Az úgynevezett igeidők elméletéhez.
(Nyolczadik közlemény.)

A perfectumtő időjeltelen indicativusának viszonyított
használata.
84. A perfectumtő időjeltelen alakjának önálló használatát
a hasonlatokban előforduló s az átkópzeléses használatú alakoké
kivételével fennebb, a 64. és 65. pontokban vizsgáltuk. Most,
mikor ugyanezen alakok viszonyított (előzményes) használatát
teszszük vizsgálódásunk tárgyává, -nagyon bizonytalan talajra
lépünk. Azoknak a kutatóknak egy része, a kik egyáltalában
foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hajlandó volt az összes mellék
mondatbeli alakokat önálló használatiaknak felfogni, más részük
pedig valamennyit, mindig viszonyítottnak. Kérdés, van-é krité
rium, mely a viszonyítottság kérdésében döntőnek elfogadható ?
Mielőtt azonban ezt a kritériumot kutatnók, jusson eszünkbe
először a másik általános kritérium, mely minden perfectumalak
önálló vagy viszonyított voltára nézve dönt: t. i., hogy viszo
nyított (előzményes) használatú csak történésjelző értelmű per
fectumtő lehet. A keresendő újabb kritérium tehát nem az összes
perfectumalakokra vonatkozik, hanem csak olyanokra, mélyek
történésjelzőknek értendők, s ezért összes következő példáink
csak akkor lehetnek viszonyítottak, ha a perfectumokat történésjelzőknek érezzük bennök. Fennebbi vizsgálódásainkban már
többször megállapítottuk, hogy önálló használatban ilyen törté
nésjelző perfectumok, pl. amavit, dixit, múlt punctualis történést
jelentenek. Mostani kérdésünk pedig ez: elnfordulnak-é ezek az
alakok nem önálló (nem punctualis múlt) értelemben, hanem
előzményes értelemben is ? S ha igen, hogyan ismerünk rá az
alakok ilyen használatára?
Hogy főmondatban a perf. indicativi mindig csak önálló
használatú lehet, arra nézve a legújabb időkig semmiféle gram
matikusnak nem volt kétsége. Azért most csak a mellékmondatos
használatot vizsgáljuk, azaz olyan alakokat, melyeket a syntaktikai kapcsolat mellóktörtónéseknek jelez.
- .
Nyelvtudományi Közlemények, XL.
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De még mellékmondatokban is semmi kétség sem lehet az
alak használatának önálló természetére nézve, ha múlt főtörténéshez tartozó mellékmondatban áll; mert ilyenkor, ha a viszo
nyítás is ki volna fejezve, tudvalévőleg plusquamperfectumnak
kellene állania. Mindenféle mellékmondat felsorolása itt szükség
telen. Legyen elég ez a néhány példa: Plaut. Trin. 137. lile
qui mandavit, exturbasti ex'aedibus? Stich 579. quom hic non
adfui, deliberavi; Cic. B r u t 32. Exstitit... Isocrates. cuius domus
cunctae Graecise quasi ludus quidam patuit; magnus orator,
quamquam forensi luce caruit intraque parietes aluit eam gló
riám, quam nemo . . . est postea consecutus stb. Hasonlóképpen
önálló a perfectum postquam, ubi, ut kötőszókkal kezdődő olyan
időhatározó mondatokban is, melyek múlt főtörténéshez tartoz
nak, pl. Plaut. Trin. 108. postquam eius rem confregit
filius...
mihi commendavit virginem natam suam. Ezekben a mondatok
ban ugyanis a latin próza sem szokta az igealakkal is kifejezni
az előzményességet (ez a latin nyelvsajátság később, a maga
helyén még szóba kerül).
Ezeknél a múlt főtörténésekhez kapcsolódó alakoknál tehát
nem lehet kétség; nem lehet továbbá a futurumalakokhoz kap
csolódóknál és a futurum vonatkozású subiunctivus vagy imperativusalakokhoz tartozóknál sem. Ezeknél ugyanis, ha viszo
nyított volna a használat, a perfectum nem jelenthetne tényle
ges, múlt történést, a mit pedig jelent, vagy pedig a futurum
perfectumának kellene állania. Önálló perfectumok tehát ezek
is: Liv. III. 31. bellum parate, quoniam pacem páti non potuistis, vagy már Plautusnál, Bacch. III, 3. 41. ne attingas puerum istac causa. quando fecit strenue. Futurumos példák: Liv.
XXII. 60, 14. Si tanta clades vilem vitám non fecit, nulla faciet.
Tac. Ann. III. 12. si laetatus est, odero. seponamque . . . Cic.
Bosc. Am. (11.) 31. quoniam semel suscepi, succurram atque
subibo . . . De leg. Man. (8.) 20. quoniam de genere belli dixi,
nunc . . . dicam, stb. Efféle alakoknak a beszélő szempontjából
egy, tényleges punetualis múlt eseményt jelölő értelme egészen
kétségtelen, és vita tárgya sem lehet. Hogy viszonyításról nincs
szó, mutatják a hasonló összefüggést! imperf. múlt alakok, pl.
Ter. Eun. 372. tu illius fruare commodis, quibus tu illum
dicebas modo.
Másképpen áll a dolog azoknak a perfectumoknak a ter
mészetére nézve, melyek achronistikus imperfecti
indicativusokhoz tartozó mellékmondatokban állanak. Ezekre a perfectumokra
nézve még LATTMANN (i. m. 56. 1.) is beleesett abba a hibába,
hogy mind viszonyított (elözményes) használatúaknak tartotta
őket. Holott pedig nyilvánvaló módon nincs igaza, már csak
azért sem, mert ugyanazokban a mellékmondatokban, melyek-
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ben indic. perfecti alak állhat, állhat (ha nem punctuális törté
nésről van szó) prseteritum imperfectum alak is, természetesen
szintén önálló használatban, még feltételes mondatban is, pl.
Cic. inv. I. §. 89. si ad illum hereditas veniebat, veri simile est
ab illó necatum. Együtt fordul elő imperfecti praet. a perfectummal ebben a példában: Cic. Verr. Act. I. 20. qui reus pridie
iam se condemnatum putabat, is, posteaquam defensor eius
consul est factus, absolvitur ?139) Pedig, ha a latin ilyenkor
mindig nem önállóan multságot, hanem viszonyítottan, előzményességet fejezne ki, akkor mindig perfectumnak kellene állania,
mert, mint tudjuk, az előzményesség kifejezése nem fér meg
nem-punctuális actióárnyalatok kifejezésével. Ilyen, achronistikus
imperfecti indicativus mellett álló perfectumos példát a most
következő, gyűjteményben (melynek egy részét DRAGERnek kö
szönhetem) lehetőleg mindenféle mellékmondatban lévőt adni
fogok, a hol indicativus egyáltalában előfordulhat: tehát jelzői,
okhatározó, időhatározó (hasonlító), feltételes és megengedő mel
lékmondatokban előforduló példákat. Plautus Trinummusából:
139
) Az alkalmi achron. irnperfeetumok mellékmondataiban álló im
perfecti praeteritum
alakok jelentőségét a perfeetum nem viszonyított
használatának eldöntésére nézve eddig még a legkimerítőbb kéaikönyvek
sem ismerték fel, s azért példákat sem adnak reá. LATTMANN maga is (i.
m. 71, 97, és kül. 117. lap) csak Ciceróból idéz n é h á n y példát. De fin. I.
55. Concedo quod modo dicebas; I I . 53. Sünt enim levia . . . , quaa dicebantur a te, s ezeken kívül még csak egyet-kettőt, jóllehet azt állítja,
hogy «neben einem Prsesens findet sich fást ebenso oft ein Imperfectum,
wie ein Perfectums (116. 1.) — a m i szerintem túlzás. T a n u l m á n y o m n a k
ezen a pontján hosszú időre meg kellett tehát állapodnom, s m a g a m n a k
kellett csupán ebből a szempontból áttekintenem egynéhány latin komé
d i á t ; színdarabot azért, mert efféle imperfectumos főmondat természetesen
csak a tényleges, konkrét körülményekre vonatkozó p á r b e s z é d b e n
fordulhat elő, elbeszélésben soha. Áttekintettem PI-AUTTJS T r i n u m m u s á t ,
Miles Gloriosusát, Captiviját, s TEKENTIUS Andriáját, Phormióját, Eunuchusát. Példát nagyon keveset találtam, m e r t tényleges beszédben hivat
kozni inkább punctuális, mint cursiv-durativ múlt történésekre szokás,
kivált, h a okról van szó. Nincs tohát igaza LATTMANNnak az imperf. gya
koriságára nézve. De azért v a n példa, s ilyenformán bizonyos, hogy a
perfectumalakok sem tekinthetők viszonyítottaknak, h a n e m a beszélő
tényleges álláspontjából számítandó önálló (múlt) punctuális történések
nek, í m e : Plautus, Capt. 244. Quem antehac pro iure imperitabam
meo,
nunc te oro per precem. Capt. 363. quom dicto h a u d audebat, facto nunc
laedat licet. Trin. 400. Sed aperiuntur sedes, quo ibam. Mii. 180: quom
exibam,, hic erat. Terent. Phorm. 354. I p s u m esse opinor, de quo agebam.
H a alkalmi használatú achron. imperfectum mellékmondatában plusquamperfectumot találunk, az lehet viszonyított, de nem az achronistikus törté
néshez! pl. Terent. Heaut. 660. Vivitne illa, quoi tu dederas (t. i. még
mielőtt a szóbanlévő többi múlt történések megestek, vö. a 79. pont leg
végét). A történésjelző perfectumalakok azonban ilyenkor éppen olyan
önállóak, m i n t az éppen idézett imperfecti preeteritumok.
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44. hic ille est, qui admisit in se culpam castigabilem-; jelzői
mondatra több példa szükségtelen, mert nagyon gyakori. Okhatározó példák: Amph. II. 2. 113. At etiam tu scis? Quippe
qui ex te audivi. Epid. III. 3, 33. mirum, quod hoc potuit fieri;.
Cic. ad Qu. fr. II. 3. 6. quse tibi eo scribo, quod messepe monuisti; Ter. Hee. 506. quia paulum vobis accessit pecuniae,
sublati animi sünt. Plaut. Capt. 423. Ergo, quom optime fecisti,
nunc adest occasio benefacta eumulare ; formailag ez a mondat
már inkább időhatározó, vö. ezzel: Ter. Heaut. 381. te laudo,
id tu quom studuisti, Cic. Fam. XIII. 24. 2. tibi gratias ago,
cum tantum mese litera? potuerunt. {Quum additivumnál annyira,
nyilvánvaló az alak önállósága, hogy érre példa sem szükséges.)
Hasonlító példa: Trin. 857. ut ille me exornavit, ita sum ornatus. Feltételes: Plaut. Truc. V. 7. si quid peccavi prius, supplicium ad te hanc minam fero auri. Ter. Andr. 572. Si ista istuc"
animum induxti esse utile, nolo tibi ullum commodum a me
claudier. Cic. Off. II. (8.) 29. quse si populo B. iniuste impe-,
ranti accidere potuerunt, quid debent putare singuli? Megengedök: Plaut. Persa IV. 4. 103. nam etsi res sünt fractae, amici
sünt tamen; Pseud. I. 3. 138. quamquam multa maláqué dicta
dixistis mihi . . . posse opinor facere me consilium meum.
Az összes példákban a perfectum természetesen csak akkor
fordulhat elő, ha punctualis történés fejezendő ki, s az alakok
hol meglévő állapot-jelzőknek, hol inkább történésjelzőknek, de
utóbbi esetben is kétségkívül önállóknak értendők; a beszélő
mindig valami olyan punctualis történésre hivatkozik velük,
mely az ö időbeli álláspontjából számítva múltnak értendő. Az
összes alakok más nyelvekre (magyarra) is múlt időkkel fordí
tandók. Valamennyi példában az a közös, megegyező sajátság,
hogy az imperfectummal14") kifejezett főtörténés valami actuális,
szóban lévő, konkrét esetre vonatkozik. Ez az a kritérium az alak
Önálló használatára nézve, melyet eddig senki meg nem talált,
LATTMANN sem, a ki eddig legvilágosabban fejtegette az önálló
és viszonyított használat közt való külömbséget. Mivel a főtörté
nés actuális, a beszélőt valósággal környező helyzetre vonatkozik,
azért lehet a mellékmondatbeli alakokra nézve is az ő valósá
gos álláspontja a tájékoztató pont. Attól számítva a történés
jelző perfectumok punctualis multak, az imperfecti prseteritumok
cursiv-durativ multak.
14
°) Zavarok elkerülése czéljából figyelmeztetem az olvasót, hogy
tanulmányomban az imperfectum terminus, ha nem teszem mellé a praeteritum, terminust, az imperfectum i d ő t e l e n a l a k j át jelöli, tehát a ha
gyományos terminusok szerint az ú. n. praesens imperfectumot, vagy *prae*
sens»-et (amo, moneo, lego etc). I
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Az alkalmi használatú imperfectumhozuo) fűződő perfectumok tehát önálló használatúak. Az általános használatú imperfectumhozli0) fűződők azonban viszonyítottak. Ez a tétel deductics
okoskodás útján is könnyen meg volna található. De mivel ma
gam* más úton jöttem reá, előadásomban ezt az utóbbi utat kö
vetem. Latinból magyarra való fordításnál feltűnt, hogy bizonyos
esetekben a latin perfectum nem fordítható magyarra perfectummal, hanem csak imperfectummal. 150 ) Pl. Cic. de or. II. 6, 24.
Quum huc (in villám) veni, hoc ipsum nihil agere et pláne cessare me delectat: Mikor ide, nyárilakomba kijövök, éppen ez a
semmittevés gyönyörködtet. De off. II. 6. Cum (fortuna) reflavit,
affligimur: Ha a szerencse ellenünk van, elcsüggedünk. Plaut.
Trin. 308. Si animus hominem pepulit (lebírja, erőt vesz rajta),
actum est, animo servit, non sibi. Miért? Mert a magyar nyelv
az előzményességet nem szokta kifejezni, a latin ellenben ki
fejezi. Mivel ez a tétel a többi perfectumalakok használata alap
ján is megállapítható, már eddig is bebizonyult tétel, azért jut
hattunk volna el a keresett igazsághoz deductió útján i s : «a
magyar nyelv rendesen nem fejezi ki az előzményességet, ha
tehát találunk olyan latin történésjelző perfectumalakot, mely
a magyarban törtónésjelző perfectummal nem fordítható, akkor
az a latin perfectum előzményesnek, viszonyítottnak minősítendő)).
A viszonyított használat kritériuma tehát a perfecti indicativusra nézve a főtörténés általános volta; ha a főtörténés
nem egy konkrét alkalomra, hanem akármikorra értendő, azaz.
ha vagy mindig megtörténhető, vagy szokásos (ismétlődő) történés
ről van szó. A latin nyelv különössége abban van, hogy ilyen
kor megjelöli a melléktörténés előzményességet. A magyaré
abban, hogy, valamint máskor sem, ilyenkor sem jelöli. De
óvakodjunk attól, hogy a latin perfectumot ilyenkor iteratív
értelműnek ne tartsuk, mint az ódon grammatikusok kivétel
nélkül teszik. Ellenkezőleg; a különösség éppen az a latinban,
hogy az előzményesség jelölése kedvéért lemond a latin nyelv
az ismétlődós, szokásosság, s általában mindenféle aotióárnyalat
jelöléséről, míg viszont a magyar (és görög) nyelv az aotióárnyalat
jelölése kedvéért lemond az előzményesség jelöléséről. Az előzményességnek és az actióárnyalatnak egyszerre való jelölése nem
fér össze. (Jegyezzük ezt meg magunknak a megfelelő subjunctivus alakok or. obliquabéli szerepének megértésére is.)
Fejtegetéseim folytatása előtt czélszerűnek találok itt kö
zölni néhány példát,.. ezúttal a szokottnál nagyobb számban, még
pedig két okból. Először, mert az összes eddigi kutatók és compendiumkészítők összezavarták az idetartozó példákat a nem ide
tartozókkal (az actwális, konkrét alkalomra értendő, nem viszo
nyított perfectumos példákkal). Másodszor, mért a magyarok, ha
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latinul írnak, rendesen elfeledkeznek ilyenkor az előzményesség
latinos kifejezéséről; a most két éve tartott középiskolai phil'ologiai versenyeken is egyetlen egy pályázó sem volt, ki helyesen
fordította volna ezt a mondatot: a mi rosszat az ember életé
ben tesz, halála után is megmarad: mala, quae in vita aliquis
fecit, commisit (nem facit, committit), etiam post mortem eius
vigent (vagy nem általános formában, de akkor futurumokkal:
mala, quse . . . commiseris, etiam post mortem vigebunt, 1. a 83.
fej. 2. pontjának második kikezdését).
A példákat kötőszavaik és syntaktikai kapcsolataik szerint
sorolom fel. Viszonyított a perfectum csak mellékmondatban
lehet, még pedig leginkább feltételes mellékmondatban, de re
latíve fűzött más (hely-, időhatározó, hasonlító és szorosabb ér
telemben vett jelzői) mellékmondatban is. A kritérium: hogy a
kitétel általános, vagy szokásos (ismétlődő) eseményeket foglal
magában. Ha valamelyik syntaktikai kapcsolatra mindkétféle
példám van (t. i. általános is, ismétlődő is, ámbár a határvonal
megvonása nem mindig lehetséges), először az általánosokat
közlöm, azután azokat, melyek inkább ismétlődőknek foghatók fel.
I. Feltételes mondatokban. Plaut. Trin. 308. Si animus
hominem pepuíit (lebírja) actum est, animo servit, non sibi.
Ter. Andr. 192. Si quis magistrum eepit (kap) improbum, ipsum
animum ad deteriorem partém implicat. Sall. Cat. 51, 12. Qui
demissi in obscuro vitám habent, si quid iracundia delíquere
(vétenek), pauci sciunt. Cic. de republ. I, 44. quos si boni represserunt (visszaszorítják), recreatur civitas. Cat I. 31. homines
aegri, si aquam gelidam biberunt (isznak), primo relevari videntur, deinde multo gravius affüctantur. — Ter. Andr. 504. Si
quid tibi narrare occepi (valahányszor... kezdek), continuo dari
tibi verba censes falso. Cic. Tusc. III. 64. Si hilarius locuti
sünt (ha egyszer-másszor vidámabb hangon beszélnek is), revocant se rursus ad msestitiam.
II. Relatíve fűzött más mellékmondatokban. 1. Sall. Jug.
50, 6. Quocumque aspexisti (tekintesz), ut furiae, sic suse tibi
occurrunt iniurise. 2. Igen gyakoriak az időhatározó mondatok
ban, kivált quum relatív határozószóval: Cic. Tusc. II. 21, 27.
Ad vitám delicatam quum accesserunt etiam poétae, nervos omnes virtutis elidunt. Cic. de fin. V. 41. Cum autem dispicere
coepímus . . . , tum ea sequi incipimus, ad quaa nati sumus.
Tusc. III. 62. Sed ad hanc opinionem cum illa etiam opinio
aecessit, . . . tum denique efficitur illa . . . perturbatio. Plaut.
Capt. 464. ille miserrimus est, qui, cum esse cupíít, quod edit,
non habét. — Cic. Fam. IX. 16. 1. Quum posui librúm, . . . a s sensio omnis illa labitur. Brut. IV. 16. Agei", quum multos annos quievít, uberiores afferre fructus sólet. Öv. Fást. I. 121.
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Cum Uhuit Pacem . . . emittere, libera . . . ambulat illa vias. Cic.
Att. I. 16. Nos Tusculano ita delectamur, ut nobismet ipsis tum
denique, cum illó venimus (pft!) placeamus. Vö. de or. II. 6. 24.
Nagyon gyakori ilyenkor az ubi relativ határozószó is. Sall. Jug.
I. 4. . . . ubi per socordiam vires, tempus, ingenium diffluxere,
naturas infirmitas accusatur. Cie. Tusc. IV. 42. ipsae (perturbationes) se impellunt, ubi semel a ratione discessum est. De más
időhatározószók is, pl. Plaut. Mii. Gl. 1253. Omnes profecto
mulieres te amant, ut quaeque aspexit. Cic. Mur. (10.) 22. Simulatque increpuit suspicio tumultus, artes illico conticescunt. De
fin. III. 66. Membris utimur, priusquam didicimus, cuius ea
utilitatis causa habeamus, stb. 3. Ovid. Fást. 216. Quo plus
sünt potae, plus sitiuntur aquse. Cses. B. G. VI. 19. 1. Viri,
quantas pecunias . . . acceperunt, t a n t a s . . . ex suis b o n i s . . . communicant. Cic. Suli. 83. . . . cum, quotiens quisque est in hoc
scelere convictus, totiens renovetur memória per me inventse
salutis. 4. Cic. Tusc. II. (23.) 54. Qui restiterunt, discedunt ssepe
superiores.
Mint a kétes amáveris-íéle alakok minősítéséről szólva fen
nebb (a 83. pontban 2. alatt) említettem, az általános kitételek
ben szereplő előzményes perfectumok azok, melyek, ha potentialis modalitás is fejezendő ki, subjunctivusba kerülnek, s éppen
ezért nem tévesztendők össze az indicativi perfectum futurum
alakjaival. Tanulmányomnak ez is egyik új eredménye volt.
Mennyire csupán az előzmónyesség kifejezésére valók az
efféle latin perfectumok, s mennyire nem szabad őket önállóaknak, tehát múlt történésjelzőknek felfogni, az az érdekes tény
mutatja, hogy a hozzájuktartozó másodrangú mellékmondatok
ban nem irreális subjunctivus alakok szoktak állani (mint a
múlt kifejezésekben), hanem reális alakok (mint az achronistikus
kifejezésekben általában). A következő példákra- már MADWIG
hivatkozott (1. LATTMANNnál i. m. 63. és 86. lap), ki azonban
LATTMANNnal együtt nem ismerte fel a használat nyitját. Cic.
de div. II. 39. An cum misimus (ha elküldünk valakit) qui afferat (nem: aferret) agnum, quem immolemus, is mihi agnus
affertur, q u i . . . Caes. B. G. VI. 23. Ubi quis dixit (ha kijelenti),
se ducem főre, qui sequi velint, profiteantur, consurgunt ii, stb.
Cic. de or. III. 31. Hseret in causa semper (Cotta), et quid iudici
probandum sit cum vidít, omissis ceteris argumentis in eo men
tem orationemque defigit. CÉDS. B. G. VI. 27. Quorum ex vestigiis cum est animadversum (ha észreveszik) a venatoribus, quo
se recipére consuerint (nem: consuessent), omnes eo l o c o . . . accidunt arbores. Csak igen ritkán fordul elő ilyen általános ki
tételek másodrangú mellékmondataiban az irreális alak, pl. Cic.
Tusc. V. 39. Hic (animus humánus) igitur, si est excultus, et si
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eius acies itá curata est, ut ne caecaretur erroribus, fit perfecta
mens. Ilyenkor functiótlan (csupán formai okokbóláll) az irreális
alak. (A felhozott példában Cicerónál bizonyára a jóhangzás is
döntött, mert caecetur még k-san ejtve is furcsa hangzású alak.)
Yisszatórve a pont elején már jelzett megszorításra, újból
kiemelem, hogy a perfectum viszonyításáról még ilyen általános
kitételekben is csak akkor lehet szó, ha a perfectumtövet'törté
nésjelzőnek érezzük. Ha inkább állapotjelzőnek fogjuk fel (a mi
kivált a passivum alakoknál lehetséges, 1. az éppen idézett est
excultus, curata est alakokat), akkor természetesen csak" "egy
idejű)) állapotról lehet szó; már pedig, mint már kifejtettem
(1. a 80. pont végét), egyidejűségnél a viszpnyítás tudatossága
nem bizonyítható. Együtt jár ezzel az, hogy ilyen felfogás mel
lett a perfectumnak állapotjelzővel való fordítása, éppen azért,
mert nincs viszonyítás, a magyarban is lehetséges. Ez esetben
si est excultus = ha ki van művelve, si curata est ==. ha úgy van
berendezve. Sőt, a mennyiben a magyar momentán tövű activ
perfectumok is érthetők állapotjelzőknek, néha a magyarban is
előfordulhat általános kitételben az activ perfectum is: de tud
nunk kell, hogy sohasem az előzményesség, hanem az (egyidejű)
állapot kifejezésére, pl. Szerencsétlen ember az, a ki nem pihen
het, ha megkívánta a pihenést. De már nem mondhatni ezt:
«Akárhová tekintettél, túriakként támadnak rád jogtalanságaid))
(Sall. Jug. 50, 6. Quocumque aspexisti, . . . occurrunt tibi iniurise, 1. f.). Nem mondhatni pedig azért, mert tekintettel állapot
jelzőnek nem érthető, már pedig az elözménvességet a magyar
nyelv nem szokta kifejezni. S helyesen is teszi, hogy nem fejezi
ki, mert ilyenformán ment marad attól a fennebbemlített két
értelműségtől, melyet a latinban a perfectum önálló ós viszo
nyított használatának külömbsége okozhat azzal, hogy a latin
nem tesz külömbséget az egyes alkalmi tényekre, és a fölvett,
elképzelt, általános, mindig lehetséges, ismétlődőnek képzelt kö
rülményekre való hivatkozás között: mind a kettőt kifejezheti a
perfectum indicativusával.
85. A latin perfectum viszonyított használatának eldönté
sében tehát nem elegendők a formai ismertetőjelek. Sőt nem
csak magából a perfectumos mondatból nem dönthető el a hasz
nálat viszonyítottsága. hanem még a főtörténésben sem elegen
dők pusztán a formális ismertetőjelek, t. i. az igealak achronistikus volta. Nevezetesen óvakodjunk attól, hogy az úgynevezett
praesens historicum mellett álló perfectumokat viszonyított használatúaknak ne magyarázzuk.141) A hiba elkerülése nagyon
141
) Kivéve azt a rendkívül ritka esetet, mikor a «praesens histori
cum » maga is iterativ értelemben áll, tehát nem egy alkalomra értendő.
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könnyű, mert;, ámbár egy-egy ilyen szerkezet formailag éppen
olyan, mint a most ismertetett általános szerkezetek, az érte
lemre nézve sohasem lehet kétség, hogy az egész mondatszer
kezet tartalma alkalminak, még pedig egy, valósággal már múlt
esetre értendő. Hiszen nem fejtegető, hanem elbeszélő részletek
ben fordulhat csak elő. Legtöbbször még a hely közelebbi kör
nyezetének ismerete sem szükséges; maga a szerkezet elárulja,
hogy nem általános kitétellel van dolgunk. PL Corn. Nep. XIV.
VL 1. id (ódium) quum satis se confirmasse arbitratus est, certiorem facit Datamem . . . Plaut. Truc. I. 2. 7. Quando intro
advenerunt, unus eorum aliquis osculum usque amiese aggerit.
Amph. 216. hsec ubi legati pertuiere, Amphitruo e castris ilico
producit omnem exercitum. Ter. Andr. 474. Postquam ante
ostium me audivit stare, adproperat. Liv. I. 12. 3. ut Hostius
cecidit, indinatur
Eomana acies, stb. Eddigi példáinkban a
mondatszerkezet még elbeszélő hangon indul; az átképzelés
csak a «prses. historicumw alaknál kezdődik* s a perfectumok
az elbeszélés időpontjától számítandó múlt történést jelentenek,
éppen úgy, mint pl. a következő imperfectum Vergilius Aeneisében (II. 726.): et me, quem dudum non ulla movebant t e l a . . .
nunc omnes terrent aurav Lehet azonban olyan eset is, mikor
a perfectumok maguk is átképzeléssel magyarázandok, s ilyenkor
a. multság nem az elbeszélés időpontjától, hanem a szóbanlévő
(valósággal már elmúlt) helyzettől számítandó. Erről az — in
kább csak költőknél előforduló — alakhasználatról tüzetesen
csak később, az átképzeléses latin alakhasználat külön tárgyalá
sakor szólhatok. A perfectumtő használata azonban ilyenkor is
önálló. Az átképzeléses alakok fordításáról is később szólunk;
most csak a nem átképzeléses, de szintén prses. historicum mel
lett álló perfectumokról jegyezzük meg, hogy a két alak nem
mindig fordítható pontosan, s nevezetesen olyankor nem, ha a
perfectum is tőmondatban áll. Ennek oka az, hogy a magyar
előadó jobban ragaszkodik egyszer elfoglalt álláspontjához, mint
a latin. Azért vagy mind á hét igét átképzeléses alakkal fordít
juk, v«gy egyiket sem (hanem mind a kettőt mtilt idővel), kivált
ha a főmondatos perfectum a második helyen áll, pl. Verg. Aen.
I. 174: silici scintillam cxcudit Achates, suscepitque ignem foliis
. . . rapuitque in fomite flammam De erről tüzetesen később.
Azonban szemmeltartásával annak, a mit a görögre nézve
a (tprres. historicum», és az ismertető vagy általánosító imper
fectum külömbségére nézve a 48. pontban kifejtettünk, viszont
Ilyenkor, ha úgy tetszik, előzményesnek is felfogható a mellette lévő per
fectum, ha a főtörténéssel viszonyba állítjuk, pl. Verg. Aen. XII. 913. sic
Turno, quacumque viam virtute petivit, successum dea dira negat.
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ne téveszszük össze a «prses. historicum»-mal az ismertető,
általánosító achronistikus imperfectumokat, s az ezek mellett
álló perfectumokat éppen úgy viszonyítottaknak minősítsük,
mint más, általános kitételben állókat. Némi megfontolás után
könnyű felismerni pl. Cicero következő, igen érdekes helyén,.a
kitétel általánosságát, s azt, hogy a «praesens» imperfectum alak
(inüammatur) nem átképzeléses, hanem ismertető. Hiszen nem
elbeszélésben, hanem elméleti fejtegetésben példaképpen áll,
Cic. Top. (16.) 61. Cum érit talis causa, ut in ea non sit efficiendi necessitas, necessaria conclusio non sequitur... (következ
nek példák). At cum in Aiacis navim crispiculcans igneum ful-,
men iniectum est, inflammatur navis necessario. A magyar for
dítás itt is híven megmutatja az alak viszonyított voltát, mert
az előzményesség magyarra le nem fordítható: «de mikor Aias
hajójába belecsap a kacskaringós tüzes istennyila, lángralobban
(lángra kell lobbannia) szükségképpen a hajó^nak)». Mind olyan
jelenségek' ezek, melyekre a latin nyelv terén eddig tudtommal
soha senki sem ügyelt; de éppen azért kívánatos, hogy ezen
túl — ha nem is az iskola, de legalább a tudomány — tisz
tábban lássa őket.
86. Egészen külön megbeszélésre szorul a perfectumalakoknak a latin epikus hasonlatokban való használata, melyet
eddig kielégítően nem tárgyaltak, s melyről pl. KAPPES. Vergi
lius Aeneisének kommentátora (a II. én. 224. sorához való jegy
zetében) még legújabban, 1904-ben is csak ennyit mond: «,Der
Gebrauch des Perfektums im Vergleiche statt des Prdsens findet
sich háufig bei lateinischen Dichtern». Az ilyen «prsesens helyett
állóö perfectumokat az egyes alakokhoz való jegyzetekben ren
desen «gnomicu8oknak», azaz «szokást jelentőknek)) magyarázzák
a kommentátorok, a görög aoristos módjára, melynek magyará
zata azonban, mint a 31. és 32. pontok fejtegetéseiből tudjuk,
a költői hasonlatokra vonatkozólag alighanem szintén hibás.
Nem lesz tehát felesleges, ha a következőkben megvizsgál
juk a Vergiliusban előforduló hasonlatok összes perfectumalakjainak functióját. A mennyiben a használat önállónak bizonyul,
voltaképpen a maga helyén (a 65. pontban) kellett volna róla
szólanom: de ott még azért nem láttam czélszerünek bele
bocsátkozni a tüzetes tárgyalásba, mert az önálló használat is
jobban tárgyalható a viszonyítottal kapcsolatban, s mert a tár
gyaláshoz szükségem volt az általános sententiákban való előzmónyes perfectumhasználat tudnivalóira: ezeket pedig csak leg
utóbb (a 84. pontban) fejthettem ki.
Legutóbbi fejtegetéseink után nyilvánvaló, hogy a döntés
abban a kérdésben: önállónak vagy viszonyítottnak kell-é fel
fognunk a hasonlatbeli perfectumalakot, attól függ, általános
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előadásúnak tartjuk-é a hasonlatokat, vagy úgy, mint a Homerosféléket, inkább bizonyos jelenetsort, mint szemünk előtt folyót
konstatáloknak.
Mielőtt azonban az önállóság és viszonyítottság kérdésére
részletesen felelnénk, czélszerű lesz áttekinteni a hasonlatbeli
perfectumok összes lehetséges functióit. Ugyanis a semmitmondó
«gnomicus» terminussal még egyáltalában nincs a kérdés meg
oldva, s nem volna még akkor sem, ha igaz volna, hogy a
«gnomicus» alakok szokást jelentenek. Az alakhasználatot a z . a
körülmény bonyolítja, hogy bennük a görög epikus nyelvhasz
nálat tudatos utánzása is konstatálható. így aztán a latin hason
latokban előforduló perfectumok nem kevesebb mint ötféle functióval szerepelhetnek.
I. Mindenekelőtt meglévő állapotot jelző értelemben. Pl.
Aen. III. 679.
Concilium b o r r e n d u m : qüales cum vertice celso
aérise quercus aut coniferae cyparissi
constiterunt, silva alta JOTÍS lucusve Dianse.

A constiterunt alak a Homeros-féle (II. IV. 483.) Ttsyúicq
pertectumnak felel meg ebben a hasonlatban: aíysipfis &<;, r\ pá
t' év siafjivfl IASOI; [ASYáXoio 7te<fózT(]. Indicativusos példa Homerosnál ez (IV. 433.) : &Q X OXBQ izókoiíá^ovoc, ávőpö? sv auX^
[jiDpíai é o t ^ v t a a t v ( = constiterunt) . . . stb. Ilyenek pl. még.
Aen. XI. 70. cui neque . . . recessit; XI. 456. haud secus atque
. . . cum . . . consedere columbae; VII. 528. vö. Georg. III. 237,
fluctus uti coepit cum albescere; kivált itt is a passivum alakok,
pl. I. 148. ac veluti. . . cum coorta est seditio; VIII. 410. cum
femina, cui impositum est . . . Iam határozószóval Georg. I. 303.
ceu . . . cum iam portum tetigere carinae; Aen. IX. 30. ceu . . .
Nilus, cum . . . iam se condidit alveo. Ezek a iam-os példák
azonban, mint később látjuk, máskép is érthetők.
II. Viszonyított történésjelző ( = előzményes) értelemben,
pl. Aen. X. 723.
inpastus stabula alta leo ceu ssepe peragrans
(suadet enim vsesana fames) si forte fugacem
conspexit capream aut surgentem in corrma cervom,
gaudet, b i a n s i m m a n e , comasque arrexit et haeret
visceribus, super incumbens, lavit improba taeter
ora eruor . . . .

azonban csak azon föltétel alatt, ha az egész jelenetsort álta
lánosságban előadottnak tartjuk, azaz, ha az imperfectum ala
kokat (ne feledjük, hogy én így nevezem az ú. n. imperfecti
prsesenseket!) nem alkalmiaknak érezzük. Ez esetben a si con
spexit — gaudet egészen egy tekintet alá esik a 84. pontban
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ismertetett általános mondásokkal, pl. ezzel: Si quis magistrum
•cepit improbum, ipsum animum ad deteriorem partém implicat.
A most szóbanlévő hasonlatnak prózai tmt-ja, mely alternative
adja elő a képeket, némileg feljogosít ilyen magyarázatra. De
«z az általánosság epikus hasonlatokban többnyire legalább is
kétséges, ós voltaképpen csak nem epikus, rövid, közmondásszerű hasonlatokban valószínű, pl. Plautus, Persa, 435; citius
íugiunt, quam ex porta ludis quom emissits est lepus; Most. I.
3. 121: itidem olent quasi quam una multa iura confudit cocus.
(De még ezekben is érthető empirikusan i s : «mint az egyszeri
szakács összekeverte a leyeket».) Másrészt azonban tagadhatatlan,
hogy a Vergilius-féle hasonlatokban mégis több a mesterkedés,
mint a görög epikus hasonlatokban, s hogy vannak olyan epikus
hasonlatok is, melyek a képzeletnek a görög naiv eposzban
mutatkozónál kevésbbé szabad szárnyalására vallanak. Többször
találunk pl. Vergiliusnál hasonlatbalmozást, hol, mint már egy
példában láttuk, a külömböző elemeket egy-egy prózai kötőszó
(aut) fűzi össze, vö. Georg. IV. 261. Aen. V. 144; XI. 456.
Előfordul továbbá oratio obliquás hasonlat, pl. V. 588. ut quondam fertur Labyrinthus . . . habuisse stb. Aránylag nagyon sok
a sí-vel kezdődő feltételes hasonlat, mely kétségkívül legkevésbbé
képzeletmozgató; előfordul a si még subjunctivus-szal is, pl.
XII. 67. Indum sanguineo veluti violaverit ostro siquis ebur. . . ,
TÖ. VIII. 243. Sőt előfordul még a prózai sólet is kétszer, Ecl.
I. 25. és Aen. VI. quale sólet silvis . . . viscum fronde vivere
nova. Elég sokszor találunk egészen rövid, majdnem közmondásT
szerű hasonlatokat is. Világos tehát, hogy némely efféle hason
latokra nézve nem lehet kétségbevonni az általánosságban való
felfogás lehetőségét, s e szerint ilyenkor a viszonyított használat
lehetőségét sem. Az sincs kizárva, hogy a latin költő még ha
sonlatokban is azért jelezte az előzményességet a perfectummal,
mert az általános kitételekben megszokott szerkezet hatása alól
már nem tudta kivonni magát.
III. De viszont kétségtelen, alakbeli bizonyítékom van arra
nézve, hogy minden, másodrangú mellékmondatban előforduló
perfectumot még sem szabad viszonyítottnak felfogni, s hogy e
szerint néha az egész hasonlat előadása átképzelésesnek, azaz
elevenen konstatálónak, jelzőnek magyarázandó. Bizonyítja - ezt
ez a hasonlat (Aen. II. 471.), melynek rendkívüli formai jelen
tőségét eddig senki sem vette észre:
qualis ubi in lucem coluber mala gramina pastus '
frigida sub t e r r a t u m i d u m quem bruma tegebat,
nunc positis novos esuviis nitidusque iuventa
lubrica convolvit sublato pectore terga
arduos ad solem, et linguis micat ore trisulois,
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ugyanis a tegebat imperfecti preeteritum alak előzményesnek,,
viszonyítottnak semmi szín alatt sem magyarázható, hanem csak
önálló cursiv-durativ múltnak; ha pedig múlt, ez a multság
máshonnan, mint a tertium comparationist alkotó történéstől
(convolvit) nem számítható. Általános latin kitételben a prseteritum imperfectum sohasem fordulhat elő, azaz, a m e l y kitételben
előfordul., az nem lehet általános, 1. a 139. jegyzetet. Tehát a
költő ebben a hasonlatban okvetetlenül olyan élénken bele
képzelte magát a tertium comparationist alkotó helyzetbe, hogy
abból tájékozódva, annak előzményét önálló múlttal jelezte, éppen
úgy,' mint Arany János szokta a maga epikus hasonlataiban, pL
Toldi, IV. én. 3. versszak:
É s m i n t a toportyán, h a juhász kergette
Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette.

Vagy ebben (Toldi Szer. III. 45.):
S mint, h a sötét felhők gyülekeztek zordul,
Lassan elébb egyik vagy a másik mordul
Azután . . . . stb.

Pedig, mint tudjuk, a magyarban nincs actióviszonyítás,
s így a magyar perfectum másképpen, mint átképzeléses múlt
nak nem magyarázható. A kergette, gyülekeztek alakok, mivel
szintén cursiv-durativ árnyalatúak, a latin tegebat alaknak, alak
és használat dolgában egyaránt, szakasztott párjaik.142)
142
) Ilyen még az Ovidius-f. Fasti-ha.n (II. 221.) előforduló hasonlat
ut ante solebat alakja is, melyre BÁNYAY GÉZA tanítványom figyelmezte
tett. Van továbbá még egy másik a l a k b e l i , tehát k é n y s z e r í t ő é r v é 
ny© s s é g ű bizonyítékom arra, hogy a Vergilius-f. hasonlat előadása is
lehet átképzeléses, azaz a történések idejét a képzelt helyzet szempontjá
ból számító. Az Aeneis egy hasonlatában ugyanis megtaláljuk eddigi tudo
másom szerint egyetlen egy példáját a fiit u r u m alak egészen m a g y a r o s
(és franeziás) ilyen használatának, Aen. X I I . 451.

qualis ubi ad terras abrupto sidere n i m b u s
it m a r é par médium (miseris, heu, prsescia longe
horrescunt corda agricolis: dabit ille ruinas
arboribus stragemque satis, ruet omnia laté),
ante volánt, sonitumque ferunt ad litora venti
talis . . . stb.
Vö. pl. ARANYnak ezzel a hasonlatával (Toldi Szer. IV. 58.):
Mint akna ha készül lobbantani várat
S földben a tolvaj tűz szinte gyökér-szálat,
Azután csend áll bé, iszonyú, míg roppan,
Ki veszni fog, n e m fél, ki öl, az fél j o b b a n :
. . . úgy stb.
A latin hasonlat futuruma egyaránt meglepő, akár a költő gondola-
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Azonban, mint tudjuk, előfordul Aranynál a magyar perfectum (sőt az ú. n. elbeszélő múlt is) hasonlatok mellékmon
dataiban momentán értelemmel is, pl. Toldi IV. 1.
Mint a himszarvas, kit vadász serte nyillal
F u t sötét erdőbe sajgó fájdalraival . .. . stb.

Toldi Szerelme VI. 29.
Mint, kinek elvitték szerette halottját
A teritő helyét kerülni igyekszik:
H a n e m a lelkében szüntelen ott fekszik.

Ezeknek a momentán értelmű multaknak tájékozópontja.
melytől számítódnak, éppen úgy a tertium comparationis idő
pontja, mint a fennebb említett cursiv-durativ árnyalatú alakoké.
Ha így áll a dolog, s nevezetesen, ha a tegebat minden
kétségen kívül nem előzményesnek, hanem csakis önálló múltnaii magyarázható, természetesen a latinban is okvetetlenül fel
kell tennünk, hogy a punctuális múlt értelmű perfectumok is
érthetők önálló, átképzelóses multaknak. Pl. az Arany-f. szarvas
hasonlat latin párjában (Aen. IV. 70.) a fixit és liquit alakok :
. . . qualis coniecta cerva sagitta,
q u a m proeul i n c a n t a m nemora inter Cresia fixit ( = íransfixit,
pastor ágens telis liquitque volatile ferrum
[ A r a n y : serte!)
nescius; illa fuga silvas saltusque peragrat
Dictaeos, haeret lateri letalis h a r u n d o . . .

s egyúttal vegyük észre azt is, hogy ebben a hasonlatban az
előadás többi elemei is a jelenetsor élénk elképzelésére (nemora
inter Cresia, saltus Dictaeos) vallanak.
Eldonthetö-é, mikor értsük a latin hasonlatok ilyen, má
sodrangú mellékmondataiban (veluti qui v. cum v. si, ut quum,
non secus ac si, haud seeus atque cum, qualis ubi, stb. kapcsoló
szók után) a perfectumalakot viszonyítottnak, mikor önállónak?
Az első esetben az előadó a saját, valóságos időbeli álláspontjá
ból, az őt tényleg környező helyzetből indul ki, abból tájékozó
dik : a történések egy részét általánosságban fejezi ki, s bizo
nyos, a főtörténéshez képest előzményes melléktörténést a pert á n a k tartjuk, akár a földmívesekének, s m i n d a két esetben okvetetlenül
átképzeléses. (A prózai latin kitétel ez volna: daturus v. daturum esse.)
A m a g y a r részben tüzetesebben is tárgyaljuk ezt a m a g y a r előadásban
n a g y o n közönséges, de a latinban eddig senkitől észre sem vett jelenséget.
Addig is L a Beöthy-Emlékkönyvben
megjelent értekezésemet (464—473.1.).
Különös, hogy Vergilius prózai franczia fordítója, BINET, n e m használta
fordításában az ilyenkor nagyon közönséges franczia futurumot: «c'est un
ouragan, qui va déraciner les arbres» stb., pedig m o n d h a t t a volna így i s :
«qui déracinerá*.
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fectummal előzrnónyesnek jelez. A második esetben, mikor a
hasonlat előadásához hozzáfog, képzeletét már olyan élénken
foglalkoztatja a tertium comparationist tévó jelenet, hogy magát
annak színhelyére képzeli, s annak időpontjából tájékozódva,
múltnak jelzi a mellékmondatos történést. Eddig csak annyi
bizonyos, hogy a latinban is lehetséges a második magyarázat
is, épp úgy, mint a magyarban és a görögben (1. a tanulmányom
49. lapján lévő homerosi példákat). De mi a kritérium? Az
alak maga nem szolgálhat kritériummal, mert az így is úgy is
egyformán perfectum. A fő történések imperfectuma is mindig
egyforma alakú, akár általánosságban, akár alkalminak értjük.
Nincs tehát egyéb kritérium, mint csupán az egész hasonlat
előadása. Ha a hasonlat egyéb előadásbeli elemei olyan termé
szetűek, hogy a költő fantáziájának nekilendülését joggal tehet
jük fel, ha tehát a hasonlat hosszabb, részletezőbb, akkor nincs
kizárva a latinban sem az alakok önálló használata. Azonban
természetesen ez a kritérium, mivel felfogástól függ, nem bizo
nyos, nem kényszerítő, s e szerint biztosan eldönteni az efféle
perfectumok természetét nem lehet.
Nem ád biztos kritériumot a magyar fordítás módja sem.
S ez esetben éppen Arany János alakhasználata okozza a bizony
talanságot. A magyar közbeszéd, s a XIX. század többi magyar
költői a hasonlatokban egyáltalában nem szoktak múlt időket
használni, sőt mellékmondatokat sem, hanem azt a történést,
melyet Arany mellókmondatosan mond ós múltnak jelöl, bele
foglalják a jelenetsorba, mint annak első tagját: «mint mikor
a szarvast a vadász megsérti nyíllal, a szarvas meg fut» stb.;
vagy mellékmondatban sem jelzik a multat: «mint a himszarvas,
kit a vadász megsért, fut ... .« stb. Vörösmartynál pl. egyetlen
egy másféle alkotású hasonlatot sem találtam. Azaz: a magyar
előadás hasonlatokban nem jelöli az előzményességet sem actióviszonyítással, sem átképzeléses múlttal. 143 ) Arany János gyakran
143
) Ez a tétel azonban régibb, latinos nyelvű költőinkre (pl. Gyön
gyösire) természetesen n e m érvényes. — A t e r t i u s comparationistól szá
mított m u l t a k a homerosi eposzok hasonlatainak másodrangú mellék
mondataiban sem fordulnak elő sem imperfectumban, sem perfectumban,
h a n e m csak aoristosban (XVIII. 219. o>; Sts', . . í « x e ' - V<ŰÍKÚ(1 és X I . 115.
<í>; ős AÉOJV . . . ctKíjiipa alakokat minden kommentátor szintén aoristusokn a k magyarázza). Ennek a ténynek két oka is van. 1. A szóbanlévő tör
ténések, melyek a t e r t i u m comp. szempontjából multak, rendesen egy
ú t t a l punctualisak is, úgy hogy az impft. és perf. múltjára nem igen
lehetett szükség. 2. Még a hol lehetségesek lettek volna ezek a multak,
ott sincsenek alkalmazva, m e r t a homerosi eposzok is, úgy, m i n t Vörös
m a r t y (s többnyire m a g a Arany is) jobban szeretik a t e r t i u m compara
tionist megelőző történést is belevonni a jelenetsorba, s ilyenkor az a
történés, mely m á s o d r a n g ú mellékmondatban talán az imperfectum prse-
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máskép jár el a hasonlataiban. Van ugyan neki is sok efféle
hasonlata (Toldi Szer. IV. 86.):
Mint fájdalma eláll tűzbe hozott t a g n a k
De h a megpihen rá, kétszeresen s z a g g a t ;
Vagy m i n t h a ki búját öli este borban,
Az veri fel m á s n a p keserves m á m o r b a n stb. vö. T. Sz. X. |Í7>

de effélékben a tertium comparationis rendesen már a mellék
mondatos történésekben is bennük van; azért nem mondja pl.
a megpihen,' öli igéket perfectumban. Máskülömben azonban,
mint a fennebbi példákból láttuk, szereti a mellékmondatos mul
takat, még imperfectummal felváltva is, pl. Toldi tázer. IV. 58.
Mint a k n a h a készül lobbantani várat
S földben a tolvaj tűz hinte
gyökér szálat,
Azután csend áll bé . . . stb.

Ha Arany János hozzá nem szoktatta volna fülünket az
efféle multakhoz, a latin perfectumhasználat természetének el
döntésére elég megbízható kritériumot adna a magyar fordítás:
a hol magyarra nem lehetne múlttal fordítani ^a latin perfectumot, ott viszonyítottnak kellene felfognunk. így azonban nem
t e r i t u m á b a n állhatna, achronisticus indicativusba vagy néha conjunctivusba kerül. Pl. 12, 251. tó; 5' STS . . . áXts'us | . . . e? rcóvtov 7cpoÍ7]<ri (nem
áX'.sjc, OÍ K p o í e i) po'o; xe'pa; . . . | áajraípovca o' Ej;ci-:a XajBwv Epfu|»s STÍpaí^s, (ú$
oiy' . . . áo~aípov:e? asípovxo r.otX r.é-paí. Conj.-os p é l d a : 17, 126. <ó? o' ŐJIÓT'
EV Zvkóyw SAOCCSO; . . . AÉOVTOÍ [ vzftpoix; xop.7joaaa . . . XV^JJLOU? E^£ply)ot (nem."
EAacío;, ö; l|epsi) . . . | 6 3' Ejíaxá §r,v eío^uSev £uvr,v | átp^o-cspotert őé . . . jtdíji/í*
£OT)/£v, w? ' 0 u<T£u; xeívotoiv . . . 7cÓTp.ov Icpíjast. Ilyenkor m a g á t a tertium comparationist tévő történés aoristosban szokott állani, mely természetesen a
situatióban való bennmaradás mellett beállónak és egyúttal máris múlt
n a k értendő. [Megjegyzendő azonban, hogy még gyakrabban maga a ter
tium comparationis történése szokott conjunctivus formájú lenni, még
hosszú, részletező hasonlatok legelején is, 1, pl. X I I . 278—287. Ezeket a
conjunctivusokat a 31. fejezet végén hajlandó voltam általános értelműekn e k felfogni. MUTZBATJER azóta megjelent t a n u l m á n y a (Die Grrundbedeutung
des Konj. u. Opt. im Griechischen, Leipz. u. Berlin 19(>8) szerint azonban
(1. 7. 1.): «der Begriff der Verallgemeinerung igt dem Konj. ü b e r h a u p t
nicht eigen, sondern wird n u r von u n s hineingedachts, s a Konj. alap
é r t e l m e : «die Erwartung» v. «das zu Erwartende». Az összes alakhasz
n á l a t áttekintése előtt n e m akarok DELBRÜCKkel szemben MUTZBATJER vé^
leményóhez szegődni, á m b á r ez utóbbi kutató elmélete mindenesetre az én
m a l m o m r a hajtja a vizet, m e r t e szerint még a corijunctivusos hasonla
tokat sem szabad általános értelemben magyarázni. MUTZBATJER elméleté
nek a hasonlatbeli conjunctivusokra nézve (1. i. m. 62. és kk. 1.) u g y a n i s
éppen az a baja, hogy csak a t e r t i u m comparationist tévő conjunctivustörténésekre illik. Idéz u g y a n egy-két a jelenetsorba belefoglalt melléktörténéses conjunctivust is, de ezeknek fordítását és m a g y a r á z a t á t n e m
adja; bajosan is a d h a t n á az «es ist zu erwarten dass» körülírással, m e r t
az csak a t e r t i u m comparationisra i l l i k ]
.
; ,
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-mindig használható a magyar fordítás sem kritériumul. De
néha talán mégis. Ugyanis azt hiszem, nem tévedek, hogy az
efféle előzményjelző magyar multakat maga Arany sem hasz
nálta volna mindenütt, a hol Vergilius másodrangú mellékmon
dataiban perfectumot találunk. Olyan esetekben tehát, a hol a
latin perfectumnak múlttal való fordítása ellen nyelvérzékünk
tiltakozik, mégis csak helyesen tesszük,^ ha a latin perfectumot
viszonyított használatúnak fogjuk fel. így különösen igazi fel
tételes mondatokban, melyek már logikai természetük szerint is
képzeletnyügözők, mert feltételhez fűzik az elképzelendő történé
seket. Pl. Aen. I. 151.:
tűin pietate gravem ac meritis si forte virum quem
conspexere, silent, arrectisque auribus adstant,

magyarul: ha megpillantanak, nem: ha megpillantottak (ámbár
Arany a fennebb-•idézett példában azt mondja: ha . . . hinte;
csakhogy ez a példa inkább időhatározó, mint valósággal fel
tételes).
Vagy efféle hasonlatokban (Aen. XII. 908.):
ac velut in somnis, oculos ubi languida pressit
nocte quies, nequiquam avidos extendere eursus
velle mdemur (!)

magyarul: mikor elnyomja, n e m : elnyomta; hogy itt » költő
általánosságban beszél, a prózai velle videmur is elárulja.
Biztosan eldönteni az efféle latin perfectumok természetét
azonban a magyar fordításból sem lehet. Fokozza a bizonytalan
ságot, hogy, mint látni fogjuk, a latin perfectumoknak még
többféle más magyarázata is lehetséges.
IV. A II. pontban idézett hasonlat (Aen. X. 723.) elsőrangú
mellékmondatában ezt a perfectumot olvassuk:
. . . ceu . . . leo . . .
gaudet, h i a n s i m m a n e , eomasque arrexit et hseret
visceribus super incumbens, lavit improba taster
ora c r u o r . . .

Ez a perfectum, mint látjuk, imperfectumok között fordul
elő. Megelégedjünk azzal az ügyefogyott magyarázattal, hogy itt
az imperfectumok általános értelműek, a perfectum pedig ha
sonló értelmű, mert = «szokást jelentőt) aoristos-fóle perfectum?
(L. KAPEES jegyzetét Aen. XII. 755. és 588.-hoz.) Azt hiszem, a
31. és 32. pont fejtegetései után erre a magyarázatra már kár
volna szót vesztegetnem. De annyi bizonyos, hogy itt a II. és III.
helyen ismertetett magyarázatnak nem vehetjük hasznát, mert
egy dolog kétségtelen: az arrexit alak beletartozik a történéssorba,
Nyelvtudományi Közlemények. XL.

m
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s annak egyik elemét adja, éppen úgy, mint az imperfectumok.
A perfectum a situatión belül maradva értendő és magyarázandó,
de elbeszélő még a situatión belül sem lehet.
Mármost itt két magyarázat lehetséges.
A) A perfectumot az I. pontban előadott módon meglévő
állapotot jelzőnek értjük. Ez esetben megfelel a használat, a
görög hasonlatok hasonló összeíüggésű perfectumainak •(= fel
borzolva tartja) pl. ebben (Horn. II. V. 136.) az oroszlános ha
sonlatban :
(Xéwv) Jtaxa a~a5[j.&us Súexca, xa 8' spY]f/a cpoPelxar
oeí [j.lv x' ÍY'/^iaxívcv. éiz iW^Xr^i x t ^ u u a i aoxáp b EjjLtisjjiaw? pa^etr]? ei-áXXsxai aúX% stb.

a hol %éypvxa.i == oda vannak hányva, leterítve egymáson hever
nek ; megfelel továbbá a perfectum ennek a magyar perfectumnak Aranynál (Toldi Szer. X. 17.): ,
És, m i n t hegyen ülő vészviharos felleg . . . .
. ... . levonul a síkra . . . .
Fönt napos a csúcs még, de alant a rétség
Déli verőfényét elnyomta sötétség,
Vonaglik a felhők idege, a villám,
S a megszelelt zápor ködlik, aláhullván stb.

a hol azonban az elnyomta még sem olyan határozott állapot
jelző, mint a görög perfectum (1. a 144. jegyzetet).
(E mellett a magyarázat mellett még kétes marad, vájjon
a perfectum az imperfectumokkal együtt a) alkalminak értendő-é
a latinban is, mint a görögben vagy a magyarban, s e szerint
a si conspexit perfectum (1. I. alatt) önálló múltnak, vagy (3)
általánosnak, s ez utóbbi esetben éppen olyannak, mint ebben
a Plautus-f. kitételben (Trin. 308.): si animus hominem pepulit,
actum est, animo servit non sibi, s az előtte álló si conspexit
úgy, mint si pepulit, viszonyított, előzményes perfectumnak.)
B) De nem valószínű, hogy az arrexit perfectum a magyar,
vagy éppen a görög perfectummal volna egybevetendő. A latin
alak nem állapotot, hanem történést látszik jelezni. Mármost
azonban a latin perfectum, ha történésjelző, önállóan csak múlt,
viszonyítva csak előzményes lehet. De az arrexit se múltnak,
se előzményesnek f é l n e m fogható. Mi hát az alak magyarázata?
Azt hiszem, a következő. A vergiliusi arrexit nem egyéb
az efféle összeíüggésű homerosi aoristosok tudatos és meglehető
sen erőszakolt utánzásánál. Figyeljük meg pl. ebben a homerosi
oroszlános hasonlatban az Tj^ays és Stétpsaav alakok használatát
(II. XI; .473.):
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OUTap |-£L Sí] TÓV Y£ §0<fJ.á<7<XSTat (LXUÍ Óldtá?,
u>(j.oepáyot j/.tv 5ÜJE; EV oűpsai SapSoírcTóumv
EV vEtxEi oxtEpw" l^t TE A"ÍV fj y a y E Őaíjxwv
. ,
aívxí]V £a>s£ [ÍE'V TE S t É T p E a a v aurap b Sá^TEi s t b .

Mint a 32. pont fejtegetéseiből tudjuk, a görög az aoristosokat ilyenkor éppen úgy, a situatión belül használja, mint az
oroszlánjelenetnél jelenlevő személy is használta volna, mint
punctuális, azaz a '. tényt éppen beálltnak és egyúttal (máris)
elmúltnak jelző alakokat. Mint láttuk, ezek a múlt aoristosok
magyarra múlt idővel egyáltalában nem fordíthatók. A latin
köznyelv sem mondhatta volna perfectummal az arrexit alako
kat, hanem arrigit formában használta volna, legfeljebb vala
mely, a történés hirtelen megtörténtét (beálltát és elmúlását)
jelző határozószót tett volna még hozzá: repente, ecce, v. más
effélét. A perfectumos kitétel a latin költő tudatos újítása a
görög aoristosnak megfelelő punctuális történésnek a situatióban
maradó beálló és máris múlt jelzésére. Ilyenféle használatú a
perfectum Vergiliusnál pl. még a következő hasonlatban (IX. 30.):
ceu septem surgens sedatis amnibus altus
per tacitum Ganges, aut pingui flumine Nilus,
cum refluit campis et iam se condidit alveo.

Vagy ebben (XII. 754.):
haeret bians, i a m iamqne tenet (canis cervum) similisque tenenti
increpuit malis, m o r s u q u e elapsus inani est.Ui)

Ha azonban a perfectumoknak ilyen máris-mult történés
jelző, átképzeléses használatát a vergiliusi hasonlatok első rangú
mellékmondataiban, mint a hasonló görög aoristosok tudatos
utánzását, egyszer megengedjük, — a mint pedig meg kell en
gednünk, — akkor hasonlóképp lehet magyarázni a másodrangú
mellékmondatokban is, ha azok is a tertium comparationist jelző
történéseket fejeznek ki, mert ilyenkor elözményessógröl szintén
nem lehet szó; vessük össze pl. Homeros (II. III. 33.) és Vergi
lius (Aen. II. 379.) következő hasonlatait, melyeknek tárgyuk is
azonos, s ilyenformán a tudatos utánzás kétségtelen:
(o; S' őrs T($ TE SpáxovTa iSwv TtaXívopao? árcloTT]
oöpEo; EV píjOarj^, t>%6 TE xpó[j.o<; sXXaps yuía, stb.
improvisurn aspris veluti qui sentibus anguem
pressit h u m i nitens, trepidusque repente
refagit . . . s t b .
14í
) Jogtalanul veti össze KAPPES ezeket a perfeetumokat (a helyhez
való jegyzetében) a X I I . én. 588. sorában lévő két perfectummal: ut cum
. . . pastor vestigavit opes, fumoque implevit . . . ; illas • discurrunt stb. Eme
zek vagy a I I . , vagy a I I I . módozat szerint értendők, m e r t a tertium
<5omparationis előzményét adják.
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A Vergilius-féle hasonlatban a refugit perfectum a situatióban belül maradva, jelző (konstatáló) múlt alaknak értendő,
éppen úgy, mint a görög áTcsa-uy] aoristos. Magyarul nem: mikor
visszahökkent, Hanem: mikor egyszerre csak visszahökken. S jel" lemző, hogy Vergilius is szükségét érezte a repente határozószónak! 145 )
Látjuk mármost, hogy ez a kétségbe alig vonható felfogás
a másodrangú mellékmondatok perfectumainak magyarázatában
a II. és IIL alatt említett lehetőségeket még egygyel szaporítja,
a mennyiben mármost az is lehetséges, hogy ilyen perfectum okat nem viszonyítva eló'zményjelző'knek, sem átképzeléssel a tertium comparationistól számított multaknak nem kell érteni, ha
nem az eseménysor egymásutánjába beletartozó punctuális törté
néseknek, melyek múltnak csak azért vannak jelezve, mert a
görögben az aoristos ilyenkor is nemcsak punctuálisnak, hanem
máris-multnak jelzi a történést. Azaz: egy okkal ismét többünk
- van, melyből meg tudjuk magyarázni a latin hasonlatbeli perfectumot: de egyúttal most már még nehezebb megfelelni arra
a kérdésre, hogy egy, adott esetben milyen functiójú a latin
perfectum.
li5
) A situatióban maradó, irnperfeetumokkal p á r h u z a m o s haszná
latú aoristikus perfectumokról BLASE a Landraf-f. Histor. Grarnmatik I I I .
kötetének 165 : lapján mindössze csak annyit tud m o n d a n i : «Das Perfekt
steht Georg. I I I . 365. mitten unter schildernden Prásentia vielleicht mit
der N e b e n a n s i c h t die Öchneligkeit der Verwandlung ánzuzeigen». De
a Georg. idézett helyén nem hasonlatról van szó, és ez az egész meg
jegyzés n e m egyéb helyesen sejtett, de meg nem értett nyelvi tényre
vonatkozó tapogatózásnál, olyanforma, mint pl. ÁMEis-ÜENTZÉnek vagy
ÁBicHTnak az aoristosra vonatkozó (fenn az 54. lapon említettj jegyzetei.
De két hiba is van benne. 1. Az efféle perfectumok «hirtelen történést))
jelentő m a g y a r á z a t á b a n nem szabad a perfectumértelemből kiindulni, mint
m á s esetekben (1. n á l a m a 94. jegyzetet é« a 67. fejezet végét) a BIEMANNGoÉLZER-f. syntaxis több joggal teszi, h a n e m a görög aoristos utánzásá
ból. 2. Nem szabad « N e b e n a n s i c h t » - r ó l beszólni. Az alak vagy múlt,
és akkor nem lehet benne a hirtelenség értelme, vagy beálló és egyúttal
m á r i s múlt, s akkor megvan a hirtelenség értelme. A két magyarázat
k i z á r j a e g y m á s t . Az egész kérdésre az átképzeléses latin élőadás
tárgyalásakor még visszatérek. — A mi magát a perfectumok hasonlatbéli használatát illeti, azzal BLASE (i. m. 166. 1.) összesen 16 sorban végez,
s inkább csak a viszonyított használatot emeli ki, azt se határozottan.
Pedig láttuk, hogy erről csak nagyon ritkán lehet szó, s akkor is kétsé
ges. — Megjegyzem még, hogy Homerosban n é h a az imperfectumok (1.
140. jegyz.) közt álló főmondatos aoristi indicativus is nem beállónak és
egyúttal máris-multnak, h a n e m az imperfectumos történéseket megelőző
m ú l t n a k értendő az imperfectum-jelölte időponttól tájékozódva, pl. IV. 143.
XSÍTŰU S' iv SaAoc[xto, jroXée? ié atv rjorjaavTo ÍJCOTJSS ©oplsiv, (ixa'.AÍji 5s y.EÍToct
áyaXfi-a stb. A latinban erre nem tudok eddig példát. Oka ennek a homerosi szófűzés kezdetlegessége: ugyanis a p a r a t a k t i k u s a n kapcsolt aoristosos
mondat logikailag voltaképpen mellékmondat: = h o l o t t p e d i g sokan
kérték . . . . A latinban ilyen kezdetleges szófűzés nem szokásos.
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V. Tetézi végül a bonyodalmat, hogy a basonlatbeli latin
perfectumok néha érthetők és magyarázhatók az elbeszélő tény
leges álláspontjából számítandó multaknak is, pedig ez a ma
gyarázat az összes, eddig említett magyarázatokkal ellentétben
áll, s valamennyit kizárja. Mint az 56. lapon kifejtettük, az
efféle multakat nem szabad összetéveszteni a régi grammatiku
sok «szokást jelentő» aoristos gnomicusával. Az aoristos múltja
szokást sohasem, jelenthet, hanem következő természetű: az elő
adót valósággal környező helyzet, tehát az előadó valóságos idő
beli álláspontjából használt punctuális múlt idő, melylyel az
előadó egy bizonyos, valamikor tapasztalt eseményre hivatkozikK
s melyet az olvasónak általános sententiákban úgy kell érteni,
mint bizonyító példát a gondolat általános érvényességére, az
esemény akármikor való lehetőségére. Ilyenkor a latin prózában,
mint fenn a 31. pontban említettük, rendesen nem magában,
hanem multi, nemo, plernmque, saepe, interdum határozószókkal
áll az alak. Ez az empirikus aoristos (és perfectum). Előfordul
a saepe az efféle perf. mellett Vergilius egy-egy hasonlatában is,
pl. I. 148. Az igazi költői hasonlat nem lehet elcsépelt tárgyú, ,
Közmondásszerű: sohasem lehet tehát általános természetű, s a
múlt alaknak a hasonlatokban éppen az a szerepe, hogy általá
nos előadás helyett konkrétebben egy múltban tapasztalt ese
ményt . fest, melynél az előadó képzelete időzik; azonban az
előadó még sem boesátja annyira szabadjára a képzeletét, hogy
magát egészen a jelenet színhelyére képzelje; tudatában marad
a jelenet multságának, s mint multat adja elő. Közvetetlenebb
hatása van tehát, mint az általánosságban való előadásnak, de
nem olyan közvetetten, mint az átkópzeléses jelző előadás, mert
ez utóbbiban egyáltalában nem elbeszéli a költő az eseményeket,
hanem jelzi őket, odakópzelvén magát a jelenet színhelyére.
Ha ez annak a hasonlatbeli perfectumnak lélektani magya
rázata, melyet perf. empiricumnak neveznek, nem nehéz átlátni,
hogy mikor lehet a perfectum ilyen magyarázatának jogosult
sága. Ha a perfectumaiak megelőzi az imperfectumokat, s ez
utóbbiak nem általánosaknak, hanem alkalmiaknak értendők,
akkor megvan a lélektani progressio az előadásban : a költő a
jeleneteket a perfectummal mint multakat kezdi előadni, de
később belehevült fantáziával a jelenetek színhelyére képzeli
magát, s azért jelző imperfectumokkal folytatja. így a költő el
járása lélektanilag teljesen érthető, valamint érthető akkor is,
ha egyáltalában nem mond más alakot, csak multat.
Példák az első esetre Homerosból (IV. 275.) és Vergiliusból (X. 723.):
(>>? 3' őt' &jso oxoTiíijí s i S s v ve<po? aikÓXo? avf,p
Ip5(ó[j.evov xaTa JTÓVTOV ÚTCO Zscpópoio tajíjc-
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x'. OCVEEÜEV E.ÓVTI JJ.EXCÍVTEP,OV ^jjTE Tclogx

\_'

*' '

c p a í v £ ~ ( a t ) ípv xaTa TCÓVTOV, a y s i ŐE' TE XotíXarca TCOXXÍJV,* ,... .. •.
(pUyqaÉ'v xe ?Swv UTIO TE axíoc, rJXaaí ^íjXa s t b . ) •

ceu leo . . . . si forte fugacem
conspexif capream . . . .
gaudet. . . . comasque arrexit et haeret
vísceribus . . . lavit improba taeter
ora cruör.

:
»

Ezekben a hasonlatokban az sISsv és conspexit alakok
nemcsak az eddig fejtegetett módokon érthetők (azaz: a görög
alak 1. a tertium comparationistól számított átképzeléses múlt
nak, 2. beálló és máris múlt átképzeléses punctualis történésnek
= a mikor egyszerre csak meglát; a latin alak 1. viszonyított,
előzményes perfectumnak, 2. a tertium comparationistól számí
tott átképzeléses múltnak, 3. a görög aor. módjára hirtelen be
állt és máris elmúlt történésnek, szintén átképzeléssel), hanem
átképzelés nélkül is, elbeszélő aoristosnak illetőleg perfectum
nak; = mikor meglátott (az egyszeri pásztor, az egyszeri orosz
lán). A következő imperfectumok használatakor aztán a költők
már a jelenet színhelyére képzelik magukat és közönségüket.
Nincs ellenben lélektani jogosultsága az elbeszélő perfectum feltételezésének alkalmi értelmüeknek és jelző (konstatáló)
functiójúaknak felfogott imperfectumok után vagy között: mert
e szerint azt kellene feltennünk, hogy a költő elébb olyan
élénkséggel figyelmezteti hallgatóságát a fejlődő történésekre,
mintha szemei előtt folynának, s aztán egyszerre csak, szintén
konkrétul, de mégis kevésbbé közvetetlenül, mint múlt esemé
nyekről szólna róluk; vagy, ha a perfectum köztük áll az imperfectumoknak, hogy egyszer amúgy, aztán emígy, aztán mégint
amúgy. Ez a felfogás lélektani absurdum. Azért az éppen idé
zett hasonlatokban a pfyrjosv, vjXaas aoristosok és az arrexit
perfectum semmi szín alatt sem érthetők és magyarázhatók el
beszélőknek, még kevésbbé gnomicusoknak az eddig szokásos
értelemben, hanem mind a görög, mind a latin alakok a fennebb
előadott IV. módon értendők.
Egy esetben volna lélektani jogosultsága a hasonlat végén
álló elbeszélő aoristosnak vagy perfectumnak i s : ha a hasonlat
csupa imperfectummal kezdődnék, s ezeket az imperfectumokat
általánosaknak fognók fel. Pl. Horn. II. XVII. 53.
olov SE TpÉcpst Epva? áv^p ipiSrjXii; EAaír;;
xb Se juvoioa S o v á o u a i v
7tavTo£(jjv ávÉfJuov, xaí i s P p v í s t áv£si XEUXW.
EXS-WV O' ^airív?]; avsjjt.0? oüv XatXaTU rcoXXrj
póSpou T § E; e* T p sdi s xa\ i ^ E T o í v u a a írj. yaíri s t b .
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haeret, iam iamqtíe tenet, similisque tenenti
•increpuit malis morsuque elapsus i n a n i est . . .

Továbbá az öcppa vagy donec relativ időhatározóval kap
csolt, a tertium comparationist kifejező hasonlatbefejező mellék
mondatokban, Horn. V. 554:

-

. . . TO) (AÉQVTS) [ÍSV oíp' dp7tot^ovT£ (Jó a; y.at t'cp'.a fJ.5]Xa
oTa^jxoliQ ávSptórtwv x e p a í ^ E T o v , oöpa xoi aüTw
ávSpwv áv KaAájA/jai /. a i E Z x a ^ s v o.ijái /aA/.ö . . . .

Vö, Verg. Aen. II. 626:
ae veluti s u m m i s antiquam montibus ornum
. ... • . euró. ferro accisam crebrisqtte bipennibus instant
eruere agricolse certatim, illa usque minatur
et tremefacta comam concusso vertice mutat,
volneribns donec paulatim evicta s u p r e m u m
congemuit traantque iugis avolsá rainam.

Ha ilyenkor az imperfectumokat általánosaknak foghatnók
fel, akkor a hasonlat előadása általánosságban kezdődnék, s a
költők az aor. múltjával és a perfectummal a hasonlat végén,
már az előadásba belehevült fantáziával szólnának úgy a szóban
lévő jelenetről, mint egyszer, a múltban valóban tapasztaltról.
Lélektani progressio tehát e szerint a felfogás szerint is volna
az előadásban. De ugyan miféle szárazlelkű kritikussal-lehetne
elhitetni a magyarázat feltételét, hogy pl. az II. XVII. 58. sorá
ban ]évő terjedelmes, részletező hasonlatban a költő általános
ságban beszól, ilyenformán: «a hogyan szokott nevelni... a ho
gyan körül szokták lengeni a szellők . . . » stb. stb.? Kényszerítő
bizonyítók nincs, de én már csak a mellett maradok, hogy az
előadás igazi költői hasonlatban, melynek tárgya nem elcsépelt,
közmondásszerű, a költő olyan lelkiállapotán alapszik, hogy
magát odaképzeli az előadandó jelenetek közé. Ez esetben pedig
a hasonlatot bevégző aoristosok és velük utánzásaik, a latin
perfectumok, csak beálló és máris elmúlt, szintén átképzeléses,
punctuális történéseket jelenthetnek; az V. 554. homerosi ha
sonlatban annál is inkább, mert ez a hasonlat voltaképpen nem
is imperfectumokkal, hanem múlt aoristossal kezdődik is (oíoo
Ttó fe Xáovcs SÓCÖ őpeoi; xopuyftaiv | ETpacpéTYjv DTTÖ [j/r]Tpl stb.).
Ez a hasonlatkezdő aoristos esetleg magyarázható nemcsak a
tertium comparationis előzményét adó múltnak, hanem elbeszélő
múltnak is, vagy legalább nem tudok arra ráczáfolni, a ki annak
tartja; de feltenni azt, hogy az előadás múlttal kezdődik, aztán
átmegy nem múltba, aztán ismét visszamegy múltra, annyit
jelent: feltételezni azt, hogy a költő hol nem képzeli magát a
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jelenet színhelyére, hol igen, hol ismét nem. Ezt a feltevést a
költői előadás lélektanával megférhetetlennek tartom.
Az elbeszélő valóságos időbeli álláspontjából számítandó
múltnak tehát csak olyankor tartható a latin perfectum,
1. ha egészen elszigetelve, magában áll, valami közmon
dásszerű rövid hasonlatban, pl. Aen. V. 448:
concídit ut quondam cava concidit aut E r y m a n t h o
aut Ida in m a g n a radicibus eruta pinus.

De, mivel quondam a latinságban nem okvetetlenül jelö
múlt időt, még ez a concidit is lehet a homerosi (XIII. 389.)
TJpwts §' á>q őrs ti? dpbc, •íjpircsv egyszerű utánzása, hol pedig az
^piTisv, mint tudjuk (1. a 32. pontot), átképzelés mellett is érthető.
2. Ha más perfectumokkal, de nem imperfectumokkal
együtt fordul elő, pl. Aen. XI. 809:
ac velut ille, prius quam tela inimica sequantur
continuo in rnontis sese avius abdidit altos
occiso pastore lupus magnove iuvenco,
conscius audaeis facti, eaudamque remulcens
subieeit pavitantem ntero silvasque petivit:
liaut secus . . . stb.

De itt is kétséges marad, vájjon a perfectumok nem a
farkast üldöző pásztorok szempontjából értendők-é, különösen
az első: abdidit, melyben a hirtelen beállás és egyszersmind
elmúlás értelme nagyon érezhető.
3. Ha a környezetében lévő imperfectum másik hasonlat
hoz tartozik, pl. IX. 437 :
p n r p u r e u s veluti cum ftos suecisus aratro
languescit moriens lassow papavera collo
demisere eaput, pluvia cum forte gravantur.

De itt is helyesebben teszszük, ha a perfectumot aoristosutánzónak és a situatióban maradónak veszszük; erre mutat a
cum gravantur imperfectum.
Az ú. n. aor. gnomicusnak vagy akár empiricusnak tehát
még arra az esetre is nagyon kevés szerepe marad a latin epi
kus hasonlatokban is, ha múlt tapasztalatra hivatkozó functiójúnak fogjuk fel. Ha tehát a költői szövegekhez való kommentá
rokban olyan hasonlatbeli perfectumot, mely modern nyelvre
múlttal nem fordítható, aor. gnomicusnak, vagy empiricusnak
minősít a kommentátor, fogadjuk ezentúl gyanúval ezt a ké
nyelmes magyarázatot, s keressük az alak magyarázatát inkább
a többi előadott módozatok szerint. Nevezetesen sohase tartsuk
elbeszélő aoristosnak vagy perfectumnak az imperfectumokat
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követő, vagy éppenséggel velük váltakozó hasonlatbeli aoristosokat és perfectumokat.
87. Arra a kérdésre pedig, mely bennünket a hasonlatbeli
perfectumok fennebbi vizsgálatára vezetett, viszonyított-é vagy
önálló a latin hasonlatokban a perfectumhasználat, összefogla
lásul most már a következő feleletet adhatjuk.
A) Önálló használatú lehet minden olyan latin hasonlat
beli perfectumalak, mely
a) állapotjelző értelmű,
b) történésjelző értelmű, és
1. átképzelés alapján értendő és magyarázandó; nevezetesen :
a) részletező epikus hasonlat másodrangú mellékmondata
ban (si. Ubi, qnum) mellett fordul elő. Ilyenkor a tertium comparationist jelölő jelenet szempontjából valamely melléktörténést
múltnak (és punctualisnak) jelöl. A magyarázat jogosultsága (a
tegebat, dabit hasonló syntaxisú alakok miatt) általában kétség
telen, de adott esetben mindig kétséges.
p) részletező epikus hasonlatban kivált elsőrangú iveluti,
uti, ceu, hand secus atque. qualis után) mellékmondatban, vagy
a hasonlatot új lendülettel kibővítő tőmondatban imperfectumok
között vagy azok után, mikor is az imperfectumokkal teljesen
egyforma functiójú, de punctuális történést jelöl. A punctuális
történés a jelenetek sorában beállónak és máris-midtnak vau
jelezve. A használat a görög hasonlatbeli aoristos tudatos után
zásából ered. Teljesen kétségtelen. Kétséges csak másodrangú
mellékmondatokban, melyeknekperfectumatöbbféleképpen érthető.
2. Nem átképzeléses, hanem az elbeszélőt tényleg kör
nyező helyzet szempontjából való múlt; de így csak akkor ért
hető, ha magában, vagy csak más perfectumok környezetében
fordul elő, s még így is inkább csak másodrangú mellékmonda
tokban, mert elsőrangúakban b) 1. (3) módon is felfogható. Min
dig kétséges.
B) Viszonyított használatúnak érthető az olyan, másod
rangú mellékmondatban (kül. si, továbbá cum, ubi mellett) elő
forduló perfectumalak, a melyhez tartozó imperfectumos főtörténést a hasonlat közmondásszerűsége, elcsépeltsége, rövidsége
miatt általános természetűnek foghatjuk fel, vagy olyan szerke
zetekben, kivált si mellett, a hol feltehetjük, hogy a költő az
általános sententiákban megszokott constructio hatása alatt
használhatott elözményességet jelölő perfectumot.
Ugyanazon egy hasonlatbeli perfectumalakra nézve önállód
ság vagy viszonyítottság dolgában tehát csupán abban az eset
ben lehet kétség, ha a perfectum másodrangú mellékmondatban
áll és utána imperfectumok következnek.
... «
A többi esetben a perfectumok az előadott III—V. módo-
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zatok szerint önállóknak értendők, de az önálló használaton 7
belül az alakok kétes functiójúak maradnak.
Nem kétes a perfectum functiója csupán az A) b) 1. f3)
pontban jelzett esetben.
A perfectum reális subjunctivusának viszonyított használata.
88. Mivel perfectumalak viszonyitottságáról csak akkor
lehet szó, ha a perfectumtövet nem állapot-, hanem történés
jelzőnek értjük, a most szóban lévő kérdés tárgyalásából is ki
kell zárnunk az állapotjelző alakokat, pl. efféléket: Plaut. Aul.
IV. 6. 48. Si me novisti minus, genere qui sim natus; Ter. Ad.
II. 4. 19. Absolvitote, ne ad patrem hoc permanat, atque ego
tum perpetuo perierim; Plaut. Aul. II. 1. 42. Quid dubitas quin
sit paratum nomen puero Postumus. Poén. V. 1. 8. Deos deasque veneror, qui hanc urbem colunt, ut , . . rite venerim. CÍBS.
B. G. I. 44, 2. stipendium (se, Ariovisttim) capere iure belli,
quod victores victis imponere consuerint. Azonban, mivel néhány
igét (memini, odi, növi stb.) kivéve minden más ige perfectuma
érthető történésjelzőnek is, az efféle alakok csak annyiban za
rándok ki a viszonyított alakok közül, a mennyiben állapot
jelzőknek érzi őket az olvasó. Ha a történést érzi ki erősebben,
rájuk nézve is felvetheti a viszonyítottság (előzményesség) kérdését.
Az alak önálló használatának tárgyalásából (70. pont I.
alatt) tudjuk, hogy használata néha olyankor is kérdéses lehet,
ha múlt formájú vagy vonatkozású főtörténéshez tartozik. A kö
vetkező fejtegetésekben azonban először olyan alakok használatát
vizsgáljuk, melyek nem múlt főtörténéshez tartozó mellékmondat
ban fordulnak elő.
A megvizsgálandó kérdés e szerint a következő lesz: ha a
történésjelző (nem állapotjelző) subj. perfectumalak nem múlt
(tehát jövő idejű vagy achronistikus) főmondatbeli történésekhez
tartozó mellékmondatokban fordul elő, mikor kell viszonyított
nak (előzményességet kifejezőnek) minősítenünk a használatot?
A válasz a kérdésre azok után, a mit a megfelelő indicativus alak használatáról előadtunk, az összes példaanyag előzetes
átvizsgálása nélkül is megadható.
I. Ha a főmondat történése achronistikus alakú, csupán
csak viszonyítottnak fogható fel az alak általános kitételekben,
mert ezekben a főtörténés teljesen időtelen, mindenkorra érvé
nyes, s e szerint az időbeli tájékozódáshoz hiányzik a kiinduló
pont. A modalitás tehát múltnak sehogyan sem magyarázható,
csak előzményesnek. Az ilyenkor kifejezhető modalitás termé?
szetesen nem más, mint a potentialitás. Ez az, a mi a sub-
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junctivusos szerkezeteket a megfelelő indicativusoktól megkülömbözteti (volitiy modalitásról nem lehet szó, mert ez nem fér,
meg az előzményességgel). Példákat már a 83. pont 2.kikezdésében is találtam. Igen gyakoriak az efféle szerkezetek az érte
kező előadásban, pl. Plin. N. H. VIII. 16. (az oroszlánról):,
eum . . . qui telum quidem miserit, sed tamen non vulneraverit,
correptum rotatumque sternit néc vulnerat.
Még nyilvánvalóbb a viszonyítottság, ha az általános k i 
tételben a perfectumos mellékmondat infinitivusos szerkezethez
tartozik, csakhogy ilyenkor a modalitásban a mindenesetre szük
séges subj. obliquus miatt a potentialitás fel nem ismerhető.
Cic. Kab. 13, 36. Ubi semel quis peieraverit ei eredi postea non
oportet. Or. (44.) 151. Mos est Áthenis laudare in concione eos,;
qui sint in proelio interfecti, Ter. Hecyra V. 3. 42. Multa ex
quo fuerint commoda, [eius] incommoda asquomst ferri. Plaut.
Mii. Gl. 1379. mo3chum, qui omnis se amare credit, quemque
aspexerit; Truc. II. 1. 15. Meretricem esse similem sentis condecet; quemque hominum attigerit, profecto aut malum a u t
damnum dari. Seneca, de benef. 30. quae ratio est exacerbare
eum, in quem magna contuleris. Plin. Ep. VIII. 4. Difficile est
tenere quse acceperis, nisi exerceas. Cic. de fin. III. 67. Dici
potest eius esse locum, quem quisque occuparit. Ismertetőjelük
az ilyen általános értelmű szerkezeteknek az, hogy az infinitivus
imperfectum formájú. Hasonlóképpen áll a dolog nem infiniti
vusos szerkezethez, hanem ut-os, quin-es mondathoz tartozó
mellékmondatban is, pl. Cees. B. G. III. 22. 3. (Solduriorum)
haec est conditio, uti omnibus in vita commodis una eum iisfruantur, quorum se amicitiae dediderint; VI. 20, 1. Quse civitates commodius suam rem publicam administrare existimantur,
habent legibus sanctum, si quis quid . . . acceperit, uti ad magistratum deferat. Cic. Tusc. Disp. II. 54. Fit in proelio, ut ignavus miles . . . simulac viderit hostem, abiecto scuto fugiat. Cic.
Fin. V. 11, 32. quis de ipso sapiente aliter éxistimat, quin,
etiam quom decreverit esse móriendum, tamen discessu a suis
moveatur. De or. I, 3, 10. Nemo fere stüduisse ei scientise vehementius videtur, quin, quod voluerit, consecutus sit stb. stb.
Magyarra ezek az előzményességet jelölő perfectumok éppen
olyan kevéssé fordítandók, mint a megfelelő mdicativusok.
Éppen ez bizonyítja is, hogy a latin actióhasználat viszonyított.
II. Kétségtelen a subj. perfecti alak viszonyított volta
minden olyan oratio óbliquában, a hol az a főtörténés, melyhez
tartozik, a nyilatkozó személy szempontjából (vagy a szereplőé
ből, mert ez a nem múlt verbum régens mellett egyre megy)
jövő jelzésű vagy jövő vonatkozású, s a hol maga a subjunctivus
alak is csak jövő vonatkozásúnak (nem múltnak!) érthető. Ilyen-;
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kor tehát a subj. perfecti alak a modalitáson kívül csupán csak
élözményességet jelent a beszélő (és szereplő) személy szempont
jából jövő alakú vagy értelmű főtörtenés mellett. 146 )
A főtörtenés, melyhez képest a subj. perf. alak (jövőben
való) élözményességet fejez ki, lehet: 1. Maga a verbum sentiendi vagy dicendi. Ilyenkor a subj.
perf. az oratio obliqua elsőrangú mellékmondatában (az idézett
nyilatkozat, érzés, gondolat főmondatában) áll.
^. A verbum sentiendi vagy dicendi-től függő jövőre vo
natkozó infinitivus.
3. A verbum sentienditől vagy dicenditől függő elsőrangú
mellékmondat jövőre vonatkozó verbum finituma. A 2. és 3.
esetben a subj. perfectum az or. obliqua másodrangú mellék
mondatában (az idézett nyilatkozat, érzés, gondolat mellék
mondatában) áll.
Lássuk ezeket a lehetőségeket sorjában.
1. Ha a subj^ perfecti magához a verbum sentiendi vagy
dicendi-hez viszonyul, akkor a subj. perfecti jövő főige mellett

146
) DELBEüCKék, h a ő és t a n í t v á n y a i foglalkoztak volna a subj.
perfectumalak mellókmondatbeli functiójaval, ezeket a jövő vonatkozású
mellékmondatbeli alakokat, melyeket én időteleneknek, pusztán élözmé
nyességet jelölőknek magyarázok, alighanem ú g y m a g y a r á z t á k volna,
m i n t a főmondatbeli jövő vonatkozású alakokat, t. i. az iniunctivus hypothesis segítségével az eredeti aoristosfunctió alapján. Szerintük tehát mind
ezek a subj. perfecti alakok viszonyítás (előzményesség) kifejezése nélkül
punctuális történés'ű aoristosok volnának. Mint az én előadásomból kitet
szik, az eredeti aoristosfunctió feltételezése nélkül m a g a m se lehetek e l ;
de erre a magyarázatra nekem csak a következő, 147. jegyzetben kifejtett
alakhasználatban van szükségem, egyébkor a perfectumtő alapján, actióviszonyítássál (az előzményesség kifejezésénél) m a g y a r á z o m a subj. perf.
alak használatát, h a jövő vonatkozásban áll. Külömben ezúttal is nyoma
tékosan kiemelem, hogy m i n d másodrangú, m i n d elsőrangú függőmonda
tokban rendesen múlt értelmű az alak, nemcsak m i n t obliquús, h a n e m
m i n t potentialis és optativus modus is. E r r ő l részletesebben később. Az
alakok természetére nézve vö. a 74. pontot (II. alatt) és a 119. jegyzetet is.
Azt talán szükségtelen is külön kiemelnem, hogy, mivel a most
szóban lévő alakhasználatot éppen a szereplő személy szempontjából való
idő elhanyagolása jellemzi, n e m szabad az ilyen, látszólag jövő vonatko
zású subj. perfectumokat a régibb g r a m m a t i k u s o k módjára a f u t u r u m
e x a c t u m ( ! ) coniunctivusainak nevezni. Helyes n e v ü k : viszonyított hasz
n á l a t ú subj. perfectumok.
Meg kell még jegyeznem, hogy a szövegben lévő egész előadásom
csak az újabb, r-es subjunctivus alakokra vonatkozik. A m i a régibb, ú. n.
syncopált alakok viszonyított használatát illeti, azt LÜBBERT (Der Conj.
Perfecti u. das F u t . exactum i m aiteren Latéin, Breslau, 1867, 54. 1.) sta
tisztikája szerint egyelőre teljesen kétségbe kell vonnom. (LÜBBERT a syn
copált futurumoknak is csak első személyére nézve talált előzmónyesekh e k felfogható példákat, 1. i. m . 95. és kk. lap.)
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függőkérdésekben szokott előfordulni147) s ez esetben a subjunctivussal kifejezett modalitás nem egyéb a beszélő szempont
jából való problematikusságnál: azaz a subjunctivus obliquus
természetű. Kétségtelenül azonban a subj. alak csak akkor fog
ható fel viszonyítottnak, ha a vele jelzett történés a beszeléskor
még nem tény,: hanem szintén csak a jövőben fog megtörténni.
Mert a subj. perf. alakkal jelölt előzményes történés a beszélőre
nézve jelen időponton túl eshetik a múltba is, épp úgy, mint a
perfectum infinitivusánál (1. a 112. jegyzetet). Majd mindig így
áll a dolog, ha a verbum régens nem jövő alakú, csak jövő
147
) Nem függő kérdésben igen ritka az alak. Előfordul mégis a
színműírók régies nyelvében kötőszó nélkül, n é h á n y nem ugyan futurum
alakú, de kétségkívül jövő vonatkozású imperativus v. indicativus, kivált
fac, facite, cave, quaeso mellett. (A faxo ind. futur. alak mellett előforduló
kétes alakokat, pl. Men. 520. faxo perdiderit, Oapt. 801. f. obstiterit, stb.
nemcsak subjunetivusoknak, h a n e m futurum indicativi alakoknak is lehet
felfognunk az ilyenféle példák m i a t t : Pseud. I. 1. 47. faxo scies, I. 3. 156.
faxo aderit stb.) Példák a) Régies -(s)sw??-végű alakok: Plaut. Amph. I I I .
3. 35. Cave faxis. Aul. IV. 2. 1. Cave cuiquam indicassis. IV. 2. 4. quaeso
ut prohibessis. Ezekről az alakokról nyilvánvaló, hogy modalitásuk n e m
obliquus, h a n e m hogy optativusok. Még pedig, mint a 69. pontban főmondatbeli használatukról szólva is konstatáltuk, m i n d i g j ö v ő r e v o 
n a t k o z ó k . Jelentésük az eredeti aoristos-féle punctuális történés alapján
magyarázandó. Ne keressünk hát bennük előzményességet: használatuk
nyilvánvaló módon ö n á l l ó , b) Az újabb, r-es alakokra és a passivum
alakokra példák: Men. 994. Facite illie h o m o iam in medicinám ablatus
siet. Pseud. I, 2, 56. Fac sis, sit delatum huc m i h i frumentum, quod . . .
satis sit. A m p h . I I . 1. 61. Cave quicqu&m, nisi quod rogabo te, m i h i
responderis. Aul. I. 2. 12. Cave q u a m q u a m alienum intromiseris. Aul. I V .
2. 11. Cave tu üli fidelis fveris, Ter. Heaut. IV. 6. 23. Cave q u i c q u a m
admiratus sis. Kétségtelen, hogy a subjímctivusok itt is optativusok, még
pedig az összes példákban, a deponensben és a szenvedőkben is, jövőre
vonatkozók. Tehát szintén önálló használatúak, s éppen úgy inagyarázandók, mint a -(s siin-\régíi alakok, s m i n t a főmondatokban előfordulók, sot
h a a kötőszótlan efféle szerkezetekben a fac ós quaeso igéket közbeszúrtaknak, a cave-t a «neo szócskával egy jelentésűnek vesszük, tulajdon
képpen főmondatoknak tekinthetők. Csak az a külömbség a -ssim-végű és
az r-cs vagy passiv alakok között, hogy amazok m i n d i g (még nem jövőre
vonatkozó verb. régens mellett is) jövőre vonatkoznak, pl. Plaut. Pers. I V .
3, 9. Nec metuo, ne quis m i in iure abiurassit. Men. IV, 2, 47. at ego
(paveo) tu ne clam comessis prandium. Caec. Stat. Pausimachus fr. 4. hoc
a te postulo, ne cum meo gnato posthac limassis caput, ellenben emezek
az alakok rendesen m ú l t r a vonatkozó óhajtást fejeznek ki, pl. Plaut. Cas.
I I . 4, 25. Metuo iam, ne Olympionem mea uxor exoraverit; si id factum
est, ecce me nullum senem. Truc. IV. 2, 61. Timeo ne malefacta antiqua
mea sínt inventa oiania. Olyan példát, a hol jövőre vonatkoznának, mellék
mondatosat eddig csak egyet ismerek, Plaut. Pseud. 633. (Lorenz) h a u d
ibis intro, ne quid harpagefeceris
H o g y a n kell őket felfogni, h a m ú l t r a
vonatkoznak, erről a következő pontban tüzetesebben szólok. Ennek a
jegyzetnek a tartalmával a subj. perfecti önálló használatára vonatkozó
70. pont kiegészítendő.
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^vonatkozású, azaz felszólító alakú (subj. vagy imperativus 1.89.
pont); képzelhető ugyan ilyen példa: nuniia (cras) ei, quare
non teeum advenerim (t. i. holnap), de a classicúsokban eddig
nem találtam efféle kapcsolatot. Példa a futurumon belül való
előzményességre általában nagyon kevés van; LiAiTMANNnál (i. m.
114. 1.) futurum mellett csak ezeket találtam: Ter. Hec. 790.
At híec amicae erunt, ubi, quam ob rem adveneris, resciscent
(ebben a fordításban = «ha majd megtudják, mért mentél hoz
zájuk», a magyarban átképzeléses múlt van, mint minden oratio
obliquában). Mind a latin, mind a magyar kitétel kétértelmű,
iia a helyzetet nem ismerjük. Ugyanis az adveneris alak a kör
nyezet ismerete nélkül már megtörtént tényre is érthető; hogy
a látogatás maga is még csak tervben van, és a jövő dolga, azt
csak az összefüggésből tudjuk. Ilyen még ez a példa is: Cic.
Att. V. 5. 2. Nos Tarenti quos cum Pompeio őiaXófoos de re
qpublica hahuerimus (Cicero még csak most készül Tarentumba)
iad te perscribemus. Itt már a magyarban lehetetlen a perfectummal való fordítás, mert így okvetetlenül félreértjük a mon
datot. Tehát nem: «a melyeket tartottam», hanem: «a melyeket
•majd tartok».
2. Viszonyított használatú a subj. perfecti alak akkor is,
la& or. obliquának rákövetkező történést jelölő infinitivusához
tartozó mellékmondatban áll, mikor a verbum régens nem múlt.
A viszonyított használat itt is kétértelmű. Itt is eshetik a subiunct. perfectumával jelölt történés is (a nélkül, hogy ez a
jövendőség jelölve volna) a valóságben a jövendőbe. De, ámbár
•turus infinitivus mellett subj. perf. van benne, még sem jövő
nek, hanem múltnak értendő a subj. alak pl. ebben a hasonlító
mondatban: (Cses. B. G. I. 44. 5.) Ariovistus (dicit) non minus
libenter sese recusaturum (esse) populi B. amicitiam, quam
appetierit. Vagy ebben a jelzőiben (VII. 64. 2.): Peditatu, quam
ante habuerit, se főre contentum dicit. A priori okoskodással
is megállapítható, hogy a subj. perfecti jövőre vonatkozólag csak
feltételes, vagy azzal rokon szerkezetekben fordulhat elő, annak
-a jelölésére, hogy a feltétel teljesülésének meg kell előznie a
szóbanlévő jövő történést. Mivel a súly ilyenkor a feltétel telje
sülésén van, azért ilyen mondatokban a latin egyáltalában nem
jelölhette azt, hogy a szóbanlévő subjunctivusos történés a sze
replő személy szempontjából szintén csak a jövőbe tartozik.
Nem jelölhette azért, mert a passivumban egyáltalában nem
volt módjában, az activumban pedig az egyetlen rendelkezésére
álló alak: a körülírásos tradituri sínt viszont a fontosabb jelölni
valót, a feltétel teljesülését hagyná jelöletlenül, sőt félreértést
okozhatna: ugyanis a latin a -turus végű igenévből erősen ki-érezte a szándékot, már pedig a feltételhez fűzött jövő esemény
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teljesüléséhez a szándék nem elég. Ezért a latin nyelv ilyen
mellékmondatokban nem használta a -turus igenévvel körülírt
alakot, hanem a mellékmondatban inkább lemondott a szereplő
személy szempontjából való jövendőség megjelöléséről. Imperátor,
si (v. cum) principes urbem oppugnatam tradiderint, magnum
prsemium se daturum esse dicit vagy dicet. Imperátor, priusquam principes urbem ei tradiderint, prsemium se daturum esse
negat vagy negabit. Ugyanis a szándékot a római vezér (és nyelv)
nem volt hajlandó jutalmazni. Ha ugyanennek a kitételnek ver
bum régense múlt időben van (dicébat, dixit, dixerat, dicturus
erat, fűit, fuerat), negabat, negavit, negaverat, negaturus erat,
fűit, fuerat, akkor a mellékmondat igéje a subjunctivus irreális
alakjába kerül: si (cum, priusquam) tradidissent. Ezt itt azért
említem, mert ez az alak nyilvánvalóvá teszi, hogy a subiunctivusszal szereplő személy szempontjából való időviszony a latin
ban nincs kifejezve.
Az a modalitás, melyet ilyen mellékmondatokban a sub
junctivus kifejez, nem a szereplő, hanem a beszélő (idéző) sze
mély lelkiállapotából folyik; azaz a modus itt is obliquus. De
itt az olvasó figyelmét kérem a következő bonyolódott nyelvi
tények számára. Lehetséges ugyanis, hogy a feltételt már a sze
replő személy is potentialis modalitással gondolta, azaz, hogy
az -érit végű alak már a megfelelő or. rectában is subjunctivus
(potentialis). Pl. Plaut. Mii. 1096. Nam nullo pacto potest prius
haec in sedes recipi, quam illám amiserim. Ha ilyen feltételes
szerkezet oratio obliquába kerül, a latinnak nem volt módja rá,
hogy a potentialitást kifejezze, mert a modus az obliquitás szá
mára volt lefoglalva. A latin obliquus szerkezetnek tehát a máskülömben kezdetlegesebb magyar mellett megvan az a baja,
hogy a szereplő személy szempontjából való modalitás a mellék
mondat igéjében nem jelölhető. Cic. Cat. I. 20. Si hic ordo pia
cere decreverit te ire in exilium, obtemperaturum te esse dicis:
a latin szerkezetből nem világos, hogyan értendő a modalitás.
Potentialis-é a megfelelő or. recta igéje, vagy sem ? Magyarul a
magyarban szokásos primitív átkepzelóses fordításban feltüntet
hető a külömbsóg: «ha elhatározza* más, mint ez: «ha elhatá
rozná*. (Még feltűnőbb, hogy a latin még a megfelelő or. rectá
ban sem tudja perfectummal máshol kifejezni a külömbséget,
csak az egyes első személyben. Tehát maga Catilina sem mond
hatta máskép, mint így: si decreverit (subj. perf.? indic. perf.
futurum?) obtemperabo, s az oratio rectában is kérdéses marad,
a decreverit indicativusnak, vagy potentialis subjunctivusnak
érfcendő-é.
Másik baja a latin szerkezetnek a következő. Ha a mellék
mondat megelőzi az infinitivust és a verbum regenset, kivált
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időhaltározó mondatban, de feltételesben is, mindaddig, míg az
infinitivus formája (-tururn esse) meg nem érteti a valódi hely
zetet, az olvasó nem tudhatja, vájjon már megtörtént tényt
említ-é a subj. perfectum, tehát ténynek értendő-é, vagy a sze
replő személy szempontjából még csak jövő történést, tehát a
jövőn belül viszonyítottan. Pl. Caesarnak ebben az or. obliquás
mondatában (B, G. VII. 20. 6.), Eomani si casu intervenerint,
fortunse, si alicuius indicio vocati. huic habendam (esse) gratiam,
az egész helyzet ismerete nélkül kétértelmű az intervenerint
alak. Lehet tény is (ha közbeléptek), a jövőn belül viszonyított
perfectum is (ha majd közbelépnek, ha majd meglesz a közbe
lépés); s ez esetben a helyzet azt bizonyítja, hogy a közbelépés
már megtörtént, s hogy e szerint az alak múltnak fordítandó.
Külömben vegyük észre, hogy az infinitivus itt nem -turus, ha
nem -ndus igenévvel van körülírva, s e szerint a habendam esse
alak a szereplő személy (Vercingetorix) szempontjából nem jövőre,
hanem már a számára jelen időpontra is értendő. De, mint
fennebb említettem, van olyan példa is, melyben a -turus ige
neves infinitivus mellett is múltnak értendő a feltételes mondat
subj. perfectuma. Azért csak nagyjában igaz, a mit fennebb
mondtam, hogy a perfectum értelme (jövendősége vagy multsága)
az infinitivus formájától függ: ha az infinitivus nem -turus végű,
akkor a subj. perfecti rendesen múltra értendő. Terentiüs ezen
mondatában (Andr. II. 2. 4.): quam ego nunc credo, si iam
audierit sibi paratas nuptias, . . . totó me oppido exanimatum
quaerere, csak a szerkezet legvégén álló infinitivus olvasásakor
tudjuk meg, hogy a perfectum nem jövőre vonatkozólag, hanem
múltnak értendő, tehát nem így fordítandó: «gondolom, ha
majd meghallja . . . keresni fog», hanem így: «gondolom, ha
esetleg már meghallotta, keres». Külömben ebben a példában a,
latin író a iam és • nunc időhatározókkal (melyek közül nunc
nem eredőkhöz, hanem quaerere-hez értendő) iparkodott elejét
venni a kétértelműségnek. Egészen hasonló ehhez Caesar követ
kező mondata (B. G. I. 31. 12.): Ariovistum autem, ut semel
Gallorum copias proelio vicerit, quod prcelium factum sit Admagetobrigse, superbe et crudeliter imperare. A vicerit alak itt is
múltra értendő, mert már megtörtént tényt jelez, s mert az
infinitivus, melytől függ, nem -turus alakú.
A szerkezet olyan közönséges a latinban, hogy a 82. pont
ban I. alatt adott példák szaporítását szükségtelennek tartom.
Csak azt jegyzem meg nyomatékkal, hogy a passivum alakok
használata teljesen egyforma az activumokéval, 1. pl. már Plautusnál, Cas. Prol. 53. sperat, si ei sit data, főre sibi paratas
excubias foris. Továbbá, mivel jelzői mondatban aránylag ritka
a perf.-nak a jövőn belül való előzményes használata, idézem
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ezt a példát (Caes. B. G. V. 41. 8.): sperare se pro eius iustitia,
quae petierint (t: i. a szereplő személy jövendőjében), impetraturos = hogy, a mit kérni fognak, megkapják. Itt a petierint a
helyzet ismerete nélkül még a -túros végű. infinitivus mellett is
kétértelmű volna, mert múlt ténynek is volna érthető (= a mit
kértek). Példa idö'határozó mondatra Plaut. Epid. I. 11. 66—68:
Patrem prius convenire non vult, quam id a r g e n t u m . . . dinumeraverit. Vö. Bacch. 175. is.
Megeshetik néha, hogy az oratio obliqua infinitivusa, mely
hez a subj. perfecti látszólag viszonyítva van, nem ~turus ige
neves infmitivus, és a kitétel mégsem általános, hanem a subj.
perf. jövőre, tehát kétségtelenül viszonyítva értendő. Pl. Bacch.
764. nam non conducit huic nunc sycophantiae senem tranquillum esse, ubi me contra aspexerit és Pseud. 360. nisi mihi hodie
attiderit miles (pecuniam) . . . facere posse opinor me officium
meum. Ilyen ez is: Cic. Cat. IV. 1. vides vos. non sölum de
vestro ac rei publjcae, verum etiam, si id depuhum sit, de mea
periculo esse sollicitos. Ez utóbbi esetben azonban brachylogiával van dolgunk. A sí id depulsum sit kitétel igéje nem a sol
licitos esse infinitivushoz van viszonyítva, hanem a de meo peri
culo szavakból kiértendő me ipsum in periculo főre infinitivus
hoz. Lehetséges pedig ez a brachylogia olyan igék mellett, me
lyek, mint sollicitari is, jövőre vonatkozó érzelmet v. akaratot
fejeznek ki. A fennebb említett egyik példát, ezt: Imperátor
praemium se principibus daturum esse dicit v. dicet, si urbem
ei tradiderint Caesar B. G. V. 40. szerint így is mondhatni:
Praemium proponit, si tradiderint, s a subj. perf. így is kétség
telenül viszonyított használatú. Sőt participiumban is lehet az
efféle ige, így: Mittuntur ad Caesarem a Cicerone litterae, magnis
propositis praemiis, si pertulissent v. pertiderint. De a kétértelmű
ség kerülése végett ilyenkor mégis inkább imperfectumot mond
a latin, pl. Cses. B. G. V. 7. 7. Si id faciat (nem:
fecerit)....
internéi (Dumnorigem) iubet. A főmondatbeli futurum (erunt)
miatt mégis perfectumot találunk ilyenféle szerkezetekben (Cic.
Cat. II. 14.): et erunt, qui illum, si hoc fecerit, miserum existimari velint. Azonban így: volo illum, si hoc fecerit, miserum
existimari kétértelmű volna a fecerit alak.
Bizonyos igéknek -turus végű igenevét nem szívesen hasz
nálta a latin; ilyeneknél főre ut körülírást használt, mely mellett
a feltételes mondat subj. perfectuma szintén viszonyítva értendő.
De erről a következő 3. pontban.
Előfordul néha a subj. perfectumalak ilyen kétségtelenül
viszonyított használatban kivált hosszabb oratio obliquában,
múlt verbum régens után is, nevezetesen pl. Caesarnál. L. pl. B.
G. I. 44. 12. Ariovistus praedicavit....
(12.) quod si eum
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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interfecérit, multis sese nobilibus populi Komani gratum esse
faeturum. De ez a kapcsolat csak látszólagos. Az elbeszélő
ugyanis, mikor az interfecérit alakot használja, már annyira
beleképzeli magát az elbeszélt helyzetbe, hogy az elbeszélő elő
adás helyett jelző előadást használ, mintha praedicat volna a
verbum régens. Efféle szerkezetekben tehát a subj. perfecti éppen
olyan használatú, mint nem múlt verbum régens után, s a be
szélő és szereplő szempontjából éppen úgy jövő történéseket jelez,
mint minden efféle viszonyított perfectum. A használat különös
sége nem a perfectumalakban van, hanem az átképzeléses elő
adásban, melynek ez a szerkezet a latinban egyik példája. Erről
a jelenségről a maga helyén kell hát külön is szólnunk.
3. Mivel a viszonyítottság ismertetőjele a főtörténés jövőre
vonatkozása, s mivel ez az ismertetőjel meg lehet nemcsak infinitivushoz, hanem verbum finitumos oratio obliquábéli mellék
mondatokhoz tartozó másodrangú mellékmondatokban is: a 2.
pontban tárgyalt subj. perfectum alakokkal egészen egy tekintet
alá esnek a következő perfectumok is. a) függő kérdéshez tartozó
mellékmondatokban. Cic. Cat. I. j) 2. Videó, si mea voce perterritus ire in exsilium animum induxeris, quanta tempestas invidiae
nobis impendeat, a hol vegyük észre, hogy maga impendeat ige
(fenyeget) már jövő vonatkozású, a nélkül, hogy a jövendőség
alakkal is ki volna fejezve, b) ut-os mellékmondatokhoz tartozó
mellékmondatokban a) alanyiakhoz vagy tárgyiakhoz; kivált a
fennebb említett főre ut-os mellékmondatok mellékmondataiban.
Cses. B. G. IV. 35. Caesar . . . főre videt, ut, si sint hostes pulsi,
celeritate periculum effugiant (az eredeti szövegben irreális ala
kok vannak; átalakítottam, mert főre ut-os szerkezetre nem volt
kezem ügyében példa); Cses. B. G. V. 34. 3. Ambiorix pronunciari iubét, ut, quam in partém. Eomani impetum fecerint, cedant. Ez igen ritka példa, mert nem éppen feltételes, hanem'
(azzal rokon) relatív helyhatározó mondatban van a jövőre vo
natkozó perfectum. Cic. Verr. II. 3. (22.) 55. Veneriis imperat,
hominem ut asservent, cum res iudicata sít, ut ad se adducant.
Itt meg időhatározó mondatban van a jövőre vonatkozó per
fectum. Ut nélkül: Cato B. B. 5. consideret, quse dominus imperaverit, fiant. p) czélhatározó és következményes mellékmonda
tokhoz tartozó mellékmondatokban. Ter. Eun. V. 4. 8. ego mihi
puto palmarium repperisse, ut . . . cum cognorit (meretricum ingenia adulescentulus), perpetuo oderit. Ándr. I, 2, 29. te in
pistrinum dedam ea lege, ut si te inde exemerim, ego pro te
molam. Következményes értelmű jelzői mellékmondatok mellék
mondataiban is állhat így a perfectum, pl. Cic. Cat. II. 19.
Non vident id se cupere, quod, si adepti sint, fugitivo alicui
. . . . concedi sit necesse.
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c) ne szócskával fűzött jövőre vonatkozó kívánó mondatok
hoz tartozó mellékmondatokban. Plaut. Bacch. 175. veneroque
( = obtestor te), ne Nicobulum me sinas nostrum senem prius
convenire, quam sodalem viderim. Asin. IV. 1. 10. (Scriptum
est in syngrapho), si lucerna exstincta sit, ne quid sui membri
commoveat in tenebris. Pseud. IV. 3. 14. Metuo, ne ille hue
Harpax advenat, priusquam hinc hic Harpax abierit cum muliere.
Tér. Eun. I. 2. 60. ait, si non id metuat, ne, ubi acceperim,
sese relinquam, . . . velle se illám mihi dare. d) quin szócskával
fűzött mellékmondatokhoz tartozó mellékmondatokban, természete
sen csak olyankor, ha a quin-es mondat igéje jövő vonatkozású.
CÖBS. B. G. I. 17. neque dubitare debeant, quin, si Heivetios
superaverint Bomani, . . . Aeduis libertatém sínt erepturi. A kö- .
vetkező példában (Caes. B. G. I. 31. 15.) nincs conj. periphrastica, de a főtörténés mégis jövő vonatkozású, mert a ((kételke
dés*) félreismerhetetlenül jövőre vonatkozik: Hsec si enuntiata
Ariovisto sint ('== ha majd hírül adják A.-nak), non dubitare,
quin de obsidibus . . . gravissimum supplicium sumat. Az enun
tiata sint pft. tehát kétségtelenül viszonyított használatú.
Nyilvánvaló, hogy mindezekben a szerkezetekben is a subj.
perf. csak akkor lehet kétségtelenül viszonyított használatú, ha
a verbum sentiendi vagy dicendi valami jövőre irányuló értelmi
vagy érzelmi működést jelent, még pedig a függő kérdéseket
kivéve olyant, melylyel kapcsolatban a szereplő személynek modalis felfogása (kívánsága) is kifejezésre jut. Az ut, ne, quin
szócskákhoz tartozó subjunctivusok tehát nem obliquusok, ha
nem a szereplő személy szempontjából való modalitást (kívánsá
got) fejezik ki. A másodrangú mellékmondat subj. perfectumai
azonban okvetetlenül obliquusok, s éppen ezért — ámbár szin
tén a szereplő személy gondolatát, érzését fejezik ki -—, nem
fejezhetik ki egyúttal a szereplő személy szempontjából lehetsé
ges modalitást: a potentialitást. Ez, mint mondtuk, a latin or.
obliqua egyik tökéletlensége. A magyar (átképzeléses) fordításban
mindig csak a helyzettől függ, jelentő, vagy föltételes móddal
fordítsuk-é le az ilyen subjunctivust.
Megvan továbbá a latin oratio obliquabéli másodrangú
mellékmondatokban is az előzményes subj. perfectum másik baja;
a kétértelműség. Terentiusnak eme mondatában (Heaut. V. 4.
16.): Non quaeris . . . ut serves, (páter) quod laboré invenerit az
invenerit alakról csak a helyzet megfontolása után derül ki,
hogy nemcsak előzmónyesnek, hanem múltnak értendő: hogy
megőrizd, a mit atyád keresett; mert más körülmények közt ezt
is jelenthetné: a mit keresni fog, a mi keresménye lessz. Phorm.
II. 1. 40. non causam dico, quin, quod meritus sit, ferat mon
datban, ha az összefüggést nem tudjuk, teljesen bizonytalan, a
13*
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jövőn belül (a mit majd megérdemel) vagy a múltban is (a mit
megérdemelt) értendő előzményesnek a meritus sit perfectumLivius következő mondatában (XXI. 19. 9.) postulo a verbum
régens, tehát jövőre vonatkozó értelmű ige; mindamellett a
hozzávaló szerkezet subj. perfectuma múltnak értendő: quae
vereeundia est, Eomani, postulare vos, uti vestram Carthagini^
ensium amicitiae praeponamus (még ez is jövő), cum (Saguntinos) vos socii prodideritis = mikor ti a saguntumiakat cserben
hagytátok. Látjuk, hogy a magyar kezdetleges (átképzeléses) or.
obliquának is megvan a maga jó oldala: nem érthető félre (de
vö. a 150. jegyzetet).
III. Látszólag oratio obliquán kívül is előfordulhat másod
rangú mellékmondatokban a subj. perfectum jövőn belül előzmónyes értelemben még nem általános értelmű kitételekben is,
ha megvan a főkellék: t. i., hogy az elsőrangú mellékmondat
igéje, melyhez a subj. perf. viszonyul, jövő vonatkozású. Kell
pedig jövő vonatkozásúnak lennie az elsőrangú mellékmondat
igéjének, ha a verbum régens nem múlt, s ha az elsőrangú
mellékmondat czélhatározó (vagy következményes), mert nem múlt
történéshez tavtozó czél (vagy következmény) csak a jövőbe es
hetik). Pl. a) Ter. Hec. IV. 4. 694. Confingis falsas causas, ut
cum illa vivas, ..testem banc quom abs te amoveris (ha majd el
távolítottad, v. eltávolítod). Cato, R. R. c. 3
si orbes contriti sient, ut commutare possis. b) Következményes mondatok
mellett: Ci<k Verr. I. (16.) 47. est eiusmodi reus. ut, si liberatus
sit, nulla alia suspicio.. . . residere possit. Ne kötőszós ú. n.
czélhatározó mondatok mellett: Ter. Ad. II. 4. 18. hominem
impurissimum quam primum absolvitote, ne, si magis invitatus
siet, ad patrem hoc permanet. II. 1. 17. Cave oculos a meis
oculis demoveas tuos. ne mora sit,- si innuerim, quin pugnus
continuo in malis hsereat. Példát nagyon nehéz és idötrabló
fáradság volt találnom, mert lehetőleg első személyűre, vagy
szenvedőre volt szükségem, hogy az alak subjunctivus volta
nyilvánvaló legyen. A fennebbi példákban az amoveris-en kívül
a többi alak nyilvánvaló subjunctivus, s ahhoz sem férhet két
ség, hogy viszonyított használatú. De kérdés : miért subjunctivus ?
Felelet, mely eddig (tudtommal) még soha sem konstatált
nyelvi tényen alapul: a czélhatározó mondatban minden nyelv
az ige modalitásával nem a beszélő modalis diathesisét (kíván
ságát, szándékát) fejezi ki, hanem a szereplő személyét (Azért
hibás az igemódok hagyományos defmitiója, mely szerint a mód
mindig a beszélő modalis diathesisét fejezi ki, 1. erről már a
97. jegyzetet.) Mivel pedig a czélhatározó subjunctivusokban a
szereplő személy modalis diathesise van jelezve, ennyiben min
den czélhatározó mondat mindig oratio obliqua természetű.
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Mert, ámbár nem függ kitett verbum sentienditől, czélhatározó
mondat elé a verb. sentiendi voltaképpen mindig odaórtendő:
eltávozik (azzal a kívá?uággal) hogy megtegye; megtámadja
(azzal a szándékkal) hogy megölje. A kívánság és a szándék a
szereplő személyé, s a beszélő szájában a mellékmondat mindig
oratio obliqua természetű. Hasonlóképpen áll valószínűleg a
dolog a következményes mondatokban is, mert most említett
szerkezete a czélhatározó subjunctivussal való rokonsága mellett
tesz bizonyságot.
Eddigi vizsgálódásunk összefoglalásául röviden azt mond
hatjuk : a subj. perfectum akkor értendő viszonyítottan, ha a
fötörténés, melyhez tartozik, 1. teljesen időtelen (azaz: általános
mondásban áll) 2. avagy jövő alakú vagy vonatkozású. Az első
esetben a siibj. perf. alak akármikor való előzményességet jelent,
a második esetben pedig néha kétértelműimért jelenthet a jövőn
belül való előzményességet (a nélkül, hogy a jövendőség ki volna
fejezve az alakban), de jelenthet olyan előzményességet is, mely
egyúttal már elmúlt történésre vonatkozik. Nem általános kitéte
lekben csak oratio obliquában áll az alak, még pedig elsőrangú
mellékmondatban csak függő kérdő formájúban, másodrangúban
pedig többnyire feltételes mellékmondatban, továbbá feltételessé
átalakítható relatíve fűzött időhatározó (quum, nbi, simulac,
priusquam-os stb.) s (nagyritkán) helyhatározó vagy jelzői mon
datokban. Modalitás tekintetében a subjunctivus általános ki
tételekben potentialis; or. obliquákban azonban az okvetetlenül
szükséges subjunctivus miatt a potentialitás ki nem fejezhető.
89. Hátramaradt még tüzetesebb megvizsgálása annak a
kérdésnek, melyet az alak önálló használatáról szólva (a 70.
pontban) el nem dönthettünk, vájjon önálló vagy viszonyított
használatúnak magyarázandó-é a subj. perfectumalak olyankor,
ha oratio obliquás, de nem általános (hanem alkalmi) értelmű
nem mult fötörténés mellett nem érthető a futurumon belül előz
ményesnek. Példák:
I. Elsőrangú mellékmondatokban. Mivel a latinban az or.
obliquás főgondolat történése, ha a szereplő személy szempont
jából való modalitás ki nem fejezendő, innnitivusban szokott
állani, és subj. perfectumban ilyen körülmények közt csak má
sodrangú mellékmondat igéje lehet: elsőrangú mellékmondatban
az alak csak a következő esetekben állhat.
1. Függő kérdésekben, még pedig olyanokban, a hol a sze
replő személy szempontjából való modalitás nem fejezendő ki (mert
ez utóbbi esetben körülírásra vagy az impft. irreális alakjára van
szükség, 1. az 52. jegyzetet); ilyenkor tehát obliquus természetű a
subjunctivus. Olyan példa, melyben az imperfectum indicativusa
maga fordul elő alkalmi értelemben (azaz úgy, hogy a történés a

198

GY0MLAY GYULA.

«jelen» időpontra is és első sorban arra volna értendő) átképzélés
nélkül általában csak ritkán fordulhat elő, nyilatkozást jelentő
verbum régens-es pedig 3. személyű még ritkábban, második
személyű sohasem. Kevés megfontolással átlátjuk ugyanis, hogy
efféle mondatban: rogas, quid feeerim? a rogas imperfectumalak
okvetetlenül u. n. prsesens historicum, még akkor is, ha a kér
dezősködő második személy az előző pillanatban tette a kérdést,
s az első személy mindjárt a következő pillanatban veszi át tőle
a szót. Hasonlóképpen efféle mondatban i s : rogat. quid feeerim
v. feceris v. fecerit. Ha praesens historicum az alak, ez annyit
jelent, hogy átképzeléses a múlt felé, — ez az eset tehát egy
előre nem tartozik tárgyunkhoz. Lehetséges ritkán az átképzeles
a jövő felé is, pl. Plaut. Mii. glor. 1184: quin tu dicis (e h.
dices) (quid fecerit ?). Lehet végül a rogas v. rogat alak generá
lisaié, általánosító értelmű is ( = folyvást azt kérdezgeted, kér
dezgeti), de ez esetben meg általános a kitétel, s így sem tarto
zik mostani tárgyunkhoz. Nyilatkozást jelentő ige második sze
mélyű alakja tehát sohasem használható igazi «jelen» értelem
ben; harmadik személyű alakja pedig csak akkor, ha a 3. sze
mély a második személylyel való beszélgetésnél nincs jelen,
hanem valamely egyidejűleg máshol folyó nyilatkozatáról van
szó. Pl. Dum loquimur. Cicero in senatu Catilinam interrogat,
ubi prosima nocte fuerit. Példák természetesen csak párbeszédes
előadásban találhatók, de ott is igen ritkán. Maradnak tehát
olyan 2. és 3. személyű alakok, melyek nem nyilatkozatot, ha
nem csak érzést, gondolatot fejeznek ki, pl. intelligit, quid dixerim; quid feeerim, non sentis ? Továbbá az összes első személyű
verbum régens-es alakok: rogo, quid feceris v. fecerit. Itt a rogo
alak kétségkívül a «jelen» időpontot is jelzi. Ez a szerkezet
olyan közönséges, hogy példa is szükségtelen reá. Mint állapot
jelző perfectumtól függőt, közlöm mégis ezt: Plaut. Mii. Gl.
860. Modo intellexi, quam rem malier gesserit. Továbbá ezt a
félést jelentő igétől függőt, Mii. Gl. 1254. Nescio, tu ex me hoc
audiveris an non.
Még közönségesebb a függő kérdésbeli subj. perf. az imperfectum imperativusa vagy fölszólító értelmű subjunctivusa
mellett. Ilyenkor a verb. régens nyilvánvaló módon jövő vonat
kozású, de a mellette álló subj. perf. nem a jövő időn belül
való elözményességet szokott kifejezni, hanem a beszéléskor már
megtörtént tényre vonatkozik, pl. dic v. dicas velim ei quid tibi
dixerim. Plaut. Poén. V. 4. 108. Facito in memóriám habeas,
dotis quid promiseris, Mii. Gl. 1352. Cogitato identidem, tibi
quam fidelis fuerim. Seneca, de ben. 28. Cogita tecum, an
quibuscumque debuisti, gratiam rettuleris, an nullum umquam
apud te perierit officium. De az utóbbi példa általánosnak is
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felfogható. Lehet végül a verbum régens valósággal jövő idejű,
s a subj. perf. mégsem a jövőn belül előzményességet jelez
mellette. Plaut. Amph. prol. 130. Haud quisquam qui sim quaerat aut quid venerim. Cic. Att. II. 1. 3. Iisdem ex libris perspicies et quse gesserim et quse dixerim. Eosc. 14. Ab initio
quemadmodum res gesta sit, vobis exponemus.
2. Okhatározó mondatokban, melyek valamely szereplő
személy nyilatkozatát, gondolatát motiválják. A verbum régens
természete itt is a függő kérdéseknél előadott módon bírálandó
meg. Az imperfectum harmadik személyű alakja nyilatkozását
csak távollevő személynek jelentheti, vagy jelenlévőnek csak ki
nem mondott gondolatát, érzését. Távollévőre vonatkozik pl. ez:
Cic. Att. II. 16.3. reprehendit. quia non semper quierim. A leg
több példa itt is szokásos (tehát általános) értelmű, pl. Plaut.
Bacch. 733. Chrusalus mihi usque quoque loquitur, . . . . quia
tibi aurum reddidi et quia te non defraudaverim, vagy generali
záló, pl. Cic. off. II. (22.) 76. Laudat Africanam Paneetius quod
fuerit abstinens. II. 17. 60. Demetrius Periclem vituperat, quod
tantam pecuniam in praeclara illa propyleea coniecerit. Nem ver
bum dicendi a főige ezekben a példákban: Plaut. Cist. I. 1. 104.
irata est, quia non redicrim. Mii. 687. Iam pridem, quia nihil
apstulerit, succenset toraria; 852. excruciabit me erus, . . . . q u i a
sibi non dixerim. A modus mindenesetre obliquus.
3. Ut, ne, quin szócskákkal fűzött elsőrangú (főnévi) mon
datokban. De ezekben a modalis értelem már nem obliquus,
mert' nem a beszélő személynek, hanem a szereplő személynek
lelkiállapotából folyik a subjunctivus. A verbum regensnek ter
mészetesen olyan értelműnek kell lennie, hogy a szereplő sze
mély valami kívánságát, de nem jövőre, hanem már megtörtént
eseményre vonatkozó kívánságát involválja. A verbum régens itt
is többnyire felszólító "formájú, de lehet indicalivus is, kivált
1. személy(í.
a) Üt-os mondatok: Plaut. Pcen. V. 1. 8. Deos deasque
veneror, . , . ut, quod de mea re huc veni, rite venerim (hogy
jöttem legyen). Ter. Hec. V. 4. 1. Vide mi Parmeno, . . . ut mi
hsec certa et clara attuleris (se. quse attulisti). Cic. Verr. IV. 5.
Concede, ut Verres haec impune emerü (itt a modalitás harma
dik személyeké: egyezzél bele azok akaratába, a kik úgy akar
ják, hogy V. . . . vette légyen). Az ut elhagyásával, kivált velim
mellett: Plaut. Pcen. V. 4. 34. Velim de me aliquid dixerit
(= mondott volna); Eud. III. 2. 48. Nimis velim improbissimo
homini malas edentavérint; Ter. Andr. IV. 1. 3. Ita se defatigarit velim (bárcsak úgy kifárasztotta volna magát) ut nequeat
surgere. Legfeltűnőbb a brachylogia u. n. czélhatározó mondat
ban, Ter. Eun. V. 4. 20. Ego te pro istis dictis et factis ulci-
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scar, ut ne impune in nos illiiseris (= hogy teljesedjék az a
kívánságom: ne játszottál légyen büntetlenül); az wí-hoz tartozó
ige voltaképpen el van hallgatva. A főmondat hiányozhatik kü
lönösen kérdőmondatok mellett, mikor is a subj. a megszólított
személy kívánságát jelöli, pl. Plaut. Most. IV. 3. 25. Mecum ut
ille hic gesserit, dum tu hic abes. negoti? = (azt akarod), hogy
ő velem együtt közös ügyet viselt légyen? Az utinam-mal kez
dődő óhajtó mondatok is voltaképpen ilyen mellékmondatok.
A magyar fordítás (mert feltételes móddal szoktuk fordítani az
efféle alakokat) nem jelöli a kívánságot, s így félrevezethet a
latin alak természetére nézve. — Ide tartoznak a félést, aggó-,
dást jelentő verb. regensek mellett álló ut-os mondatok is, pl.
Cic. Att. VI. 6. %. Vereor ut satis diligenter adum sit, stb.
b) Ne szócskával fűzött mondatok. Ezeknél még feltűnőbb,
hogy a kívánságot fejezik ki. mint az ut-os mondatoknál. A kí
vánság a most szóban lévő kapcsolatban a múltra vonatkozik,
és csak olyan lehet, melyről a szereplő személy nem tudja, nem
teljesült-é? Cas. II. 4. 25. Metuo iam, ne Olympionem mea uxor
exorarerit (félek, és azt kívánom: ne kérlelte légyen meg);
«nehogy»-gy&\ a magyarban is feltüntethetjük a latin észjárást.
(Hogy ez a szerkezet nem magyaros, az mesebeszéd; nemcsak
helyes, hanem a maga helyén erősebb, hatásosabb, mint a
hogy-os.) — Truc. IV. 2. 61. Timeo, ne malefacta antiqua mea
sint inventa omnia. Ter. Heaut. II. 2. 2. Vereor, ne mulier me
absente, hic corrupta sit (== hogy megrontották). Az u. n. czélhatározó mondatok itt is még inkább brachylogiásak, pl. Mii.
Glor. 188. . . . eum, qui se hic vidit, verbis vincat (scil.: ut
arbitretur) ne is se viderit. Bacch. IV. 4. 50. Emungam (se.
quoniam opto) ne id nequiquam dixerit.
c) A quin-nel fűzött tagadó mellékmondatok fordításában
a magyar tudvalévőleg indicativust használ. De a latinban ezek
a mondatok is olyan brachylogikus természetűek, mint az ut-os
vagy ne-8 mondatok. Cic. Brut. 18, 71. non dubitari debet,
quin fuerint ante Homerum poétse (== nem szabad kétségbe
vonni, és azt akarni, hogy ne voltak légyen költők). Verr. II. 44.
1.09. Dubitate etiam, quin eum iste delegerit? Liv. II. 1. 3.
neque ambigitur, quin Brutus pessimo publico id facturus fuerit; VIII. 40. 1. nec discrepat, quin dictator eo anno Cornelius
fuerit. Továbbá efféle szerkezetek: Plaut. Mii. 370. Numquam deterrebor quin viderim quod viderim; Amph. V. 1, 54. Non metuo,
meae quin uxori latae sient (hogy hoztak) suppetias. Oratio obliquásak az efféle szerkezetek is: Bacch. IV. 9. 89. Nihil est illorum, quin ego illi dixerim (mert az a nyilatkozat, melyet a főmondat tagad, itt sem a beszélő személyé); Cist. IV. 2. 67.
Mirum quin grex venalium in cistella infuerit.
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4. Találjuk még a múltra vonatkozó subj. perfectumalakot
jelzői, ókadatoló-fajta időhatározó és összevont hasonlító első
rangú mellékmondatokban, a) jelzői mondatokban; a modalis
értelem definiálása nagyon nehéz; csak annyi bizonyos, hogy
(a potentialitást kivéve) a modalitás nem a beszélő személynek,
hanem a szóbanlévőnek vagy a szóbanlévő hallgatóságának lelki
állapotából folyik, tehát nem obliquus. A közönséges (ámbár a
módra nézve semmitmondó) terminusokat használva megkülöm*
böztethetünk jelzői mondatokban a) consecutivus-fajta subjunctivusokat (potentialis ? volitivus ?) pl. Cic. Phil. I. 37. Ego is
sum, qui conempserim . . . . Phil. II. 29. Ecquis est, qui fieri
noluerit ( = van-é, a ki szerintetek olyan ember volt légyen,
hogy nem akarta). (3) concessivus (volitivus)-fajtákat: Ter. Heaut.
519. te demiror tam mane, qui heri tantum biberis (= a ki
harmadik személyek szerint annyit ittál «légyen»). Ter. Andr.
I. 5. 37. Ego illám decipi sinam, quae mihi suom animum eredidit, quam ego . . . pro axore habuerim (==.'.'die ich für meine
Frau gehabt habén soll). 7) potentialis fajtákat: Plaut. Bacch.
V. 2. 15. Merito hoc nobis fit, qui quidem hae venerimus. b) ók
adatoló adversativ időhatározó mondatokban. A subjunctivus
természetére nézve nincs megállapodott véleményem; úgy hi
szem, obliquus természetű. Cic. Fam. XV. 9. 1. Quom te (antea
quoque) dilexerim. . . . tum hoc tuo facto multo aerius diligo.
Att. XIV. 17. it. 4. quum Athenas sis profectus, . . . . inanem
redire turpissimum est. Nepos, XXV. 17. 1. quid commemorem,'
quum audiverim . . . . c) összevont hasonlító mondatokban.
Ezekben brachylogiával van dolgunk; a subj. perf. voltaképpen
nem a (csonka) hasonlító mondatba, hanem a feltételesbe tar
tozik. Plaut. Poan. IV. 2. 9. Quodvis genus hominum'ibi videas,
quasi Acheruntem veneris (ut videas, si . . . veneris); Ter. Ad.
III. 1. 3. Iam nunc times, quasi nunquam adfueris, nunquam
tute pepereris (=- ut timeas, si n. adfueris! Seneca de ben. VII.
26. (kissé módosítva) Indignaris, tamquam aliquid növi acciderit
(ut indignaris, si . . . acciderit). A subjunctivus ilyenkor potentialisnak látszik.
Valamennyi példában az volt a jellemző a subj. perf.
használatában, hogy nem a beszélő jövőjében való előzménvességet jelent, hanem hogy a vele jelölt történés a szereplő és
beszélő személy szempontjából egyaránt a múltba tartozik.
II. Másodrangú (illetőleg harmad-, stb. rangú) oratio obliquás mellékmondatokban. Az alakhasználatra nézve itt is az a
jellemző, a mi az elsőrangú mondatokban.
Itt azonban bonyolítja a dolgot, hogy a nem elsőrangú
mellékmondat perfectumos történése nem a rerbum regenshez,
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hanem más, ránézve főtörténéshez tartozhatik. Tartozhatik pedig
A) infinitivushoz, B) függőmondat verbum finitumához.
1. Nem átképzeléses (nem praes. histor.) verb. regemhez
tartozó szerkezetekben.
A) Infinitivushoz tartozó subj. perfectumok. a) Az infinitivus imperfectum formájú (így nevezem az u. n. prsesens infmrtivi alakot). Plaut. Mii. Gl. 96. Id volo vos scire, quomodo ad
hunc devenerim. Ter. Andr. II. 2. 4. quam ego nunc credo, si
iam audiverit sibi paratas nuptias, totó me oppido . . . quaerere.
Liv. XXI. 19. .9. Qure verecundia est postulare vos (uti vestram
C.-ium amicitise prajponamus) cum (Saguntinos) vos socii prodideriiis. Cic. Cat. I. 1. Ubi fueris, quos convocaveris stb. . . . *
quem nostrum ignorare arbitraris?
b) az infmitivus rákövetkezést kifejező (-turus) formájú és
a perf. subj. mégis múltra vonatkozik: Plaut. Mii. Gl. 1402.
Iuro per Iovem et Mavortem me nociturum. nemini, quod ego
hic hodie vapidarim (mert kikaptam), c) az infmitivus perfectum. Cic. Tusc. IV. 50. De Africano quidem iurare possum, non
illum iracundia tum inflammatum fuisse, cum in acie M. Aliennium scuto protexerit.
B) Függőmondat verbum finitumához tartozó subj. per
fectumok. a) a függőmondat igéje múltnak nem érthető, a subj.
perf. ellenben igen. Plaut. Mii. Gl. 187. (hoc ei dicito) ut eum
.. . . verbis vincat, ne is se viderit. Mii. Gl. 20. Nihil hercle hoc
quidem est, prseut alia dicam, te quse numquam feceris. Mii.
Gl. 788. Prsecipito mulieri, ut simulet . . . quasi (miles) hunc
anulum suse favese dederit . . . . Ter. Heaut. IV. 5. 16. At (se.
quid dicas?) si scias, quam cito in mentem venerit! V. 4. 16.
non quseris, ut serves (patri) quod laboré invenerit. Eun. IV. 4.
23. Eo rediges me, ut, quid egerim egomet, nesciam. Phormio,
II. 1. 40. Non causam dico, quin, quod meritus sit (a mit meg
érdemelt) ferat. b) A fdggőmondat igéje múltnak érthető. Mivel
efféle példa csak hosszabb oratio obliquában volna található,
ilyenek pedig elbeszélésben szoktak előfordulni, nem átképzeléses
példám efféle szerkezetre ez idő szerint nincs olyan, melynek
verbum régense nem múlt volna. L. a mindjárt következő gyűj
teményt.
2. Átképzeléses (u. n. praesens historicum) verbum regenshez tartozó szerkezetekben.
A történetírók múltra vonatkozó elbeszéléseibe beleszőtt
oratio obliquákban igen közönséges jelenség, hogy az elbeszélő
beleképzeli magát a szóban lévő helyzetbe, s az egész jelenet
multsága elvész a tudatából; az efféle szerkezetek tehát, ámbár
voltaképpen a maguk egészében elmúlt eseményekre vonatkoz
nak, az alakhasználat szempontjából (az átképzelést nem szá-
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mítva) teljesen ugyanazon tekintet alá esnek, mint a nem át
képzeléses or. obliquás szerkezetek. Hogy ilyen átképzeléses -or.
óbliquákban a (gyakran nagy távolságban elül álló) verbum re-"
gens már maga is átképzeléses formájú-é (u. n. prass. historicum) vagy sem, az a szerkezetre nézve közömbös. Mert mihelyt
az elbeszélő nem használja a múlt verbum regensnek a latinban
rendesen megfelelő irreális subjunctivus (-ret, -isset-Mégű.) alako
kat, bizonyos, hogy abban az or. obliquában átképzeléses elő
adással van dolgunk. Efféle átképzeléses példákkal tehát bátran
gyarapíthatjuk a fennebbi nem átképzeléses példák gyűjtemé
nyét. Míg amabban a gyűjteményben néhány példát más kuta-1
toknak (kivált LATTMANNnak) is köszönhetek, addig a most kö
vetkező gyűjteményt egészen magam állítottam össze CESAR
Bellum Gallicumából. A Caesarból való példákat tehát csak a.
könyv, a fejezet és a pont jelzésével idézem.
A) Infinitivus hoz tartozó subj. perfectumok. a) Az infini
tivus imperfectum formájú : Subjunctivusos mellékmondatot talál
tam a) függő kérdést I. 17. 6. intelligere sese, quanto id cum.
periculo fecerit . . . p) időhatározót I. 31. 12. Ariovistum, ut
semel Gallorum copias vicerit, superbe imperare. f) feltételest
I. 31. 12. Ariovistum . . . omnia exempla cruciatusque edere, si
qua res non ad nutum eius facta sit. §•) hasonlítót VII. 14. 1.
Docet longe alia ratione esse bellum gerendum, quam antea
gestum sit. s) okhatározót V. 27. 7. quibus quoniam satisfecerit,.
habere nunc se rationem officii pro beneficiis Csesaris. IV. 7. 3.
neque tamen recusare (quin armis contendant), quod Germanorum consuetudo hoc sit a maioribus tradita; C) jelzőit I. 40. 7.
hos esse eosdem, quibuscum Helvetii congressi... superav érint;
I. 44. 4. iniquum esse de stipendio recusare, quod sua voluntate ad id tempus pependerint, stb.; következményes subj. I.
31. 8. unum se esse, qui adduci non potuerit ut iuraret. b) Az.
infinitivus rákövetkezést kifejező (-turus) formájú. Subjunctivusos
mellékmondatot találtam "a) hasonlítót I. 44. 5. non minus libenter sese recusaturum populi R. amicitiam, quam appetierit. p.)
jelzőit VII. 64. 2. Peditatu, quam ante habuerit, se főre contentum dicit. c) Az infinitivus perfectum. Subjunctivusos mellék
mondatot találtam a) helyhatározót VII. 20. 3. Equitum vera
operám illic fuisse utilem, quo sint prqfecti. p) időhatározót I.
17. 6. ob eam causam, quamdiu potuerit, tacuisse. 7) okhatáro
zót V. 27. 4. Civitati hanc fuisse belli causam, quod Gallorum
coniurationi resistere non potuerit. ő) következményest I. 4. 2.
ita se meritos esse, ut . . . oppida expugnari . . . non debuerint
(== hogy nem kellett volna elpusztítani); VII. 37. 4. Esse se
Csesaris beneficio affeetum, sic tamen, ut iustissimam apud eum
causam obtinuerit. (Állapotjelző a perf. ebben, I. 14. 7. ita s&
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institutos esse'.'. . , uti consuerint). s) jelzőit VII. 29. 2. Non
virtute vieisse Eomanos, s e d . . . scientia oppugnationis, • euius rei
fuerint ipsi imperiti; V. 27. 3. neque id, quod fecerit de oppugnatione castrorum, aut iudicio aut voluntate sua fecisse. I. 40.
12. Scire enim, quibuscumque exercitus dicto audiens non fuerit,
aut fortunam defuisse, aut avaritiam esse corwictam.
B) FüggÖ mondat verbum finitumához tartozó szerkezetek.
a) a függő mondat igéje múltnak nem érthető, a subj. perf.
ellenben igen. a) jelzői mondatban feltételes II. 14. Aeduorum
auctoritatem amplificaturum, quoram auxiliis, atque opibus, si
qúa bella inciderint, sustentare consuerint {consuerint meglévő
állapotjelző, de ez általánosnak is felfogható mondás). (3) fel
tételesben jelzői I. 14. 6. si Aeduis de iniuriis, quas ipsis sociisque intnlerint, satisfaciant, sese cum iis pacem esse facturum.
b) a függő mondat igéje is múlt, a subj. perf. is. a) függő ker
etesben magyarázó mondat I. 17. 6. intelligere sese, quanto id
cűm periculo fecerit, quod r e m . . . enuntiarit. |3) időhatározóiban
jelzői li 31. 12. Ariovistum, ut semel Gallos prcelio vicerit, quod
prcelium factum sit A.-ae, . . . superbe imperare. 7) jelzőiben jelzői
I. 40. 7. hos esse eosdem, quos (Helvetii) . . . superarint, qui
tamen pares esse exercitui nostro non potuerint.
90. A 89. pontban felsorolt összes példákban az a közös
sajátsága a subjunct. perfectum alaknak, hogy akár első, akár
másodrangú mellékmondatban áll, akár pusztán csak obliquus
értelmű, akár potentialis, akár a szereplő személy szempontjából
való egyéb modalitást fejez ki: a történés, melyet jelöl, a sze
replő és beszélő személy szempontjából a beszólést megelőző
időbe, tehát a múltba értendő. Most megvitatandó kérdésünk e
szerint ez.: hogyan kell ilyenkor felfogni a perfectumalak hasz
nálatát? Önálló múltnak- ó, mint a megfelelő indicativus alakét
(1. a 84. pontot ós a 139. jegyzetet), vagy viszonyított (előzményes) perfecta actiónak, mint a 88. pontban ismertetett összefüggésü alakokét?
Először csak azokról a perfectumalakokról szólunk, melyek
akár első, akár másodrangú mellékmondatban imperfectum alakú,
s a beszélés időpontjára is vonatkoztatható, alkalmi értelmű főigékhez tartoznak. Emlékeztetőül újra említem a következő pél
dákat. I. Nescio, tu ex me hoc audiveris, an non. Deos veneror, ut rite venerim. Velim de me aliquid dixerit. Vereor, ne
mulier me absente corrupta sit. Dubitatc etiam, quin eum iste
delegerit? Ego is sum, qui contempserim. Iam nunc times, quasi
numquam adfueris. II. Quam ego nunc credo, si iam audiverit
sibi paratas esse nuptias, totó me oppido, exanimatum quaerere.
Intelligere sese (dicit) quanto id mim periculo fecerit. Quibus
quoniam satisfecerit, habere nunc se rationem stb.
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A subjunetivus-kifejezte modalitás, mint tudjuk, a példák
ban nem mindig egy és ugyanaz. Nevezetesen, lehetnek a sübjunctivusok obliquusok, de kifejezhetnek olyan modalitásokat is
(óhajtást, lehetőséget), melyeknek kifejezése olyan nyelvekben is
lehetséges és szükséges, melyek a subj. obliquust nem ismerik;
pl. a magyar.
Azonban: akár obliquus, akár nem obliquus modalitású
az alak, mihelyt egyszer subjunctivus, már a latin irodalmi
nyelv előttünk ismeretes legrégibb korszakaiban is az egyedüli
subjunctivus alak, mely nem múlt verbum régens mellett akár
előzmény ességet, akár multságot egyáltalában kifejezhet. Existimo
igét például a latin rendesen az imperfectum múlt alakjában
használja, ha 'tartós multságról van szó : (Antiqui) peiorem civem
esse existimabant fceneratorem, quam furem. De mihelyt oratio
obliquába kerül ez a mondat, akár puszta obliquus, akár optativus modalitású a subjunctivus: másképpen, mint a perfectum
reális alakjával, egyáltalában nem mondható. így olvassuk Catonál (R. E. prsef.): Quanto peiorem eivem e s s e . . . existimaverint
fceneratorem quam furem, hinc licet existimari. Metuo, ne hunc
civem malum hominem esse existimaveris. Akár imperfectum
(existimabat), akár perfectum múltja (existimaverat), akár múlt
történésjelző perfectum (existimavit)
van a megfelelő oratio
rectában: az oratio o'bliquában csak a perfectum reális alakja
(existimaverit) fejezheti ki a melléktörténést, nem úgy, mint az
indicativusban, hol a melléktörténés mind a három múlt alak
ban (existimabat, existimaverat, existimavit, 1. a 139. jegyzetet)
állhat. A reális perf. subjunctivi alakot a latin irodalmi nyelv
olyankor használta, ha a beszélő tudata szerint a subjunctivusos
melléktörténés nem múlt főtörténéshez tartozott. Scio v. sciam
quid fecerit és sciebam quid fecisset, továbbá timeo ne advenerit
és timtbam, ne advenissct mondatpárokban csupán az okozza a
külömbséget, hogy scio v. sciam és timeo verbum regensek nem
multak, ellenben sciebam, timebam multak. Közös mind a két
féle kitételben, hogy az előzményesség vagy multság a perfectumtővel van kifejezve, még pedig mindig ,azzal. Nincsenek olyan
suffixumok, melyek az imperfectumtőből multságot kifejező ala
kokat alkothatnának, mint az indicativusban a -fra-suffixum
múlt alakot alkothat ehhez: amat. (Ama-re-t alakban a -re-jéi
nem a multságot, csak a múltra való viszonyítást fejezi ki.)
A latin oratio obliquában tehát a beszélő személy szem
pontjából való múlt vonatkozás (nem: multság) van az -isset és
-reí-végű subj. alakokkal kifejezve, s a beszélő szempontjából
nem múlt vonatkozás az -érit és -et (-at)-végií subj. alakokkal.
A perfectumtő maga pedig a fec- érit és fec-isset alakokban nem
azt fejezi ki, a mit a görög és a magyar nyelvben a szereplő
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•személy szempontjából való multságnak neveztünk. Míg a görög
és magyar nyelvben minden or. rectabéli múlt alak állhat oratio
obliquában is, azaz: míg a görög nyelvben rendesen, a magyar
ban mindig átképzeléses az oratio obliqua, addig a latin nyelv
ben nem állhat mindenféle alak, hanem csak a perfectumtő,
azaz: a latin oratio obliquában, s általában a latin subjunctivus
mödus minden -érit és -m^í-végü alakjában rendesen nincs átképzelés, az alak nem a szereplő személy szempontjából való
multságot, hanem a beszélő személy szempontjából való előzmé
ny ességet fejezi hi.u8)
Azonban mégsem mindig azt. Mint a 70. pontban láttuk,
előfordul az -m'í-vógű subjunctivus alak múlt verbum regensek
mellett is, még pedig olyan kapcsolatokban (pl. éppen követ
kezményes mondatokban), melyekben előzményesség kifejezéséről
szó sem lehet. Tantus terror omnes occupavit, ut rex . . . vix ad
flumen navesque pervenerit. Itt a pervenerit reális alak nem
azért áll, mivel nem múlt volna a verbum régens (hiszen az!) ;
•s a perfectumtő nem azért, mintha előzményesség volna kifeje
zendő (mert arról szó sem lehet). Ilyenkor a subjunctivus reális
alakja a megfelelő indicativus alak (pervenit) valóságos párja,
s a beszélő (nem a szereplő) személynek szempontjából való mult
ságot fejez ki. Ilyenkor tehát önálló használatú, s ezért szóltunk
az efféle használatról már a maga helyén, az önálló actióhasználat tárgyalásakor.
Kettőt fejezhet ki tehát, a latin subj. perfectum reális
alakja: 1. előzmény ességet, ha a beszélő tudata szerint nem múlt
idézett jelenet előzményeiről van szó, 2. multságot, ha a beszélő
tudata szerint múlt jelenetről van szó; a multság jelzése esetén
-az előzményesség jelöletlenül marad.
Hogy «a beszélő tudata szerint*: ezzel a kifejezéssel azt a
már említett tényt kívánom jelezni, hogy hosszabb oratio obliquákban nem a verbum régens alakja a döntő, nem is az, hogy
•az idézett nyilatkozat a valóságban okvetetlenül a múltba tar
tozik, hanem az, vájjon az idézett beszéd egy-egy szerkezetének
fogalmazásakor tudatában volt-ó az elbeszélő személy az égés?
li8
) E szerint az indicativus períectumát önállónak, de a subjunctivusét viszonyítottnak kell tekintenünk a régi latinság efféle kitételeiben
(Ter. Andr. I. 5. 37.): Ego ü l a m decipi sinam, quse m i n i suom a n i m u m
credidit, . . . quam ego pro uxore habuerim? Mint a komikusok nyelve mu
tatja (1. HoLTZEnál, I I . 110. és kk.), kivált a függő kérdésekben használta
a latin köznyelv az (átképzeléses) viszonyítatlan i n d i c a t i v u s alakokat
is. Cicero korában az irodalmi nyelvben erre m á r nincs példa: akkor m á r
az oratio obliquában a viszonyított használat uralkodik. Efféle kitételek:
Aniph. 17. n u n c quovis iussu venio et quam ob rem venerim, dicam, az
irodalmi nyelvnek kiforratlan korából valók, mikor az önálló ós a viszo
nyított használat még küzdelemben volt egymással.
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nyilatkozat multságának, vagy sem. Ha nem volt tudatában, az
ilyen or. obliquában átképzelésróí van szó a latinban is. De a
latin elbeszélőnél az átképzelés oratio obliquában sohasem mehet
annyira, hogy magát a szereplő személy helyzetébe képzelné, s
az actió- és időalakokat annak megfelelően használná. Az át
képzelés a latinban csak az egész helyzetre vonatkozik: úgy
adja elő az elbeszélő az idézetet, mintha szeme előtt fejlődő
eseményekről szólna, de azért mégsem úgy, mint az illető sze
replő személy. Imperátor mihi magnum praemium proposuit, si
urbem ei tradidissem., latin átképzeléses előadásban mindössze
ennyire módosul: proponit, si tradiderim (subj. perf.), holott
pedig maga a vezér így beszélt: propono v. dabo, si urbem tradideris (futur. exactum). Quid mihi dabis, si urbem tradidero ?
D e : rogat, quid daturus sit, si urbem tradiderit (subj. perf.).
Az előzményesség tehát a latin oratio obliquában még a (bizo
nyos fokú) átképzelés esetén is megmarad.1*9) A 70. pontban
említett nem oratio obliquás példákra nézve pedig az a tudni
való, hogy azokban sem előzményesség, sem átképzelés nincs,
hanem a subj. perf. a beszélő személy szempontjából való punciiuális multságot fejezi ki bennük, éppen azért, mert az elbeszélő
tudatában van és marad az egész tárgy multságának.
91. Tehát a subjunctivi perf. alak olyankor is, ha oratio
obliquában, akár pusztán obliquus, akár más modalis functióval, de nem múlt jelenet előzményeinek előadásában fordul elő,
lí9
) V a n n a k bizonyos oratio obliquás kitételek, melyekben a subj.
perfecti múlt verbum régens mellett áll, s melyekben m é g s e m á t k é p 
z e l é s e s a z a l a k h a s z n á l a t , h a n e m a beszélő személy szempontjából
értendő, s a beszélőnek «jelen» időponthoz viszonyul. E g y ilyen szerkeze
tet közöltem a 70. pontban I. alatt, Tae. A. I. 76. cur abstinuerit a spectaculo ipse, varié trahebant. Világos, hogy itt az abstinuerit alak n e m
fejezhet ki előzményességet a trahebat-hoz képest, m e r t akkor abstínuisset
kellene. Azt hiszem, ilyenkor kihagyásos szerkezettel van dolgunk, mely
kiegészítve ilyenformán h a n g z a n é k : Si guaerimus, cur abstinuerit stb. . . .
id varié trahebant, v. quod pertinet ad queestionem, cur . . . . abstinuerit,
stb. F ü g g ő mondatokhoz tartozó mellékmondatokban is előfordulhat efféle
eset. A 70. pontban közölt másik példa így hangzik (Cic. Suli. 4.): quasro,
•cur, qui aditus Hortensio jjatuerit, m i h i inclusus esse debuerit. I t t is vilá
gos, hogy átképzelésróí n e m lehet szó, sőt hogy az előzményesség sincs
kifejezve a patuerit alakban a debuerit a l a k h o z k é p e s t . A patuerit
éppen ú g y csak quaero-hoz (illetőleg a beszélőre nézve «jelen» időponthoz)
van viszonyítva, m i n t a debuerit. Patuerit debuerit-hez képest önálló, de
quaero-hoz képest, m i n t később kifejtjük, viszonyított használatú. Mivel a
jelen időponthoz való előzményesség a multsággal összeesik, innen van,
h o g y az efféle alakokat hajlandók volnánk önálló multaknak (az indicativi
perfectum párjának) tekinteni, s ezért kellett őket m á r a 70. pontban is
említenem. De, mint mindjárt látni fogjuk, csak a gyakorlatban tekinthe
tők m ú l t punctuális értelműeknek. Elméletileg viszonyítottak, csakhogy
nem látszólagos főtörtónésükhöz, h a n e m vagy a kitett, vagy elhallgatott
verbum sentiendi vagy dicendibe belefoglalt jelen időponthoz.
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viszonyítottnak tekintendő; nem a szereplő személy szempont
jából való multságot, hanem az előadó személy szempontjából
való előzményességet fejezi ki.
Itt azonban egy nehézséggel kell szembeszállanunk.
Nem mutatkozik ez a nehézség az olyan nem muít ver
bum regensekhez tartozó alakokban, melyek jövő alakúak, vagy
értelmük szerint jövő vonatkozásúak ( L a 88. pontban II. alatt
említett példákat), a melyek tehát a jövő időn belül foghatók
fel előzményeseknek, a nélkül, hogy az előzményes történés
jövőbe-tartozása az alakkal jelölve volna.
De, mint a 89. pontban I. 1., továbbá II. 1. A)b) és II.
1. B) a), továbbá II. 2. A) b) és II. 2. B) a) alatt említett
példákból látjnky igen közönségesek az olyan szerkezetek is, me
lyekben a főtörténés jövő alakú vagy legalább jövő vonatkozású,
a subj. perfecti pedig nem a beszelő jövőjében való előzményes
séget jelent, hanem a jelen időponttól visszafelé, a beszélő
múltjában lévő előzményességet, pl. Cic. Att. II. 1. 3. Iisdem
ex libris perspicies et quse gesserim et quse dixerim. Plaut. Poén.
V. 4. 108. Facito in memóriám habeas, ... dotis quid promiseris. Cist. 852. excruciabit me erus, . . . quia sibi non dixerim;
Ter. Eun. V. 4. 20. Ego te ulciscar, ut ne impune in nos illuseris; Plaut. Bacch. IV. 4. 50. Emungam, ne id nequiquam
dixerit; Mii. 370. Numquam deterrebor, quin viderim, quod
viderim; és másodrangú mellékmondatokban, pl. Mii. 1402.
Iuro per Mavortem me nociturum nemini, quod ego hic hodie
vapidarim•; 187. dicito, ut eum verbis vincat, ne is se viderit;
átképzeléssel Cses. B. Gr. I. 44. 5. non minus libenter sese recusaturum p. E. amicitiam, quem appetierit (átképzelés nélkül:
appetiisset); I. 14. 6. si Aeduis de iniuriis, quas , . . intiderint,
satisfaciant, sese cum iis pacem esse facturum.
Kérdés, nem az előadó szempontjából értendő önálló multak-é
ezek a subj.. perfectumalakok úgy, mint oratio obliquán kívül a
múlt verbum régens mellett állók (következményes mondatokban)?
Felelet: mindenesetre a latin oratio obliqua egyik hiányos
sága, hogy ilyen esetben az alak meg nem mondja, vájjon a
jövőn belül való elözményesség, vagy az előadó szempontjából
való multság értendő-é. De, még ha a valóságban múlt törté
nést jelöl is a subj. perfectum, akkor is magyarázható úgy, hogy
az beleértendő ugyan, de ez a multság nincs kifejezve, hanem
csak az elözményesség.150) Mivel azonban (múlt főtörténések
150
) Ilyenkor, m i n t a 5 1 . pontból tudjuk, a görög és m a g y a r indicativueos (átképzeléses) oratio obliqua is kétértelmű. Aá^to, <o; ou Síxrj sx-ceivoc; aüxóv = azt fogom mondani, hogy nem, jogosan ölted meg kitételekben
az eV/ceiva; és ölted meg átképzeléses multak nem jelzik, vájjon a beszéléskor megtörtént-é m á r a megölés, vagy csak fog történni. Ilyenkor a nyel-
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mellett) kétségkívül van eset a subj. perf. önálló, punctuális
múlt használatára, s mivel a beszélő lelkében a történés multsága kétségkívül tudatos lehet, mégis kérdéses, nem érezte é a
latin ilyen esetekben önállónak az alakot. De a kérdés el nem
dönthető, éppen azért, mert a felelet a beszélő tudatától függ.
Formailag ez a használat sem egyéb viszonyított használatnál,
mert más alak, mint éppen a subj. perfeetumó ez esetben sem
áll rendelkezésünkre az értelem kifejezésére (nem úgy, mint a
következményes mondatoknál, hol pl. a perfugerit alak mellett
a perfageret is használható). LATTMANN Hermann, a kinek a
viszonyított alakhasználat tisztázásában eddig eléggé nem mél
tányolt, nagy érdemei vannak, ilyen jövő vagy jövő vonatkozású
főtörténések mellett határozottan önállónak nyilvánítja a hasz
nálatot, mert szerinte (1. i. m. 76. 1.): «zwischen zwei Zeitformen, welche verschiedenen Zeitspháren angehören, darf eine
temporale Beziehung nicht angenommen werden»; csakhogy a
kérdés éppen az, állítható-e jogosan, hogy a subj. perfectum
más «Zeitspháre»-be tartozik, mint a verbum régens, vagyis,
tartozik-ó egyáltalában akármilyen «Zeitsphdre»-he, van-ó egy
általában múlt jelentése függőmondatokban ? LATTMANNÍ ez a
törvénye arra kényszeríti, hogy hasonló értelmi viszonyban még
az infinitivus (!) ' perfectumalakját is önálló múlt jelentésűnek
tartsa. Erről a tévedéséről már fennebb, a 112. jegyzetben rész
letesebben szóltam.
A jövő vonatkozású főtörténések mellett álló, múltra ér
tendő subj. perfectumokról tehát én azt hiszem, hogy viszonyí
tott használatúak, s voltaképpen csak előzmónyességet jelentenek,
éppen úgy, mint a jövőn belül előzményeseknek értendő alakok;
a multság kifejezve nincs, igével ki sem fejezhető, csak beleért
hető az alakokba.
A nem jövő és nem általános, hanem actuális értelmű
főtörténések mellett álló alakpk magyarázatához pedig egy újabb
nehézség fűződik. Ez a következő.
Jövőn belül, és múlton belül nincs akadálya az előzményesség feltételezésének, mert mind a múlt időnek, mind a jövő
nek tartama (huzamossága) van, a múltnak a jelen időpontot
megelőző végtelenségig, a jövőnek a jelen időpontot követő vég
telenségig. Mint éppen láttuk, a jövő főtörténóseknél is már
nehézséget okozott az a körülmény, hogy az elözményessóg nem
a beszélő álláspontjától elfelé, hanem. a felé számítódik, s e sze
rint innenső határa a jelen időpontot megelőző akármely múlt
időpontba is eshetik a végtelenségig. Ezt a nehézséget megvek csak adverbiumos körülírásokkal kerülhetik el a kétértelműséget,
vagy a helyzet ismerete szükséges a kitétel megértéséhez.
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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beszéltük.' De mit szóljunk magában a «jelenben* való előzményességről? A «jelen» metaphysikailag csak egy folyvást változó
időpont, melynek tartama (huzamossága) nincs. Jelen időben
való előzményességről tehát nem lehet szó. Tehát e szerint azokoskodás szerint ebben a mondatban: Nescio, tu ex me hoc
audiveris, vagy: iam nunc times, quasi numquam adfueris,
melyben az ige-«jelen idejű», az audiveris és adfueris alakok
nem viszonyított (előzményes), hanem önálló (punctuális múlt)
használatnak.
A hagyományos nyelvtan felelete (és LATTMANNÓ is) erre a
nehézségre ez: mégis képzelhető és lehetséges jelen időben való
elözményesség is. Mert nescio és timeo «jelen idejű» alakoknak
egyúttal tartósságuk (huzamosságuk) is van. «A jelen időpont
ugyanis kitágítható. Szabadságomban áll jelennek tekinteni egy,
a valóságban huzamos történést is, ámbár a jelen maga volta
képpen csak egy időpont, helyesebben, időhatár."
A hagyományos nyelvtan ebben" az esetben is, mint más
kor annyiszor, a hibás tétel fenntarthatása végett hibás magya
rázatra kényszerült. Á ki tanulmányomat figyelmére méltatta,
tudja, mit tartson a nyelvbeli «jelen idő» terminusról. A nyelv
tanban ú. n. prsesens (jelen, gegenwártige Zeit) nem a metaphysikai jelen időpontot jelzi. Ne fogjuk rá a nescio és timeo
alakokra, hogy «jelen» idejűek s akkor nem lesz szükségünk
semmiféle képtelen okoskodásra a subj. perfecti magyarázatára,
"ügy áll a dolog, hogy a jelen időpontot huzamosság (tartam)
nélkül semmiféle nyelv kifejezni nem tudja, vagyis jobban
mondva, az ú. n. jelen alakok nem jelen alakok, hanem a
multat és a jelenen át a. jövőt is jelző, de időt egyáltalában
nem jelölő alakok. Tény az, hogy a latin a perfecta aetiót a
subjunctivus alakokban az achronistikus alakokra vonatkozó
elözményesség kifejezésére is éppen úgy használta, mint a jövő
ben, vagy múltban való elözményesség kifejezésére. Ez az elöz
ményesség, ha idői értelmét fürkésszük, természetesen csak a
múltba eshetik, sőt azzal egyértelmű. Elméletileg azonban a
latin nyelvben mégsem multság, hanem elözményesség, mert
subjunctivusban mindig csupáncsak a perfecta actióval fejezhető
ki, mely ilyenkor sem a szereplő személy szempontjából, hanem
az előadó személy szempontjából magyarázandó. Olyan sub
junctivus alakokat, melyek a beszélő személy szempontjából va,ló
multságot fejeznék ki, a latin oratio obliqua egyáltalában ki sem
fejlesztett, azaz: a subjunctivusos oratio obliqua ós a teljesen
átképzeléses idézés nem fér össze egymással, éppen úgy, mint
a görögben sincs teljes átképzeles ott, a hol az oratio obliqua
optativus obliquussal van szerkesztve.
GYOMLAY GYULA.

