
Az úgynevezett igeidők elméletéhez. 
(Ötödik közlemény.) 

A görög- igetőalakok hézagossága és az egyszerű perfectimi-
alakok pusztulása. 

61. A görög nyelvnek egyik legfeltűnőbb sajátsága, mely 
még a kezdő tanulók figyelmét sem kerülheti ki, az, hogy a 
görög igetőalakok (a verbo-k) más nyelvekhez mérten nagyon hé
zagosak, hiányosak.80) Míg a latinban, vagy éppenséggel a magyar
ban igen kevés az ú. n. hiányos ige, addig a görögben nagyon 
sok igetörzsökhöz nem minden actiótő volt használatos. Arány
lag sok görög igetörzsök van, mely egyetlen egy actiótőben fordul 
elő. Legtöbbször pl. csak imperfectumban; ilyenek pl. sfyu, síjii, 
YJ|JÚ, Xsóaoo), £7rtata[iat, %et[j,at, yj|iai, alvódat, [iápva[iaL, xívöjjtai, to
vábbá éaíKü) v. laO-co, $é(ú, yépü>, ipicío í^o^ai és társaik. Más 
törzsökök csak II. aoristosban mutatkoznak, pl. Yévto, Sázs, ecpoc-
Yov, (ávaj-ppa^sív, itópov, — továbbá éXstv, ewrstv, meg a redupli-
catiós tsrayíóv, Irst^ov, ifoetpvov és társaik. Ismét mások csupán 
csak perfectumban, pl. I'o'.xot, ^éytova, surfra (= szoktam, érdekes 
egyezés a magyarral!). Vannak törzsökök, melyekhez csak im-
perfectum és valamelyik aoristos képződött; pl. <p7][u — Itpijaa ;. 

80) I lyen tőalakot a futurumtőnek és a szenvedő aoristos tövének 
különválasztásával az iskolai nyelvtanok (pl. Curtiusé, 1. a 227. §.-t) ren
desen hetet szoktak felsorolni. Az actiókategoriák szempontjából azonban 
ezek a tőalakok csak háromfélék:, imperfectumok, perfectumok és képzet
len aoristosok (flektált igetörzsökök) vagy képzett aoristosok (u-sak, és a 
kétféle szenvedő tő). Tudvalevőleg az aoristosok közül egy-egy igetörzsök
höz, néhány igetörzsökét kivéve, csupán az egyik fajta aoristos alak szo
kott meglenni , s a mennyiben megvan is mind a kettő (pl. eatTjoa — eaiíjv 
stb.), a köztük lévő külömbség nem actióbeli természetű, hanem inkább 
genus- (alkat-)beli, olyanformán mint más fe lő laz zaz-qaa. — I<TT<X37]V és az 
É'-fpatJ/a — lypotoíjv alakok közt is. (Az ú. n. \. (nem perf. és nem szenvedő 
aor.) futurum alakjai, mint tudjuk, actió tekintetében közömbösek.) 
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Suvadod — sSovY]aá{A,7jV — (édöWjdnjv); á^ajJiai — Ŷa<3á(JiY]V (iifá-
aíhjv); iparai — 7jpaaá{Ji7]v (Tjpáo'ihjv); %Xaíw — sxXaoaa; ofyfro^at — 
Yĵ fréaihjv ; 7rsTO{Jiat — Í7utó^Yjv; srco{iai — éo7ró{AY]v stb. Másokhoz 
viszont csak imperfectum és perfectum volt használatos aoris-
tosok nélkül, pl. %aívo{iai — xé>cao|iat; sfoxa — eoXua ; jtáojtai — 
jisjjiaa ; továbbá pl. ópáw — ewpaxa. Vagy aoristos (futurum) és 
perfectum, imperfectum nélkül, pl. ITXYJV — TstXYjxa, tacpwv — 
téíhjita; £{t&op$ — si^aptai; továbbá X̂&ov — IXifjXoü'ö-a, Ipw ~ 
síprjxa; vagy ocJjo{iai — onayiza.; Tcsíoo^at -—• Tréirov-ö-a; sSo^at. — 
l§Y]So%a. Sok az ú. n. rendhagyó ige (1. a felsoroltak közt is), 
azaz az olyan ige, melynek töalakjai nem egy közös törzsökhöz, 
hanem külömböző törzsökökhöz tartoznak. Legfeltűnőbb azonban 
mindenesetre a perfectum-tőalakok hiánya aránylag igen sok 
igetörzsökhöz, az említetteken kívül pl. még ezekhez is : áXé£n>, 
póaxío, Ipoítat, ippw, soStó, S^W, Í7U(jiéXofjLat, jiéXXü), oío^at, oíyp^ai, 
őXtaO-ávu), óo<ppaívo[iai, %Vffém, £7co[iai, •frptoaxw, XOCÍKCIÓ, ó[ióp7VD{U, 
%ps(i.ávvu{u, stb. stb. 

Az actiótövek ezen feltűnő hézagosságának oka első sorban 
a görög actióhasználat önállóságában keresendő. Mint láttuk, nem 
számítva az aoristosban a jelenség némi csíráit, az actióviszonyí-
tás ismeretlen a klasszikus görög nyelvben. A görög actiók nem 
arra valók, hogy két igebeli történés, egy fő- és egy melléktörté
nés közt való logikai vagy éppen idői viszonyt jelöljenek. Az efféle 
viszonyítás olyan egybevető, rendszerező, hogy úgy mondjam syn-
taktikai észjáráson alapszik, melynek úgyszólván semmi nyoma a 
klasszikus görög nyelvhasználatban. A görög actióhasználat 
annyira nem syntaktikus természetű, hogy ha valamely beszélő 
személy, az actióhasználatot szántszándékkal összezavarná, de a 
többi kategóriákat (a genusokat, módokat, időket, számokat és 
személyeket) egyébként helyesen használná: nem igen vétene a 
nyelv logikája ellen, azaz nem beszélne érthetetlenül. Ha pl. 
csupa imperfectumban mondana és írna is minden igét — mint 
némely iskolakönyvünk példaolvasmányaiban mai nap is szokás — 
a kifejezett gondolatok egymáshoz viszonyítása tekintetében ezzel 
nem követne el semmi jelentékenyebb, a megértést megnehezítő 
hibát. Hanem igenis, nagyot vétene a nyelv psychologiája és 
metaphysikája, azaz plaszticzitása, szemléltető és elképzeltető 
természete ellen. A görög actiófajták, mint már több ízben ki
emeltem, nem annyira az értelemhez, mint inkább a képzelethez 
szólnak; nem arra valók, hogy egy másik történéshez képest 
jelezzék az illető történés viszonyát, hanem arra, hogy önállóan 
valamifélének képzeltessék a történést. 

Nyilvánvaló dolog mármost, hogy erre a czélra nem lehet 
minden igetörzsök egyaránt alkalmas minden actiókátegorián ke
resztül, hanem hogy egy-egy actiófaj létrejövetelének lehetősége 
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minden egyes esetben első sorban már magától az igetörzsöknek 
fogalmi tartalmától, s ebben kivált magának az igetörzsöknek 
actiókategoriájától függ. Különösen hézagosnak kell lenni e sze
rint a görög perfectumtő rovatának, mely mint tudjuk, meglé
vőnek képzelt állapotot jelent az állapotot létrehozott történés 
erős kiemelésével. A dolog természetével jár ugyanis, hogy az 
állapot perfectummal való jelzésére már magában véve is álla
potot jelentő igetörzsöknél nincs szükség. De a történésjelző 
igetörzsökök sem mind alkalmasak állapot kifejezésére; az álla
potjelző értelem csak punctuális, vagy legalább terminativ-per-
fectiv törtónésű igetörzsökök perfectumából érezhető ki.81) Sőt 
még ilyen igetörzsökökhöz sem fejlődött ki mindig a perfectumtő, 
egyrészt tán alakbeli okok miatt (a képzés nehézkessége miatt), 
de másrészt, és különösen : a görög észjárásnak konkrét kifeje
zésmódra való törekvése miatt. Magának a görög perfectumnak 
is éppen az egyik jellemző sajátsága, hogy a történést is jelzi 
ott is, a hol más nyelvek csak magát (a történést követő) álla
potot jelzik, s mint fennebb megjegyeztük (1. a 28. pontot), a 
görög is jobban szerette a meglévő állapot jelzésénél az álla
potot előidézett múlt punctuális történés jelzését. Mentől tovább 
haladunk Homerostól a görög irodalomban, annál inkább ta
pasztalhatjuk az aoristi prasteritumnak az achronistikus perfec-
tum rovására való terjeszkedését, térfoglalását; s a görög perfec-
tumoknak előbb hézagosságát, később ritkulását, végül kiveszé-
sét részben éppen ez a kifejezésbeli konkrétségre való törekvés, 
s az aoristos térfoglalása magyarázza meg. 

62. Az eddigi fejtegetések azonban még nem értetik meg 
teljesen a görög perfectum térvesztésének és pusztulásának pro-
cessusát. Van a kérdésnek egy másik oldala is, melynek meg
vizsgálása, bízvást mondhatni, az actió- és időhasználat kutató
jának egyik legfontosabb teendője, mert ennek megértése adja 
meg a nyitját a görög és a latin actióhasználat közt levő nagy 
külömbségnek. 

Ugyanis az aoristos elhatalmasodásával kapcsolatban és 

81) A magyarban is ebből: «utazott, gyűlölte, írogatta* nem érez
hetünk ki meglévő állapotot; ezekből azonban: «elutazott, v. a fővárosba 
utazott, v. messzire utazott — meggyűlölte, megírta*, kiérezhetünk. A ma
gyarban is csak az ilyen punctualizált alakok tekinthetők értelmileg igazi 
períectumoknak. A lat inban hasonlóképen vagyunk azokkal az igékkel, 
melyeknek imperfectuma is állapotjelző. Taceo — tacebam, splendeo — 
splendebam, ardeo — ardebam, sto — s tabam; az egyszerű igék perfectuma 
nem is használatos, de cowticui (impft.-a: contice-sc-o!), fécarsi (exarde-
SC-oí), azaz: a perfectumban igekötő is szükséges, és a hozzá való im-
perfectum nem állapotjelző. 
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kétségkívül ennek hatása alatt mutatkozni kezd végtére a görög 
nyelvben is egy rendkívül fontos és érdekes nyelvtörténeti jelen
ség : az, hogy a hellenismus korának beköszöntével az achronis-
tikus perfectumalakok állapotjelző értelme elhomályosodik; az 
egyre ritkuló, akkor már talán csak az irodalmi nyelvben diva
tos achronistikus perfectumalakokból (fé^poups) a meglévő állapot 
helyett az aoristos indicativusához hasonlóan inkább csak a 
punctualis történés jelzését érzi ki nemcsak az egyre szaporodó 
görögül beszélő barbárság, hanem maga a hellenistikus és római 
kor görögsége, sőt maguk a görög írók, s a legelső görög gram
matikusok is. Már pedig, mihelyt a történés értelme lépett az 
állapoté helyett előtérbe, ez a történés mindenesetre csak múltnak 
volt érthető (1. a 12. pontot), még pedig punctualis actiójú múlt 
történésnek. E szerint a perfectum achronistikus alakja (fé^pacps) 
az aoristos múltjával (s^pa^s) teljesen egyforma jelentésűvé vál
ván, emez az alak végképpen feleslegessé tette és kiszorította a 
kezdettől fogva hézagos, s külömben is egyre ritkuló perfectum-
alakokat, először is az achronistikusakat, de ezekkel együtt a 
prseteritumot (éfrypátpst) is, mert erre, ha már a másik alak is 
multat jelentett, önálló használatban semmi szükség sem volt. 
A klasszikus mintákat követő irodalmi nyelvben persze fennma
radtak azontúl is, messze be a byzánczi korszakba, a hagyo
mányos perfectum alakok, s voltak még igen késői korszakokban 
is írók, kik az alakokat elég helyesen használták.83) De magija-

82) A. (Kr. előtti I I I . századból való) Septuagintában még egyetlen 
egy kétségtelen példát sem talál tam az achronistikus perfectumnak elbe
szélő használatára. Az a példa, melyet SOPHOCLES idéz (byzánczi szótárá
ban, -45. lap) semmit sem bizonyít, mer t oratio obliquában fordul elő. 
I lyen példát tuczatszámra lehet idézni, de nemcsak a Septuagintából, ha
nem, mint tudjuk, a klasszikus nyelvből is . (L. a 20. pontot B. I . alatt, 
továbbá az 50. pontot b) alatt és a 71. jegyzetet.) A perfectum achroni
stikus alakja ugyanis nem az elbeszélő, hanem a szereplő személy szem
pontjából magyarázandó efféle példákban (Septuag. Exod. 32, 1, TISCHEN-
DOKF6, 1880): m\ táwv h Xaó? STI xe^póvixE Miouarjs. (Ezt idézi Sophocles; 
de idézhetett volna még száz példát is, v. ö, pl. Genesis VI I I . 12.: xot 
Eyvw NU>E o~i XEXÓTÍOÍXE xö űowp; Gen. XIV. 14.: áxoúaas őe "Appajj. í.ti $)(_-
aaXtÓTEUTai A t ó t . . . ; Gen. XXX. I . : 'ISoűaa SE cPa-/r(X ott oü TETOXE TW 
Maxtóp.. . ; Gen. XXXVIII . 14.: 'iös f*P ^Tt ^Y a? f 'To v e SIJXÍ&JI stb. stb.) 
Természetesen szintén a szereplő személy szempontjából magyarázandók 
helyzetkonstatálóknak (nem történést-elbeszélőknek) a z e g y e n e s i d é 
z e t e k b e n előforduló efféle alakok: Gen. XXI . 17.: p j csopoű" e n a x rj * o t 
-fap ó £eb; TÍjs ^covrjs TOU JtaiSíou; Gen. XXVII . 2 . : 'ISou y e ^ r l p a x a ; Exod. 
XÍX. 4.: AuToxt EiopáxarE ?oa TCETCoírjxa xot? AtyunTÍon. A Septuagintában 
tehát a perfectum-alakok használata n e m m u t a t j a az akkori x-jivrí-ben 
kétségtelenül már szintén meglévő zavart . Nem talál tam múl t történésjelző 
achronistikus perfectumot POLYBIUS (meghalt 120 körül Kr. e.) és CASSIUS 
D I O (meghalt 235 körül Kr. u.) szövegében sem, sőt ellenkezőleg, konsta
tálnom kell, hogy elbeszélésben csak oratio obliquában fordul náluk is 
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rázni már nem tudták őket, nemcsak az írók, hanem a gram
matikusok sem. A legelső grammatikusok egyrészt már az aoris
tos és a perfectum keveredésének korában éltek, másrészt nem 
szabadulhattak Aristoteles időelméletének hatásától: nem csoda, 

elő az achron. perf. alak, azonkívül pedig csak a szereplő személyek be
szédeiben található, mint meglévő állapotokat konstatáló alak. Ha tehát 
szövegkritikailag csakugyan igazolható ez a mondat, melyet CHADZIDHAKIS 
(Einl. 204. 1.) Cassius Dióból idéz (I. 203, 24.): XEXEUXS xávxwv eöSaijxove'o-
xaxos, 7tXr;v őoa XE X ú TXTJ xa i Txspl T5V TtaíScov, akkor a XEXÚJXTJXOU alakot sem 
szabad aoristos értelműnek felfogni (annyival kevósbbé, mer t XEXEUXÓC achro
nistikus alakkal kapcsolatban fordul elő), hanem ez esetben első és tudtom
mal egyetlen példa a klasszikus és klasszikus-utánzó görög irodalomban, 
melyben az achron. perfectum alak m a g y a r m ó d r a mint az ú. n. prse-
sens historicum (XEXEUXS) párja szerepel, úgy, hogy a xeXsuxa történéskon
statáló, a XsXüKTjXa'. állapotkonstatáló á t k é p z e l é s e s alak, vagyis a régi 
rósz terminussal szólva: a XeXű̂ rjxat is «prsesens historicum*. V. ö. a 48. 
pont végét, ós a 47. pontot . A perfectum p r a e t e r i t u m á n a k Polybios 
és Cassius Dio-féle használatára azonban még visszatérek. — Az achro-
nistikus perfectumok elbeszélésben való, aoristi praeteritumszerű hasz
nála tára a legrégibb, előttem eddig ismeretes i r o d a l m i példák az 
újszövetségből valók. MÁTÉ Ev. 13, 46 . : áTxeXSwv nér.pctxEv (== ETicóArjoe) 
feftvT'a S»a ET̂ EV xai ^yópaaEv auxóv. (Itt az aoristoshoz képest látszólag 
éppenséggel előzményes multat jelöl a perfectum; talán efféle példák 
zavarták meg AMMONIOSÍ.) PÁL, Zsid. 11, 17.: r.la-Ei r.p oaeVIQvoy EV 
1A(3oaa[x xbv 'Iaaax. Ezt a két példát idézi SOPHOCLES (1. f.) byzánczi 
szótárában. Magam is átnéztem Máté egész evangeliumát,s az Apoka-
lypsist (mind a kettőt a Tischendorf-féle szöveget átvevő GrEBHARDT-féle 
kiadásban, Leipzig, 1881), ez utóbbit azért, mert újabb időben tudvalévőleg 
nem János apostolnak, hanem egy később (a I I . században) élt másik János
nak tulajdonítják (1. a CHRiST-féle irodalomtörténetet,3 881. 1.). Mátéban 
kétségtelen példát (azaz nem oratio obliquában vagy párbeszédben elő
fordulót) csak egyetlen egyet találtam, a ye'yovs perfectumot EyévEXQ v a g y 
Iyeyóv3t értelmében, de ezt is csak ezen a helyen (XXI. 4.) : xouxo ös yéyovev 
'lux 7rXrjpwSrj xb fcsív Bó. xoü Tzposprjxou; a másik helyen (I. 22.) ugyanez a 
kitétel idézett beszédben (az Úr angyalának beszédében) fordul elő, s így 
meglévő állapotot is je lenthet : xoüxo Ss cíAov yÉyovev í'va rXTjotoSíj xb T̂JSEV ÚKO 
xou xupbu. Máténál tehát a zavar még éppenséggel nem feltűnő, annyival 
kevésbbé, mer t a perfectum múlt indicativusát is használja, a mit pedig 
nem tenne, ha az achronistikus indicativusi is múltnak érezné (1. VII . 24 . : 
XÊ EJXEXÍWXO = volt építve, XI I . 46. Etox7jmoav, — ez utóbbi hely igen érdekes, 
mert a nyomban utána következő p á r b e s z é d b e n m á r achronistikus az 
indicat ivus: 'áoS íj [A^XÍJO XOÍ en áőeXspcA auxoű eí OXÍJXE laa v s£(i> T̂JXOÜVTS; auxw 
XaXíjoat EITCEV M x'.? aüxor looü r) JJ.. xal ot a. aou E'C;W l o x ^ x a a t v £. coi XaX.— 
XTTI. 2. xal ra- b ttyXoc, Ilii xőv atyíaXov EIOX^XEI — XXVII. 15. eJcá&si, 18. ffiti). 
Mindenesetre jellemző azonban, hogy mind a prseteritum, mind az achro
nistikus alak aránylag már igen ritkán fordul elő Máténál. Az Apokalypsis-
ban a következő perfectumokat ta lál tam aoristos-multjának értelmében: 
V. 7. EVXT]CEV == eXa^ív, v. ö. VII . 5. i s ; VII . 14. Et'pr(xa = ETTCOV, V. Ö. XIX. 3., 
a hol a többesszámban már a személyjel is az aor. analógiájára módo
sult : Eipr,xav. — A többi példa, hol a perfectum az aoristos múltjával 
váltakozva fordul elő, az Apokalypsisban sem kétségtelen. De XIV. 8. 
i r. E á E v BajSiiXióv r\ [XEyáXrj, r\ . . . k tiC'd? t X 8 v r.ávxa xa e'̂ vv) kitételben a 
perfectum nem jelölheti az alany állapotát, tehát itt aoristos helyett áll a 
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hogy előbb a perfectum achronistikus indicativusát, aztán az 
összes perfectum alakokat, az időkategoriák alapján állva, múlt 
időalakoknak tekintették, s a legkalandosabb specifica differen-
tiákat állapítottak meg bennök a «többi» multaktól való elhatá
rolás czéljából (L. pl. a 2. jegyzetben AMMONIOS magyarázatát 
Té&v/jxa alakra vonatkozólag). 

63. A kérdés történetéről azonban lesz még alkalmam rész
letesebben is szólani. Most csak azt kívánom erősen kiemelni, 
hogy a változást mégsem szabad hirtelenül, egyszerre beállónak 
gondolni. Saltus non datur in natura. Ennek bizonyítéka, hogy 
az állapotjelzésnek egyszerű alakkal való kifejezése a klasszikus 
görögségnek sem volt mindig elegendő, s hogy azok az összetett 
alakok, melyek az egyszerű perfectumok kiveszése után, mint 
állapotjelzők, a kiveszett egyszerű alakok helyébe léptek, már 
a klasszikus irodalomban is síírűn mutatkoznak. 

Először is — köztudomás szerint — sohasem is volt egy
szerű alakja a görög nyelvnek a passivum perfectum conjuncti-
vusának és optativusának {^s^pa\x\Lévoc, w, SÍYJV) kifejezésére. Pl. 
Horn. II. 260: |r/]§' sti T7)Xe|j.ctyoio irar/jp XSXXY] [ASV O C, SIYJV. 
De a meglévő egyszerű alakok helyett is elég sűrűn használnak 
összetett alakot a klasszikus görög írók is, a hol az állapotjelzést 
különös nyomatékkal akarják kifejezni. Még pedig először: a 
perfectum participiumával összetett segédigét, pl. Horn. 1, 58 ; 
oóő' sv&a 7recpuY[j. év OQ TJ S V ás&Xcov, és nemcsak épen s?|u 
alakjait, hanem 7téXo[xai fqvo^at és ÓTtápyw alakjait is, és nem
csak passivum vagy medialis, hanem activum participiummal is, 
pl. Xen. An. IV. 7.2. owz\'q\v>dózsc, yjaav aótóos, és nemcsak intrans-
itiv activummal, hanem áthatóval is, pl. Herod. I. 45. : Xŝ oov . . . 
he,.. TÖV xaÖTjpavta aTioXwXsxcDi; saj, u. o. 44.: ^apropó JJISVO<; tá . . . 
TrsTiovftw; siTf]; Lys. I. 45. : OD§S 1'jüpaxGx; TJV (!) TÖV avftpwTuov ;.Xen. 
Anab. I. 2. 21. őu XSXO'.TUÜX; SÍYJ Soévvsat? ta axpa; sőt már Horn. 
V. 873.: aísí tot píftata •Osol TSTXYJÓTS? st^év, stb. stb. Találjuk 

perfectum. Ezen a helyen pedig (XII. 3—4.): x*l looC Spáxwv . . . xai í) püpx 
aCitou a ú p s i (prses. histor.) tb rpírov twv áotlpcov TOS oipavou xáí s($a). sv au-
Toü; £i; Tr;v "Pi7- X3" ° Soáxtov IOTTJXEV EVOJTCIOV TOÜ yuvxixóc,'t'va . •: . TO TEXVOV 
ajt^t x«Tacpáy7): a i'oTr,xev perfectum éppen úgy parallel lehet a oócs-. praes. 
his tor icummal is, mint .a Dio Cassius-féle példában, annyival inkább, mert 
elbeszélésben az Apokalypsis is a múlt alakot használja ehhez az igéhez, 
1. VII . 11. eiarufjXctoxv. Azonban az Apokalypsisre nézve mégis jellemző, 
hogy a perfectum múltjára nincs is benne több példa, mint egyedül az 
az egy i'.<rrfiW.aav alak. Egészben véve mégis a perfectum achron. alakjá
nak használata még az Apokalypsisban is eléggé klasszikus. A teljes 
zavar csak később, a byzánczi íróknál mutatkozik, kivált pl. THEOPHANES-
nál (példákat 1. CHADZIDHAKIS, Einleitung, 204. és kk. 1.), de másoknál is, 
pl. CONSTANTINUS Porphyrogenitusnál (de adm. imp. bonni kiadás 170, 7.): 
-ó /a-fávo? exctvo; ÖE'ŐWXEV ( = EOMZEV) ávSptirco'j;,OCJTOÜ [AET auToi, stb. stb. 
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azonban már a klasszikus íróknál, kivált a tragikus költőknél 
elég gyakran az aoristos paríicipiumával alkotott alakot is. Ne
vezetesen etjJLt igével: Aesch. Suppl. 445: TÍV' auőirjv TTJVÖS firjpo-
ftsio' Sffg; ^oph. Oed. E. 9 0 : oote yáp i)-paau<; ooi' oöv ^poőeíaa? 
eífii . . . ; u. o. 970.: OÜTW 8' av ftavoov SÍTJ ' | S|AOÖ; Ant. 1067. 
avttSou? leng, stb. stb. 1. még példákat és az aoristos és perfec-
tum értelme közt való külömbség fejtegetését a 33. pontban és 
a 40. jegyzetben. De nemcsak sljxí és synonymái szerepelnek 
segédigéül, hanem a később annyira elterjedt iyjA ige is, azon
ban a latíntól eltérőleg a klasszikus nyelvben ez is inkább in-
transitiv értelemben, azaz úgy, hogy az állapot nem a hozzá
tartozó tárgynak, hanem a hozzátartozó alanynak állapota. Eze
ket az állapotjelzéseket kivált Sopbokles kedveli (1. a BBUHN-Í. 
index 111. pontját a 62. lapon) pl. Oed. E. 577. áSeXcprjv TTJV 
sjATjv YTjt̂ ac s^st<; ( = «elvett állapotban*) vagy); Ant. 22. TO> xaatYVTjToo 
Kpéwv TÖV {xév 7cp0Ttaac, töv 8' áttjjiáaas lyei, 1272. zyta jiaitóv 
SsíXato? stb. stb. Ezekben a példákban is (Herod. VI. 12): avőpl 
<J>cúxaéí aXaCóvt. mtpéfavtis r^éa? autoó? s')(0[xsv vagy Xen. Ánab. 
I. 3. 14: wv TtoXkoüQ xaí 7roXXá ^pirjjjiaTa Ŝ O[ASV áv7]p7raxÓT£<;, és 
IV, 7, 11 : sv ot? xá ijritTjőeta Tiávxa. st/ov ávaxsxo^iopivot (médium 
és nominativus!). az accusativusok a participiumtól függhetnek, 
az Î OJJISV ige pedig intransitive ( = vagyunk, SOJIÍV) érthető. — 
Mindezen körülírások mutatják, hogy az állapot erős jelzésére sok
szor már a klasszikus görögség is keveselte az egyszerű perfectum 
alakokat; de az az összetétel, mely a köznyelvben a kiveszett 
egyszerű activum alakok helyébe lépett (és viszont pusztulásukat 
is elősegítette) nem csupán az eddig ismertetett alanyi összeté
telekre vihető vissza, hanem a szenvedő perfectum vagy aoris
tos participiumának accusativusából (mint tárgykieyészító'ből) és 
I^ÍO átható alakjaiból alakult a görögben is csakúgy mint a la
tinban, olaszban, fmncziában, németben, angolban (az ezekben 
a nyelvekben is meglévő io sono, je suis, ich bin, I am segéd-
igével alkotott alanyi összetételek mellett). Mennyire mennek 
vissza ezek a transitiv syoi val alkotott tárgyi összetételű alakok 
a klasszikus görögségben, arra nézve még hiányzanak a tüzete
sebb tanulmányok. KÜHNEE szerint (Ausf. Gramm.2) 482. §. 11.) 
a tárgyi kapcsolat egyenesen alapja az alanyinak (l/co u XaPwv — 
IXafSóv vi xai XTjcpftsv &yia) s emennél régibbnek tekintendő; de 
KÜHNER okoskodása már csak azért is gyanús, mert úgy látszik, 
arra nem is gondol, hogy az I^w ige az i'̂ to ti Xa(3a>v kitételben 
intransitive is érthető. BitUGMANNon is megesett az a hiba, hogy 
(Grundriss. II . 1266) a xpó<|>a<; s')(to kitételben transitivnak tartja 
az s)(o> igét, és a latin abditum habeo-v&l veti össze. Mivel az 
ó-görög perfectum is az alanyon jelzi az állapotot, én egyáltalá
ban kételkedem az accusativusos kitételek régiségében. CHADZI-
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DHAKIS (Einleitung, 205. 1.) csak a későbbi xoiv^-ből idéz kétség
telen transitiv s^co-s példákat ott, a hol az újgörög összetett
per fectum alakok történetét pedzi. Ilyenek Diodor. II. 32 év 
OAQ (§i<pirépai<;) oi Ilépaat iá? jraXatá? jrpá£si<; . . . s í p v aov-
x s t a 7 |x é v a ?, II. 63. . . TOÍX; páőtxa? s ^ s t 7reptxs)(D[j.évoo<;; 
Plutarch. Fam. XX. 4 . : TYJV olxíav e í / e oovT£tp7j[JiévY]v; 
Camill. 38, 3. xác, uúXac, s t p v av£(p7[Jiév a ? Trinch. 13.(984) 
I^w áYopao[jiévov kitételét már egyenesen összeveti CHADZIDHAKIS 
az újgörög íyiú áYopaafiivo(v), TCOÜXTJ|JÍVO(V) alakokkal, az £i[u val 
alkotott passiv participiumokat pedig az újgörög sípxi Ypa^évo?, 
a^oxajx(o[iévo? stb. alakokkal. De CHADZIDHAKIS amazok közé zavarja 
az intransitiv s^oo-s alakokat is, és helytelenül értelmezi az összes 
alakokat, mert az állapotjelző értelem elhomályosodásával magya
rázza a létrejövetelüket és fejlődésüket, holott pedig ellenkező
leg, éppen az állapotjelzés szüksége hozta őket létre, s az segí
tette őket kizárólagos uralomra az egyszerű perfectum alakok 
kiveszése után. Az achronistikus összetett alakokat az újgörög 
nyelv is csak állapotjelzésre használja, sohasem elbeszélésben. 
Az aoristos ugyanis megóvta mai napig is attól, a mit a ro
mán nyelvekben és a német nyelvben tapasztalunk, hogy t. i. 
az összetett per fectum-alakok állapotjelző értelme idővel szintén 
elhomályosul.83) Az alól az általános nyelvtörténeti változás alól 

83) I. A. s z e n v e d ő összetett perfectum-alakok értelem tekintetében 
az újgörögben megegyeznek a magyar állapotjelzős alakokkal. Valamint az 
újgörögben eTvat X-j[jivo(v) perf., éppen úgy a magyarban a «fel van oldva, el 
van adva» alakok sohasem lehetnek történésjelzők, tehát múl t ra vonatkozók. 
A latinban, mint tudjuk, sohasem is volt másféle szenvedő perfectum, mint 
összetett: captits sum, eram, ero, sim, essem, captus vagy captum esse, de erről 
tudnivaló, hogy, noha alkotása szerint nyilvánvaló állapotjelző, mégis in
kább történésjelző értelemben találjuk már a latin irodalom kezdetén is, 
úgy, hogy a captus sum alak (szenvedő) múlt pil lanatnyi történést fejez 
ki ( = láXwv, fjpáSrjv), a captus eram előzményes múlt pi l lanatnyi történést. •— 
A francziában ez a történésjelző értelem tovább fejlődött, annyira, hogy a 
körülír t szenvedő je suis aimé alak nemcsak nem állapotjelző értelmű, ha
nem nem is perfectum értelmű, s éppen annyit jelent, mint a kiveszett 
latin amor alak ( = szerettetem); a neki megfelelő perfectum alak e szerint 
még összetettebb: fai été aimé. — A németben a fem-nel alkotott alakok 
mellett a icerden-nel alkotottak valók a történésjelzés erősbítésére; maguk 
a bin-e& alakok állapotjelzők, mint az újgörögben vagy a magyarban (ich 
bin geliebt, ellenben: ich werde geliebt, és ehhez perfectum: ich bin geliebt 
worderi). I I . A n e m s z e n v e d ő értelmű összetett perfectum alakok az 
újgörög köznyelvben a transit iv r/w-ból és a (szenvedő) part icipium accu-
sativus formájából állanak, E/W AU!ÍÍVO(V), mely formatio a latinban szintén 
mindig megvolt (1. a 64. pontot) s később a román nyelvekben uralkodóvá 
vált, a magyar nyelvben azonban ismeretlen. De míg az újgörög nyelv
ben az aoristos megóvta az achronistikus alakokat attól, hogy történés
jelzőkké váljanak, a román nyelvekben és a német köznyelvekben már 
nemcsak megindult, hanem hatalmasan jelentkezik az az általános nyelv-
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azonban, hogy a perfectum egyszerű alakjai elvesztik állapotjelző 
értelmüket, s nevezetesen, hogy az achronistikus állapotjelző alak 
múlt punetuális történésű elbeszélő értelművé és használatúvá 
(aoristi praeteritum értelművé, perfectnm historicummá, narra-
tif-vá, passé dófini-vé84) válik, a klasszikus görög nyelv sem von-

történeti jelenség, hogy maguk az achronistikus összetett alakok is elvesz
tik állapotjelző értelmüket, melynek pedig létrejöttüket köszönik. A német 
nyelvből budapesti embernek példa sem szükséges a tény bizonyítására. 
Mindenki tudja, hogy a budapest-környéki németség az ich sah, ich las 
elbeszélő alakokat alig használja, hanem az ich habé gesehen, ich habé ge-
lesen alakokat mondja múl t aoristos értelemben. De nemcsak a tárgyas 
összetételű alakokat használja így kivált a délnémet (oberdeutsch) köz
nyelv, hanem intransitiv igék alanyi összetételű bin-es alakjait is, azaz e 
helyett ich ging, ich erschrack, ezeket: ich bin ( hinjgegangen, ich bin er-
schrocken, elbeszélő múlt értelemben. — A franczia nyelvben az iskolai 
traditió hatása nem engedi ez alakhasználat elhatalmasodását ; de bizo
nyos, hogy köznapi használatban az összetett (eredetileg állapotjelző) ala
kok: fai vu vagy vue, j-ai lu vagy lm, je svis venu vagy venne, je me suis 
tromfé vagy tromfée ott is erősen szorongatják már az ú. n. narratif vagy 
passé défini alakokat, a lat in perfectum historicum származékait, melyek 
az irodalmi nyelvben szilárdul megmaradtak régi functiójukban. Az olasz 
köznyelvben sokkal erősebben mutatkozik a jelentésváltozás, mint a ha
gyományhoz jobban ragaszkodó francziában; 1. VISING J.-nál (Die realen 
Tempóra der Vergangenheit im Französischen und den übr. romanischen 
Sprachen, Heilbronn 1888, 212. és kk. 1.), pl. GOLDONI «Un curioso acci-
denteo ez. színművéből a következő helyet (II . 6.): Si ricorderá eh' io gli 
ho prestat i diecimila fiorini quando é entrato nelle finanze ( = mikor be-
lépett, als er eintrat, elbeszélő múlt!) . Vagy az «I1 Ventaglio»-ból (III . 1.): 
Ma quando siamo entrati (történés), non era ammalata (állapot); e appena 
mi ha veduto (történés) si é ritirata (történés) nella sua camera, stb. stb. — 
Egyszóval: a másodlagos (regressiv) állapotjelző összetett alakok ismét tör
ténésjelző (aoristi praeteritum) értelmüekké válnak, s az állapotjelzés kifeje
zésére újabb, harmadlagos formatiók létrejövetelét teszik lassankint ezek
ben a nyelvekben szükségesekké. Lassan talán alakilag is egyesülnek majd, 
s helyükbe újabb összetételek lépnek (1. MEYER-LÜBKE, E . S. 117. 1.). •— 
GABELENTZ (Die Sprachwissenschaft, stb. 1891. 250. és kk. 1.) efféle nyelv -
tényekből kiindulva állította fel a «végtelen csavarmozgás* (der Spiral-
lauf) elméletét a nyelvtörténetben, v. ö. WuNDT-ot is, Völkerpsych. I . %. 
177. 1. 

8i) Az összes többi árja, kelta, germán nyelvekben (1. BRUGMANN^ 
Kuize vgl. Gramm. 565.) olyan régi időkbe megy vissza a perfectum in-
dicativusának aoristikus (historicum, elbeszélő) használata, hogy a görög 
nyelv nélkül egyáltalában alig is lehetne fogalmunk a jelenség történeti 
fejlődéséről. Nevezetesen a s a n s k r i t b a n (1. Delbrück, Syntax, I I . 26y.) 
már igen közönséges ilyen értelemben a vedákban is, és még inkább a 
prózában. — A l a t i n ú. n. perfeetum-alakok értelméről később részlete
sebben is szólanom kell. De ar ra már most czélszerűnek ta r tom figyel
meztetni az olvasót, hogy a r o m á n n y e l v e k ú. n. passé défini alakjai, 
pl. olasz io ebbi, io dissi, franczia feus, je dis stb. nem egyebek a régi latin 
ú. n. perfectum-alakoknál (habui, dixi), melyekben azonban az állapot
jelző értelemnek már halvány nyomai sincsenek meg, hanem m ú l t t ö r 
t é n é s t , még pedig sokszor igen érezhető p u n c t u á l i s mult-történést, s-
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hattá ki magát. Ez a legeslegfőbb oka, hogy a participiumot 
kivéve a többi egyszerű perfectumalakok, mint feleslegesek, ki
vesztek a XOIVY] StáXsxTOS-ból. A participium azonban a kiveszett 

nevezetesen ingressiv (ú. n. beálló) vagy terminativ actiófajtát" jelentenek. 
(Olasz: tacque = elhallgatott = conticuit; l'amö = megszeret te ; sedette = 
leült, si giacque =. lefeküdt. Franczia : feus = megkaptam, je stis = meg
tud tam, je connus = megismertem, stb. stb., 1. MEYER-LÜBKE Rom. Syntax, 
132. 1.) — A g e r m á n nyelvekben még feltűnőbb ez a jelenség. Ugyanis, 
míg a román nyelvekben megmaradt a latin imperfecti praeteritum alak 
is, s mai napig is ú. n. descriptif v. imparfait terminussal jelölik ' (io aveva, 
favais .= habebam; io diceva, je disais = dicebam), addig a germánban 
ezek az igazi prseteritum-alakok teljesen kivesztek, úgy, hogy a g e r m á n 
n y e l v e k n e k e g y á l t a l á b a n n i n c s i s m á s e s z k ö z ü k a m u l t s á g 
j e l ö l é s é r e , m i n t a z á l l a p o t j e l z ő é r t e l m ü k e t e l v e s z t e t t , 
m u l t - t ö r t é n é s j e l z ő é r t e l m ű v é v á l t r é g i i n d o g e r m á n p e r -
f e c t u m o k . Mert hogy a most ú. n. « P r á t e r i t a » közül az erős alakok, 
mind az ablaut-osak, mind a reduplikáltak, nem egyebek régi perfectu-
moknál, ahhoz semmi kétség sem férhet, — csak az ú. n. gyönge alakok 
(sagte, lobte) magyarázatában van még nézeteltérés, 1. STREITBERG Urger-
manische Grammatik (Heidelberg 1896) 323. és kk. lapjait. A mostani 
német összetett ú. n. perfectum alakok képzéséről (gesehen, gekommen, be-
fohlen, erkoren stb.) tudni való, hogy ezek voltaképen nem is perfectumok, 
hanem csak praepositióval (rendesen *ga-, ge-vel) períektiv értelművé mó
dosított törzsökök, melyekben a praepositio ugyanazt a funktiót teljesíti, 
a melyet a görögben az a o r i s t o s k é p z é s (nem a perfectum !) [L. STREIT
BERG, i. m. 278. és kk. 1. Ez a német ú. n. perfectum ich habé gégében 
tehát értelmileg nem a görög őéőwxa alaknak felel meg, de még az E^W 
(Se)oo[X£vov vagy s/w (intransitive!) Ssotoxtói, alaknak sem, hanem ennek: 
s*fja v. etjj-í 8oú? (ezen összetételek klasszikus használatáról 1. fenn a szö
vegben a 63. pontoti vagy még inkább ezeknek az újgörög irodalmi nyelv
ben szokásos perfectumoknak: ífjo Swast. Az újgörög nyelvben is van 
ugyanis a perfectum participiumával összetett perfectum alakon kívül egy 
másik összetett alak, mely az s^w segédigéből és az a o r i s t o s igenevé
ből (állítólag infinitivusából) á l l : E'X.W XÚOEI, tyu XuS5j. Érdekes egyezés ez 
a némettel . S még érdekesebb, hogy ezek az aoristikus összetételek az 
újgörög nyelvben is közel járnak néha a múlt történésjelző értelemhez. 
L. pl. A. Martzokis 01 pixpoi [AaSrjTaí [AOU ez. elbeszélésében (Szóxou T,[AEOO-
Xífyov, 1891. 224. 1.) a következő helyet : 1fye{ftj$TJ~v PJTCWC fj rcpÓTaaís \>.o\> 
vrcíjpíJEv ájEepíaxs7tTos, xa3óxi a>cpeiXov va Ev5u[xrĵ w, Ltt T^V rcpoTspaíav sl̂ opiev sop-
Trjv, i'j CÚ SE ;ca paír j pr̂  as I ŐTI óaáxic; Tiporjáw . . . lopni, • • • óXíyot eiffiv p'. 
[ ia^taí . I t t az ejjw rtapatrjp^asi alak jelentése közel áll a Ttapex^pTjaa aoristosé-
hoz (=^ megfigyeltem, észrevettem): de a megfigyelés kétségkívül itt i s 
olyan tényre vonatkozik, mely általános érvényességű, tehát achronistikus.] 
A perfectum-értelmet nem maga a praefixum, hanem a part ic ipium nomi
nális természete adja meg a német összetett alakoknak. Hogy most m á r 
ezeket az összetett állapotjelző alakokat is történésjelző értelemben kezdik 
használni, arról fennebb szóltunk. — A m a g y a r perfectum magyarázatá
ban czélszerű lesz majd nem tévesztenünk el szemünk elől az igekötővel 
perfektivált német igenevek analógiáját; erről később, a maga helyén. 
Most csak arra a tényre gondoljunk ismételve is, hogy a magyar «utazott» 
alakból senki sem ért ki mai napság állapotot, hanem csak a períektiv 
törzsökű «elutazott* alakból, sőt hogy most már ez utóbbi alakot is inkább 
csak (múlt) történésjelzőnek használják. 
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alakok helyébe lépő összetett állapotjelző alakokban nemcsak 
tovább élt, hanem kevés kivétellel úgyszólván minden igetó'höz 
kifejlődött a közép és újgörög népnyelvben.85) 

GYOMLAY GYULA, 

85) L. CHADZIDHAKIS, Einleitung, 206. 1. Mi lehet ennek a jelenség
nek az oka, azt eddig tudtommal senki sem kutat ta . A jelenség formális 
lehetőségét megmagyarázza az összetett alakok alkotásának könnyűsége 
(szemben a régi görög egyszerű alakok nehézkességével). De mi szükség 
volt rá juk? Az alakok megbízható statisztikájával kellene rendelkeznem, 
hogy erre a kérdésre határozott feleletet adhassak. Később tán sorát ejt
hetem ennek a vizsgálódásnak. Addig csak hozzávetésképpen mondom el 
a véleményemet. Először is a népnyelvben, úgy látszik, csak a perfectumos 
E)(Ü) XujjLévo(v) és efya XUJJLÉVO(V), illetőleg sTuat XU;JÍVO? és '̂jjiouva XUJAÉVO? alakok 
használatosak; az aoristos-os s^w XÚOEI ós eT/ov Xúast, illetőleg tyo XuSr] és 
sí/ov Xu3?j alakok az irodalmi nyelv alakjai. Másodszor az achronistikus 
Ijrta Xujjiávo(v) ós e?[j.ai XUJJLÉVOÍ, továbbá iyw Xúast és E/U> Xû rj alakok mind a 
népnyelvben, mind az irodalmi nyelvben igen ritkák, s az irodalmi nyelv
ben való használatuk (1. fennebb a 84. jegyzetben E/W 7capaT7jp7Jast alakot) 
úgy hiszem, a franczia konstatáló functio (j'ai observó) utánzásának tulaj
donítandó. A gyakrabban előforduló prseteritumok — etya Xup.svo(v), 7j'[/.ouva 
XU[JÍVOS, és eí/ov XÚOEI, efyov Xû íj alakok pedig, kivált az utóbbiak, nem min
dig múl t állapotot, hanem gyakran e l ő z m é n y e s m ú l t t ö r t é n é s t fe
jeznek ki. Az irodalmi alakoknál ez a functio formailag is érthető, mert 
hiszen XÚSEI és Xû íj voltaképpen aoristos alakok, tehát történésjelzők; de 
érthető azért is, mer t nézetem szerint ezt az alakhasználatot az újgörög 
prózában valószínűleg szintén a franczia nyelvhatás is elősegíti. Er re 
mutat , hogy míg némely írónál alig fordul elő a perfectum praeterituma, 
addig másoknál, kivált franczia műveltségűeknél, éppen olyan gyakori, 
mint a francziában. Különösen szereti pl. Gregorios XENOPULOS, jónevű 
újgörög író és journalista. Csupán egy rövid elbeszélésében (fO Xtor.oZúxrfi, 
1. a Drosinis és Kasdonis-f. Néa cEXXoí? 1894. évi I. évfolyamának 287— 
296. lapján) egy egész csomó ilyen alakot találtam, s ezek közül némelyek 
ugyan erősen állapotjelzők, pl. ezek: IVIETOE ttva? rjfjipac s?x £ x a T a o x p tóasi 
juAíjpes TO o/áoióv TQU, E Í ^ E V güpst 6Xou? TOÜ; TITXÜU; . . . xai <TI](J.EIÚOE t . . . 
xaí 7ioXXoü; av.yjMí, oí ÖJKÍÍOI 3a tw lypeiaí^ovto; de nagyobb részük francziás, 
előzményességjelző, pl. mindjárt az elbeszélés elején ezek: CH 7tpoxr;puij'.s 
TOŰ IIOITJTIXOÜ Aiay<jűviffjj.ou évépxXsv E?S a'jXXoYta[Aou; (gondolkodóba ejtette) TOV 
üofvov J^XaSav , » . E í v ev ÉxöwaEt (il avait publié) xa\ OUTOÍ TS; OUXXOY«? TOU, 
síy.sv bKctyyzíXzi (il avait déclamé v. récité) ito^uata . . . il%* f'v£t ^°" 
yo; (on Tavait mentionné) stpi auxotí ek TOV TÜ7COV, £ ' X . E V axoúaEi (il avait 
entendu) srcaívou? xai auY/ap/jTrjpia. Az újgörög nyelvben tehát a perfectum 
múlt alakjai, úgy látszik, részben a viszonyított használatnak is köszön
hetik elterjedésüket. Ez annyival inkább hihető, mer t a klasszikus kor 
végén (a hellenisztikus meg a római és byzánczi korszakban) is konsta
tálható már a görögben az egyszerű ú. n. plusquamperfectum-alakoknak 
is előzményes történést jelző, tehát viszonyított használata, mint gondo
lom, nemcsak a természetes értelemmódosulás következtében, hanem talán 
a latin próza hatása alatt is. Erre később még visszatérek. 




