
AZ ÚGYNEVEZETT IGEIDŐK ELMÉLETÉHEZ. 179 

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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