
hogy az imperfectum (és perfectum) prseterituma az aoristosszal szemben 
jelen feltételességet fejez ki, hibás. Érthető néha úgy is, de érthető múltra* 
is.) A múltra vonatkozó (tehát teljesülhetetlen) kívánságot pedig Homeros 
szintén feltételes formában fejezi ki wcpeXov debebam prasteritummal való 
körülírás útján, pl. I I I . 40. oCti' ó'̂ eXs; ayovói; -' Eu.Evar, ayaao? T' ájioXIoSat. 
( így sokszor még az attikai próza is vagy ISéc, XP^VJ 7tpoa7Jxev prseteritu-
mokkal.) Vagy néha (ó;-szal hasonlító formában: I I I . 173. w? oy-lz*/ sávatoí 
tj.ot (JSEIV stb. (bárcsak a halált választottam volna); az attikai prózában' 
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36. Egészen más természetű az optativusnak, s többi közt 
az aoristos optativusának mellékmondatokban való functiója. 
Ennek a functiónak (az oratio obliquát kivéve) az időbeli func-
tióhoz semmi köze sincsen. 

Az optativus a subordinatio, alárendelés módja lévén, ha 
nem is olyan határozottan, mint a participium vagy az infiniti-
vus, syntaktikailag (nem logikailag!) mindenesetre melléktörté
nésnek jelzi azt a történést, melyet jelöl. Előállhat tehát az a 
(fennebb másodiknak jelzett) kérdés: az aoristos optativusa je
lent é egy főtörténéshez viszonyítva elő'zményes történést vagy rá
következési (ú. n. elő- és utóidejüséget) azért, mert aoristos, és 
nem más actio. S ha jelent, vájjon mindenféle idejű főtörténós 
mellett jelentheti-é (mint a participium és az infinitivus, 1 f.) 
vagy sem? 

Magától érthető, s így bizonyításra sem szorul, hogy a 
fömondat történéséhez képest rákövetkezést (utóidejüséget) kell 
jelentenie az aor. optativusának a ckö)?, w?, Tva, ftcppa, sw?, Sats, 
[XYJ, [AYj bé kötőszavakkal kezdődő mondatokban, s általában 
minden olyan b) jelzői mellékmondatban és c) függő kérdőmon
datban, melyekben az optativus kívánást, óhajtást, vagy lehető
séget fejez ki. Példák, a) 9, 53.: xaxyj aloa 7]fuv rcapéanr], Tva 
xaxá . . . %á$oi)i<zv. (hogy sok baj érjen); de nem az alak aoristos 
volta miatt, mert impft. is lehet, 1. 9, 320.: TÖ JJÍV gxtajisv öcppa 
tpopoíY] (= hogy hordozza). Ilyen ez i s : 9, 554.: Zso? {ispjjL p̂iCsv, 
OTHÚC, atokotaxo . . . v/js?. = «hogy elpusztuljanak,)) pontosabban 
jelzői mondattal: «(azon a módon) a mint elpusztuljanak,)) de 

előfordul a prseteritum Sv nélkül is, pl . Xen. Memorab. I, 2, 46. E!>E aot 
TÓTS auvrfEvópív (bárcsak akkor voltam volna v. találkoztam volna veled) 
OT£ ÖEtvÓTato; . . . 7jo3a. A múlt feltételezettséget az attikai pt'őza már határo
zottan múltnak jelezte, nemcsak WOEXOV esetében, hanem máskor is. A fenn 
idézett homerosi optativusokat tehát attikai nyelven av particulás praeteri-
tumok helyettesítenék: I . 32. sXw ŷjow Sv; IV. 223: elöe; áv; V. 311. ÍTKÓ-
XETO áv stb. A fejlődő nyelv ugyanis egyre pontosabban szereti jelölni az 
időviszonyokat (1. Brugmann, Gr. Gramm. 3 470. 1.) 

A prózairodalomban az új-ión prózában, Herodotosnál előfordul 
néhány állítólag múlt potentialis értelmű áv part iculás optativus. Her . IX. 
71. taura ply *oh ©Sóvw Sv stieoiev = mondhat ták. De nemcsak aoristos, ha
nem perfectum, sőt imperfectum is, pl. I . 70. "rá/a 8' Sv . . . léyoizv (azt 
mondhatták) I. 2. slVjoav S' Sv Kp^ts? (lehettek) (NB. Ehhez a két helyhez 
Abicht, Herodotos kiadója, ezt jegyzi meg : «Hier sprieht der Optat. des 
Prdsens (!) mit Sv in seinem Satze ein Urteil über Vergangenes aus». íme 
milyen gabalyodást okoznak a helytelen terminusok!!) Perfectumos hely 
Herodotosiól: VII. 214. iiSsö) Sv (tudhatta). A múltra vonatkozás tehát 
ezekben a lehetőséget jelentő alakokban sincs kifejezve, hanem csak belé
jük érthető. Thukydidesből, tehát a régibb attikai prózából, Kühner is 
csak egy helyet tud (I. 9. 4.) aúTat Se oüx Sv KO1AZ\ si:r]<i*v (lehettek). Az atti
kai prózában tehát az aor. opt. csak jövő vonatkozású, ha tőmondatban 
fordul elő. 
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pl. Xen. Cyrop. I, 4, 25.: Ka|xpóaY]? TÖV Köpov á7tsxáXst, OTZIÜQ . . . 
s7rtTsXotfr], imperf., mert cursiv-durativ a történés, b) 4, 699.: 
TUOXÜ apYsXsíótspov áXXo {AVYjatfjpsc cppáCovTat, 8 jní] TEXSOEIS Kpovíwv 
( = a mit bár ne teljesítene!); 9, 126.: ooS' ávSps? svt, TSXTOVSS, 
oT xs xá{Jiotsv v/ja? (feltételes: = a kik elkészíthetnének): ebben 
a példában nagyon szembetűnő az időtelen (achronistikus) érte
lem; mindjárt utána impft. optativus is : v/]a<;, cd xsv TsXémev 
sxaoia == melyek minden dolgot el-elvégezhetnének; c) I. 189. 
[i.sp[A7jpi£sv, 7} o^e . . . TOU? [IEV ávaoTTJasisv (hogy felállítsa-é a 
többieket?) IvapíCoi {impft.! ölje, gyilkolja «megfelé») 
TJE /óXov raióasisv (hogy megszüntesse-é?) Kettő derül ki ezekből 
a példákból: 1. hogy az aor. opt.-ba rátörténést (utóidejűséget) 
kell beleértenünk, de 2. hogy nem az aoristos volta miatt kell 
mert az imperfectum ugyanolyan vonatkozású. 

Azonban az elözményes történést (előidejűséget) is jelölheti 
az aoristos optativusa. minden olyan esetben, mikor főmondat-
beli múlt ige mellett kívánás, óhajtás, lehetőség nincs benne 
kifejezve. Ugyanis mint a participiumnál és infinitivusnál is 
láttuk, a syntaktikailag melléktörténésnek jelzett történés, ha 
egyúttal punctualis actiójú, s ha az említett modalis árnyalatok 
nem módosítják a syntaktikai viszonyt, a főtörténéshez képest 
csak előzményesnek érthető. Mint a példákból látni fogjuk, az 
optativus ilyen használatában sem éppen csupán a függés módja, 
hanem bizonyos önálló modalis értelme is van még ilyenkor is. 
Nem tartozik tárgyamhoz, hogy a módok functióját is kutassam, 
s azért csak idézem, a grammatikusoknak azt a tételét, hogy a 
főmondatbeli értelem árnyalatoktól ment optativusok relativ mon
datokban (a relativ határozó mondatokat is ideértve) szoktak 
előfordulni, s a történésnek nem egy bizonyos esetét^ hanem 
általánosságban való érvényességét (szokásosságát, külömböző 
alkalmakkor való ismétlődését) jelentik. («Unbestimmte Frequenz, 
Kühner, i. m. 399. §. 4., 389. §. 1. jegyz.) Az optativusnak 
ezen jelentése mellett efféle mondatokban az aoristos és az im
perfectum optativusának értelme között az az értelmi külömb-
ség érezhető, hogy míg az aoristos, mint mondtuk, elözményes 
történést, eddig az imperfectum együtt fejlődő történést jelöl. 
Például: Od. 9, 94.: TWV őaxic, ^á^oi (aor.) XWTOÍO xap7iöv, oóxsY 
a7:aYY£íXat í̂teXsv — a ki csak megette (értsd: többen is meg
ették) a lotos gyümölcsét, nem akart többe hírt hozni; de im
perfectum : 9, 208.: TÖV 8' OTS TCÍVOISV [i£Xnr]§éa otvov, sv Sárcat; 
l[i7rX^oa? . . . . -/Bbs = valahányszor csak iszogatták ezt a bort, 
stb. Ilyen Lysias eme mondata is (25, 21.) őrs jtsv ^áp axoúoiTs 
(impft.) xoö? Iv aatst TYJV aonjv 7vtó[iYjv s'x£iv' |uxpá<; sX7uíSa<; SÍ^STE 
rffi xa&ódoo' . . . £7rsiS7] SE Trovö-ávoiaÁ-s (impft) TOÍ>? . . . xpia-
yikíoo<z otaatáCoyta? . . . . TÓT' T̂ ŐIÍ] xat xar.évat TtpoasSoxaTE. Vagy 
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Platonból (Prot. 315. B.) ez: S7TSL§YJ abzbc, a v a a c p é c p o i (vala
hányszor visszafordulóban volt) . . . év xóo ĉj) rceptsa^íCovTO ODTOI 
oi Í7C/)Xooi. Vagy: X. 489.: ővciva TUSSÍSTJ? UXTĴ SCS (aor.) . . . TGV 
6' 'OSoosíx; . . . i£spóoaaxsv = a kit csak T. levágott, azt 0 . ki-
kihúzta; de imperfectum: XV. 743.: OGXK; Sé Tpwwv STCÍ VYJDOÍ 
tpépoiTO, TÖV 8' Ata? outaaxe == a ki csak a hajókig akart nyo
mulni (nyomulóban volt), azt A. megszurkálta. A mi az ezen 
optativusokból kiérezhető multságot illeti, azt csak a főmondat 
igéjének multsága teszi érezhetővé. 

Ugyanilyen az aoristos és az imperfectum optativusának 
functiója oratio ohliquában is, mikor az optativus minden fő-
mondatbeli (független) optativus-értelemtől mentes,44) azaz, mi
kor igazi optativus obliquus. Függő beszédben ugyan, mint 
később kifejtjük, a görög észjárás, éppen úgy, mint a magyar, 
szereti meg sem jelölni, hogy az illető közlés vagy értesülés az 
elbeszélő szempontjából problematikusnak tekintendő, hanem 
éppen úgy fejezi azt ki, mint az illető szóban lévő személy, ki
nek álláspontjára helyezkedik. A görög oratio obliquának ez az 
obüctivebb formája most nem érdekel bennünket, mert a függő 
mondatok igéinek optativus alakja (az ú. n. optativus obliquus) 

44) Mert ugyanazon okokból, mint a főmondatban, a mellékmondatban 
is lehet optativus, úgy, hogy az optativus a direct beszédben (kérdésben) 
is megmaradhatna . I lyenkor aztán megeshetik, hogy nem prseteritum alakú 
(achronistikus) főmondatbeli igével kapcsolatban találjuk az optativust, 
nemcsak az aoristosét, hanem más actióét is. Pl. Horn. I. 334. ouős xi O?OE 
vo9joat, tjtftfi*? oí . . . aóot [layéoivto 'A^x'.oí, or. recta: JTÍO? JJLOL aóoi jj.a-/Eoivxo 
'A.; — Xen. Cyrop. 6, 3, 20: OÚTCH Stt aőaev, d oí xuxXoűtAEvoi xuxXwSeíev, or. 
recta: XUXXWSE'ÍEV c/t •/..; — Plató, Phsed. 107. a. oüx oToa ef$ ovxivá xt; . . . xatpov 
ávapáXXoixo, or. rec ta : síj xíya xatpov ava|2aXXoiu7)v; — stb. 1. több példát 
Kühnernél Gr. Gramm 2 . I I . 395. §. 2. jegyz. Ezeket a íőmondatos értelmű 
optativusokat kizárom a most következő vizsgálódásból a függő kérdések
nél is, a főnévi mellékmondatoknál is. Ezeknek az optativusoknak hasz
nálatában ugyanis dtképzelés szerepel, mely nemcsak idő, hanem mód te
kintetében is okozhat eltolódást. — Az állásponteltolódásos főnévi mellék
mondatokhoz, de olyanokhoz, melyekben az optativusnak íőmondatos 
szerepe van, tar toznak az olyan feltételes formájú mondatok is, melyek 
előtt egy verbum dicendi vagy sentiendi pótolandó. Ilyen pl. ez . II. I I I . 
453. ou [ÍSV -ficp cptXóxrjxt exeúsavov, sí xt; 'iSoixo: «mert nem barátságból rej
tegették (arra gondolva hogy) há tha meglátná valaki»; sőt ilyen ez a 
naiv mondatszerkezet is, mely a boroshordóknak tulajdonít lelket, 9, 342. 
mSoi . . . i'sxaaav, . . . Et'rcox' 'OSuassü? oíxaS vaatTjacte: «boroshordók állottak 
ott (abban a reményben hogy) há tha 0 . hazatérne még valaha». Az efféle, 
voltaképen független optativusokat kizárom fennebbi vizsgálódásomból, 
mert az optativus az oratio rectában főmondatban is helyén való volna. — 

v Av particulával is vannak ilyen íőmondatos (álláspontcserés) optativusok 
főnévi mellékmondatokban. Ilyen pl . Thuk. VI. 52: ia-q-v-^éXkzxo auxo~'s EX 
Kw[jiapív»]s, őxt . . 7ipoâ (opo~Í£v Sv (or. recta i s : repoa^fopoíp.sv av). Xen. Arab. 
I, ö, 3. ETTCEV . . . . cm xou? ímtEoc? . . . sXot áv (or. recta : EXOIJJU oív). Xen. Ag. 
9, 7. E'YVW, SXI . . . ouoev ovo[xaaxóx£oo; av fs'voixo (or. rec ta : Sv YÍV°Í[XT1V)J s t b . 
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tudvalévőleg éppen arra való, hogy az előadó személy szempont
jából problematikusnak tüntesse fel a szereplő személyek közlé
seinek vagy értesüléseinek igazságát. Annak a megvizsgálása lesz 
tehát a dolgunk, vájjon kifejeznek-é előbbtörténtséget vagy rá
következési az actióalakok s nevezetesen az aoristos efféle subiec-
tivebb oratio obliquás függő mondatokban. Legczélszerűbb itt 
olyan mondatokat vizsgálni, melyekben aoristos és imperfectum 
optativusa együttesen fordul elő. Ilyen pl. ez: Xen. Hell. I. 7, 5.: 
oi atparqfoi . . . . exaatos ártoXoipíjaato, xal tát rcacpafjiiva SnrjYOövco, 
őti autói {xsv síel To£><; IZO\S\LÍOO<Z JT X é o I S V (impft.), t^v ós ávaíps-
aiv twv va^a^wv j r p o a t á £ s t a v . . . ávöpáaiv txavoí<; = elbeszél
ték, hogy Ők maguk az ellenség ellen hajóztak, a hajótöröttek 
összeszedését pedig arra való emberekre bízták. (Oratio rectában 
múlt időkkel: rjtists {xsv £7rXéofAsv, . . . . 7rpoastá£a|Jisv.) Anab. IV. 
4. 9.: twv Sá a7coaxs8avvo[iiva)v tivs? . . . eXefov, őu x a t t S o t s v 
atpáteojia xai vóxtwp 7roXXá rcopá cp a t v o t, c o (impft.) = azt mond
ták, hogy sereget pillantottak meg, s hogy éjjel sok őrtűz vilá
golt (égett). (Őr. recta: atateíSöfiav xai écpatvsto); IV. 3, 11.: xal 
tóts IXsfov, ott TDf)(ávoiev (impft.) cppÓYava OOXXSYOVTS? W? SÍT! 
rop, xa7rstta x a t í S o i e v yspovta stb. = elmondták, hogy éppen 
rőzsét szedegettek, . . . . s aztán megpillantottak egy öreg em
bert . . . (Or. recta : stüf/ávojisv, xaTreita xatstSojJisv.) Ezekben a 
példákban a verbum dicendi történéséhez képeit a függő mondat 
igéinek történése kétségkívül mind egyformán előzményes. Az 
aoristos alakoknál, az után, a mit az aor. participiumának és 
infinitivusának effajta jelentéséről mondtunk, természetesnek ta
lálhatjuk ezt a jelentést és úgy is áll a dolog, hogy az or. 
obliqua tárgyi mellékmondataiban az aoristos optativusai rende
sen előzményeseknek értendők. De mi jelentse az imperfectum 
optativusában az előbbtörténtséget ? Az optativus az állítások 
problematikus voltát jelzi: az imperfectumtő pedig, szemben az 
aoristosok punctualis értelmével, a cursiv-durativ actiót. Az 
előbbtörténtség tehát semmiképpen sincs jelölve ezekben az imper
fectum alakokban, vagy más szóval: hogy az imperfectum opta
tivusa előbbtörténtség vagy együtttörténés viszonyában áll-é, 
azt maga az alak meg nem mondja, csak az alak környezete. 
Pl. ebben: Xen. Menorab. II. 6, 13. Yjxouoa . . . , ott IlspixXfj? 
iroXXát; (£7rcj)5ág) I % í a t a 11 o nem világos, az oratio rectában 
hcksvatai achron. impft., vagy ^Ttcatato prseteritum értendő-ó, s 
hogy e szerint az oratio obliquában együttörténés («hogy tud») 
vagy elöbbtörténés («hogy tudott») szerepel-é? Felvilágosítást 
csak a folytatás ád : az sTráőwv z% 7róXst i TC O Í S t aónfyv cptXsív 
aótóv = «melyeket ráolvasgatván a városra, iparkodott elérni, 
hogy a város megszeresse őt,» — meg a helyhez fűződő körül
mények ismerete, t. i. hogy Perikies már meghalt, mikor róla 
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ez a társalgás folyik.45) Egyszóval: az oratio obliquában az op-
tativus imperfecti nem fejezi ki pontosan az elöbbtörténtséget, 
hanem ez csak beleérthető.46) 

37. Hátra van még az a kérdés, vájjon az aoristos (és az 
imperfectum) optativusa, ha, mint melléktörténés, elöbbtörtént
séget (vagy rákövetkezési) jelöl, mindenféle idejű főtörtónésre 
vonatkozhatik-é, vagy sem? Az aoristos participiuma és infini-
tivusa, mint fennebb láttuk, mindenféle (azaz: múlt, jövő és 
achronistikus) főtörténés mellett jelölheti az előbbtörténés viszo
nyát (az infinitivus azokban az esetekben, mikor az optativus, 
a rákövetkezését is). 

A görög syntaxis egyik legfeltűnőbb, s ez idő szerint még-
egyik legkevésbbé érthető jelensége, hogy a meüékmondatbcli 
optativus némely különös eseteket nem számítva,47) csak jö-

45) Még nehezebb az imperfecti optativus mögött rejlő viszony meg-
bírálása olyan példákban, hol magában az oratió rectában sem állapí thatni 
meg teljes bizonyossággal, vájjon prseteritumban kellett-é beszélnie a 
szereplő személynek, avagy achronistikus indicativusban (az ú. n. prsesens 
historicumban). Pl. Kyros azt, hogy rossz híreket hall (v. hallott) Abro-
komasról, így is közölhette a görögökkel: «r]'/'.ouov 'A[3poxó[j.av, e')(3pov avőpa, 
\r\ xtö . . . m»T«|M5 eTvat (azt hallottam, hogy A. már a folyónál van) ; de 
(a magyarban is szokásos) általánosítással így i s : axoúw stb. (úgy hallom 
hogy). Melyik az igazi alak, azt Xenophonnak ebből az oratió obliquájá-
ból (An. I, 3, 20.) ó V ájre/píva-o ott ázoűot 'Appoxójxav . . . ETVCU, el nem dönt
hetjük. I lyen (allásponteltolodasos) achron. indicativus felelhet meg a 
függő mondatok optativusaihoz tartozó oratió rectákban ezeken a helye
ken i s : IV. 1, 24. b os eXe!;EV, ŐTI OÚTOS oS. (porrj Sia xaűta siWvqtt (or. recta 
tor\ ? <pr]oí ?); vagy VII. 4, 23. íictSebtVusv % Xáyotév (or. recta eXsyonf XE'YOUOI?). 
Mivel az imperfectum optativusa kétértelmű lehet, épen azért a görög-
próza jobb szereti az. indicativus praeteritumát használni függő beszédben 
is, ha meg kell jelölni az elöbbtörténtséget. Pl. Xen. Plell. V. 2, 8: sőí-
oajxov, (óc, a j ; [JLSV aoátí oÍHót fjaiv, iQiyi 'T' i T\ r.ókic, xou; AaxsSaifJLOvíoui = 
közölték, h o g y . . . a város befogadta a i.-okat; Ages. 1, 38. EÖTJXWOXV, &%t 
ou nkaGxr^ njv cpiXíccv r a p E Í ^ o v t o = kimutat ták, hogy nem színlelt barát
ságot ajánltak. I lyenkor a beszélőnek viszont arról kell lemondania, hogy 
a szereplő személynek közlését problematikusnak tüntesse fel. [Tudnivaló 
azonkívül, hogy ilyenkor már nem elöbbtörténtséget fejeznek ki az l^íyy.o, 
rapsí'/ovTo alakok, hanem valóságos múlt időt, mert a görög obliqua ilyen
kor (úgy, mint a magyar mindig!) álláspontcserés, átképzeléses.] 

4fi) Az előadottakból kiderül, hogy a rákövetkezes (ú. n, utóidejűség) 
jelölésére bizonyos esetekben, kivált az oratió obliquában az aoristos op
tativusa egyáltalában nem alkalmas; de nem alkalmas az imperfectumé 
sem, mer t ez együttfejlődő történést, sőt néha szintén elöbbtörténtséget 
jelent. Kérdés tehát, hogyan gondoskodott a görög nyelv a rákövetkezes 
(utóidejűség) viszonyának kifejezéséről, mikor a gondolkodás pontossága 
és vele az oratió obliqua annyira fejlődött, hogy a rákövetkezes pontos 
kifejezése is szükségessé vált ? Úgy, hogy kifejlesztette a futurum indica-
tivusához a hozzávaló themat ikus optativust. L. a 44. pontot. 

47) Nem múlt (achronistikus vagy jövő) főmondatbeli történésekre 
vonatkozó mellékmondatbeli optativusokat az optativus önálló (főmondatos) 
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mondatbeli múlt történéssel szokott vonatkozásban állani. így 
összes fennebb közölt példákban is. A módok használatának 
kutatása ezúttal nem feladatom. Engem csak az a kérdés érde
kel, vájjon az optativus efféle használatában az idői, vagy a 
modalis jelentés volt-é a döntő ? 

Hogy modalis alapjelentés időviszonyok jelölésére alkal
massá válhatik, arra nem egy példa van a nyelvekben. Kivált 
a coniunctivus alak és a conjunctivusszerű értelmű modalis igék
kel (wollen, mögen, I will, I shall) alkotott összetett alakok 
mutatnak nagy hajlandóságot a nyelvek későbbi fejlődési fokán 
a futurum-functio felvételére. Efféle esetekben azonban az illető 
idői functiónak, a futurumértelemnek valóságos felvételéről van 
szó, úgy, hogy az illető alakok (fpátyoa, ich will, werde schrei-
ben, I will v. shall write) magukban, más történésre való vonat
koztatás nélkül futurum értelműek. Az optativusnál azonban nem 
igy áll a dolog. Mint a főmöndatos (önálló) optativusok tárgya
lásában láttuk, az önálló optativusok legeslegtöbb esetben futu-
rumos vonatkozásúak. A mellékmondatos használatban pedig 
egyáltalában nem is lehet közvetetlen idői jelentésről szó, csak 
múlt föigére való vonatkozásról, mert idői jelentés a beszélő állás
pontjára való közvetetlen vonatkoztatás nélkül nincsen. Ezért az 
optativusoknak múlt főtörténésekre való vonatkoztatásában nem 
időbeli jelentést keresek, hanem a magam részéről meg vagyok 
győződve arról, hogy ez a vonatkoztatás (mint külömben is már 
fejlett és finom gondolkodás jelensége) az optativus modalis ér
telmével függ össze, s hogy a nyelvnek aránylag késői korszaká
ban fejlődhetett ki.48) (Valószínűnek tartom, hogy az oratio 

értelmeiből szokás magyarázni (1. Külmer, i. m. 399. §. 7); a múlt fő-
mondatbeli történésekre vonatkozó mellékmondatbeli conjunctivusokat 
pedig a módok ú. n. eltolódásával (1. Kühner, i. m. 399. §. 3). 

*8) Mindenesetre feltűnő, hogy az optativusoknak, mint tudjuk (né
mely egyes számú első személyt kivéve) a praeteritummal megegyező 
szemólyjelei vannak. H a az összehasonlító nyelvészet tudna valami vilá
gosságot deríteni e személyjelek eredetére, a functiók vizsgálata is 
könnyebbé válnék. Sajnos azonban, ez idő szerint még teljes a homály. 
(V. ö. Delbrück, Vergleichende Syntax, I I . 350: «Es wáre dr i rgend zu 
wünschen, wenn wir wüssten, weshalb der Optativ die sekundáren Endun-
gen hat . Ich glaube aber nichi, dass es gelingen wird, das zu ernntteln»). 
Ezeknek a praeteritum személyjeleknek, ha volt valaha közük az idői ér
telemhez (a mi alakilag is nagyon kétséges, mer t augmentumos optati-
vust még senki sem fedezett fel), csak ú. n. irreális múl t értelmük lehe
tett , azaz: az időtjelentő elemek modalis értelmek kifejezésére szolgáltak, 
mint az indicativusban is az ú. n. irreális multak eseteiben (feltételes 
mondatokban vagy a múl t ra vonatkozó czólhatározó mondatokban.) Az 
idő- és módkategóriák ugyanis folytonos egymásbabonyolódást mutatnak 
a nyelvek fejlődésében. (A magyar «fogok» legtöbbször modalis jelentésű 
a beszélt nyelvben; a német <nvifd» potentialis értelmű is lehet, pl. er 
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obliquában való optativusbasználat analógiája szerint terjedt el 
az oratio recta mellékmondatban is.) 

38. A még hátralévő két módról, az imperativusról és a con-
junctivusról tárgyam szempontjából kevesebb a megjegyezni való. 

Az imperativus csak főmondatban fordulhat elő, s ámbár 
voltaképpen semmiféle időt sem jelöl, modalis értelménél fogva, 
akár aoristos, akár imperfectum, nyilvánvaló módon csakis jövő 
vonatkozású lehet. Az aoristosnak és az imperfectumnak már 
ismeretes actió-értelmük van meg az alakokban. Mint a perfec-
tum imperativusából is (1. 11. jegyz.), némely grammatikus nz 
aoristosból az imperfectummal szemben a parancs rögtön végre
hajtandó voltának jelentését érzi ki, azaz, külömbséget tesz a 
kétféle imperativus között a «jelen» időpontból való időbeli 
távolság, időköz (spatium) szerint (v. ö. 28. pont).49) Ezt az ér
telmet, szintúgy, mint a perfectumban, csak beleokoskodták az 
alakba: mind az aoristos, mind az imperfectum egyformán 
jövő vonatkozású, de más actióbeli árnyalattal. 

Positiv parancsokban aoristosok és imperfectumok körül
belül egyforma gyakran fordulnak elő Homerosban, az Odysseia 
első két énekében pl. mind a kettő mintegy tizenöt-tizenötször. 
Példák. I. Imperfectumok: 1, 339.: oUtSs; oi §s . . . TCIVÓVTÍÜV (iddo
gálják a borukat); 1, 356.: TOL a* aotf^ Ipyá xó{iiCe (végezd); 1, 
378.: xeípsts (csak fogyasszátok tovább!); 2, 178.: jjiavisóso aoíat 
téxsaoiv (jósolgass a magad gyermekeinek); 2, 195.: árnyévá (buz
dítgassa); 2, 252.: oxíSvaafts (széledezzetek); 2, 288.: ófiíXet (tár
salogj) ; 2, 372.: •9-ápasi (bátorodjál). Igekötö a görögben is punc
tualis (terminativ) árnyalatot adhat az imperfectum alaknak, pl. 
I , 1.: Ivvsrcs; 2, 139.: e&zé pioi [isfáptóv; 1, 407.: rcapsCso xai 
Xaps foúvcov (egymás mellett igekötős imperfectum és aoristos). 
II. Aoristosok: 1, 174. és sokszor: TOÖT' (rfópsoaov sr/jto^ov (mondd 
el); 1, 206. és sokszor: TÓSS elité (ezt mondd meg); 2, 70.: a/écö-s, 
cpíXoi (hagyjátok abba!); 2, 289.: onXiaoóy z "Jjía xou áqysaiv apaov 
(készítsd ki, tedd belé); 2, 349. cqs, ácpoaoov (menj be); 2, 354. 
^söov (dönts, önts, belé); 2, 372. áXX' ö^oaov (esküdj meg). 
A görögben is igekötős alakokat, hogy a punctualis értelem 
nyomatékosságát kiérezzük, czélszerű inversio nélkül fordítani, 

wird schon fertig se ins ; a magyar «majd» is inkább emphatikus, min t 
időhatározó szerepű.) 

49) Ezt a külömbséget állapítja meg némely grammat ikus az újgö
rög nyelvben is a két alak közt. Tpá^ov (népnyelven "fpá<k) = írj mindjárt , 
Ypácps — írj majd, v. egyszer. Helyesebb úgy fogni fel a külömbséget, 
hogy ypá^ov (ypáJie) írj egy ízben, ypáce — írj többször, vagy mindig. 
Némi alapja az előbbi magyarázatnak is van, mer t az imperfectum a 
maga cursiv-durativ értelmével kétségkívül kevésbbé alkalmas gyors 
végrehajtásra szánt parancsra. (V. ö. Delbrück, Syntax, I I . 383.). 
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pl. 1, 206.: axps'x.éiúQ xa-uáXs£ov = őszintén elmondd! — 2, 113.: 
[jLTjtépa arp ijtóns^w elküldd anyádat! Hasonlóképpen hang
súlyos határozókat is jó ilyenkor az ige elé tenni, pl. 1, 309. 
áXX' cq-e vöv s;rí[xstvov = rajta, most iü maradj! stb. 

Negatív parancsokban (tiltásokban) kis.-ó nehezebb megér
teni az alakok functióját. Az aoristos imperaiiviwi {JLTTJ particu-
lával Homerosnál csak négyszer fordul elő, az attikai prózában 
pedig egyáltalában nem használatos. Az attikai próza a punctualis 
actiójú tiltást kivált a második személyben mindig fii] particulás 
coniunctivusszal szokta kifejezni. De Homerosnál ez is ritka.50) 
így aztán (kivált Homerosnál) gyakran ott is imperfectumot talá
lunk tiltásokban, a hol tán punctualis actiót várnánk. Az össze
hasonlító nyelvtudomány legújabban a tiltó igealakokat az indo
germán ú. n. injunctivus modus maradványainak tartja, mely 
mód az aoristostőben a conjunctivusszal, az imperfectumtőben 
az imperatívusszal elegyült (Delbrück, Syntax, II. 352.): így 
fejti meg, hogy az aoristos imperativusa csak positiv parancsban 
fordulhat elő. De ezzel nincs megmagyarázva (kivált Homeros-
ban) az imperfectumos és imperativusos tiltások rendkívüli 
gyakorisága, s az aor. coniunctivusok rendkívüli ritkasága. Meg
magyarázza a tényt, úgy gondolom, a latin noli infin. körülírásos 
tiltások analógiája. Az imperfectum «de conatu» actióárnyalata 
ugyanis a tiltás szelidítésére való. Szakasztott ilyen körülírás 
Homerosban, teszem ez: I. 363. ;i//]#s aó . . . . 0- é X' ipiCájxsvat 
(3aaiXf/t — noli certare. De •8-éXe ige nélkül is ez az értelem 
érezhető ki néha az imperfectumos tiltásokból, pl. 1.275.: [UJTS 
ab TÖVŐS . . . aitoaípeo xoúprjv == ne próbáld, ne kívánd elvenni; 
stb. Azonban még gyakrabban a türelmetlen beszélő általánosító 
hajlandóságát érzem ki az imperfectumos tiltásokból, s ez eset
ben nemhogy szelídítené, hanem kiélezi az alakhasználat a 
tilalmat. Ilyen helyek pl. 2, 304.: [r/ju zoi xaxöv aXXo (JtsXsTío = 
ne gondolj «mindig» bajra (v. ö. «sobase bántsd ! sohase bánjad!»); 
I. 32 : [ír] |i' spéxhCs = ne ingerelj «folyvást»; I. 132. JXTJ XXSTTTS 
vó(j) — ne próbálj «mindig» csalni! I. 545.: |r?j s7rtsX7rso: soha 
se reméld, azt ugyan ne reméld soha! — I. 350.: |r/j . . . Sisípso 
[IYJSS [xstáXXa = ne kérdezgesd és ne fürgészgesd folyvást! stb. 

50) Mrj és aor. imperat . 4 helyen: IV, 410. p j JJLCH ZOLTÍOOLC, . . . OJAOÍÍ) 
SVSEO -npj ; 24, 248: jj-f, xdxov evSeo Sup.w; XVII I . 134. [X7Jmo xaTaSúoeo; 15, 301. 
píit í . . . 'Oőuaéw; axou<TaÍTa>. (A fordításban ilyenkor tegyük előre az ige
kötőt, vagy a határozót : p5*tu tiat*eúm'o = belé ne szállj!) Míj és aor. 
conj. tud tommal csak 3 helyen: V, 684: p <3rj p . . . i'Xwp iáar^ xííctöat, és 
I , 26 : a/j <r= . . . xt/eíw (nitt ne találjalak))), de ez első személyű, s így nem 
is lehet impera t ivus ; 15, 263: dné pu . . . v^ppisa, p 8 ' l-Kr/.túar^ (el se is 
titkold, n e m : «ne titkold el»). de 16, 168 SKO? <páo, p]8' IrcísceuSí, a hol 
azonban a másik ige is imperfectumos. 
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Legtöbbször azonban tiltásban is megvan az imperfectumnak a 
maga szokásos, könnyen felismerhető aotióértelme, pl. ILI . 210.: 
[jujte iíyoq, eXxso yspaív = ne húzd «kifelé» azt a kardot! (Gya
koriságának magyarázatát 1. a 45. pontban.) 

39. A conjunctivus alapértelmének az összehasonlító syn-
taxis az alany olyan szándékának, akaratának jelzését tartja, 
mely büonyos körülmények közt valósulni is fog. (L. DeJbrüdí, 
i. m. II. 367.) Az imperativustól a megvalósulás feltételhez 
kötöttsége külömbözteti meg, a futurum indicativusától pedig a 
szándéknak, akaratnak kifejezettsége. Hogy főmondatban e sze
rint csupán csak jövő vonatkozású lehet, bizonyításra sem szo
rul ; hiszen már a perfectum alakoknál is észleltük ezt a jövőre 
való vonatkozást (1. 19. pont). Ujabb időben HAIE amerikai tu
dós megkülömböztetése szerint (1894 óta) a «volitiv» coniunc-
tivusok mellett éppenséggel «prospektiv» értelműekről is szól a 
syntaxis: ez utóbbiakban a szándék értelme annyira lappangó, 
hogy a futurum indicativusával majdnem azonos functiójúak, 
annyival is inkább, mert tagadószavuk sem (AT) V. [ÍYJŐS. hanem 
ou vagy OÜSS.51) (L. pl. VI. 459. %aí nozé zic, efeQdtV; IX. 121.: " 
6|iív TcepixXotá Stop' övojwjvcú; —áv, v. xl particulával is : I. 184.: 
r/jv [JLSV Ifü) Ké\L$(ú, é-jfój ős x' aY«) Bpioqida; I. 205.: zá~£ áv izoxs. 
ftojiöv öXsaafj. Tagadóak: I. 262.: ou fáp TTCO XOÍODC, l'Sov avépa?, ooős 
íőco|jLai; 6, 201.: oux saö-' otkos avvjp . . . ouSs yévrjTai; az Apollon-
hymnus elején : MvTjaojiai ouőé Xátkofjiai. stb.) Az aoristos és az 
imperfectum coniunctivusa között főmondatos használatban csak 
az az értelmi külömbség, a mi általában e két actio között; 
amaz punctualis, emez cursiv-durativ értelmű. (Magától érthető, 
hogy az efféle coniunctivusok Homerosban csak a szereplő sze
mélyek beszédeiben fordulhatnak elő.) 

A görög coniunctivus mellékmondatos használatában csak 
az a tudnivaló, hogy az akarat, vagy czélzat, avagy a feltételesen 
bekövetkezendő történés vagy állapot feltételhez fűzése nem 
mindig a beszélő személynek, hanem a beszédben említett sze
replő személynek lelkiállapotából következik, s e szerint az utóbbi 

51) H A L É G. W. idevonatkozó munkái t ez idő szerint csak ismerte
tésekből ismerem, s így nincs határozott véleményem a kérdésben. A con
iunctivus prospectiv értelméből mindenesetre könnyű szerrel meg volna 
magyarázható a coniunctivus használata (sVrjv, ijtstSiv, ?;Tav, ő-ótocv) kötő
szavas relatív időhatározó mondatókban, általában a relatív mellékmon
datokban. De a feltételes mondatok coniunctivusát (német analógia sze
rint is) már volitiv értelműnek is erezhetni. A főmondatos coniunctivu-
sokból pedig nemcsak ays vagy cpéps szavakkal kapcsolatban, banem azok 
nélkül is többnyire volitiv értelmet érezek ki. Delbrück is ezt tartja a 
coniunctivus alapértelmének, 1. Syntax, I I . 367. (Ezt a kitételt: oux íőov, 
ouSI íSto^at, pl. így magyarázza német nye lven: «es ist mir n icht best immt 
in Zukunít zu erblicken.) 
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esetben nem fér össze azzal, hogy a beszélő személy a maga fel
fogását is jelezze vele a mellékmondat igéjében.™) Azért kivált 
olyan esetben, mikor a mellékmondatbeli coniunctivus múlt 
történésű főigével van kapcsolatban, a coniunctivusos mondat-
ftizés obiectivebb, primitívebb, mint az optativusos. Az optativus 
a melléktörténésnek a beszélő szempontjából való kétségességét, 
bizonytalanságát, problematikus voltát érezteti: a conjunctivus a 
melléktörténést a szereplő személy lelkiállapotából folyólag, azaz 
a szereplő személy mcdalis álláspontjának megfelelően fejezi ki. 
Pl. Lysias t, 29.: OTÍÍÚQ [XYJ árcottáví] ^vupóXsi xai fotsteuev (or. recta: 
ávu(3oXő>, STCÜX; [IYJ a7io0-ávw). Eendkívül gyakori ez a módeltolódás 
pl. Herodotosban. A fejlettebb görög próza múlt főtörténéssel kap
csolatban jobban szereti a subiectivebb, optativusos kapcsolatot, 
de nem ritkaság az attikai prózában sem, kivált Thukydidesnól, 
az obiectivebb, s éppen azért közvetetlenebb hatású coniuncti
vusos kapcsolat. L. pl. Thuk. VI. 25.: . . . oux scpiq XP^vai öiâ TT]-
p̂íCsaő-ai . . . aXXá Xé*ystv, TJvuva aóttp 7rapaoxsü7jv 'Aibjvaíoi i|>7]<p í-

Oíov ta i ; magyarul hasonlóan: «hogy miféle hadikészletet sza
vazzanak meg neki az athéniek» ; a latinban már subiectivebb 
és bonyolódottabb észjárással: «quemnam apparatum sibi ab 

52) Épen ezért olyan mondatokban, a melyekben beszelő személy szem
pontjából is állhat a coniunctivus (mert még akkor is végrehajtandó 
történést jelent) — nem lehet eldönteni, állásponteltolódásos-é a coni., vagy 
s e m . P l . I . 444. npó [x É'nep:d/ev . . . 'Aya!JL^iJLVWV) S?p' Í A Í O Í J I E O S Í ávaxToc. 
Agíimemnon, vagy Odysseus szempontjából van-é mondva a coni., — el 
nem dönthető. (Ha futurumnak fogjuk fel, a mi szintén lehetséges, akkor 
is megmarad a kétség.) Ilyen helyek még Homerosban: 11, 93 ; 3, 15; 
13, 118. A latin oratio obliquában is van példa a szereplő személy szán
dékának és a beszélő személy felfogásának kifejezésbeli összeférhetetlen
ségére, de épen fordítva, mint a görög coniunctivus esetében. A latin 
coniunctivus ugyanis a beszélő személy felfogásának jelzésére van lefog
lalva, azaz: coniunctivus obliquusnak. Tehát efféle mondatban: «A consu
lok megkérdezték a senatust, mit tegyenek?* — (oratio recta: «Mit te
gyünk?*) a görögös coniunctivus értelem kifejezésére a latinban modalis 
segédigével való körülírás válik szükségessé. Or. recta: «Quid faciamus ?» 
Oratio obliqua: «Consules interrogaverunt patres, quid se facere vellent* 
Görögül; Oí ur.z-oi I^povTo TOÜ; jiaT^pac, ti Jtonrjatoaiv; Optat ivussal : T£ XOÍ-
rjaaiev a görögben nem is két, hanem négy értelmű volna a kérdés : 1. mit 
tegyenek? 2. mit tehetnének (t. i. ők a consulok)? 3. mit tehettek volna 
(t. i. ők) ? 4. mit tesznek (t. i. az atyák).? A latinban a megfelelő ki té te l : 
dnterrogaverunt , quid facerent?» csak kétértelmű, és csupán csak az 1. és 
4. számú jelentése lehet. De éppen azért nem is használja a latin próza. 
A régibb görög prózában azonban van példa az optativus ilyen határo
zatlan értelmű (pongyola) használatára. L. pl. Herod. I . 4ü. Kpoíao; ö;É7:ep.j:e 
6̂tp£(5[i.£vos TWV p-avTTjúijv, . . . M{ . . . E7i£ÍprjTa[„ e? £7tt^£ipÉoi (== hogy vállal-

íozzék-é?) ÉVI IlÉpaas (jrpatftíeoöat, u t rum ei contra Persas bellum gerendum 
esset, v. velletne, ut b. gereret. Ebben a mondatban a kívánatosság vagy 
szükségesség sehogyan sincs jelezve, éppen úgy, mint ha lat inul ezt mon
danám: consuluit oraculum, gereretne bellum. (V. ö. Her. I . 53. is.) 
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Atheniensibus decerni vellet» ; németül is : «welche Kriegsmacht 
die Athener für ihn bewilligen sollten* (nem: sollen!) — Ez a 
példa egyúttal oratio obliqua is, de, mint látjuk, az oratio obliquát 
a görög igében sem jelzi semmi igebeli alakelem (csak az auttp 
névmás; oratio recta: xíva 7capaaxsofjV aot ol A/íbjvaíoi ({nrjcpíawv-
xat; milyen hadikészületet szavazzanak meg az athéniek? de 
már latinul: quam apparatum tibi clecerni vis ? németül: welche 
Kr. sollen dir die A. bewilligen ?) A conjunctivus egy és ugyan
azon mondatszerkezeten belül váltakozhatik az optativusszal. 
Pl. od. 3. 77.: aor/j fáp évi cppeai dúpnoz AAHJVTJ &fft£ Tv a ptty . . . 
s p o i t o , YÍ§' Tv a [xiv xXso? éaö-Xöv $£igai¥.. Thuk. 6.96. : érctaxo-
aíou<; . . . s^éxptvav, ŐJCÍO? . . . e iTjaav cpóXaxsi;, xal, T)V I? áXXo 
ti 5STQ (prospectivus). . . rayt) TrapaYifvcövTat. A coniunctivus 
magyarázata ilyenkor nem kétséges. Az optativusra nézve azon
ban oratio obliquában sokszor nem bizonyos, vájjon a szereplő 
személy álláspontjából, vagy az elbeszélő álláspontjából jelöl-é 
modalis árnyalatokat, azaz: obiectiv vagy subiectiv (obliquus) 
értelmű-é? (V. ö. a 44. és 52. jegyzetet.) 

Mindezen kérdések azonban inkább a módhasználat kuta
tóját érdekelik. Én csak azért foglalkoztam velők, hogy időbeli 
külömbséget ne keressünk a mellékmondatbeli coniunctivus és 
optativus érielme között. Időbeli vonatkozás a beszélő állás
pontjára való közvetetlen vonatkoztatás nélkül nem képzelhető, 
s e szerint mind a conjunctivusban, mind az optativusban (vala
mint az igenevekben is) csak valamely melléktörténésnek egy 
főtörténéshez való viszonyáról lehet szó. Nem múlt főtörténés 
melleit már most megeshetik, hogy a coniunctivust is, az opta-
tivust is jövő vonatkozásúnak érezzük, ha minden áron kutatni 
akarjuk az idői vonatkozást is. Megeshetik ez múlt alakú fő-
történés mellett is, ha állásponteltolódásos (átképzelt) a mellék
mondat, mert ilyenkor kivált oratio obliquában, de máskor is 
(czélhatározáskor, időhatározáskor feltételes, jelzői kifejezésekben) 
nem az elbeszélőnek, hanem a szereplő személynek álláspontjá
ról szereti a görög nyelv (és a magyar is) előadni a mellékes 
körülményeket. Az állásponteltolódás azonban a conjunctivusnak 
és az actiók optativusainak használatakor alaktanilag időt kife
jező jellel nincs jelezve, mert hiszen a conjunctivus és az actiók 
és optativusai egyáltalában nem is jelezhetnek időt; csak a 
módok használatából (az ú. n. módeltolódásból) ismerünk reá. 

A mi pedig maguknak az actiótöveknek jelentését illeti, 
a mellékkmondatbeli conjunctivusban ugyanaz köztük a külömb-
ség, mint az optativusban, vagy az igenevekben. Az aoristos a 
punctualisnak képzelt történést jelzi, mely a volitiv coniuncti-
vusban sohasem lehet előzményes, mert, mint láttuk, a coniunc-
tivusnak szándékot, akaratot jelentő alapértelme ezt kizárja. Az 
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imperfectum coniunct ivusa a cursiv-durativ tör ténést , a per-
fectumé pedig (1. 19. B) pont) a tar tós állapotot fejezi ki. Pl. 
(aoristosok): 1, 8 5 . : ótpóvo^sv. o'cppoc sfog = küldjük el, hogy 
megmondja ; 1, 192.: rcaptifrel, SÜT' áv fuv xáfiatos . . . Xáp^oiv =s 
ha c/fogja a fáradság; 1, 282.: Ip/so JTSIOÓJJLSVO? . . . ^v TÍ? TOI 
sutjai == há tha valaki megmondja; 2. 186.: a í xs izóp-qaiv = 
hogy há tha ad (punctualis !); 1, 332.: TÍ? oiő' et xe . . . a7róXir]tat = 
ki tudja, há tha elvész stb. (Imperfectumok): 1, 167 . : s'írcep ne, 
cp^atv == ha valaki azt mondogatná (hajtaná); 1, 186.: eursp . . . 
sipTjai = ha kérdezni a k a r n á d ; 2, 176 . : u^j TUOÓ u xaxöv Tcáa/ío-
aiv oLiúaaio = hogy baj ne érje (többször!) fíket ezután i s ; 2, 
192.: 7Jv xe . . . tívwv áo/áXXijjc s= a melyet fizetgetve k ín lódhato l ; 
2, 204.: oeppa xsv ífts Starpíp^otv 'Ayaiobc, = míg ő így hitegeti 
az achaiaiakat stb., stb. 
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Finnisch-ugrische Forschungen. Bd. VI. Heft I. (Nyelvészeti 
czikkek : SETÁLA E. N. Über die phonetische erforschung der finrüseh-
ugiischen eprachen. — WIKLUND K. B. Zur lehre vom stufenwechsel 
im lappischen. — SETÁLA E. N. Beitráge zur finnisch-ugrischen wort-
kunde. 6. Lp. davgge — weps. táug «flitzbogen». 7. Fi. taukoan «auf-
hören» — lp. duovggot «ablactari» etc. — WICHMANN YKJÖ. Zur ge-
schichte der finnisch-ugrischen anlautenden s- u. c-laute im tsebere-
missischen. — SETÁLA E. N. Finnisch ugrisches pk (00 @k). — PAASO-
NEN H. Der name der stadt Kasán. — Ua. Die finuischen pronominal-
stámme jo- und e-. — SUOLAHTI K. Fi. kalma «tod; grab u. a.» — 
PAASONEN H. Streitige etymologien. 1. Fi. pinta «oberfláche, áussere 
haut».) 

H iba igaz í t á s . 

A 118. lapon a 6. sorban alulról «ő is oly sebesen hajt» he
lyébe ez teendő: «egy rénutazásnyi távolra mentem*. 


