
Az úgynevezett igeidők elméletéhez. 
(Negyedik közlemény.) 

Az oratio obliqua a görögben. 

49. Valamely szóbanlévő személynek (nemcsak idegen sze
mélynek, hanem magának a beszélőnek is) gondolatát, érzését 
vagy nyilatkozatát kétféleképpen lehet közölni: először úgy
nevezett egyenes idézettel, azaz egészen az eredeti formájában, 
oratio rectában; másodszor függővé téve valamely kitett vagy 
elhallgatott érzést vagy nyilatkozást jelentő igétől (verbum sen-
tienti et dicendi), s ez esetben többnyire módosított formában.69) 
Ez az utóbbi az oratio obliqua. Tárgyam szempontjából volta
képpen csak az időalakok esetleges módosulásait kellene meg
figyelnem. De mivel az oratio obliquára vonatkozó elmélet ez 
idő szerint még sehol sincs kielégítően kifejtve, itt, munkám 
görög részében kísérelem meg az oratio obliquára vonatkozó 
főtudnivalók rendszeres kifejtését. 

Az oratio obliqua első és legkezdetlegesebb kelléke és is
mertetőjele az igebeli személy (persona verbi) megváltozása, 
módosulása. Ez a változás nem mindig szükséges, de az esetek 
legnagyobb részében az. Az oratio obliquás szerkezetek ugyanis 

69) Olyan főnévi mellékmondatok, melyek 'ón vagy tűs kötőszóval 
fűződnek ugyan a verbum regenshez, de személyváltozás nélkül, tehát 
teljesen az eredeti formában közöltetnek, nem tekinthetők oratio obliquák-
nak. A görögben efféle rendkívül kezdetleges, de igen élénk hatású köz
léseket még az irodalmi stílus is megenged. Pl. Xen. Anab. I . 6. 8. 5 őe 
á^Expívaxo o x i ou3' e? Ysvoípjv aot ?íXo;, aoí y áv T:OTE ETI Sójától. Platón, Kri-
ton 50, 0 . Xatoi Sv efaoiev oí vófiot oxi w Sci/parE; IJLTJ Saúu&Zt xa XEyójxsva. Ilyen
kor a kiadók az idézet első szavát rendesen nagy betűvel írják. Érdekes 
példa a hirtelen átmenet miatt ez (Xen. An. I . 3. 20) rcpbs TOUTOV OUV «p»j 
poúX£a3ai llSÉiv xSv ;XEV rj ix.itpii.dk, TTJV oíxrjv ?f* 5tPf(í»stv iniSiívaii auTW, 5jv 8k ozú-fj], 
íj p. el <; EXE! rcpő; xau-aPouXEU(ió[i .E5a. Több példát 1. Kühnernél I P 
885. 1. Azonban, mint látni fogjuk, valódi oratio obliquában is megeshetik, 
hogy a közlött nyilatkozat egészen megmarad eredeti formájában. Ilyen
kor gyakran kétséges lehet, or. obl.-val van-e dolgunk. 
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két helyzetet foglalnak magukban. Az egyik, melyben a közlő 
személy beszél, a másik, melyben a szereplő személy közlött 
gondolata vagy nyilatkozata történt vagy történik vagy fog tör
ténni. Ha a két külömböző helyzetben a három lehetséges sze
mélynek egymáshoz való viszonya nem azonos: az oratio obliqua-
beli ige személyének és a névmás kategóriáknak ehhez a mó
dosult viszonyhoz kell alkalmazkodniuk. Pl. or. recta: Megjött! 
Ha ezt a jelentést egy, közléskor jelenlevő második személy a 
beszélőről (közlőről) tette, az oratio obliquának igy kell ala
kulnia : Jelentetted, hogy megjöttem. Névmással: or. recta: Ó meg
jött ; or. obi.: Jelentetted, hogy én megjöttem. 

Az oratio obliqua ezen legkezdetlegesebb formájában (me
lyen a magyar nyelv egyáltalában túl sem ment. s mely a 
görögben is nagyon gyakori) a személyes viszonyok módosulásán 
kivül minden egyéb elem teljesen olyan, mint az oratio rectában. 
Másszóval: a közlő személy máskülömben teljesen a szereplő 
személy állásfontjára helyezkedik, s egészen úgy beszél, mint az. 
Nevezetesen az idői, cselekvésbeli es módbeli viszonyokat éppen 
úgy fogja fel és éppen úgy fejezi ki, mint a szóbanlévő szereplő 
személy. Ha a szereplő személy múltnak jelzi a nyilatkozatában 
lévő történést, a közlő Í3 annak jelzi; ha nem jelzi annak, a 
közlő sem jelzi, jóllehet az ő szempontjából már elmúlt lehet. Ha 
a szereplő személy befejezettnek fogja fel a nyilatkozatában lévő 
történést, a közlő személy is úgy fogja fel és annak jelzi. Ha a 
szereplő személy kívánatosnak, szükségesnek, lehetségesnek, fel
tételtől függőnek fogja fel az illető történést, a közlő személy 
hasonlóképp cselekszik. Egyszóval: idő, actió és módhasználat 
tekintetében a közlő személy teljesen objektív; nem törődik 
azzal, az ő szempontjából milyen idejű, milyen cselekvésű, mi
lyen modalis árnyalatú a közlött történés. Öntudatlanul a sze
replő személy álláspontjára helyezkedik, s a személyt kivéve, 
minden egyéb elemet ebből az álláspontból fog fel és fejez ki. 
A közlött nyilatkozat a beszélőt tényleg környező, való helyzet
hez (az ú. n. «jelenhez») semmiképpen sincs viszonyítva, sem 
köz vetetlenül, sem közvetve.10) 

70) Mikor tehát a grammat ikus ilyenkor «elöidejűségről vagy utó-
:idejűségről» beszéi, idegen nyelvek körmönfontabb oratio obJiquájára gon
dolva, meghamisítja a lelki tényeket. Elöidejűségről ebben a primitív, 
objektív oratio obliquában szó sem lehet, csak (átképzeléses) múltról. Utó-
idejűségről sem, csak (átkópzeléses) jövőről. Hiszen az or. obl.-nak ezt a 
fajtáját éppen az jellemzi, hogy a közlő egyén szempontjából minden vi
szonyításnak hijjával van — a személyek módosulását kivéve. (Komonczy-
nak ebben a kérdésben igaza volt Kalmárral szemben a később említendő 
vitában.) A személyes viszonyok közt a gyermek is csakhamar külömb-
séget tesz. A cselekvésbeli, időbeli, s főleg a módbeli viszonyok azonban 
m á r az elme nagyobb fejlettségét követelik. 
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Az oratio obliqua ezen kezdetleges, de igen dramatikus, 
tehát közvetetlen hatású formájához tartoznak a görögben is 
mindazon oratio obliquák, melyekben az esetleges személyvál
tozást kivéve semmi egyéb módosulás sincs a megfelelő oratio 
rectához képest. 

50. Ilyenek kivált azok az oratio obliquák, melyek mull 
(alakú vagy vonatkozású) verbum sentiendi- vagy dicendi-től 
függenek. Ezekben — épp úgy, mint a magyarban is — az 
oratio obliqua igealakja nem az elbeszélő személynek, hanem 
az elbeszélésben szereplő személynek szempontjából lehet meg
választva nemcsak idő és actio, hanem mód tekintetében is. 
A módhasználat ugyan szorosan véve nem tartozik tárgyamhoz ; 
hogy azonban az efféle objektív oratio obliquák minden fajtáját 
feltüntessem, itt a múlt alakú igéktől függő szerkezetekben czél-
szerűnek tartottam az átképzeléses móáhasználat eseteit is fel
venni (1. az ej pontot). Annyiban, hogy a multság velők sincs 
megjelölve, külömben is éppen olyan joggal sorolhatók fel az 
időhasználat jellemzésére is, mint az indicativus achronistikus 
alakjai. Időbeli állásponteltolódást azért érzünk ki az összes 
achronistikus alakokból, mert nem jelölik a multságot abban az 
esetben sern, ha az oratio obliquában foglalt esemény vagy álla
pot az elbeszélő szempontjából már szintén a múltba tartozik. 
A conjunctivusnál és az optativusnál a modalis értelmi árnyalat 
feledteti az idői momentumot: innen van, hogy az (achronis
tikus) indicativusokból jobban kiérezzük az időbeli átképzelést. 
Lélektanilag azonban nincs külömbség az alakok használatában: 
valamennyit az elbeszélő tényleges álláspontjából való (szubjektív) 
időviszony tekintdbe nem vétele jellemzi. Legfeltűnőbb minden
esetre az időbeli átképzelés, ha az oratio obliqua igéje (állás-
ponteltolódásos) jövő idejű. Legkevésbbé érezhető, ha az or. obi. 
igéje (állásponteltolódásos) múlt idejű: sőt ez utóbbi esetben, 
mint látni fogjuk, kérdéses lehet. 

A következő példák az or. obliqua igéjének alakkategoriái 
szerint vannak felsorolva. 

a) Imperfectumok. 
a) Egyenes kérdőszóval bevezetett mondatok. Ezek állnak leg

közelebb az oratio rectához, mert kötőszó sem jelzi az oratio 
obliquát: Xen. An. L 8. 16. i$aó|iaas, TÍ? rcapaYTéXXet (sze
mélyvált, sincs); — Herod. y. 13. ó §' áfJieí(3sT0 xívs? SYJ oí Ilai-
ÓVBC, avfrpwjroí slai. — |) Ü. n. jüggő kérdések (relatív kérdő
szóval bevezetett mondatok). Soph. El. 760. ávwXóXô e, oía l'pya 
<3páaa<; oía X a f ^ á v e i xaxá. — Xen. An. V. 7. 23. ^pwttov, 
ou l a t i TÖ TTpá̂ ixa — y) o t t v. &<; kötőszóval bevezetett jelentő 
mondatok. Thukyd. VIII. 78. §is(3ócov w? . . . cp&síps ta i tá Trpcq-
{iata. — Xen. An. I. 3. 20. ó S' forexpívato ou áxoóet. 
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b) Perfectumok (achronistikusak; meglévőnek képzelt álla
pot a történés kiemelésével!). Thuk. L 114. fynf&di] ott>t$ ott 
Méjapa ácpéo'CY]%£ (hogy el van szakadva) xac oi cppoopoi őis-
cpftapjiévoi s l a l v óttö Msyapécüv; — 1. több példát a 20. pont 
B. I. részében.71) 

c) Múlt alakok. (Természetesen mind a szereplő személy 
szempontjából multak, nem pedig a beszélőéből; ne vezessen 
félre az. hogy az elbeszélő tényleges helyzetének szempontjából 
még inkább multaknak kell lenniÖk. Ne feledjük, hogy efféle 
oratio obliquában nem a tényleges helyzet szempontjából tör
ténik az időviszonyítás.) 

a) Egyenes kérdőszóval bevezetett mondatok. Az áíképzelés 
elég élénken kiérezhetö. Xen. Anab. II. 3. 20. epsa-öm §é fxe 
sxéXsoasv, zívoc, evexsv s a t p a t s ó a a t e STC' aötóv. (Or. recta: 
ZÍVOQ Ivsxsv eatpáreoaav lít' IJJLS ; -— [3) Belativ kérdőszavas mon
datok. Herod. I. 31. i{JiaxápiCov, ouov téxvtov sxópvjas . — f) 
5 t t p. w? kötőszós jelentő mondatok: Horn. XI. 439. yvő) §' 
5()5ÜOSÍ)C, o oí ou TI téXo? xatá xaípiov ^X-ftsv (sf/oq), - Xen. 
Hell. VII. 1. 34. efys XSYSIV, ott JJLÓVOI tő>v cEXX-/]vcov [3aciXeí aovs-
•x á)(o v t o. - Herod. I. Sü. IXsfs SyJ w? r\ X t> s 6 SóXwv. . . . — 

71) Látjuk, hogy a görög achronistikus perfectum még olyan oratio 
obliquákban is meglévő állapotot jelent (persze átképzeléssel, a szereplő 
személyek szempontjából), melyek történése a beszélő szempontjából elmúl
hatott , s melyek verbum régense is múlt időben áll. Annál kevésbbé fog
hatom fel, hogyan magyarázhat ta félre éppen egyik legkiválóbb szakértőnk 
ÍOTK. 34. évf. 1900. 47. lap) ezt az ártatlanabb perfectumot: auvEtX^atrt 
Xenophonnál. Szerinte ugyanis : «a görög perfectum már Xenophonnál 
előfordul perf. hist. értelmében i s . . . 1. Anab. I I I . 1. 3 5 . . . . oöí ftiv EOUVI-J-
Sr^xv, auvslrjsaa: =z ouvíXajSovn (!). A hibát az okozta, hogy az értekező nem 
vette tekintetbe, hogy ez az egész idézett kitétel Xenophonnál nem elbe
szélésben, hanem szónoki beszédben fordul elő. A hely voltaképpen így 
van : «'AXXa taŰTa u.sv Sí; rávTE? ETtiaTáuES-a (t. i. mi, a görög táborban lévő 
katonák), 8~i pctdiXeüs xa\ Tiaoâ pE'ovrjí oö? [iiv EŐuv/jSTjaav au v E t A rj <p a a i v fjjxfTiv, 
•col? ő' SAAŰIÍ SíjXov Sxt E1 Ktpou A £Ú a u ejt v. SuvstX t̂paoiv és IjrtftauXeúoufftv egészen 
egyforma achronistikus alakok, csakhogy az első perfectum = elfogták = 
f o g v a t a r t j á k , a második imperfectum = leselkednek, á rmánykodnak. 
Mint látni fogjuk, a nem múlt verbum sentienti-ktől függő mellékmon
datok rendesen tényeket foglalnak magukban, s ilyenformán igéjük alakja 
a beszélő szempontjából van megválasztva. A beszélő itt azt konstatálja, 
hogy beszélése idején milyenek a meglévő állapotok, s mi történik beszé-
lése idején. Nem csodálnám annyira, ha az achronistikus perfectumot 
elbeszélő (múlt) igealak mellett értené múltnak valaki (1. a példákat a 
20. pontban B . I. alatt, vagy fenn ezt: ^yÉASrj, oxt fthyapa itpéa-crps), ha 
teszem azt, a Xenophon-féle hely nem szónoki beszédben, hanem elbeszé
lésben volna, így: EEVOOCÜV xa- b azpaxbi autoű qjsúiTavTO, otí [3. xal T. oüs . . . 
Ecuvrt5r,aav, ouvEtXrJoaoiv aÜTtöv, mer t ilyenkor az átképzelés csakugyan nehéz
ségeket okozhat. De a Xenophon-féle példában nincs is átképzelés: annak 
helyes megértéséhez elegendő a szövegbeli összefüggés tekintetbevétele. 
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Ezekben az esetekben az átképzelés néha kérdéses lehet. (Erről 
később.) 

d) Jövő idejű alakok. Az átképzelés egészen nyilvánvaló, 
mer t a beszélő szempontjából a jövő idejű történés is többnyire 
e lmúl t már a valóságban, a) egyenes kérdőszóval bevezetett mon
datok. Példát eddig csak (múlt verb. regensbez tartozó) ige-
névtől függőt talál tam Xen. An. I . 4. 13. Mévcov §é rcplv SY)XOV 
sívai, TÍ Tco iT jaooo iv oi áXXqi atpar^foi, rcórepov 11]> o v T a t Kópío 
YJ oo, aovéXs^s TÖ aocoö aTpáTsojxa; — I. 7. 8. sia^aav . . . 01 
GTpaiYjYoi . . . á^ioövrsg siSévaí t í ocptotv l o t a i , éáv xpar/jacoatv 
(or. r ec ta : TÍ Yjpüv I s t a t sáv xpaT^acojisv;) (3) relativ kérdőszóval 
Xen. Anab. I. 8. 2 1 . Köpő? . . . sjrejJieXeíto, o TI % o IYJ O S I paat-
MÓí Isocr. .4 , 79. t&s a táö t t í STOIOÖVTO Tipög áXXvjXooc, oo^ óicó-
rspoi . . . a p i o o a t v, áXX' 07rót£poi cp-8-fjOOVta i TTTJV TCÓXIV ávadóv 
TI jcptYjoavxsi;. — Y) $ 11 v. é ? kötőszós ]elentő mondatok: Xen. 
Anab . I. 7. 18. SOTEV OTI paotXeö? 06 | i a ^ e i t a i ; Xen. An. VII. 
1. 36 . éxY)po£sv, . . . ou T c e i r p á o e x a t . — Herod. I. 13. sírcs YJ 
LTUO'ÍYJ, &>c, . . . TÍOK; Y] i s t. — V. 36. aovs[3oóXsos 7roiéstv, ŐXÍO? . . . 
s a o v T a t. 

Természetesen semmit sem változtat a szerkezet magyará
zatán, ha a verbum régens nem múl t alakú, hanem úgynevezett 
prsesens h is tor icum; ez esetben az átképzelés már a verbum 
regensben is megvan. Pl . Xen. An. I. 10. 15. áicafYáXXet, ozi epsó-
YOOOIV. — II . 1. 7. XéYouatv, OTI xsXsóst. — Thukyd. I I I . 29. 1. 
TiovfrávovTai ovi YJ MOTIXYJVYJ sáXwxe. — Herod. VI. 63 . !£ctfféXX$t 
OTI oi TZOXC, YSYOVS, stb. éppen így múl t és jövő alakokkal is. 

e) Achronistikus függő módalakok. Az oratio obliquabeli 
igealak modalitása nem az elbeszélő személy, hanem a szereplő 
személy lelkiállapotának megfelelőleg .van kifejezve; az illető 
módok a megfelelő oratio rectában is megvannak. Idői álláspont
eltolódást természetesen ilyenkor csak annyiban érzünk, hogy 
az oratio obliquabeli történés multsága az elbeszélő szempont
jából nincsen kifejezve: a) Conjnnctivusok a szereplő személy 
szempontjából. Pl. Herod. I. 13. ouvé^Yjoav s? TOÍÜTÖ , Y)V 
•xsv SY) TÖ )(pYjaTYjpiov a v s X YJ [uv (3aaiXéa eívat, . . . . PaaiXsúeiv. 
(Or. r ec ta : Y)V . . . . ávéXYj paoiXsíx; eaTw); — I. 19. YJ IIÜÍKYJ . . . 
ou% i'cpY] ^pYjastv, 7rpív Y) TÖV VYjöv . . . á v o p ^ - w a c o a t . (Or. r e c t a : 
oo ^p"/]acú, Tcplv 7] ávop '̂íóaYjTs). — I. 21 . írpoeírcs MiXYjaíoiai, sTisáv 
aoTÖc; OY][AYJV(), . . . icívstv (or. r e c t a : sTrsáv <3Y]U.YJVW, TTÍVCTS). — 
I, 29. ópxíoiai xaTsí^ovTO §éxa í t s a ^pYjaeaftat vó^oiai, TOÖ? av 
aepi SóXtov •9-YjTat, (or. r ec ta : ^pYjoóixsíJ-a . . . . TOÖ? av E. •íH]-
T-ai). — I. 53 . különösen tanulságos példa, mer t a conjunctivu-
son kívül szubjektivebb optativusos szerkezetet is m u t a t : éveTéX-
XSTO ó Kpotao? STCctpcoTáv Tá ypYjOTifjpia, el o t p a T S Ó Y j T a i (or. 
r e c t a : el oTpaTSÓwfjiai) sVi Iiépaa<; Kpoíoo? xai el' Tiva OTpaTÖv av-

• 
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Spcöv xpooftéoivo (or. r ec ta : jzp o a&(ú \L O.Í) cpíXov. $) Optati-
vitsok. Nem tévesztendők össze az elbeszélő szempontjából való 
optativusokkal. A most szóban lévők a megfelelő oratio rectá-
ban is megvannak, (még a nem múlt verb. sentiendi után állók 
is). Elsőrangú mellékmondatokban áv-nal, másodrangúakban av 
nélkül állhatnak: Pl. Thukyd. VI. 52. (az elején) éairjYYéXXsTo §é 
átkot?, . . . &C, sí iX'do.tftV, j rpoa^oopoisv av xal ovi Eopaxó-
aioc !&7}po5m vaonxóv. (Az állásponteltolódást a TrXvjpoöat nem-
mult indicativus is mutatja. Or. rectában: ei SÉX&ottt, 7ipoa^(o-
poi[JLSV av.) Xen. Anab. I. 6. 3. strcsv, . . . ott 106? , . . iizizéas Y) 
x a t a x a í v o i av . . .r) . . . IX ot (or. recta: xataxaívotfu, IXoi[i.t 
av). Ezek az optativusok mind a szereplő személy szempont
jából való alkalmi lehetőséget jelentik. De ilyeneknek szokás 
venni másodrangú mondásokban a gyakoriságot («unbestimmte 
Frequenzo) kifejező optativusokat is, pl. Xen. Hell. V. 2. 8. 
sőíőaaxov, OÍQ . . . . aavsa-cpaisóovto, oitoi 'qyoivvo (Mert oratio 
recta: at)ve<jtpaTsoó{is&a, óizol TJYOÍVTO) vagy Demosth. 30. 20. 
ássxpívavto, ovi . . . xojfcíCotto (ez szubjektiv optativus!) . . . \a\i$á-
VOJV xaí)-' Ó7roaovoöv déoivo lltpopo? aotwv. (Mert or. rectában: 
exofiíCsto vA<po(3o? Xajxpávtóv xaíK ÓTTOSOVOÖV 8éoitö.) 

Eddig csupán olyan oratio obliquákról volt szó, melyek 
múlt idejű verbum sentiendi- v. dicendi-től függenek. A közölt 
példák valamennyien olyanok, hogy az esetleges személyváltozást 
kivéve az oratio obliquának semmi egyéb jele sincs bennök. De 
van köztük sok olyan is, melyekben az elbeszélő személy szem
pontjából még a személyváltozás sem volt szükséges. Ilyenek pl. 
sr)-aú(Jiaos, víq izapa^éXkei; — StsfBócov, (ÚQ cp&sípsTat rá 7rpáY-
{jtata; — rjfféXíh], ovi M. acps 3t7jxe; — sjxaxáptCov, oíwv TSXVIÚV 
Ixóprjas; — slrcsv ovi paaiXsí)? 06 ^ayslvai; — icovö-ávovcat ovi fj 
MOUXTJVY] sáXooxe ; — stb. Ezekben a példákban az oratio obliquá
nak egyedüli jele a kötőszó, s így ezek azok a görög oratio ob-
liquák, melyeknek formája a lehető legkezdetlegesebb. De a 
görög oratio obliqua még sem annyira kezdetleges mint a ma
gyar, nemcsak azért, mert, mint mindjárt szóvá teszszük, igeneves 
szerkezetei és szubjektiv módjelzésű formái is vannak, hanem 
azért is, mert a kötőszó sohasem maradhat el az oratio obli
qua élén.72) 

n) Csak nagyritkán, közbevetett mondatokban v. ö. pl. Aesch. Agam. 
615., Soph. Phil . 615. Plat . Resp. 420. C. Az oratio obliqua legelején soha! 
Még a más munkáját kivonatoló görög írók, többi közt a byzánczi írók, 
sem mulasztják el fejezet-bevezető 'óxi kötőszóval jelezni, hogy a más mun
káját excerpálják. (Ezekre a jelentőséges ovi kötőszókra nem mindig ügyel
nek a byzánczi írók fordítói és felhasználói!) A görögben tehát nincs meg 
az az ingadozás, kétértelműség az oratio obliqua és az oratio recta közt, 
a mely a magyar előadásban annyira közönséges, annyival inkább, mer t 

* 
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51. Mint látni fogjuk, a múlt verbum sentiendire követ
kező főnévi mellékmondatokban előfordul az ógörögben az in-
dicativus múlt idejének a fennebb (I. 1. A. e.) ismertetett át-
képzeléses használattól külömböző szubjektiv használata is. De 
mielőtt erre áttérek, szólni akarok még a nem mait verbum 
sentienditöl függő alakhasználatról is. Ezúttal azonban mellőz
hetem a fönnebb közölt példakategoriák közül azokat, melyek, 
mivel időbeli átkópzelés nincs bennök, nem tartoznak szorosan 
tárgyamhoz, s melyeket csak az átképzeléses használat kifejté
sének teljessége czéljából vettem ott fel (e) alatt). Megelégszem 
rövid jelzésével annak, hogy az objektiv (a szereplő személy 
szempontjából való or. rectában is szükséges) optativusok oratio 
obliquában nem-mult verbum sentiendi alak után is előfordul
hatnak, még pedig av szócskával is, áv szócska nélkül is. Ezeket 
az optativusokat ne téveszszük össze a szubjektiv optativusokkal, 
melyek nem múlt föige után később előadandó okból nem 
használatosak. Pl. Horn. I. 344. ouős ti ol§s voíjaat. . . §iac»? 
oí . . . aóoi [ j i a p o IVTO A^aioí (or. recta: TÍÖÍC, U,OI jia^soivto;); •— 
Plat. Alc. I, 132. B. Trsipw kfyftnla&ai, ovtiva tpÓTuov I TC t JJL s X TJ-
d- s l (JL s v Yjfiwv cxDTtóv (or. recta : cíva tp. E7i[[jis)a]tr£í[j.sv;); -— Euthyd. 
296. E. oox, e^w, Sjüv TÍÖÍQ áfJicpiapTjtoÍTjv. — Lys. 5, 5. ooxéti 
oxs^ovtai o ti ayad-bv sipfaa^évoi . . . sXsú'frspot f é v o i v t o . 'Av 
szócskával: Xen. Cyr. I. 6. 10. eptütq;.<; . . . 7roö av á%b oob 7tópo? 
TupoaYévo'. t o (or. recta: Ttob av Tcpoafévoito;); — Horn. XI. 
792. zíc, 8' ol8\ sí xév oí . . . D̂{JL6V ö p í v a t ? ; — Soph. Trach. 2, 
Xó̂ og {isv lat ' cLpyaXoc, . . . . áic, ODX áv aiwv' s x {JL á $ o i Q Ppotwv 
Xen. Symp. 3, 13. aXXá Xavfrávs!. ae, ozi oöx av §s£a 10 tá §aai-
Xéíú? ^pYjjiata ávti zob DICD. Mindezekben a példákban a ma-

a magyarban az oratio rectá-s előadás is lehet átképzeléses (ínég pedig, 
mint tudjuk, nemcsak az ú. n. prsesens historicum esetében, hanem akár
milyen más igealakéban is). Részletesen a magyar részben szólok a ma
gyar nyelvnek erről a — tudtommal — senkitől eddig észre nem vett 
sajátságáról. Addig is figyelmeztetem az olvasót Arany János Toldijának 
következő (oratio obliqua ós átképzeléses or. recta közt lebegő) helyeire: 
Toldi I I I . 4. 5. («Mert fölérni k ö n n y ű . . . ) ; I I I . 5. 5. («Mert e nép eper
szem volna haragjának* stb.) ; V. 12. 5. («De hát mért akarja» stb.). 
IV. 7. 5. («Mert elmenne könnyen* . . . ) ; IV. 13. 4. («Ostoros gyermek 
volt annál néha napján*), stb. stb. Pedig mindezeken a helyeken személy
változás van; de ezek az oratio obliquában is szükségesek, s éppen ez 
okozza a bizonytalanságot. (Si licet parva componere magnis, gondoljunk a 
debreczeni magyar cselédleány beszédére, mikor belekezd a küldött üze
netbe : ((Tisztelteti a tekintetes asszony a tekintetes asszonyt, hogy tes
sék . . . » stb. Hallot tam már olyan lelkiismeretes üzenethozót is, a ki a 
byzancziak módjára kezdte -— félreértés elkerülése végett — mondókáját, 
i lyenformán: oHogy t isztelteti a t. a. a t. asszonyt, tessék . . . stb.» Ezek 
az oratio obliqua-jelző hogy-ok irodalmi, s kivált költői stilusba nem valók, 
s innen a fennebb említett bizonytalanság.) 

\ 
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gyárban is lehet feltételes mód, mert a modalitás a szereplő 
személy szempontjából van kifejezve (L. a 62. jegyzetet). 

Ennek előrebocsátása után vizsgáljuk meg pusztán az 
időhasználat szempontjából a nem-múlt verbum sentiendit kö
vető indicativusos szerkezeteket. 

Ha a verbum sentiendi nem múlt idejű (és ú. n. prsesens 
historicumnak sem fogható fel) akkor a) lehet achronistikus 
imperfecti v. perfecti indicativus, még pedig a) általános (gene
rális), minden időre érvényes értelmű, (3) jövő vonatkozású, ki
vált, ha punctuaiis alapértelmű törzsökhöz tartozik, vagy leg
alább igekötős; b) lehet imperativus, s ez esetben jövő vonat
kozású ; c) lehet valamely actio conjunctivusa vagy optativusa, 
még pedig a) önálló, s akkor legtöbbnyire jövő vonatkozású, 
P) függő, ilyenkor idői vonatkozása a főige idejétől függ, tehát 
múlt is, jövő is lehet; d) lehet igenév, s ilyenkor a) idői vonat
kozása a hozzátartozó főige idejétől függ, de (3) ha aoristos, ren
desen, ha imperfectum, néha, lehet múlt vonatkozású is achro
nistikus főige után (1. a 34. pontot), mert achronistikus főige 
mellett az előzményesség a multsággal egyértelmű; e) lehet 
valóságos futurum az alak, s ez esetben jövő értelmű. 

Ezen esetek közül mindazoknál, melyekben a verbum sen
tiendi syntaktikai okból múlt vonatkozású, az oratio obliqua 
éppen úgy alakulhat, mint a valóságos múlt alakú verbum sen
tiendi után. Néhány ilyen példa elő is fordult már eddigi fej
tegetésünkben is. Most már csak azokat az esetlegességeket kell 
tehát megvizsgálnunk, melyekben a verbum sentiendi vagy 
egyenesen jövő idejű alak (ej) vagy jövő vonatkozású (a) P); 
b); c) a); ej P) vagy minden időre érvényes achronistikus in
dicativus. Példáink is csupán ezekre az esetekre fognak vonat
kozni. 

Ha ezekben az esetekben a verbum sentienditől függő 
eseményt vagy helyzetet vizsgáljuk — mikor a mellékmondat 
igéje nem jövő idejű v. jövő vonatkozású — legtöbb esetben arra 
az eredményre jutunk, hogy az a dolgok természete szerint 
magának a beszélőnek (közlőnek) szempontjából is tény, még 
pedig vagy ránézve (a közlőre nézve) fejlődő történés vagy meg
lévő állapot, vagy ránézve múlt történés, vagy állapot. Az ilyen 
alakú és jelentésű verba sentiendi és dicendivel kapcsolatban 
tehát a beszélő a mellékmondat igéjének időviszonyát nem min
dig a szereplő személy álláspontjából (átképzeléssel), hanem a 
maga álláspontjából jelzi. Pl. Ti is megtudjátok majd, hogy ez 
így van. (Értsd: így van: most, mikor beszélek). Majd meglátjá
tok ti is, hogy hiba történt. (Értsd: a hiba már szerintem is 
tény, még pedig múlt tény). Mondd meg neki, hogy az öcscse 
meghalt. (Értsd : már meg van halva, tényleg meglévő állapot.) 
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Sophokles, Elektra, 561. Xá£co Sé aoi wc ob SíxTft y' exTscvac 
('Aya|ii[Avova) = azt mondom majd, hogy nem igazságosan ölted 
meg. (Értsd : atyám már meg van ölve, ez tény. s erről a tény
ről azt fogom mondani, hogy igazságtalan == íxtstvou; Ttoccépa 
|JLOD' Xá£o) Ss wc OD SÍXTQ sxtstvacr aotév). Platón, Protag. 349. D. 
tóSs §s Yvwast. Stt aXyjv)-̂  XSYÜ> (Értsd: én igazat beszélek, s te 
erről meg fogsz győződni — dXrft7\ XŜ OÚ, ab Sé wSs yvcóast 
aotó). Xen. An. I. 4. 8. (Itt nem futurum alak van, de jövő 
vonatkozású imperativus) STiiatáadioaav, ozi oote aTtoosőpáxaaiv... 
OUTE a7C07recpsÓY<xaiv (Értsd : nem sikerült a szökésük és nem men
tek (mentesek) még a bajtól: ezt tudják meg!). Od. 15. 40. zbv 
5' ÓTpövat . . . . a7fsXt7]v spsovra, . . . oovsxa ocöc eaat xai SÍXTJ-
Xou&ac (Értsd: épségben vagy, megjöttél: a hírnök tudassa ezt a 
tényt). Demosth. 19. 40. (Jövő vonatkozású optativus): ob TOÍVDV 
;J,ÓVOV in TOÚTOJV atv YVOWJTS, Stt Ssivöv OÉ>5' ónoöv TCé7ioví)'£, áXXá 
stb. (Értsd: nem érte semmi baj; ti is átláthatjátok a követ
kezőkből). Látjuk, hogy a helyek természetes értelme szerint 
az efféle jövő vonatkozású verbum regenseket követő nem-jövő 
vonatkozású szerkezetekben az ige időviszonyítása rendesen nem 
a szereplő személy, hanem a közlő személy álláspontjából magya
rázható. Az efféle szerkezetek tényeknek gondolt eseményeket vagy 
állapotokat tartalmazván, voltaképpen csak főnévi mellékmon
datok; oratio obliqua voltuk lélektani szempontból legalább is 
kétséges, mert nem idegen gondolatot idéznek, s annál kétségesebb, 
minél jobban kiérezzük a ténylegességet. Azonban — s ezt kü
lönös nyomatékkal jegyzem meg, - lehetnek valóságos objektív 
oratio obliquák a jövő vonatkozású verba sentienditől függő 
mellékmondatok is, ha a helyzet és az értelem szerint azoknak 
tekinthetők. Ha pl. Elektra a fennebb közölt Sophokles-féle pél
dában (El. 561.) még Agamemnon életbenlétekor, feltételesen 
mondta volna azokat a szavakat Klytaimnestrának, ilyen for
mában : sáv xtsívfjC \\va\Lé<pova, Xé£w, wc ob őíx-fl 7' extsivac, 
akkor az oratio obliqua extsivae alakját a szereplő személy (ez 
esetben ugyancsak Elektra) jövendő álláspontjáról jelzett múlt
nak tekintenők. tehát a helyet objektívebb (időátképzeléses) ora
tio obliquának kellene felfognunk. Hasonlóképpen valóságos 
oratio obliquának érezzük a nem múlt verb. sentienditől függő 
mellékmondatot, ha igéje jövő alakú vagy jövő vonatkozású. 
Pl. cpvjatv ov. arcsXsúastat. == azt mondja, hogy elmegy. Ilyenkor 
ugyanis nem lehet tényről szó. 

A nem-jövö vonatkozású achronistikus alakoktól függő 
«hogy»-os főnévi mondatokra nézve tárgyunk szempontjából kö
zömbös kérdés, oratio obliquának tekintsük-é őket, vagy sem, 
mert időbeli átképzelést sem emígy, sem amúgy nem érezhetünk 
ki belőlök. Pl. Herod. VII. 2i'0. Oox syco swrat, oxi totót AoSoíat, 
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I^pYjos (YJ TID^ÍYJ). Xen. Anab. IV. 1. "Ooa ^év STJ SV T^ áva-
páost s^évexo [xé^pi rf)s [Aá̂ T]? . . . . sv T(p 7tpóaö-sv XÓ7tj> SSSTJXÍO-
tai. A mellékmondat igéje ugyanis igy is, amúgy is múltra ér
tendő. De voltaképpen úgy áll a dolog, hogy, ha a mellékmon
dat határozott ténynek értendő, a mellékmondat oratio obliqua 
volta még ilyen teljesen achronistikus alakok után is kétséges. 
PL Horn. XV. 248. oöx CLÍBIQ fa JJLS páXsv; (Értsd: Alag \u pá-
Xev, oo 8s oóx ácsig;) VIII. 362. ooSé a ttbv [i.s[iv7jtou, 8 of iroX-
Xdoug uíöv . . . owsaxov. (Értsd : uióv oí aweaxov, 6 8' OÜ [jiá^vTjiac). 
Xen. An. III. 1. 35. eiziazá\Lsd-a, OTI . . . auvstX^cpaotv, TOÍC 8 áX-
Xoi? s7u(3ooXsóoDatv (Értsd: oovstX^cpaoi, srcipouXsúooaiv TOÖTO SXI-
atá^e&a, v. ö. a 71. jegyzetet). 

52. Ugyanaz a lelki motívum, mely az ilyen nem-multba 
tartozó mellékmondatok oratio obliqua voltát kétségessé teszi, 
működhetik a múltba tartozó mellékmondatok eseteiben is. Meg
történhetik, hogy a közlő személy a múlt verbum sentiendi v. 
dicenditől függő gondolatot vagy nyilatkozatot ilyen szubjektivebb 
módon fejezi ki : nem a szereplő személy szempontjából választja 
meg az időalakot, hanem a magáéból, s e szerint múlt időt mond 
olyankor, mikor a fennebb közölt példák szerint (lásd a) b) 
alatt) átképzeléses achronistikus indicativusi — az imperfectumét 
vagy perfectumét — várnánk. Nagy nyomatékkal jegyzem meg, 
hogy az ógörög nyelvben valamint a magyarban is a jelenség 
nem csupán formalitás, mint pl. a francziában. A mellékmon
datban ilyenkor azért van múlt idő, mert az ő szempontjából 
való multság jelölését az elbeszélő szükségesnek érezte. Leginkább 
pedig olyankor érezte szükségesnek, ha a hely előzményeiben 
már megismertetett az olvasójával valami olyan eseményt vagy 
helyzetet, a melyről szereplő személyei a szöveg egymásutánjá
ban csak később vesznek tudomást. Az olvasó előtt ismeretesnek 
feltett tényt foglalnak tehát magukban az efféle mellékmondatok, 
s a múlt idejű igealak arra való, hogy az ige fogalmi tartal
mát ténylegesnek jelezze. Mivel éppen ez a használat az, mely 
a legtöbb tévedésre adhat okot az oratio obliqua használatában 
és magyarázatában,73) az idetartozó minden egyes példában ma-

~3) Efféle szubjektív (tényjelző) múlt igealakos szerkezeteket idézett 
KOMONCZY Gáspár KALMÁR Elek tételének megczáfolása czéljából «A ma
gyar idővonzat» ez. tanulmányában a M. Nyelvőr 1905-i 34. évfolyamának 
353. és köv. lapjain, annak bizonyítására, hogy a mtilt verbum régens u tán 
nemcsak «jelen», hanem «mult» igealak is következhetik «egyidejűség» jelö
lésére. Mindenekelőtt, mint kétségtelenül helyes szerkezetek, a vita anya
gán kívül helyezendők az olyan «mult» igés példák, melyekből, ámbár az 
igék igekötővel vagy hangsúlyos határozóval perfectiv-terminativ actió-
júakká vannak alakítva, Komonczy nem érezte ki a meglévő állapotot 
jelző értelmet. (PL: «Petronius tudta, hogy Nero m^gyülö l te őt»: Kalmár 
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gyarázni iparkodom a tényjelző múlt alak lélektanát. Xen. An. 
II. 5. 31—32. elmondja az olvasónak, hogy a perzsa lovasok 
lemészárolták az útjukba kerülő görögöket. A görög tábor látta 

csak igekötőtlenül hibáztat ta a szerkezetet, s ebben teljességgel igaza volt, 
mer t a gyűlölség Petronius szempontjából múl tnak-nem érthető. De ige-
kötősen a «mult» alak, igenis, az «egyidejű» állapot jelzésére is helyesen 
használha tó ; ezt valószínűleg Kalmár sem vonja kétségbe, csak nem kon
statálta és magyarázta a használatot.) Másodszor (ez már Kalmárnak szól): 
a magyarban nem szabad «egyidejűségről és előidejűségről* beszélni, ha
nem átkepzeleses időhasználatról, mert hiszen a kezdetleges magyar oratio 
obliquát éppen az actióviszonyítás hiánya jellemzi. Harmadszor : a magyar 
oratio obliqua rendesen átkepzeleses, s azért minden tősgyökeres magyar 
ember az összes benne lévő igealakokat nem a közlő, hanem a szóban-
lévő személy szempontjából érti. A tényjelző mul tak használata a ma
gyarban még sokkal szűkebb körű mint a görögben s, úgy látom, leginkább 
tagadó tőmondat mellett lehetséges. «A Kyklops nem vette észre (azt a. 
tényt), hogy Odysseus társai oda voltak kötve a kosok hasa alá», ez talán 
még képzelhető magyar szerkezet (e. h. vannak kötve). Elfogadható a múlt 
alak talán olyan példákban is, a hol a szóbanlévő személyek valami tény
nyel szemben való viszonya külön elemekkel van éreztetve, pl. kivált is 
szócskával: «Petronius is tudta (a mit mi tudunk), hogy Nero gyűlölte őt». 
De biz én már ezeket a példákat sem mondanám: csak értem, miért hasz
nál ta a közlő, ha használta, a tényjelző multa t . Legtöbb efféle múlt alak
használat ugyanis csakugyan nem egyéb gerrnanismusnál és gallicismus-
nál, s Kalmárnak nagy érdeme, hogy nemcsak szóvá tette, hanem kellő 
nyomatékkal meg is rótta ezeket az idegenszerűségeket. A. magyar múl t 
idő az oratio obliquában puszta formalitássá még nem vált, s éppen azért 
valaki szempontjából — már vagy a szereplő személy, vagy a közlő sze
mély szempontjából — okvetetlenül múl tnak érezzük. H a mármost a szó-
banlóvő személy szempontjából nem illik bele a helyzetbe, akkor tény-
jelzőnek, szubjektívnek értjük. Mivel pedig a szubjektivitásnak nagyon szűk 
a köre a magyar oratio obliquában: az efféle multak használata, mondjuk 
ki bátran, akárhány példát találnak is rá, pl. JÓKAinál, hibás és kerü
lendő. Ilyen teszem azt Komonczynak ez a példája: «Ki látta a tanúk közül, 
hogy Bús Ferencz e l l o p t a Bálint István pénzét?* Az ellopta alak nem 
magyarázható a tanúk szempontjából, mer t sem azt, hogy a múltban el
lopta a vádlott a pénzt, sem azt, hogy (állapotjelzőnek fogva fel a per-
fectumot) (dopott — ér tsd: tolvaj —ál lapo tban van a vádlott* semmiféle 
t anú nem láthat ta (legfeljebb hallhat ta) . A kérdést tehát ilyen értelemben 
(azaz objektív oratio obliquának) csak hibbant eszű biró fogalmazhatná 
így. E r g o : a biró, ha ugyan így beszélt, vagy hibásan, sőt értelmetlenül 
beszélt, vagy nem beszólt tárgyilagosan, hanem — a mi aztán elég nagy 
hiba egy bírótól — már kérdésében is ténynek jelezte a tolvajlást. Kér
dése jó magyar fülnek legfeljebb ezt je lenthet i : «a pénzt ellopta a vád
lott, ez tény; ki látta is, hogy lopja?» Mert bizony máskülönben így kel
lett volna fogalmaznia a kérdést : «ki láita a tanúk közül, hogy B. F . 
ellopja v. lopja v. debreczeniesen «lopja elfelé* a B. J . pénzét?* Komonczy
nak Jókaiból idézett példái, — már a melyek nem hibásak, mert bizony 
Jókainál ebben a tekintetben sok a gallicismus, meg a germanismus — 
szintén ilyen természetűek. Pl. nőtt is látta mindenki, hogy Katalin meg-
s z o r í t á vőlegénye kezét* (N. B. a megszorítá alakot csak azért használja 
Jókai , mert -t végű igetöveknél ezt az alakot szereti használni a pattogós 
rosszhangzású perfectum helyett). I t t a hogy-os mondat is elbeszélő for-

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII. 11 
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a zavart, de még nem tudta, a miről mi tudjuk, hogy megtör
tént (íme, magyarul is multat kellett mondanom), s azért a 33. 
fejezetben ezt olvassuk: 01 Ss ""EXXTJVSS nrjv ts unraaíav auuov 
éftaó^aCov 1/ raö axpato^éSoo ópwvis? xai 8 ct STTOÍOOV iij|AcpsYVÓot)v, 
8 tb. = nem tudták mit csináltak (hívebben: a mit csináltak) nem 
pedig: o xt itoiobaiv = a mit csinálnak, mert az olvasó már tudja 
a tényt. Egészen hasonló ehhez már Homerosnak ez a helye 
(9, 442): a Kyklops nem vette észre (a mit az olvasónak már 
elbeszélt a költő), hogy Odysseus társai oda voltak (nem: «van-
nak») kötve a kosok hasa alá: obx SVÓYJOSV, &Q oí &JC' sípojrowuv 
ÓÍÍOV otápvotat S é 8 s v t o (nem : SsSsvtat, mint or. obliquában 
kellene). Xenophon Sokratesről szólva, nem érti, hogyan bizo
nyították a vádlók, hogy Sokrates nem hitt az istenekben (Xen. 
Comm. I. 1. 2. w? oux evó|i.iCev •8-soúg (nem vojuCei, mert a 
közönség is tudja, hogy Sokrates már meghalt, mikor Xen. ezt 
írja) TIOÚJ) ltot' e^pTjaavco xexjrirjpú;); — Thukydides VII. könyvé
nek elején is olyan tényt jelez a mellékmondat múltja, a melyről 
az olvasó tudja, hogy az: csak az akkor szereplő személyek (a 
hellének) nem tudták : epoóXovto ('Athjvatoi) . . . xútcaatpé^sadm 
(SixsXíav) owcstpot OVTS? (I. B. c) eset) , . , 5ti oo 7coXX<j) xívt OTTO-
dssoxspov TTÓXŜ OV áv f lpoövto (nem: ávaípovtai!) fj Trpö;; toos 
EIsXojcovv7jaíot>í =s= nem tudták, hogy nem kisebb háborúba 
fogtak (nem: fognak), mint a peloponnesusi. Nem szaporítom 
tovább a példákat: a hol múlt verbum sentiendi után a sze
replő személy szempontjából nem múlt események vagy állapotok 
multaknak vannak jelezve, ott az elbeszélő személynek oka van 
rá, hogy a maga szempontjából, mint tényt, múltnak jelezze az 
eseményt vagy állapotot. Az ilyen helyek, ha objektívebb oratio 
obliqua közepette vannak, kirínak az oratio obliquából, mint az 
elbeszélő szempontjából tett közlések; ha magukban vannak, 
voltaképpen nem is lehet szó oratio obliquáról, hanem valami 
olyan múlt tény közléséről, mely általánosan ismeretes, vagy a 
melyet az elbeszélő annak jelez s a melyet a szereplő személy 
többnyire csak akkor vett vagy akkor sem vett észre, mikor 
éppen az elbeszélő jelzi. Külömben az egész ógörögségben arány
lag kevés ilyen példa van, s az átképzelés elmaradása, s az el-

májú, s azt jelenti = «azt a tényt, hogy megszorítáx. Legjellemzőbb Ko-
monczy tévedése ebben a — szintén Jókai-féle — példában: «X. úr elég 
ridegen hívott meg magához. Az volt rá a feleletem, hogy nem m e n t e m el 
hozzá». Ez nem azt jelenti, hogy a szereplő személy (a ki ez esetben egy
út ta l a közlő is, de az mindegy) udvariatlan feleletet adott a meghívásra, 
hanem azt, hogy tettel felelt nek i : nem ment el hozzá. Az oratio obliqua 
így volna: «az volt rá a feleletem, hogy nem megyek el hozzá» s ez eset
ben volna a felelet üzenetnek értendő. Úgy, a hogy van, ismétlem, nem 
oratio obliqua. 
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beszélő szempontjából való múlt alkalm valamennyiben 
hasonlóképpen motiválható. Ilyen pl. Homerosban ez a stereotyp 
sor (1. 3. 166, 12. -95) . . . Ŷ VCOOZOV O 8-Í) xaxá {JL^ŐSIO Saífjiwv; 
«akkor aztán kezdtem belátni, (azt a tényt) hogy az isten rosszat 
forralt ellenem.» — Xen. Anab. I. 2. 21. STTSÍ TJaíreTo, ott TÖ 
Mévcovo*; aTpáx£0[xa 7J§7] SV KCXOIÍGJ, ^ v = mikor egyszerre csak 
megtudta (azt a tényt), hogy Menőn serege már K.-ban volt (de 
ez már a magyarban alig utánozható!)- — Platón Theait. 142. 
s&aófxaCov ovi ofy OIOQ T' T] sópsív — OD^ otog t' T\ sopeív xai TOÖIO 
idaójtaCov. — Protag. 315. B. tSwv yjcxihjv, (í>? xaXő)? s6Xa-
^ o ö v T o = xaXöx; söXapoövTo, xaci SYW TOÖTO iőwv TJaxhjv. — Xen. 
Cyrop. I. 4. 26. Köpő? SSTJXOD, OZI TOÖTOV TÖV 7raí§a (jiáXiata 
fja7ráC£To: K. jelét adta annak a t énynek—a mit külömben 
is tudtak — hogy ezt a fiát szerette legjobban. Egyébiránt K. 
már nem is élt, mikor Xenophon ezt elbeszélte. III. 3. 9. 
Köpő? xoccsvóei OÍC, oí azpa.zi<bza.i zá awfiata so e t p v : ő is észre
vette (azt a tényt), hogy a katonák jó testi állapotban voltali. 
Xen. Anab. VII. 8. 1. EöxXetŐTji; aovfjősro t<j) Eevocpwvci. ozi 
sasacúcsTo: E. együtt örült X.-nal a megmenekülésén (azon a 
már ismeretes tényen, hogy meg volt mentve). Gondolom, ezekre 
a helyekre nézve is sikerült meggyőznöm az olvasót arról, hogy 
a múlt alakok alkalmazása az elbeszélő lelkében gyökerező s nem 
pusztán formai okokra vezethető vissza.74) 

74) Ellenben az újgörög irodalmi nyelvben, úgy gondolom, franczia-
olasz hatás alatt annyira elterjedt az elbeszélésben lévő oratio obliqua 
igéjének pusztán formai okból m ú l t alakban való használata, hogy némely 
író majdnem kizárólag csak ezt a szerkezetet ismeri. Mutatják ezt pl . a 
SUE Jenő f. Le juif errant ÁNDREADis-féíe újgörög fordításából ezek a talá
lomra kiszemelt helyek: I I . k. 3. f. EWÍVSXO Sri őXat cfi..faltat ^ a a v icrJScapivat 
(que les foyers étaient éteints); klasszikus nyelven: etoív v. ífív lafca\t.i-
vat. — I. 4. b rep[i.avo\ SEV sxóXjjirjaav nkéov vx avavEcótrcoat xíjv 7Xpóxaaív xcov, iv-
vorjaavxE; őxi ávSpn>7:o$ ŝ fov ^apaxxíjpa . . . ŐEV ^ T O Őuvaxov fqu'il était impos-
sible que . . .) va Sivéfj jfo»pH va xass'.\>(o.9-7J; klasszikus nyelven Sxi oűx eoxi 
őúvaxov v. áöúvaxov elvat. Vagy FÉVAL egyik regényéből (görög czímé : cll 
o'xía KapvapaAÉx) a 2. II. betűkkel jelzett fordítónak következő szerkezete 
(31. 1.): ETTEiasv laux'ov őxt ^jxo j_péoc, xou vá á[aXúa7] a^Éa:v xoaoüxov Iyi'-Xy;i.ax;x:jv 
( = meggyőződött róla, hogy kötelessége feloldani ilyen bűnös viszonyt, 
klasszikus nyelven: 8tt fiítt v. E"TJ, qu'il était son devoir). — 61. 1. sXu 
•Krftf] ötóxi ÓÉV ^xo TCXTJOÍOV XOU ó 'Opexsp. — 67.1. losíxvuev 2xt sTpejxív (elárulta, 
hogy reszket, klassz.: ?,xt xps'p.£i, qu'il tremblait) . Vagy a kiváló stilisztá-
nak, EHOiDisnak Feuillet-fordításából (La petité comtesse, CH Mixpa Kópjuaa, 
az ^Roxia 1893. évfolyamában) 19. 1. flavxE; ÉrepcxúxXwvav xíjv Ijav3í)v xupíav, 
7iEia3Evxe; EX xvj; ou^xivijeEMí auxíjs Ixt ősv ^ OXEIEÚEXO (hogy nem tréfál, qu'elle 
ne plaisantait point). 167. 1. fjX t̂̂ a ÍTÍ 6 ~^opia\>.b<; xai 6 x.°^vo» ^SsXav 
TtpaúvEi xíjv 8pt;jLŰT7)xa xíj? jcXrjY ;̂ [AOU, stb. stb. Kár volna, ha a magyar oratio 
obliquából is kiszorítanák az idegenszerű, eredetileg szubjektív mul tak a 
kezdetlegesebb, de elevenebb, átképzeléses nem-mult indicativusokat még 
ott is, a hol az elbeszélő szempontjából való időviszonyítás lélektanilag 

11* 
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Külömben abban az esetben, mikor a verbum sentiendi 
után múlt igealakos mellékmondat következik, ne feledjük azt 
sem, hogy ilyenkor a múlt alak a szereplő személy szempontjá
ból való multat is jelölheti, s hogy éppen ez a rendes alak-
használat magyarázata (1. I. A) c) a. (& 7.). Sokszor kétségkívül 
igen bajos, sőt lehetetlen eldönteni ilyenkor, vájjon objektív oratio 
obliquával, vagy az elbeszélő szempontjából való tényjelzö múlt
tal van-é dolgunk. Mivel azonban a görögben éppen úgy, mint 
a magyarban a példák óriás többsége átképzeléses, vezető elvül 
kell elfogadnunk, hogy a mellékmondat múlt alakját csak akkor 
magyarázzuk az elbeszélő szempontjából, ha a szereplő személy 
szempontjából egyáltalában nem magyarázható meg. Azért fogtam 
fel átkópzelésesnek fennebb pl. Homeros (XI. 439.) helyében az 
•qX-ftev multat; azért nincs kifogásom ellene, ha valaki pl. még 
az imént közölt Platon-féle példákban (Theait. 143. Protag. 
315. B.) is átképzeléseseknek (s oratio obliquásoknak) magyarázza 
az i[ és soXa^oövto multakat, s azért hibáztatom viszont, hogy pl. 
KÜHNEE egy csomó ilyen kétes természetű multat határozottan 
az elbeszélő szempontjából iparkodik megmagyarázni.73) 

53. Verbum finitumos mellékmondatok használatakor tehát 
a görögben is van elég olyan példa, melyben az oratio obliqua 
objektív vagy szubjektivebb volta nem világos. Hogy azonban nincs 
annyi példa, mint a magyarban, annak az az oka, hogy a ver
bum finitumos oratio obliqua a görögnek nem egyedüli, sőt nem 
is leggyakoribb szerkezete a verba sentiendi és dicendi után. 
Sokkal gyakrabban fordulnak elő, kivált összefüggőbb, hosszabb 
oratio obliquában a magyarban igen szűkkörű igeneves szerkeze
tek ; [a participium is, pl. Herod. VII. 218. I^a^ov §s a<psa? oi 
4>a>xés? wős avape(37]xÓTa<; = hogy feljöttek == hogy ott vannak = 
oa avaps[37]%a<3iv; különösen másodrangú indicativusos mellék
mondat helyett, pl. Herod. I. 59. ÉŐSETÓ TS TOÖ SVjfi-oo cpoXaxYjc; uvo? 

sehogyan sem magyarázható. A magyar átképzeléses szerkezetre nálunk 
is kivált a fordítóknak kell ügyelniök. Nagy érdeme KALMÁR Eleknek, hogy 
ezt a fontos kérdést nemcsak napirendre tűzte (1. a M. Nyelvőr 1904. évf. 
9. füzetében A magyar comecutio temporum ez. tanulmányát) , hanem meg 
is rót ta a multak idegenszerű használatát . Értekezésére tanulmányom 
magyar részére külömben még visszatérek. (Mit hibáztatok benne, talán 
már eddigi fejtegetéseimből is vi lágos: a jelenség magyarázatát.) 

75) L . KÜHNEE, 2 878. 1. Például ebben a Thukydides f. mondatban 
(V. 14): JASTEJJÍXOVTO (61 'ASTJVOUOI) őxi ou £uv£J37)aav (tol? Aaxsőaiaovíon) a Sjuve-
prjoav multat egészen szükségtelenül magyarázza az elbeszélő szempontjá
ból való múltnak, mer t a múlt a szereplő személyek — az athéniek — 
szempontjából is teljesen helyén való; hiszen itt nem is használhatott 
volna achronistikus indicativust az elbeszélő. Sokszor azonban igazán két
séges lehet a magyarázat, s i lyenkor az illető helyek értelme mérlegelendő 
gondosan. 
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icpbc, aóxoö xopTjaat, irpóispov suőoxi{JL7]aac (== St'ÓTt soőoxí{i-7]os) sv 
t^ . . . oTpatYjYÍ'o, Níaaiáv is SXWV ( = SIÓTI SIXSV) xaí aXXa a7uoős-
£á|isvo<; ( = öióu á7ts§eí£a'co) {ASYáXa spya] kivált az infinitivusos 
szerkezetek, melyeknek használata köztudomás szerint a görögben 
még a latinnál is tágabb, mert felszólító formájú oratio recták 
helyén is használatosak (1. a most közölt példában is : SSSSTO 
xupTjaai), sőt gyakran az oratio recta mellékgondolatainak (mellék
mondatos formájú mondatainak), or. obliquás kifejezésére is. 
Ezek az infinitivusok syn taktikailag alá lévén rendelve a verbum 
sentiendiknek, a gondolat függését forma szerint is kétségtelenül 
jelzik. Azonban, mint részletes vizsgálódásainkból már tudjuk 
(1. kül. a 34. pontot), sem az állítás módját, sem az időviszonyt 
ki nem fejezhetik a beszélő (vagy elbeszélő) személy szempont
jából, s e tekintetekben teljesen közömbös természetűek, közöm-
bösebbek még a latin infinitivusoknál is mód tekintetében az 
éppen most jelzett okból,76) időviszony tekintetében pedig fen
nebb (1. kül. a 16. és 34. pontot) jelzett és megállapított func-
tiójuk miatt. Azért, ha az oratio obliqua fő gondolata a görögben 
infinitivusos szerkezettel van kifejezve, az infinitivus megfér^ a 
mellékgondolatoknak objektív (átképzeléses) kifejezésével is. At-
képzeléses előadásban van például az imperfectum infinitivusa a 
következő példákban (Thuk. VI. 2): ol 'E-ysoTaloi . . . ISsovco acpíat 
S7ta[x5vat Xé^ovis? . . . eí Sopaxóaioi . . . aTijjLíóp t̂ot f g v ^ o o v t a i 
xai . . . aoroí arcaaav őúvajiiv TTJ? StxsXta? a ^ o o o o i , xívőovov 
s t v a t , nrq TZOZS . . . xaí ríjv SXSÍVWV Sóvajuv £ofy. ad- éXw a t. VI. 
51. oi Katavaíot . . . őxéXeoov, sX TI (3O6XOVTOU, stasív — VI. 60. 
3. STUSÍOSV aÓTÖv w? XP'h £^ t*̂  %ai S é S p a x s v , aőtöv . . . áSsiav 
7roiY]oá{jLsvov aüaai. — Maga az infinitivus el nem dönti, idő-
viszony tekintetében elképzeléssel van-é dolgunk az oratio obli-
quában, csupán csak egy esetben : ha egyúttal futurum is. Pl. 
Thukyd. VI. 24. 2. so TS fáp rcapaivéaai s § o i e xal áocpáXsia 
vöv ÖT} JTOXXYJ s ó s a d a t ( = úgy látszott, jó tanácsot adott, s 
hogy most már éppenséggel nagy lesz a biztonság), mely pél
dában a szereplő személyek álláspontjából (szokatlanul) használt 
vöv időhatározó még kezdetlegesebbé teszi az átképzeléses beszé
det. Külömben az infinitivusos alakok functióját fennebb (v. Ö. 

76) Éppen azért, mert a modalitás az infinitivus formával nem 
lehet kifejezve, szokta használni a görög az infinitivus helyett a szándé
kosság jelölésére a (wc particulás) futuri (vagy imperfecti) participiumokat, 
a szükségesség jelölésére a -xáo? végű igemellékneveket. Példák az utóbbi 
használatra különösen Thukydidesben gyakoriak; VI . 25. "2. egymás mel
lett kétszer i s : (Níx'.a? sfaev) . . . Tpirípsd'. JJIIV . . . eV.atov zrXsuaTtía stva:, . . . xa< 
SXXOLÍ ex TMV au[A[j.á)(ü)v [lETaitEjiiTEj? sTvai, a hol rcXeuaTÍa gerundium-, 
{ASTarafjucTEa? gerundivum-forma alakhasználat. .Rendesen megelégesznek a 
görög írók az egyszerű infinitivusokkal: s^iftv, ixsxajréaTCEaS-ai. 
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a futurumról mondottakat is a 43. pontban) olyan részletesen 
vizsgáltam, hogy rájuk nézve minden további fejtegetést felesle
gesnek tartok. Jegyezzük meg, hogy a görög infinitivusos oratio 
obliquák csak a syntaktikai alárendeltség alakbeli kifejezésében 
külömböznek a verbum finitumos oratio obliquáktól, a mennyi
ben nem kötőszóval, hanem más syntaktikai eszközzel, szoro
sabban jelzik az alárendeltséget, egyébként azonban még objek-
tivebbek, mint azok, mert 1. nem jelzik az esetleges személy
változást, 2. kivéve az átképzeléses jövő infinitivust, nem jelez
hetik az időviszonyt, sem a szereplő, sem a beszélő (v. elbeszélő) 
egyén szempontjából 3. az állítás módját sem fejezhetik ki sem 
a szereplő személy szempontjából (1. a 49. pont c) példáit), sem 
a beszélő egyén szempontjából, a mely utóbbi functióra, mint 
látni fogjuk, az optativus való. Egyedüli jelentésük: az actióbeli 
állapotok külömbségének feltüntetése, minden egyéb functió csak 
beléjük vagy rájuk érthető, de nincs meg bennök. 

54. Az oratio obliquának eddig megbeszélt formái a függő 
gondolat történésének ténylegességét vagy teljesen jelöletlenül 
hagyták, vagy (a tényjelző múlttal) megjelölték a beszélő személy 
szempontjából. Közös sajátságuk volt ellenben, hogy a beszélő 
személy az illető gondolat vagy nyilatkozat közlésekor nem 
jelezte azt, hogy ama gondolat vagy nyilatkozat tartalmát nem 
ténylegesnek, hanem kérdésesnek, problematikusnak tekinti. Mivel 
a jövő alakú vagy értelmű verbum sentienditől függő oratio ob-
liqua, mint láttuk (1. 51. pont) csak formailag oratio obliqua, s 
rendesen tényt fejez ki, a nem-mult verbum sentiendi után a 
görög (éppen úgy, mint a magyar) egyáltalában nem is szokta 
jelölni az idézett gondolat problematikus voltát. Múlt alakú (vagy 
ú. n. «praesens historicum»-os) verbum sentiendi után azonban, 
igenis, jelölheti: jelölheti pedig az optativus modus alkalmazá
sával, így fűződött az optativus a múlt verbum regensekhez, s 
talán ez a nyitja a görög optativus eddig megfejtetlen problé
májának. Pl. Herod. I. 31. öisöe£s . . . ó frsöc, <oc a(Jietvov sírj 
áv#pw7T({) te^vávai fj.áXXov Y) CWSÍV (impft.) ; Xen. Cyr. II. 4. 7. 
Oí 5s 'Iv§oi . . . IXs£av őu 7ré[x^s is acpá? ó 'lvSwv paoiXfó? (aor.); 
Xen. Hist. IV. 3. 10. . . . YJYYéXíh) ott YJTTT][J.SVOI s lev Aaxs-
8at|AÓvtot . . . xal ó vaúapyoz llsíaavőpog t s^va tYj (perf.); Her. 
III. 140. (itt ú. n. prses. historicum után) w? ős . . . Ka^póaT]? 
oOTS'ő'ave, . . . ttov'ö'ávsTaL ó SoXoatöv, a>? TJ (3aatX7]ÍT) rcsp tsXTJ X.ó-
•ö-oi se; zobvov TÖV avöpa, uj> stb. (perf.); Xen. Anab. I. 4. 11. 
Köpő? . . . IXsfsv Stt -r\ óSö? I<3 o 11 o itpbc, paoiXéa [xéfav sic, Ba^o-
Xwva (futurum). Platón Protag. 348. B. oóSév áusoárpst . . . brcó-
tspa xoní jooi (futurum). Az alakok fordításáról később szólunk. 

Mikor azonban a görög beszélő ilyen optativus formákkal 
problematikusnak jelezte az idézett gondolatot, egyúttal le kellett 

^fcn — — — . - — *m MI tttm 
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mondania arról 1. hogy az idézett történés vagy állapot idő
viszonyát a maga tényleges álláspontjából kifejezze; 2. le kellett 
mondania arról, hogy a szereplő személy szempontjából való 
modalitást (1. 50. pont c) alatt és az 51. pont elején) kifejezhesse, 
és 3. kivéve az e czélra termett futurumot, le kellett mondania 
arról is, hogy a szereplő személy (és szóbanlévő helyzet) szem
pontjából való időviszonyt teljes határozottsággal megjelölje. 
A futurum optativusát, mint tudjuk (1. a 44. pontot), éppen 
azért teremtette meg a nyelvalkotó szellem, hogy az oratio ob-
liquabeli történésnek a szereplő személy szempontjából való jö-
vendőségét is kifejezhesse a problematikusság jelzése mellett. De 
az actiók optativusai, nem jelölhetik a szereplő személy szem
pontjából sem az idó'viszonyt. Syntaktikai alárendelésről lévén 
szó, értekezésünk ama pontjában (1. kül. a ?>6. pontot), hol az 
actiók optativusainak functióját vizsgáltuk, olyan formában ve
tettük fel az erre vonatkozó kérdést, kifejezheti-ó az optativus 
egészen határozottan az elözményességet vagy rákövetkezési a 
fó'igc történéséhez mérten. Arra az eredményre jutottunk, hogy az 
imperfectum optativusa rendesen az egyidejű történést jelzi, de 
néha érthető előzményes történésre is (1. Xen. Heil. I. 7. 5. és 
a többi ott idézett példát); a perfectum mindig az egyidejű 
állapot jelzésére való ; az aoristos pedig a futurum optativusa-
nak kifejlődése után az elözményességet szokta jelezni, nem 
azért, mert múlt jelentése volna, hanem mert a pillanatnyinak 
képzelt történés alárendelő syntaktikai viszonyban természet szerint 
nem jelenthet mást, mint elözményességet, ha szándék, akarat stb. 
értelme nincs a főigében. (Ha azonban a fóigének efféle modalis 
árnyalata van, az aoristos optativusa is rákovetkezést (utóidejü-
séget) jelöl. Pl. Horn. II. I. 189. ^epiuz/jp^sv, fj ő^s . . . TOU? {iév 
a v a a t T j o s í s v , ö §' 'Atf/síSrjV svapíCoi, Tjé yókov TÍ a ó a s t s v, XVI. 
554. Tráirnrjvsv ős Ivtaaioc;, OZTQ tp ó 7 01 awtov öXsftpov. De efféle 
szerkezetekről később meg szólnunk kell, 1. 56. pont). 

Olyan esetekben, mikor szándékosságról, akaratról, s más 
efféle modalis árnyalatokról nem lehet szó a szereplő személy 
lelki állapotában, az imperfectum optativusa az együtt-történést 
és az elözményességet egyaránt jelentheti. Mivel a jelentés csak 
ráértesen alapszik, voltaképpen mindig magától a szóbanlévő 
helyzettől függ, hogyan értsük az imperfectum optativusát. Azért 
olyankor, mikor maga a helyzet nem dönt határozottan az 
előzményességre nézve, azaz: mikor kétértelműség állhatna be, a. 
görög viszont lemond az optativus használatáról (és ezzel a 
problematikusság szubjektiv jelzéséről), s inkább az indicativus 
múlt alakjait használja, melyekkel azonban már nem elözményes
séget fejez ki, hanem múlt időt, még pedig vagy a maga szem
pontjából vagy a szereplő személy szempontjából, tehát átkép-
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Keléssel, éppen úgy, mint a futurum alakokkal átképzeléses jövő 
időt. Nincs indicativus és átképzelés, ellenben ki van fejezve a 
problematikusság pl. ilyenkor: Xen. Anab. I. 9. 11. xai sóyf/v 
ős TIVS? aoToö (a már meghalt Kyrosról) s£étpepov, ón; s ö •% o i T O 
TOOOÜTOV y_póvov Cíjv, S'OTS vtx(p7], és Xen. Comm. II. 1. 13. ^xooaa 
jtév őrt IltptxXfJc rtoXXá? (erc^Sa?) sTi ía ta tTo , mert beszélő és 
olvasó tudja, hogy Kyros és Perikies a beszéléskor már meghal
tak, tehát nem lehet kétértelműség. Egy fennebb (1. 51. pont) 
közölt hasonló példánkban Xen. Comm. I. 1. 2. M; oox svó-
JJUCSV (StoxpátTQ?) oo; ^ TCÓXtc vofiíCsi •8-soug, TUOÍIJ) TTOT' sYjafj-
aavTO T£X[XY]pí(p ki van fejezve a multság, de itt sem a szereplő 
személy szempontjából, hanem a beszélőéből, tehát átképzelés 
nélkül. Ellenben ebben a példában Xen. Hell. VI. 4. 7. ábnjy-
yéXXsTO OX; o? TS VSÍ}) 7uávxs<; aöTÓ|xaiot ávsípyovTO, aí TS íspsiai 
Xéyoisv , a)? víxYjv oi ^soi cpaívoisv már kérdéses, vájjon a kö
vetek oratio rectában is nem multat mondtak-é a maguk szem
pontjából. Azaz: ávs<pyovTö vagy az elbeszélő szempontjából való 
tényleges múlt, vagy a szereplő személyek szempontjából értendő, 
s akkor átképzeléses múlttal és objektív oratio obliquával van 
dolgunk, mint a 49. pontban c) alatt említett példákban. Mint 
fennebb is jeleztem, múlt főigetől függő múlt alakú szerkezetben 
mindig kérdéses lehet, vájjon a múlt idő a szereplő személy, 
vagy a beszélő személy szempontjából van-ó használva (1. az 
51. pont végét), de ilyenkor tanácsos csak akkor magyarázni a 
multat az elbeszélő szempontjából, ha a szereplő személyéből 
sehogyan sem magyarázható: azért helyesen járunk el, ha az 
avs^yovTo multat átképzelésesnek magyarázzuk, s a megfelelő 
oratio rectában (a követek jelentésében) is feltételezzük. E sze
rint az oratio recta: Oi vsíj) avscf>yovTo nem pedig ávoCyovtau At-
képzeléssel kell tehát magyaráznunk pl. a következő multakat 
i s : Xen. Hist. V. 2. 8. oí §' ix ^Xtoövtoc . . . sőíőaaxov, ói;, sw? 
|j.sv acpsís oíxoi rpa.v, S Ő S ^ S T O r\ rcóXts TOÜ? AaxsSaijxovíoüc;. — • 
VII. 1. 13. síye Xsysiv, xai ott jxóvoi TÖ>V ÊXXrjvcov (3aaiXst auvs-
jj-á^ovTo sv IIXaTaiaís xai stb. Ag. 1. 38. sS^Xtoaav, ott ou JtXa-
OTT̂V T7jv cpiXíav 7r ap s tyovTO. (A megfelelő oratio rectákban is 
múlt idő feltételezendő.) 

Az aoristos optativusának használatakor, mint tudjuk, nem 
lehet kétértelműség, mert a futurum optativusával szemben, ha 
szándék nem fejezendő ki, az aoristosé az elözményességet szokta 
jelölni. Azonban, ha az elbeszélő nemcsak nem akarja proble
matikusnak jelezni az idézett nyilatkozatot, hanem ellenkezőleg, 
ténylegességét akarja kiemelni, az aoristos optativusa helyett is 
inkább az aoristos múlt idejét használja, s ez esetben, épp úgy, 
mint az imperfectum optativusánál, tanácsos csak akkor tóny-
jelző múltnak felfogni a múlt alakot, ha a szereplő személy 
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szempontjából (tehát átképzeléssel) sehogyan sem magyarázható, 
így pl. átképzeléses multak a következő or. obliquák: Thuk. V. 
56. 'Aibjvaíoi t^ Aaxcova^j atrjX-fl 07ré"fpa<J;av, ott ODX svéjJLStvav 
oí Aax. tol? Spxotc, Xen. Cyr. I. 4. 7. oí Ss EXE^OV, ott ápxtot 
•jroXXoíx; ^ŐY] . . . Sté^pfts tpav. Herod. I. 86. EXÊ E SYJ W<; ^Xt}s 
ó EóXwv. Másodrangú mellékmondatban Herod. I. 31. YJ dk JJLYJ-
tTjp . . . str/sto KXsópt ts %cá Bttwvt totót swDt̂ g téxvotat, üí juv 
s t í [JLY] o a v (X£YáXa><;, Soövat töv •Ö-EÖV, tö av^pw^fp to^eív aptatóv soti. 

Az oratio obliquabeli optativus használatának köre tehát a 
görög nyelvben nagyon meg van szorítva, nem olyan tág mint 
a latin conjunctivusé. Először is a szubjektív optativus a fennebb 
jelzett okból csak múlt föige után következhetik; másodszor: ha 
az előzményesség, illetőleg az átképzeléses időviszony határozottan 
kifejezendő, ez nem fér meg az optativus használatával az im-
perfectum esetében; harmadszor, ha a problematikusság nem 
jelzendö, nincs optativus még az aoristosban sem, hanem múlt 
indicativus. Hozzáteszszük, a mit egy helyen már fennebb (az 
54. pontban) is említettünk, hogy negyedszer (v. ö. fenn az 50. 
pont e) a) eseteit) ha az idézett gondolatban a szereplő személy 
szándéka, akarata stb. is jelzendö — a mi parancsot, tiltást jelentő 
igék után és kérdezést jelentők után (függő kérdésekben) szokott 
gyakran megtörténni •— ezt a görög nem fejezheti ki optati-
vusszal, mert az optativus a beszélő szempontjából való prob
lematikusság kifejezésére van lefoglalva. Úgy segít hát magán, 
hogy vagy infinitivusos szerkezetet mond (a mit a latin nem 
tehet), vagy conjunctivust a szereplő személy szempontjából, pl. 
Herod. I. 53. IvetéXXsto ó Kpoíao? sirstpwtav tá ^pTjar/jpta, sí 
a t p a t £ Ó 7 ] t a t (or. rectában, azaz a követek beszédében éppen 
így) £7ii Hépaac Kpotao?. Mert ha e helyett optativust mond == 
st otpottsóotto, ez azt is jelenthetné: «vájjon háborúskodik v. 
háborúskodott-é a Pythia szerint Kroisos?» Tudnivaló, hogy 
ilyen esetekben is előfordul az optativus is, így pl. az éppen 
közölt Herodotos f. példa folytatásában: xat eí ttva otpatöv av-
őpwv ícpoaf réo t to (or. recta: Ttpoaí^tat) cptXov. Vagy a már idé
zett homerosi példákban: Horn. I. 189. ^Ep{r/]pt£sv, T) 07S . . . . 
to£><; {láv á v a o t ^ a eis v, ó 8' 'AtpsíŐYjv évaptCot , ^é yokov na 6-
o£t£v stb. (or. recta avaar/jaw; 7raóaa>;), v. XVI. 554. 7tánt7]V£v 
dk E/aato?, feiejj cpó^ot (or. recta: cpó?^ aticöv oXE'frpov. De ilyen
kor a görög a modalitás kifejezése tekintetében olyan pongyola
ságot enged meg magának, melyet a latin nyelv mint fennebb 
(1. az 52. jegyzetet) már kifejtettük, nem tűr. Ot Sirató t £7rfjpovto 
XOOQ Kazépaq, tt jronrjastav sokértelmű kitétel, melybe a görögben 
a szereplő személyek akaratjelzése is beleérthető. A latinban ez 
nem járja: ez esetben a függő mondatot nem szabad görög módra 
így alakítani: quid facerent, hanem így: quid se facere vellent, 
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vagy legalább: quid sibi faciendum esset (v. ö. a 77. jegyzetet 
is). A magyar felszólító mód is kizárja a kétértelműséget, mert 
a magyarban nem lévén obliquus modus, a felszólító mód csak 
önálló használata szerint, mint szándékot kifejező mód, érthető 
(((megkérdezték mit csináljanak ?») — Nem alkalmazhatja végtére 
a görög az optativus obliquust olyan oratio obliquában sem, 
melynek igealakjában az oratio rectában is optativus szükséges 
(1. az 50. pont e) p) eseteit és az 51. pont példáit). Azért főelv 
itt is, mint az időhasználatnál : ha valamely oratio obliqua op-
tativusa a szereplő személy szempontjából (átképzeléssel) is ért
hető és magyarázható, azaz, ha a megfelelő oratio rectában is 
szükséges: akkor az optativust nem szabad obliquusnak magya
rázni, s az oratio obliqua objektive értendő. 

55. Azokban az esetekben azonban, mikor a görög optati
vus mint modus obliquus csakugyan használható, a hasonló 
latin conjunctivusos szerkezetekkel együtt szubjektivebb formáját 
teszi az oratio obliquának, mely azért szubjektivebb, mert az 
oratio obliquabeli történés modalitását a beszélő személy szem-
fontjából jelzi. Mint már tudjuk, a görög egy tekintetben többet 
is kifejezhet ilyenkor, mint a latin. Kifejlesztvén a futurumhoz 
való optativust, jelezni tudja azt is, a mire a latin még con-
jugatio periphrasticával sem képes, hogy az oratio obliquabeli 
történés a szereplő személy szempontjából jövőnek tekintendő. 
Ebben a graecismusban a futurum a primitív objektív elem kép
viselője, az optativus a fejlődéssel járó szubjektív elemé. Hasz
nára válik továbbá a görög kifejezésmód élénkségének és pon
tosságának, hogy a görögben a szubjektív (optativusos) szerkeze
tek minden nehézség nélkül váltakozhatnak még ugyanazon 
körmondaton belül is objektív verbum finitumos (indicativusos, 
oratio rectában is helyén lévő coniunctivusos és optativusos) és 
objektív, igeneves (infinitivusos, participiumos) szerkezetekkel. 
A görögben egészen közönségesek pl. az efféle tarka barka, de 
az értelmet éppen a formák elevensége miatt a latinnál jobban 
színező szerkezetek: Herod. III. 75. IXefs w? töv Z|iipőiv OLTZO-
XTSÍVSIS ( = «hogy állítólag megölte Smerdist», a latin ezzel: se 
occidisse Smerdim vagy Smerdim a se occisum esse, -nem jelzi 
a problematikusságot) tou? [láyoix; Ss (3aaiXeóetv ( = «és hogy a 
mágusok uralkodnak)), t. i. tényleg). Minden nehézség nélkül 
folytathatta volna Herodotos indicativusszal is az oratio ob-
liquát, ilyenformán : xai 6ÍQ (V. oxi) oi jjurfoi paoiXsóoooiv. Az opta
tivusos és az indicativusos szerkezetet a formák egyöntetűségé
hez (az értelem kárára) ragaszkodó latin syntaxis tudvalévőleg 
nem tűri, s okvetetlenül infinitivusos szerkezetet kell használnia. 
Indicativus és optativus található együtt ugyanegy oratio obli-
quán belül, pl. Herodotos I. k. 86. fejezetében: iXsye &r) ax; 
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•nXd'S . . . 6 SóXwv, %ai íh]7]aá[j.svoc TuávTa töv saoxoö oX̂ ov airo-
'^Xaopíast .£ (TJXfts tény, áTiocpXaopíaeis hihetlennek látszó, para
dox esemény). Indicativus és infinitivus például ebben (Herod. L 
2.): too? ős óiroTtpívacö-at, w? ooős Ixsívot 'Ioö<; ?/)<; 'ApfetYj? iőo -
a a v ocpt Síxac; nj? ápTTa*^' ouSs a>v aíkoi S W O S Í V (e. b. Scóaooat) 
IxstvoiGi. Mindezen elegyes szerkezetek olyan gyakoriak a görög 
prózában, hogy szaporítanom sem szükséges a példákat. A gö
rög annyira távol áll a latin nyelv pontoskodó (pedáns) formai 
szabatosságától, hogy még egy és ugyanazon mondatban is 
elegyít kétféle szerkezetet, akár csak — a közmondással szólva — 
a miskolczi csizmadia. Pl. Xen. Cyrop. I. 6, 18: Aéfstg oó, » 
Ttáxsp, o x i cöOTusp ouSs Y£(UPT°Ö apfoö oo§sv ocpsXoc, ouuac, OÜSS 
OTpaTYĵ oö áp-foö ooSsv ocpsXoc; s í v a t , v. ö. II. 4. 15, III. 1. 22., 
VII. 4. 7. VIII. 1. 25. Histor. II. 2. 2. De ez az utolsó elegyí
tés irodalmi használatban már igazán pongyolaság. 

56. Múlt verbum sentiendi után a görögben is átképzeléses 
indicativusos oratio obliquáknak magyarra fordításában nincs 
semmi nehézség, mert hiszen egészen pontosan fordíthatók. 
A conjunctivusos átképzeléses oratio obliquák fordítása is nagyon 
egyszerű, mert a magyarban minden felszólító formájú oratio 
obliqua csupáncsak átképzeléses lehet. Az optativusos, szubjek
tivebb oratio obliquák magyar fordításánál azonban nem szabad 
felednünk a következő tudnivalókat. 1. A magyarban a felszólító 
mód sohasem lehet obliquus modus, azaz: sohasem fejezheti ki 
az elbeszélő modalis álláspontját, hanem csak a szereplő sze
mélyét. Tehát a görög optativus obliquus magyar felszólítóval 
sohasem fordítható. Ne vezessenek félre bennünket azok az 
esetek, melyekben az optativus helyett felszólító mód van a 
magyarban; a felszólító móddal ilyenkor sem az optativust for
dítjuk, hanem, mint már kifejtettem, kifejezünk vele valami 
olyasmit (a szereplő személy szándékát, várakozását) a mit a 
görög az optativus alakkal kifejezetlenül hagyott. De nemcsak 
felszólító, hanem föltéteies móddal sem lehet az optativus obli-
quust magyarra fordítani. Azokban az esetekben, a hol a görög 
optativus helyett a magyarban feltételes mód alkalmazható, a 
feltételes mód nem az elbeszélő modalis felfogását fejezi ki, 
hanem a szereplő személyét, azaz más szóval: a megfelelő oratio 
rectában is szükséges és helyén való, mint az 50. pontban e) 
alatt s az 51. pont elején említett átképzeléses görög optati-
vusok.77) 2. A magyarban tehát nincs egyéb ismertetőjele az oratio 

77) Nem kerülte el természetesen az én figyelmemet sem, hogy — 
legalább Budapesten — most már a magyar feltételes módot is kezdik 
éppen a műveltebb emberek is obliquus modusnak használni, sőt, a meny
nyire jóakaróim figyelmeztetéséből tudom, magam is használtam ilyen-
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obliquának, mint csupáncsak az idő tekintetében átképzeléses ige
alakhasználat. Ezért a görög optativnsok is okvetetlenül időbeli 
elképzeléssel fordítandók magyarra. Még pedig nem csupán a 
görög futuri optativus, melynél az átképzelés a görögben is 
nyilvánvaló (erről 1. fennebb a 44. és 51. pontot), hanem az 
aoristos, imperfectum, perfectum optativusa is. Az aoristosé a) 
mikor a görögben a verbum sentiendi történéséhez képest előz-
ményességet jelöl, azaz, ha szándékosság ki nem fejezendő, ma
gyarra is átképzeléses múlt idővel fordítandó; pl. Xen. Cyr. II. 
4. 7. Oí "IVSOL sXe£av gxt ITSJX^SLS ocpőc? ó 'IvScav paatAsó? = 
az indusok előadták, hogy az indusok királya küldte (v. küldó) 
őket. Her. I. III. YJ fuví] sípsxo, o xi juv oőrw 7rpô ópLto? "ApTza-ioq 
j i s t a j r é{jL«jí a» TO ( = miért hivatta v. hivatá); Her. I. 31. 
(Kpoioo?) £7rstpcí)Ta (TÓV SÓAWVOC) ríva Ssótspov [X£t' SXEÍVOV í ő o t 
(óXpiwtatov) = kit látott amaz után legboldogabbat ? Thuk. VI. 
28. 2. épótüv, (í)<; S7tí őr^oo xaraXóosi . . . y] twv Epfjuiv Jitptxox^ 
7 é v o t x o ( = kiabáltak, hogy . . . . történt). Ilyenkor persze a 
problematikusságot a magyarban semmi sem jelzi; b) ha a sze
replő személy szándéka is kifejezendő, achronistikus, de átkép
zeléses felszólító móddal, pl. II. XVI. 554. 7rá7mr]vev ős "év.aazoQ, 

formán, de úgy gondolom, csak első személyű verbum régens után, ilyen
félékben: «nem hiszem, hogy tudná ; nem hallottam, hogy elment volna». 
Mivel a régi magyar irodalom latinos szófűzése ilyen kérdésekben nem 
dönthet, a mostani magyar közbeszédre nézve pedig hiányzanak még a 
kellő megfigyelések, részletesebben ez idő szerint meg nem tudok nyilat
kozni a feltételes mód ilyetén használatára nézve. Talán a magyar rész 
közzétételéig dűlőre vihetem a kérdést, ha addig hivatottabb tisztázója 
nem akad. — Annyi bizonyos, hogy az elbeszélő vagy közlő személy szem
pontjából való problematikusságot az oratio obliquában mi nem annyira 
a mellékmondat igemódjával, mint az egész szerkezetnek átalakításával 
vagy határozószókkal jelöljük. PL «Jelentette, hogy N. elment», vagy még 
inkább: «bejelentette, hogy N. elment» — ezekben a mondatokban tény
nek érezzük a jelentett eseményt. De ilyen fogalmazásban: * Olyasmit 
jelentett, hogy elmentő, vagy: «mintha elment volna». Vagy «0 azt jelen
tette, hogy N. elmentu kétségesnek érezzük a jelentés tárgyát . Használ
hatjuk a «szerinte» v. «állítólag» határozókat is ilyenféle czélzattal. Ha
sonló a görögben tís és kivált 8fj3ev part iculáknak efféle használata ; ezek
kel a görög gyakran azt fejezi ki, hogy nem tényről, hanem csak a sze
replő személy felfogásáról van szó. Pl. 1. Platón, Resp. 329. A. ayavax-coucKv 
w ? fxrpXwv xivwv â £ox£OT][i.Évot = méltat lankodnak abban a hitben, hogy . . . 
(v. mint a k i k . . . ) ; magnas res se amisisse rati; ils s'indignent estimant 
qu'ils sönt privés de grands b iens : — Gen. absolutussal: Xen. Mem. I . 
1. 4. 7:porjyópEUE Ta p.sv 7ioistv, xá 81 (xrj 7:GIEÍV, <•> q xoü Saipioviou TCpoa7;pLa£vovTOs = 
mert abban a hitben volt, hogy az istenség ad neki utas í tás t ; — Xen. 
Cyr. I I I . 1. 9. Epó>Toc Z tt PoóXa o>s TaX7)3?j ipoövío? '= abban a hitben, hogy 
igazat fogok mondani . 2. Thuk. I. 92. oüős yip ín\ xwXüfxr;, aXXa yvtójxr)? rca-
paiveW SÍJSEV (a mint ők mondták) :w xotvw Ijrpsapsüaav-o. — Soph. Trach. 
382 ('lókr}) tíjí Ixetvoí ouőa^a (3Xáaxa; icpúvei, ÖíjSev ( = a mint ő állította) cüöev 
ÍCTTOpwV. 
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Swrg <p 6 Y o t aircöv oXŝ -pov = merre fussa a veszélyt, merre 
meneküljön a veszély elől; I. 189. [lepjATÍjpiÉsv T) 8yt....••. TOÖC 
JJLSV ávaaxYjas t sv stb. . . . ^s ó̂Xov TI a ó a 8 i e v = gondolára 
fogta, vájjon . . . felállitsa-é . . . vagy csillapitsa-é haragját. Az 
a) esetben az előzményességet átképzeléses múlt idővel fordí
tottuk, a b) esetben valami olyat is kifejeztünk a magyarban 
( = szándékot), a mi a görögben az optativusszal nincs kifejezve. 
A görög alak rákövetkezést jelentő szubjektív modalitású aoristos, 
a futurum optativusától (avaot^oot, jraóaot) csak az actió hatá
rozott jelölésében külömbözik. A magyar fordításnak voltaképpen 
az aor. conjunctivusa felelne meg, mely, mint tudjuk, ilyenkor 
csakugyan gyakran használtatik ez a görögben. 2. A perfecti 
optativus a magyarban szintén átképzeléssel, még pedig okve
tetlenül achronistikus (tehát nem múlt) állapotjelző igével vagy 
frázissal fordítandó. Pl. Xen. Hist. IV. 3. 10. •qfYéXíh] 5tt ^TTYJ-
JASVOI s l ev Aoas§ai[ióvioi . . . xai ő vaúapyoQ ITstoavSpo? t s -
-frva Él) = azt jelentették, hogy a l.-ok le vannak győzve, s hogy 
F. halott (== meg van halva). Mivel a magyar perfectumot, ha 
momentán actiójú, vagy igekötös (terminativ-perfectiv árnyalatú) 
vagy hangsúlyos határozós v. tárgyas, nemcsak elbeszélő múltnak 
érzi a jó magyar nyelvérzék, hanem kiérzi belőle a meglévő 
állapot jelzését is, fordítható ilyenkor a görög perfecti optativus 
a magyar állapotjelző perfectum indicativusával is. Pl. a fennebbi 
mondatban őzi xed-vaí-q fordítható így is = meghalt ( = meg van 
halva, halott). De így már semmi szín alatt: hogy meghala, 
mert ezt az alakot az irodalom elbeszélő múltnak használja. 
Példák még: Herod. III. 140: o>s 51 Ka|x(3úa7]<; airéfrave, •. . . JTDV-
•O-ávsTat (ú. n. prses. histor.) 6 XuXoawv, U>Q T] paotXYjÍT] 7rspisXir|-
Xó&oi se, TOÖTOV TÖV ávőpa, stb. = megtudta, hogy a királyság 
erre az emberre (hangsúlyos határozó) szállt (= «van szállva»); — 
Herod. III. 75. xsXsorwv sXefe, őaa a^a.d'á. Köpő? Hépaa<; TTSTTOÍTJXOL 
( = elmondta mennyi jót tett, hangsúlyos tárgy; = milyen jó-
tévőjük) K. a perzsáknak; — Thuk. II. 48. skéyd-q OJT' OCÓTCŐV ÖX; 
oí rieXoTTovv/jatot tpáp^axa é a p s ^ X ^ x o i s v s g t á cppéata = el
mondták, hogy a p.-ak mérget vetettek a kutakba (úgy, hogy a 
méreg benne van a kutakban, mikor a jelentés történik). 3. Az 
imperfecti optativus fordításánál kell legjobban vigyázni, mert, 
mint már tudjuk, a főtörténéskor nemcsak meglévőnek képzelt, 
hanem előzményes történést is jelenthet, éppen úgy, mint az 
aoristos, csakhogy a neki megfelelő, rendes actióbeli árnyalattal. 
B szerint néha achronistikus jelentő móddal, máskor múlt idő
vel — de mindenesetre állásponteltolódásos, átképzeléses múlt 
idővel fordítandó, a) Achronistikus alakkal, a szereplő személy 
szempontjából cursiv-durativ történésnek fordítandó pl. Herod. 
I. 31. 8ié§s£s 6 d-sbe, &Q á j i s ivov s%* ávftptÓTrc;) -csftvávai jxáXXov 
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I £<í>stv == azt jelezte az isten, hogy jobb (nem: volt!) az em
bernek halva lenni, mint élni. I. 46. 8iéius[Mte 7rstpsó[j.evoc twv 
ji.avt7jíwv o « cppováoiev = (hogy) mit gondolnak (nem : gondol
tak) Xen. Anab. YI. 6. 27. ó KXsavSpoc; eírcev ou Aé£i:t7uov {JLSV 
OOX éícaivoÍT], st taöta TCSTCOIYJXWI; SIYJ = K. kijelentette, hogy 
nem dicséri D.-t érte, ha ilyesmit tett ( = ha ilyesminek a tettese, 
elkövetője, művelője). Cyr. I. 3, 15. TJ ip\vf\[j StTjpwxa töv Köpov, 
uótepov poóXoiTO (lévé tv 7) árciévai s= Anyja azt kérdezte K.-tól, 
maradni akar-é vagy menni? Anab. I. 1. 3. Ttaoacpspvyjc őia-
(üáXXec (ú. n. prses. histor.) TÖV Köpov upö? töv aőeXcpóv ax; érci-
(Soo.Xsúoi aót(j> =s T. azzal rágalmazta K.-t bátyja előtt, hogy 
ármánykodik ellene. Ellenben b) átképzeléses cursiv-durativ múlt
tal fordítandó, mert a görögben előzményes történésre értendő 
pl. Xen. Hist. I. 7. 5. ot atpanjfoi . . . sxaatoc aTroXofTjaato, xai 
xa 7:s7cpa7{i.éva SiTĵ oövTO, őri autói [isv siti toö; iroXejuou? 7uXéoisv 
(impft.), ríjv §s avaípsaiv twv vaoafwv 7cpoatá£eiav (aor.) ávSpáatv 
íxavoi?. Itt az imperfectum (TCXSOCSV) éppen úgy átképzeléses 
múlttal fordítandó, mint az aoristos (7rpoatá£etav): külömbsóg csak 
az actióárnyalatban van: «hogy ők hajókáztak, . . . hogy rábíz
ták* ; — 1. még példát a 36. pont végefelé, a hol fel van em
lítve több, kétes példa is. A fordításkor a szóbanlévő helyzetek 
természete pontosan mérlegelendő: attól függ, a magyarban 
achronistikus, vagy múlt indicativust kell-é használnunk. V. ö. 
a 45. jegyzetet is. 

57. A görög oratio obliqua a másodrangú mellékmondatai
ban, ha nem igeneves szerkezettel, hanem kötőszóval és verbum 
finitum-alakkal vannak kifejezve, az igealakok használata egé
szen olyan, mint az elsőrangúakban (azaz: az idézett főgondo-
latban). Tárgyam szempontjából tehát ezekkel a mondatokkal 
felesleges részletesebben foglalkoznom. Néhány példa külömben 
eddig is előfordult. 

58. Azonban a görögben valamely gondolatnak, mint ide
gennek jelzéséhez (épp úgy, mint a latinban is) nem mindig 
szükséges az idegen személyt jelző verbum sentiendi vagy dicendi 
kitétele. Az optativus obliquus, epp úgy, mint a latinban az 
ú. n. conjunctivus obliquus a verbum sentiendi nélkül is jelez
heti, hogy a beszélő (vagy elbeszélő) személy valamely gondo
latot problematikusnak tart, azaz: hogy az illető gondolat nem 
az ő gondolata. Az optativust ilyenkor a kezdő görög nagyon 
nehezen érti meg, kivált, ha magyarosan gondolkodik, mert a 
magyarban nincs modus obliquus.78) Mivel a magyarban a gon-

78) Nem tévesztendők össze az ilyen optat. obliquusokkal az olyan, 
el kötőszóval fűzött átképzeléses optativusok, melyek nem az elbeszélő, 
hanem a szereplő személy szempontjából jelzik a modalitást (1. 49. pont 
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dolat idegennek jelzésére egyedüli eszköz az időbeli átképzeléses 
előadás, ügyelnünk kell tehát ilyenkor, hogy az optativusos igét 
magyarra átképzeléses alakkal fordítsuk. 

Azonban az ilyen obliquusok fordítására voltaképpen csak 
akkor kell ügyelni, ha az opt. obliquus egyúttal imperfectum, 
vagy perfectum, kiváltképpen pedig, ha az imperfecti optati-
vusoknak imént (3. a) alatt) ismertetett első fajtájához tartozik, 
azaz ahhoz, melynek a görög oratio rectában is achronistikus 
indicativus felel meg. Ugyanis a futurum optativusában a görög 
is jelzi az időbeli átképzelést is, ennek fordításában tehát nem 
lehet tévedni. Pl. Thuk. VI. 30. 2. SoptatépTj xai ó aWoc, O;JUXO? 
&1ZV.Q, . . . [J.ST' khzídoc, is a[ia lóvzsc, xat óXorpupp-wv, tk {JLSV W? 
anrjaoivTo (hogy szereznek valamit), xobc, S' el'zoTe otyoivxo (= más
részt meg hogy látják-e még őket valaha). Az aoristos optativusa 
is vagy átképzeléses múlttal fordítandó, vagy — ha szándék is 
kifejezendő — felszólító móddal: ezt a két fordítást is eltalálja 
minden fordító, s nem vét a helyes fordítás ellen még akkor 
sem, ha nem érzi, hogy a magyar igealakok átkepzelésesek. De 
már a perfecti optativus fordításában jó ügyelni, hogy múlttal 
ne fordítsuk, kiváltképpen pedig a leggyakrabban előforduló im
perfecti optativus fordításában. 

Lássuk például Herodotos következő helyének fordítását 
(VII. 2.); soraatocCov (oi Tzcddeq roö Aapsíou), ó [JLSV *Aptap«Cávijs, 
Tta-cóct íUjOsapóraTÓ? TS EIYJ . . . . Eéptf\c, Ss, a>? ATÓOS?]? ts. itat? 
S'ÍY) stb. A magyarban azt, hogy a xatóu-val bevezetett okada-
tolás nem Herodotosé, hanem a szereplő személyeké, modus 
obliquus hiányában csak átképzeléses fordítással éreztethetjük, 
így: D. fiai pártoskodtak egymással; Artab.. mivelhogy ő a 
legöregebb (nem : ő volt a legöregebb), X. pedig, mert ő A. fia. 
(Nem : volt! A múlt idős fordítás, ha nem tényjelzőnek éreznők 
a multat, a magyarban félreértést is okozhatna. Ha pl. az ere
deti így volna: «X. pedig azért, mert az ő anyja Atossa» — és 
a magyar fordító mégis «volt»-tal fordítaná az igét, az átképze-
léssel gondolkozó törzsökös magyar ember úgy is érthetné a 
helyet, hogy Atossa Xerxes szerint «volt» csak az ő anyja, te
hát már meghalt, mikor a pártoskodás kiütött. GERÉB József, 
Herodotos magyar fordítója, az első si7]-t volt-tol fordítja, s ezzel 
elmulasztja annak a jelzését, hogy az okadatolás nem Herodotosé; 
a második siírj-t aztán helyesen achronistikusan fordítja; — de 
szükségesnek látja a verbum sentiendi kitételét: «X. másrészről 

e) (3) alatt). Pl. Homer. 2. 342. Iv ős «í*oi ol'voio. . . soraaav, ,.., s! rat' 'Oőuaeüc, 
ol'xaSe voaTíjcstE: itt a magyarban helyén van a föltételes mód == boroshor
dók álltak sorban (várva Odysseust), hogy «hátha v. bárcsak hazatérne 
még*. I t t az optativus az oratio rectában is megvolna. 



176 GYOMLAY GYULA. 

arra hivatkozott, hogy ő Atossának . . . fia.» így aztán hű a 
fordítás, de — szükségtelenül terjengős). — Ilyen a követ
kező sí kötőszós szerkezet is (de v. ö. a 78. jegyzetet), melyben 
nincs kívánság kifejezve : Thuk. II. 5. 1. Oi 8' aXkoi 0Y](i}atoi 08? 
sSsi Itt xffi VDTtTÖ? 7rotpa7£véa -̂at iravatpanq, sí TI apa JJLYJ % p o / w-
poí-% VOZQ lasATjAoD-óat. . . . spoVj-ö-oov == A többi thébaiak, kiknek 
még éjszaka egész haderejükkel segítségül kellett volna érkezniök 
arra az esetre, ha valami nem sikerül a benyomultaknak (értsd: 
ha értesülnek, hogy nem sikerül). Homeros. Od. 5. 240. r\pxs 

8' óSoío v/jaou S7r' ea^au"/]?, od-i SévSpsa {xaxpá TCecpóxsiv . . . . xá. 
oi TTXWOISV iXacppax; = előlment a sziget végére (Kalypso), a 
hol nagy fák nőttek (voltak nőve) . . . a melyek majd könnyen 
úsznak neki (Odysseusnak). (Értsd : a melyekről Kalypso gondol
hatta, hogy . . . . úsznak).79) 

59. Áttekintés . 
1. A görög oratio obliquának igealakjában a személyek a 

közlő személy helyzetéhez képest átalakulnak. Személy (persona 
verbi) tekintetében nincs átképzelés. 

2. Az igeidők és actiók ellenben átképzelésesek, a szereplő 
(nem a közlő) egyén szempontjából vannak megválasztva, vagyis 
helyesebben: a közlő egyén a szereplő személy helyzetébe kép
zeli magát. És pedig: 

3. Az igeidők közül 
a) a múlt alakok (sfpacps, sfe^pácpst, í̂ ponfit, ŝ pácpv]) a sze

replő személy helyzetéhez képest való múlt történést (ifypacps, 
Mipatys. sYpárpY]) vagy múlt állapotot (sYSfpácpei) jelentenek. 

Jegyzet. Azok a függőmondatok, melyekben az időviszony 
a közlő (nem a szereplő) személy szempontjától van múltnak 
jelölve, tényeket tartalmaznak, és csak syntaktikailag tartoznak 
az oratio obliqua keretébe. 

b) a jövő idő összes alakjai (igenevei is) a szereplő sze
mély szempontjából való jövő időt jelölnek. 

c) az achronistikus indicativusok (fpátpst, ^é^pacpe) a sze-

79) A czélhatarozo mondatok optativusai is nemcsak oratio obliquá
ban, hanem oratio rectában is (múlt főigével kapcsolatban) nagyon közel 
já rnak az obliquus értelemhez, s úgy gondolom, oratio rectabeli haszná
latuk egyenesen az • oratio obliquabeli használat hatásának tulajdonítandó 
(v. ö. a 37. pontot). A magyar fordításban semmiesetre sem lehet ilyen
kor nehézség vagy kétség: mivel a magyar or. obliquában nem lehet ob
liquus modus, czélhatarozo mondatokban az achronistikus felszólító alakokat 
kell használnunk, ép úgy, mint or. rectában. Pl. Horn. I . 32. KAA' "3-t, fii) 
u.' ipé3-i£e, sawTEoo; OJ? XE V é 7] a i oratio obliquában Platónnál (Resp. 393. E.) 
í g y o l v a s h a t ó : 6 SE 'AYOÍJAÉ'IAVWV ^ypíaivEv . . . ár:iÉvac oz EXE'AE'JE xai JJIT; ECES-ICEIV, 

'ív a OÓJ? o í x a ő e sX3ot. Az ige magyar ra felszólító móddal fordítandó, 
nem pedig feltételessel! = hogy épségben érjen haza, úgy, hogy a ma
gyarban az or. obi. egyedüli je le : a személy változás. 
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replő személy szóbanlévő helyzetében meglévő cursiv-durativ 
történést (fpácpsi) vagy állapotot (fSYpacps) jelölnek. 

4. Az actióalakok rendesen önálló használatban a szereplő 
személy szempontjából való ismeretes külömbségeket jelzik. Az 
actióviszonyítás csíráit csak az aoristos optativusa mutatja, mely 
a futurum optativusával szemben, ha szándék vagy kívánság ki 
nem fejezendő, problematikus előzményes történést jelölhet. 

5. Az actiók conjunctivusai (fpácpig, fSTpácpif), fpdtyfi, Ypacp̂ ) 
a görög oratio obliquában csak a szereplő (nem a közlő) személy 
modalis felfogását jelenthetik. A közlő személy a szereplő sze
mély lelkiállapotába képzeli magát. A görög conjunctivus tehát, 
éppen úgy, mint a magyar felszólító mód, sohasem lehet modus 
obliquus. (NOJJLÍCS'., 8ti fpácpifl, v a»y svójuCev, ovi Ypácpij] a görögben 
ismeretlen kitételek). — A futurumnak éppen azért nincs con-
junctivusa, mert conj. obliquus nincs, a jövőre való vonatkozást 
pedig az actiók conjunctivusai is mindig kifejezik: tehát nem 
volt rá szükség. 

6. Az oratio obliquabéli optativus jelöli: 
A) a szereplő személy modalis felfogását. Ismertetőjele, 

hogy ez esetben, éppen úgy, mint a conjunctivus, a megfelelő 
oratio rectában is szükséges. Állhat áv szócskával, vagy a nél
kül. Ezt az átképzeléses optativust nem szabad összetéveszteni 
az optativus obliquusszal. 

B) jelölheti, mint optativus obliquus a közlő, illetőleg el
beszélő személy modalis felfogását. Csak múltba tartozó proble
matikus gondolatok, érzések, nyilatkozatok közlésénél van helye, 
mert a nem múltra vonatkozók a közlő szempontjából nem prob
lematikus, hanem tényleges eseményekre vagy állapotokra szoktak 
vonatkozni. 

Jegyzet. De múltba tartozó oratio obliquában is gyakran 
elmulasztja a görög problematikusság jelzését, hanem inkább 
indicativusszal vagy conjunctivusszal a szereplő személy lelki
állapotának megfelelően jelzi a modalitást. 

Mint optativus obliquus jelöli 
a) a futurum optativusa (fpácjjoi) ez a sajátságos görög alak, 

melynek párja még a latinban sincsen, a szereplő személy szem
pontjából jövendő (futurum) történést vagy állapotot actióbeli 
külömbségtétel nélkül (a cursiv-durativ és punktualis actió meg-
külömböztetésére nincs is külön alak; a perfectumé: feypátyoivo 
nem használatos), — de egyúttal, mint optativus obliquus, azt is, 
hogy az elbeszélő az illető állítás igazságát problematikusnak tekinti. 

b) az actiók optativusai közül az imperfectumé és a per
fectumé (Ypácpoi, "jfSYpácpot) actióviszonyításra nem használhatók, 
tehát a rendes actióbeli külömbség mellett beléjük érthető mind 
a három viszony; hol ú. n. egyidejűséget, hol ú. n. előidejüséget 
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(előzményességet), hol ú. n. utóidejűségét (rákövetkezést) jelent
hetnek. Az aoristos optativusa (fpá^at, fpá^etev) egyedül mutatja 
a görögben az actióviszonyitás némi csiráját (1. 4. alatt). — Az 
optativus obliquus a szereplő személy szempontjából való moda
litást nem jelölhetvén, opt. obi. alkalmazásakor a görög ezt sok
szor kifejezetlenül hagyja (úgy, mint az infinitivusszal is. 1. lenn), 
vagy opt. obliquus helyett a szereplő személy szándékát kifejező 
conjunctivust használ (1. 5. alatt). 

7. Az infinitivusokat a görög olyankor is használja, mikor 
az oratio obliqua igéjében a szereplő személy kívánsága, szán
déka (tehát conjunctivus értelem) volna kifejezendő; 

a) de az infinitivus a modalitást mindamellett sem a sze
replő, sem a közlő egyén szempontjából ki nem fejezi, hanem 
ez csak beleértendő ; 

b) az időt, még pedig a szereplő szempontjából, tehát át-
képzeléssel, csak a futurum infinifcinisa fejezi ki (fpá^eiv). De 
ezzel viszont az actióbeli külömbség nem fejezhető ki ; 

c) az actióalakok infinitivusai közül az imperfectumé és a 
perfectumé (fpátpstv, YSfpacpsvai) a szereplő személy szempontjá
ból való ismeretes külömbséget jelzik, minden actióviszonyitás 
nélkül, úgy hogy hol «egyidejü», hol «előidejű», hol «utóidejü» 
történést vagy állapotot jelenthetnek. Az aoristosé azonban 
(Ypá(j>at) — ha a főige a szereplő személy szándékát, kívánságát 
nem involválja, — a futurum infinitivusával szemben az előz
ményességet szokta jelenteni. (Az actióviszonyitás csírája, v. ö. 
6. B) b) alatt.) 

60. Összefoglalás. 
A görög oratio obliqua tehát legtöbb esetben csak az ige-

beli személyek tekintetében külömbözik a megfelelő oratio rec-
tától. Idő és actióhasználat tekintetében mindig az oratio rectát 
utánzó, azaz átképzeléses. Mód tekintetében is lehet átképzeléses, 
de lehet szubjektivebb természetű is. 

E szerint a görögben az oratio obliquának két főfajtája van: 
a) Objektív oratio obliqua. A megfelelő oratio rectához 

képest csak a) vagy a személyek módosulhatnak más személy
jelek által, b) vagy személytelen az alak, azaz infinitivus. Idő, 
actió, mód tekintetében az előadás átképzeléses. A görögben ez 
a rendes forma. Ismertetőjele, hogy, a személyeket kivéve, oratio 
rectában is teljesen ugyanolyan a szerkezet. Ha pedig személy
változás sem szükséges, az or. obliqua ós recta teljesen egyforma. 

b) Szubjektivebb oratio obliqua. Formája és ismertetőjele: 
az optativus obliquus, mely a közlő (elbeszélő) személy szem
pontjából problematikusnak, kérdéses igazságúnak, ténylegessógü-
nek jelzi a közölt gondolatot, érzést, nyilatkozatot. Szubjektív 
eleme : a modalitásnak a közlő (elbeszélő) személy szempontjából 
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való kifejezése. Mivel azonban az optativus alak, a futurumot 
kivéve, időt nem jelent, csupán bizonyos qualitású történést, — 
az optativus obliquus használatával az aoristosban egy más szub
jektív elem is jelentkezik a görögben: a történéseknek egymás
hoz viszonyítása. 

Nem veendő fel harmadik kategóriául tényjelző fajtája a 
verba sentiendi és dicendi-től függővé tett mellékmondatnak. 
Ennek formai ismertetőjele az indicativus, de ez igazán felis
merhetővé csak akkor válik, ha olyan múlt időalak van az 
oratio obliquában, mely átképzeléses alapon (azaz a szereplő 
személy szempontjából) sehogyan sem érthető és magyarázható. 
Ez a múlt alak a közlő személy szempontjából jelzi ténynek a 
szereplő személytől észre nem vett, nem nyilvánított vagy tőle 
is észrevett, nyilvánított gondolatot. Ez a multjelzés tehát szintén 
szubjektív elem a szerkezetben, mint az optativus obliquus. De 
míg az optativus nemcsak megfér az or. obliqua természetével, 
hanem egyenesen alkalmas az or. obliqua ismertetőjeléül, addig 
a tényjelző múlt kirí az oratio obliqua keretéből, s az egész 
szerkezet csak forma szerint nevezhető függő beszédnek: volta
képpen nem egyéb rövidességnél (brachylogiánál), melyben a 
közlő személy nem idéz, hanem elbeszél, állít, melyben a gon
dolat egy része ki van hagyva, s a gondolat elemeinek logikai 
rendje fel van cserélve. Ez a múlttal való tényjelzés a görögben 
igen ritka, a magyarban pedig lehetőleg kerülendő. A latinban 
csak másodrangú mellékmondatokban lehetséges, de az ilyen 
mondatok annyira kirínak a latinban törvényszerű modus obli-
quus-os előadásból, hogy a grammatikusok nem is számítják bele 
az oratio obliqua keretébe. 
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