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A Z  I Ö E M Ü S Z A V A K  A M A G Y A R  N Y E L V B E N .

H. Az igemódok.

Legrégibb nyelvtaniróink (Erdősi 53, K. Csipkés 371, Per 
reszlenyi 458, és ezek után Verseghy7 229) öt módot állapítottak 
meg, a melyek —- a Dr. Gr. neveivel élve — a jelentő, parancsoló, 
óhajtó, foglaló és a határozatlan. A részesülőt inkább melléknév
nek tekintették s ide sem sorolták.

Egyedül áll a régiek közt Sz. Molnár Albert, a ki csak időket 
ismer s a módok közül egyet-egyet (Subjunctivus, Imperativus) 
egybevetés kedvéért említ.

A Dr. Gr. (75— 104) az említett módok sorából az óhajtót 
kitörölte, de megtoldotta részesülő, viselő (gerundium) és hanyatló
val (bupinum).

Másképen járt el Révai; ő Erdősi öt módjából a határozatlant 
törölte s nyilvánította névnek mint Erdősi a részesülőt (549).
• Quatuor sunt itaque módi: indicativus, imperativus, optativus et 
coniunctivus». Hasonlót vall Riedl (nyltn. 17); csatlakozott e 
számhoz az újabbak közül még Imre (51) és Simonyi a Nyr. V III 
(1879), 265. lapján, jóllehet R. Nytnában (108) a parancsolóval is 
felhagyott és csak három módot tartott meg.

A negyvenes években állandóan ez az öt lett elfogadva: 
1. jelentő, 2. foglaló (vagy parancsoló), 3. óhajtó (vagy feltételes),
4. határozatlan és 5. részesülő. így tette ezt Fogarasi (204— 205), 
a MRe (194— 227), s későbben Gyergyai (90— 94). Finály (A m. 
időformák) ezektől eltér, a mennyiben nála hatodik módnak a 
tehetős képzőju vágyat jelölő ehetnem, járhatnám van közbe toldva, 
melyről alább «Láthatnék» alatt.

Legtovábbb az állapotjegyzőtől tagadták meg a «mód» elne
vezését nyelvtudósaink. Révai után Verseghy is csak óvatosan 
sorolja fel az Erdősi-féle öt mód után a részesülő «nevett és álla
potjegyzőt, míg az ötvenes években csak jött a magyar Trsg (53) 
által divatba e két utóbbit is határozatlan módoknak nyilvánítani. 
Követte ezt Nádaskay (45), később Riedl (184), Torkos (40), Szvo- 
rényi (84) és Bodnár (53), azzal a csekély különbséggel, hogy a 
parancsoló hol egybeolvadt a foglalóba, hol különvált belőle. *

A módok számát illetőleg véleményem az, hogy az egyszerű-
22*
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sítést és apasztást tovább is lehet vinni: meg lehet állapítani a 
módok számát két határozottban és egy határozatlanb&n. A hajlani 
az egybeolvasztásra, mint láttuk, eddig is megvolt; tagadhatatlan 
továbbá a jelentőbeli személyragok rokonsága a többi módbeliekkel 
(látok lássak, láték látnék, láttam volt láttam volna). Ha egy (je 
lentő) mód alá lehet sorolni öt-hat s mások szerint kétszer, há
romszor hat időt is, mért ne lehessen azt tenni a megfelelő többi 
időképzéssel is? mi okszerűség van abban, hogy ez utóbbiak közül 
majd mindegyik számára egy*egyúj módot teremtsenek? *) Az idő
alakok értelme, melynek befolyása alatt alkothatták az óhajtót, 
felszőlítót és feltételest, a mondattanba való.

Felfogásom szerint az egyszerűsítés akképen menne véghez, 
hogy 1. két mód alá, pl. jelentő és foglaló alá, soroljuk a határozott 
időalakokat mind, 2. hogy a hol a jelentőbelinek párját találjuk a 
foglalóban, azoknak neveit is a két módban egyenlősítjük, mint 
ez pl. a latinban is megvan. A többi (határozatlan) igeképzések 
„igenévu alatt szerepelhetnek, melyekről alább szólok. Itt csak 
annyit jegyzek meg, hogy a részesülőt és határozatlant azért, mert 
fő- és melléknévi tulajdonsága is van, igetulajdonától kivetkőztetni 
és az igeragozásból kirekeszteni nem lehet.

És ezzel áttérek az egyes igemódokra.

1. Indicativus.
A magyar • indicativus# nsve németül is csak alndika- 

tiv*, Riedl 184. Legrégibb magyar neve mutató (Erdősi 53), 
mely még egyszer olvasható Fogarasinál (204), v. ö. Nyelvt. 
Közi. 1862, 317. és 329. De ez a név vele csakhamar kihalt, 
mint e nevei is : létezési (204), létező (206), és valósági mód (Ny. 
Közi. i. h.). Ez utóbbira emlékeztet még Ihász (54) valósító 
módja. Szerencsésebb volt a Dr. Gr. 75: «Ennek a Neve lehet 
Jelentő Mód». És e nevet Verseghy (229) óta használta Vörös
marty (Gyulai Mm. XI, 7, 1826), a MRe (194) és az ötvenes évek
től kezdve az újabbak mind. Kivételt csak Finály állító módja 
tesz. (Am. i. f.).

*) Révai (549) is ez okból lett barátja az egyszerűsítésnek: «Quia 
imperativus et optativus pauciora hábent tempóra, eaque cum coniunctivi 
temporibus congruentia: duos praeterea hős modos, imperativum et opta- 
tivum, compendii cama coniunctivo insertos exhibeo.»
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A jelentő mód ideit tekintve mennyiségileg úgy mint minő
ségileg a legnagyobb változatosságot találjuk.

Egyenlően jelentő módúnak tekintették ezeket: látok, láték 
és láttam egyszerűségüknél fogva. Mihelyt az idő kifejezése körül
írásra szorult, gyanú ferfc eredetiségéhez. Ezért nem általános 
ezen idők elismerése: látok vala, láttam vala vagy volt és láték 
vala (V. ö. Imre, IH  133). Ezeknél egy darabig azért is ingadoztak 
nyelvtaníróink, vájjon «látok vala# vagv « látok volt*, vájjon 
«)áttam vala# vagy «láttam volt# alakját fogadják-e el, s míg az 
elsőből csak «látok vala# lett maradandó, az utóbbiból « láttam 
vala# vagy «volt# közt mai napig megmaradt az ingadozás. Leg
kényesebb e képzések elfogadása iránt K. Csipkés; azért van 
nála a jelentőnek legkevesebb ideje (5). Erdősinéi is egy észre
vételt kell koczkáztatnom: az ő mintájában t. i. hiányzik a 
láttam ideje, de megvan «vagyok# alatt voltam, s így történt, hogy 
az egyik mintában látok vala van illetve az «imperfectum» nevé
vel és láték a «perfectum»-éval, míg a másik mintában valék az 
•imperfectum#, voltam a «perfectum*. Hogy láttam hiányzásának 
mi sem lehet egyéb az oka tollhibánál, azt elmondom alább 
« Láttam# alatt.

Legtöbb gondot adott nyelvtaníróinknak a jövő hiányzása. 
K. Csipkés (374) a puszta jelent nyilvánítja egyszersmind jövő
nek a jelentőben (foglalóban, óhajtóban és határozatlanban). 
Hasonlót tesz Révai (568) és az újabbak közt Imre (51). Kinek e 
ez él r a az egyszerű jelen nem volt elegendő, az a körülíráshoz 
nyúlt. Erre legalkalmasabbnak kínálkozott «jövendőre» vagy 
«jövendőbenn», Erdősi 60, Dr. Gr. 80; szolgáltak e pótjövő 
körülírására még ezek az igehatározók is : azután, ezután, osztán, 
valaha, még (Sz. Molnár A. 178, Pereszlényi 458, Dr. Gr. 105) és 
igekötők: meg, el (Pereszlényi u. o., Kövesdi 569) a jelentőben 
úgy mint a foglalóban és óhajtóban. Újabb korban é körülírás 
barátjai lettek Gyergyai (79), Finály és Simonyi (138). Peresz
lényi és Kövesdi csak a tárgyi ragozásban engedik meg az ige- 
kötős körülírást. Egy másik neme a jövő körülírásának látandó 
vagyok (Sz. Molnár A. 180 és újabban Simonyi 111), melyről 
alább. Tetszősebb volt mind ezeknél «fog» és «kezd» (Sz. Mól-

Dr. Gr. (80): «Nyelvünkben egy igének sints Jövendője*, (95) csak 
a parancsolónak.
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nár A. 179), melyből állandó a « fog•-féle lett. Ez utóbbit min- 
tába először a Dr. Gr. tette s utána a többi mai napig.

Volt volna egy egyszerű jövő idő is : látandók ; de mivel ezt 
a latin tfuturum exactum» fordítására használták, nem igen mer
ték jelentő módúnak tekinteni, csak Geleji Katona (321). Utána 
Fogarasi sorolta ezt legelőször mintájában a jelentő mód alá, a 
minek ellene mondtak Hunfalvy, Riedl, Imre és Simonyi, miről 
bővebben «látandók» alatt. A jövőből képzett és Fogarasinál a 
mintába felvett többi időalakokat utóbb (Ny. Közi. 1862, 329) & 
sem ismerte el mind; leghosszabb életű volt ezek közt látni 
fogtam (MRe. 224 és Imre 51) és látni fogék (Simonyi 138).

A többi idők minőségéről alább lesz a szó. Mennyiségét az 
ide mellékelt táblázat tüntesse elő, melyből kiderül, hogy 1. a 
nyelvtanokba befogadott jelentőbeli idők száma 5 és 11 közt 
váltakozik, csak Fogarasinál rúgott 16-ra; 2. hogy a Petőfinél 
előforduló jelentő módú idők száma nagyobb bátorságra jogosít a 
használatban mintsem legújabb nyelvtaníróink azt megengedik.

Bővebben hozzá szólani ezen időalakok használatához máa 
alkalommal fogok, midőn azoknak mondattani kérdéséről les& 
szabad értekeznöm.

2. Coniunctivus.

. E mód ezt a nevet már a latin nyelvtaníróknál viseli fel
váltva e névvel: subjunctivus. Sz. Molnár (179) csak ez utóbbit 
mondja, K. Csipkés (373) pedig hol az egyiket, hol a másikat.

Német neve «Konjunktív#, Riedl 184.
Legelső magyar neve egybefoglaló (Erdősi 53), mert —  a 

Dr. Gr. (75) magyarázata szerint —  «e módbeli időkhöz sokszor 
Egybefoglalok (coniunctiones) járulnak#. Értelme szerint — így  
folytatja az említett nyelvtan —  lehetne «ezt a Módot nevezni 
Óhajtó, Függesztő (conditionalis), Foglaló Módnak. Vegyük-bé as 
utolsót*. És Erdősi elnevezését megrövidítvén, csinálta a Dr. Gr. 
az «Egybefoglaló »*ból a foglalót, melyet elfogadott Fogarasi (204), 
a MRe (213), Gyergyai (90) és Imre (IH. 60). Fogarasinál (u. o.) 
a zárjelezett *szükségi mód» talán inkább magyarázat semmint 
név, és követőkre sem talált. Ennél elfogadhatóbb volt a kapcsoló 
mód (Verseghy 230, Vörösmarty, Gyűl. Mm. X I 8. 14, Imre 52* 
80), és ez Verseghy szerint azért kapcsoló, a mert többnyire az egy
bekapcsolt mondásoknál szolgál (233)», Torkos szerint pedig (40)*
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mert «a cselekvést, szenvedést vagy állapotot mint másféle cse
lekvés, szenvedés vagy állapottal kapcsolatban levőt tünteti fel*. 
— , Egy másik szintén hosszú életet igérő név volt a kötmód 
(Riedl nyelvtan 171, Szvorényi 98, Bodnár 53), mely rövidségé
nél fogva tetszősebb volt volna a « kapcsolónál*, ha rossz kép
zése miatt meg nem támadja vala Simonyi, ki helyébe a kötő mó
dot ajánlotta (Nyr. 1879, V III, 265), de ezt is csak más nyelvek 
számára, mert «kötő» mód a magyarban nincs. Nem is lehet, 
mert a mit mások e mód alatt sorolnak fel, azt nála a « fölszólító* 
és (iföltétes* módok foglalták le. .

Az említett nevek közül elsőbbséget adok a foglalónak mint 
legrégibbnek, s ha már nem szabad használni kötmódot, amazt a 
kötő módnál is jobbnak tartom, mivel # foglaló* bár hosszabb a 
« kötőnél*, de kinálkozóbb a «mód» nélküli használatra mint 
«kötő», minthogy ezt a okötő* (szó) (coniunctio) számára is 
használhatják.

A jelentő mód alatt említettem, hogy • látandók* kétes ter
mészete miattt e mód ideinek számát határozottan megmondani 
nem lehetett. Még nehezebbé válik e kérdés a foglaló módnál, 
melynek ideit a parancsoló vagy fölszólító és óhajtó vagy föl- 
tétes módok teszik kétesekké. Nem is kísértem meg e szám meg
állapítását, míg ez utóbbi módoknak is végére nem jártam.

Általában foglaló módúnak vallják lássak alakját Erdősitől 
Ihászig mind; foglaló és óhajtó módúnak Erdősi (61), Peresz
lényi (467) és Fogarasi (231), foglaló és parancsolónak egy része 
azzal a fentartással, hogy első személye ez utóbbinak hiányzik 
(K. Csipkés 378, Pereszlényi 466, Kövesdi 565, Riedl 184, Bod
nár 61); mert «minthogy magának senki nem parantsolhat — 
mondja a Dr. Gr. 95 —  nem lehet egy igének is első személye a 
Parantsoló Módban*. A többi része a nyelvtaníróknak e fentartás 
nélkül is azonosítja a parancsoló jelenjét a foglalóéval. És nem 
csalódom, ha azt hiszem, hogy Simonyi, ki foglalót sem paran- 
csolót nem ismer hanem csak «fölszólítót (108)», ezzel hasonlóan 
e két mód egyesítését kívánta kimondatni.

Minthogy e módbeli időkből sem telt ki a szükséglet, itt is 
a körülíráshoz folyamodtak. Az e czélra használt segédszók
1. vala, és pedig lássak, látnék, látandjak, látni fogjak, látandnék 
mellett; 2. legyen v. légyen, és pedig láttam látandottam és látni 
fogtam mellett; 3. volna, és pedig láttam, láttam volt (K. Csipkés),
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látandottam és látni fogtam mellett; 4. e szók: jövendőre (Erdősi 
f i i) és meg (Pereszlényi 466) a jelen « lássak» mellett jövő gya
nánt, mint a jelentő alatt; a legújabb időben majd (Simonyi 111. 
és 138). Az elől használt mikor (Erdősi, Pereszlényi), hogy (Pe
reszlényi, MRe Szvorényi), hadd (Fogarasi) és vajha (Erdősi, 
Pereszlényi) nem az idők képzésére, hanem a foglaló, parancsoló 
és óhajtó módok jelölésére szolgálnak, ép úgy mint a minő kötők 
( cum, ut, utinam) után szokták azt a módot a latinban is legin
kább használni. LássaJc vala először Fogarasiban talált helyet s 
azután a MRében és Riedlben; látnék és láttam volna Erdősi óta 
mindvégig óhajtó mód alatt szerepelnek, foglaló alatt is Erdősi
néi és Pereszlényinél, csak óhajtó alatt Csipkésnél és csak fog
laló alatt Kövesdinéi 8 a Dr. Grkában. Ez az ingadozás csak 
addig tartott, míg Révai szabályszerűen megállapította, hogy 
j  (későbbi i) a foglaló mód jelen betűje, n (a, e) az óhajtóé.

3. Imperativus.
Magyar neve már Eraősinéi (53) parancsoló. Azóta vala

mennyi nyelvtaníróink, kik e módot a foglalótól külön kezelik, 
megtartották. Simonyi fölszólító módját már fennebb említettem.

A parancsolónak csak égy ideje van, a jelen (Verseghy 320). 
A Dr. Gr. (95) pedig azt tanítja, hogy unintsen a Parantsoló 
Módnak Ideje is több egynél, mely a jövendő; mivel ha valami 
már megvolna, nem parantsolódnék*. Hasonlóan Simonyi (137): 
«a mire fölszólítunk valakit, az úgy is rendesen csak beálló 
cselekvést.

Bőkezűbbek voltak a régiek közt Erdősi és Pereszlényi, kik 
az ő segédszavaikkal (jövendőre, meg) a jelen mellett a paran
csolónak jövőt is alkottak.1) Ez utóbbinak Pereszlényi latinul ia 
külön nevet adott: modus mandativus.

4. Optativus.
Ez volt latin neve a módnak Erdősitől Révaiig; régi ma

gyar neve kívánó (Erdősi 53, Verseghy 230). Simonyi is ezt 
választja (Nyr. V III, 265), de csak a nem magyar nyelvekre. 
Óhajtó módnak nevezi a Dr. Gr. 75, Riedl nyelvtan 171, Szvoré
nyi 84, Imre 52, Vörösmarty Mm. XI, 14. 16, Trsg 32, Nádaskay

l) így járt el rijabb korban Finály (A m. i. f.).
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48. Egy másik latin neve a módnak a conditionalis, v. ö. Dr. Gr.,. 
Simonyi u. o„ magyarul függesztő, Dr. Gr. u. o., föltétes Simonyi 
108, Ihász 55, vagy feltételes Gyergyai 92, Finály. Mind a kettő 
egyesítve is: Optativ und Kondizional, Riedl 184, óhajtó és 
(vagy) föltételes, MRe 194, Torkos 61, Imre IH. 138, óhajtó vagy 
lehetségi mód, csak Fogarasi 204.

Ideit e módnak is Fogarasi (231) szabta legtöbbre, nyolczra,
8 utána Riedl (208) hétre. Legállandóbb volt e mód alatt Csipkés 
(373) óta e két alak: látnék és láttam volna. Kővetői voltak Ver* 
seghy 230, Révai 578, MRe s utána a legújabbak mind. Simonyi 
csak annyiban tér el tőlök, a mennyiben ezekhez egy körülírott 
jövőt is told: majd látnék (111. és 138.).

Ha az utóbbi három mód alatt említtetni szokott időket egy 
táblázatban áttekintjük, kiderül, hogy a középszám 3 és 6 közt 
ingadozik; ennél többet számít a MRe és Riedl (10), legtöbbet 
(17) megint Fogarasi.

5. Infinitivus.
Legnehezebben lehetett e módra találni nevet. Végezés nélkül 

való Erdősinéi (53) igen hosszú volt és tagadós, 8 ezért nem is 
talált követőre. Bár nem sokkal sikerültebb alkotású, de hosszabb 
életű volt a határozatlan mód (Dr. Gr. 76, Nádaskay 50) és határ- 
talan mód (MRe 194, Trsg 35, Gyergyai 92, P. Thewrewk E. 
A hely. magy. olv. 69), kevésbé a határatlan mód (Verseghy 230), 
a határtalan vagy miségi mód (Fogarasi, Ny. Közi. 1862, 330), 
közvetölege8 vagy határzatlan mód (Fogarasi 236). —  Ezzel pár
huzamosan haladt egy másik elnevezés, az igenév. Már Sz. 
Molnár A. sorolja e módot a főnévképzésekhez; Révai (550) e 
módbeli képzéseket hasonlóan «substantiva verbalia* név alá 
foglalja össze, valamint Riedl is e módot a részesülővel együtt 
a névképzés alatt tárgyalja (85—87), és Nyelvtanában (77) az 
igenévszó alakjai alatt a határozatlan (vagy 78: határtalan) ige
nevet (infinitivus) és részesülőket. Szvorényi (és utána Bodnár) 
csak távúiról kaczérkodik e névvel, midőn (80) a az ige határo
zatlanam czímezésben a «mód» elnevezését kitörli. Ennél határo
zottabb, bár az elsőbbire még emlékeztető, Torkos (40. és 56.) e 
czímezése: a az ige határozatlan névalakja*. Legelhatározottabb 
volt Simonyi (50): a főnévi igenév, utána Ihász (77): tárgynévi 

igenév.
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E mód ideiről Csipkés (373) azt tanítja, hogy ez tpraesens 
solum habet». Es így tesz Kövesdi (565), Révai (550), Verseghy 
(230), Szvorényi (80) és az újabbak mind. Ebből képez a Dr. Gr. 
(101) djövendőbenn* segítségével jövőt, ámbár az egyszerű jövőt 
is ismeri: l&tandani, melyet Sz. Molnár (189) példájára Fogarasi 
(237) és a MRe (225) is felvettek mintájokba. Legkényesebb volt a 
múlt képzés láttani (Fogarasi 236), melyet maga Fogarasi is 
egyedülinek nyilvánít. Ettől külömbet képezett Erdősi (71): lőtt 
lenni és Pereszlényi (490): láttatottnak lenni. Bár a mai magyar 
nyelv tündére egyiket sem sajátított el, hiányát mégis érezhették 
nyelvtaníróink; e hiány érzetéből teremthette egyik újabbkori 
nyelvtanírónk, Szvorényi, eme kísérletét: látni vala. V. ö. Imre
IH. 139.

6. Participium.
Magyar nevével: félrészvevő Erdősi (73) megint nem volt 

szerencsés. Kelendőbb volt a részesülő, Dr. Gr. 101, Vörösmarty 
(Gyűl.) Mm. XI, 173, Fogarasi 237, Riedl nyelvtan 78, Szvorényi 
81, Torkos 56, Bodnár 65, Imre 52, Trsg 36, Ndkay 50, Gyer
gyai 94, Magyarházi 6. A MRe (227) ezt «részesülő .vagy igenerek» 
czímmel illeti, s még elébb Verseghy (230) «részesülő névvel». 
Ennek is a története a részesülő ige- és névbeli kettős természeté
ben rejlik, mi miatt már Sz. Molnár (234) «nomen participiale* 
névvel illette, valamint a határozatlant «nomen verbale* névvel. 
Ebben az értelemben mondja Kövegdi (570): «participium potius 
est nomen quam verbum*. E szerint nevezi Fogarasi (237) ezt az 
igealakot melléknévi részesülőnek, a MRe (227) részesülő vagy 
igenévnek, Imre (IH. 60) melléknévi igenévnek, hasonlóan Si
monyi (50) és Ihász (79).

Részesülő ideinek látó, látott és látandó jelen, múlt és jövő 
alakokat fogadják el Sz. Molnár Alberttól mai napig a legáltalá
nosabban. E hármat egy negyedikkel látandott szaporítja Foga
rasi (237). Másféle szaporítások a Révai- és a MRe-fele látva és 
látván vagy a látólag, fáradtan al«kok, melyekről többet alább.

7. Gerundium.
Ezt a nevet viselték látva és látván igealakok a legrégibb 

nyelvtaníróknál, Sz. Molnár 190, Csipkés 386, Kövesdi 565. Erről 
a Dr. Gr. (103) azt mondja, hogy «légyen a Neve: Viselő, míg
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más alkalmatosabbat .talál». Szerzője is érezhette, hogy e név 
állandóságra nem számíthat, ámbár rövidségénél fogva megérde
melte volna. Ennél szerencsésebb volt az állapotjegyzö (Verseghy 
230), mely noha tagosabb, mégis tetszősebb volt (Trsg 36, Ná- 
daskay 50, Szvorényi 82, Bodnár 65, Imre 52). Révai (586) a 
Geleji (312) és Pereszlényi (483) mintájára részesülőnek (parti- 
cipium) nevezi, a MRe (227) részesülőnek vagy igenévnek, Si* 
monyi (52) és Ihász (82) határozó igenévnek, Imre (73) igehatá
rozói igenévnek és Magyarházi (6) részesülői határozónak (látva) 
meg részesülői igeszónak (látván),

A «határozó* jelzőnek az alapját már Révaiban találjuk, ki 
a látván alakot így nevezi (550): «participium adverbialiter ex- 
pressum*. Riedl (i. h.) pedig a látva képzésről így szól: avave 
bildet aus Verben Adverbia, die in den Grammatiken unter dem 
Namen dér Gerundia bekannt ist*.

A « gerundium» két alakjában idői külömbséget (mikor?) 
talált a Dr. Gr. (107) és a kik ezt részesülőnek nevezték (Révai, 
MRe). Az időtől eltekintettek és egyedül módhatározást (hogyan?) 
találtak benne Verseghy 157, Szvorényi 103 és Bodnár 65. Csak 
látván-nak tulajdonítottak idői értelmet Torkos 57 és Ihász 83. 
Kövesdi midőn a látva képzést a latin visum esse szenvedő múlt 
részesülővel akarja fordíttatni, nem idői értelmét akarja megálla* 
pítani, hanem szenvedő alakú fordítására és értelmére figyel
meztetni.

8. Supinum.

Hogy a latin igealakokat mind fedje a magyar nyelv, 
teremtette a Dr. Gr. (104) a hanyatlót. S minthogy a latinnak egy 
um és egy u végzetüje van, a magyar hanyatlónak is egy jelen• 
valója vagy inkábbféljelenvalója (látóban, látófélben) és egy egészen- 
multja ( láttában)  lett. Azonban ez alakításokra a halálitéletet 
már Verseghy (258) mondta ki: «Valamint a neveknél, úgy az 
igéknél is csak az olyan szótagokat lehet valóságos ragasztékok- 
nak ösmerni, melyeket az ember mindenik igéhez ragaszthat. 
E vélt supinumok pedig csak egynehány igékből formáltathat- 
nak*. S ebből következtethető, hogy látóban, láttában, látófélben nem 
külön ige képzések, hanem «csak oly ragos szók mint akármely 
más főnév*. Használja e nevet a határozatlanról (látni) még 
Kövesdi (565) így: « Infinitivus et Supinum prius*, a mivel
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Kövesdi csak azt akarta mondani, hogy a magyar látni a latin 
videre alakjára ép úgy illik, mint a visum-éra.

Eléfordul e három utóbbi mód alakjainál a személy ragozás, a 
minő a határozatlan látnom, a részesülő látóm (Imre), látottam 
{Révai) és az igehatározói látnám, E módosított igealakok a sze
rint, a mint a nyelvtanírók részéről több-kevesebb figyelemben 
részesültek, a következő jelzőket kapták: cum affixis, Sz. Molnár 
A. 181, Csipkés 379; cum paragoge, Pereszlényi 482; absoluté és 
theticé (látni), respectiué és hypotheticé (látnia), Geleji 311; absolu- 
tus és constructus, Révai 550; ragasztékkal Dr. Gr. 100; személyes 
és személytelen, Verseghy 256, Fogarasi 237, Trsg 35, Nádaskny 50; 
független és viszonyos, Szvorényi 80, Bodnár 55.

Hasonlóan igenév (verbalia nomina) alatt sorolta fel 
Sz. Molnár (236) az áses, atet, mány, vány, lan, ász képzéseket. 
Fogarasi (239) a látás képzését jelen idejű főnévi részesülőnek és 
<240) látandás-ét jövő idejűnek nevezi.

Mind e tünemények azonban az ige tant csak annyiban ille
tik, a mennyiben névbeli értelmök mellett egyszersmind időbeli 
értelemmel bírnak. Időbeli külömböztetéssel a határozatlan látni-n 
kívül ma már csak ezek szerepelnek nyelvtanainkban: látó, látott, 
látva és látván.

Nézetem szerint az « Infinitivus, Participium # és «Gerun
dium* czímek alatt felsorolt képzéseket leginkább az igenév illeti 
meg; hogy minő külömböztetésekkel, azt jelen értekezésem végén 
fejtem ki. Mert oly elnevezések, mint * melléknm (főnéri) igenár, 
Elhatározói igenév, idő- és módbatározó állapotjegyző, a vave 
(vánvén) végű határozó igenév* lehetnek az illető képzéseknek 
leírásai, jellemző alak- vagy mondattani vonásai, de münevekként 
magúkat sem tagos voltuknál sem a «néV» és «ige» ismétlésénél 
fogva nem ajánlják.

H l. Az igeidők.

Általános megjegyzéseimet, a mennyiben azok az egyes 
módok keretébe tartoztak, elmondottam az előbbiekben. Itt csak 
egyes nyelvtanírók felosztási módját és elvét kívánom érinteni, a 
mely az idők elnevezésére befolyhatott. Ilyen pl. Sz. Molnár Albert, 
a ki módokat nem vesz figyelembe, csak időket; minek következ
tében az egynevti időket számokkal (1, 2, 3) külömbözteti meg.
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Sajátságos eljárásának talán a héber nyelv szolgálhatott mintául, 
melyre ismételten (183 és 190) hivatkozik. — Ő így osztja fel az 
időket: Praesens primum (látok), secundum (lássak), Futurum pi'i- 
mum (látok), secundum ( osztán látok), Incompletum primum (látok 
vala), secundum (látnék), Perfectum (t. i. completum) primum (lá
ték), secundum (láttam), tertium (láttam légyen), Plusquamperfec- 
tum primum (láttam vala), secundum (láttam volt), tertium (láttam 
volna); Futurum Subjunctivi: látandók. Akörülírt jövő «fog» és 
«kezd» segédszókkal a mintán kívül van ugyan említve, de szin
tén ide számítható.

Nem ismerve a (héber) eredetit, csak következtetni lehet Sz. 
Molnár A. csoportosítási elvére. Nagyjában látszik, hogy jelenek, 
múltak és régmúltak a jelentőből és foglalóból (meg óhajtóból) 
szolgáltatják a csoportosításhoz az elemeket. Mindazáltal feltűnő, 
hogy látand, mely leginkább lett volna érdemes egy futurum secun
dum vagy tertium elnevezésére, e csoporton kívül maradt és külön 
helyeztetett futurum Subjunctivi elnevezése alatt.

Külső jelek után osztja Riedl (185) is az időket egyszerűekre 
(látok, láték, láttam és lássak) és összetettekre (látok vala, láték vala, 
láttam vala vagy volt sat.). Hasonlóan osztotta volt már előtte 
Fogarasi az összes időket e két külömbségre, a külső és belső haj- 
lításra (219 kvt.).

Fontosabb mindezeknél Révai felosztása, mely utángondol- 
kodás alapján ment véghez és az újabb időben Szarvastól is kellő 
figyelemre lett méltatva. Révai latin vagy görög nyelvtanírók 
nyomán Jő (tempóra absoluta) és mdlékidöket (tempóra relativa) 
vesz. Egy második szempont, melyet nem mond ugyan, de sejtet, 
az idők felosztásában volt a cselekvés tartóssága, végzettsége és be- 
állósága. Tovább fejtegetni, hogy min alapszik az egyik és másik 
felosztási elv, a mondattanba vezetne. Itt csak megállapítani aka
rom, hogy miféle időket nevezett Révai fö és mellékidőknek. Kö
vetkező volt a felosztás:

Révai (547— 8) szerint: Tempóra absoluta : látok, láttam, 
látni fogok ;  Tempóra relativa : látok vala, láttam vala, látandók.

Szarvas (289) szerint: Tempóra absoluta: látok, látok vala, 
látni fogok / Tempóra relativa : láttam, láttam vala, látandók.

Itt is csak megállapítom, hogy láték mind a kettőnek a fel
osztásából kimaradt. Ez pedig Révainál véleményem szerint úgy 
történhetett, hogy a főeseményekre időalakok után keresve, min-
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denek előtt az egyszerűekre tekintett; ilyenek látok, láttam, láték, 
látandók. Látandók a futurum exactum (azaz, egy mellókidő) szá
mára lévén lefoglalva, főidőnek csak az összetett jövő maradha
tott ; a beállóság tehát így el volt látva. A tartósságra csak látok 
és látok vala kínálkozott. Maradt még a végzettségre iáték, láttam 
és láttam vala, melyek közt láttam vala pompásan beillett mellék
időnek. Hátra volt a főidő betöltése, 8 itt kettő közt volt a válasz
tás: láttam és láték közt. Révai habozás nélkül a gyakoribbat vá
lasztotta, s így láték egyszerűen kiesett a felosztásból. Szarvas is 
ezt hagyta ki az övéből, de felcserélte láttam és látok vala helyeit; 
vájjon helyesen-e, azt a mondattan fejtse meg. A mi az idők elne
vezési módját illeti (praesens imperfectum és perfectum, praeteritum 
imperfectum és perfectum sat.), már Révai előtt létezhettek; leg
alább ugyanezek találhatók a cselekvési mozzanatokkal együtt 
Heysénál is (Ausführl. Lehrb.d. deutsch. Sprache, Hannover 1814,
II, 683 kvt.).

Hogy a cselekvési mozzanatok (kezdet, folyamat, végzettség) 
az idők mondattani tárgyalásánál kellő tekintetbe veendők, az 
igen természetes; de hogy azok az idő fogalmával felcserélhetők 
legyenek, vagy mint igeidők nevei szerepeljenek, azt sem Heyse 
sem más nem merte tenni.1) A magyar nyelv terére ilyképen át
ültetett időviszonyokat Simonyi tovább fejtette (v. ö. a két táblá
zatot Heysénál i. h. 683 és Simonyinál 111 és 138) és kijelentette, 
hogy az egyszerű látok és láttam a jelen, múlt és jövő időt csak 
most, majd vagy vala segítségével fejezheti ki, mire «Látokt alatt 
még visszatérek. Láték alakját ö is a táblázatokon kívül hagyta.2) 
Finály sajátságos rendszere,' melynél fogva a meg igekötős ala 
kok az egyszerűekkel párhuzamosan külön «bevégzett» időket is 
képeznének, utánzókra nem talált.

l) Heyse (686) csak az igenevektől (Participium, InfinitivuB) vitázza 
el az idő fogalmát.

*) Megemlíteni való még Simonyinak sok tekintetben jeles nyelv
tanára, hogy ő a nevezett cselekvési mozzanatoknak az idő fogalmával való 
felcserélése miatt hol időt (111, 138) mond, hol cselekvést (109, 110, 138), 
hol módokat (50, 136).
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1. Látok.
Neve latinul: Praesens, Erdősi 60, Csipkés 373, Pereszlényi 

464, Kövesdi 565, Révai 568, Riedl 185; Praesens primum, Sz. 
Molnár 178; Praesens imperfectum, Szarvas 288, Simonyi-Nyr. V III, 
265. —  Magyar neve: jelenvaló, Dr. Gr. 88, Verseghy 236. Vörös 
marthy (Gy.) Mm. XI. 7; jelenlevő, Vörösmarty i. h. 14; jelen, 
Fogarasi 206, MRe 198, Trsg 29, Nádaskay 45, Riedl nyltn 178, 
Imre 48, Szvorényi 92, Torkos, 43, Bodnár 56; tartós jelen, Riedl 
nyltn 170; folyamatos jelen, Szarvas 290, Ihász 60; folyó cselekvés 
a jelenben, Simonyi 109.

Értelme: videó, Erdősi 60, Sz. Molnár 183, Csipkés 373, 
Pereszlényi, Kövesdi 464, Révai 568; ich seh, Fogarasi 206,. 
Riedl 204.

Használata ez időnek jövő gyanánt különös figyelmet érde
mel. Csipkés erről így szól (374): «Praesens Indicativi pro praesenti 
et futuro Indicativi (Toldy szövegében hibásan Imperativi) ponen- 
dum est»; és Révai (568): «Indicativi praesens idem et futurum 
primum.» Ily értelemben viseli e neveket is: futurum, Erdősi 60; 
futurum primum, Sz. Molnár 178; első jövendő, Dr. Gr. 105; egy
szerű vagy jelen-jövő, Imre 51; csak jövő, Imre IH. 60. —  De, 
mint a módoknál említettem, nem mindenki érte be jövő gyanánt 
az egyszerű jelennel. «Ut sciatur esse futurum, adduntur illi aliae 
partiéul®», v. g. meg, osztán, azután, jövendőben, Pereszlényi 458; 
továbbá: még, ezután, valaha, Sz.Molnár 178, Kövesdi 569, Dr. Gr. 
105. Éhez képest értelme is megváltozott és lett videbo, Erdősi 60, 
Csipkés 374. Egy másik megszorítása az egyszerű jövőnek volt a 
tárgyi ragozás, Pereszlényi 478; Kövesdi a jelenről (569): «loco 
futuri Indicativi utuntur (Hungari) addita particula meg ad 
directum verbum (meg-látom)t (; de később (573) így is: elmegyek.

E toldásoknak az ujabb időben is vannak barátjai. Gyergyai 
(79) a jelennek jövő értelmű kifejezésére igehatározók hozzá járu- 
lását engedi meg, a minők majd, akkor, azután, később, jövendőben, 
ha, a nélkül, hogy e megtoldásokat kötelezőkké tegye. Másképen 
áll a dolog Simonyi felfogása szerint. Ő, ha látok jelen értelmű, 
így követeli: most látok ; ha jövő értelmű, majd látok, (109. III ). 
Mert (138) • a jelen és jövő időt csak igazi időhatározókkal szoktuk 
kifejezni».

Philologifti Közlöny. VI. 4. 23
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E tan, megvallom, a «szoktuk# szereplésének daczára is 
előttem szokatlannak, hogy ne mondjam, idegenszerünek tűnt 
fel.Igaz ugyan, hogy Heyse (i h. 683) azt állítja: «Die 3 Tempóra 
dér beginnenden Handlung (er ist im Begriffe zu schreiben, er war 
im Begriffe zu schreiben, er wird im Begriffe sein zu schreiben) müss«n 
durch zu weitláufige Umschreibungen ausgedrückt werden#. És 
tovább: «Diese 3 Tempóra werden in keiner dérbekannterenSpra* 
chen durch einfache Formen ausgedrückt. Die lateinische Spraclie 
bedient Bich für dieselben dér Umschreibungen: scripturus savi, 
cram, erő; die Griechische des Hülfswortes {iiXXo>; die französische 
des Verbums aller (z. B. je vais écrire).# Riedl (nyltn 169) Heysét 
másolta, midőn az időket alanyiakra és tárgyiakra osztva fel azt 
állítja (170), hogy a (Heyseféle) 9 idő közt «az igeragozásnál csak 
(> fordul elő, miután a kezdő cselekvés három idejét hosszasabb 
körülírások által szoktuk kifejezni#. Továbbá Szarvas is azt 
mondja (288): «a beálló cselekvés kifejezésére valamint az euró
pai nyelvek, a görögnek kivételével, úgy a magyar sem fejtett ki 
külön igealakot, hanem va<*y miként a szláv nyelvek praefixumok 
segélyével módosítja a cselekvést beállóvá.. .,  vagy a modálitási 
segédigéket alkalmazza.. . ,  vagy körülírással fejezi kit. Simonyi 
(111) mind ezeknél tovább megy és azt mondja: «A jelen, múlt, 
jövő idő kifejezésére nincsenek külön egyszerű igealakok, hanem ha 
már éppen meg akarjuk külömböztetni, segédszókat teszünk az 
ige mellé, még pedig a múltra a vala segédigét, a jelenre a most;. 
a jövőre a majd időhatározókat, pl. most ír, ír vala, majd ír“ . 
Ezzel Simonyi egyszerűen elvitázza lehetőségét az í r  szónak jelen 
és jövő értelemben most és majd nélkül.

Hogy a Heyseféle állításra visszatérjek, az ő elmélete szerint 
abban a perczben, mikor pl. nyelvtana megírásához fogott, e kér
désre : was machst Du í ő nem mondhatta: ich schreibe, hanem 
csak ezt: ich bin im Begriffe zu schreiben. Heysenak ebben csak 
annyi igaza van, a mennyi a számfejtőnek, a ki azt állítja, hogy a 
mennyiségtani pontot meg vonalat nem lehet lerajzolni, s a való
ságban még is akárhány pontot és vonalat rajzol. Heyse az ö
9 idejíi elméletével csak eszményítette az idő fogalmát, de számba 
nem vette minden időalaknak kétféle (pillanatnyi és tartós) értékét. 
Heysénak csak az elméletben, a valóságon túl, van igaza; az élet
ben, a valóságban puszta jelent használunk a cselekvés kezdetén 
ép úgy mint a végén. Heyse szerint a jelen, ha Bem a kezdetét
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sem a végét a cselekvésnek szabatosan ki nem fejezi, csak a folya
matát fejezi ki. Szerintem akár meg is lehetne fordítani a Heyse
féle elméletet és azt mondani, hogy «a jelen idejű ige pusztán 
kifejezve (ich schreibe)&  cselekvésnek csak az elejét és végét fejezi 
k i; ha azonban szabatosan akarom a folyamatát kifejezni, hozzá 
kell hogy tegyem a jelenhez e szókat: mindig, folytonosan, szünet- 
lenül*. A nélkül, hogy el vitázzam elméletben Heysétól a cselek
vési és időbeli három-három mozzanatot, tagadom, hogy a való
ságban a magyar ne használná a puszta jelent a cselekvés bár
melyik mozzanatában. Be kell hogy érjem itt a puszta tagadással; 
bebizonyítása az ellenkező nézetnek és általában a magyar igeidők 
valódi használatának felfejtése az alaktanon kivül álló tárgy.

2 . Látok vala.
Latin neve: praeteritum imperfectum, Erdősi 60, Peresz

lényi 464, Kövesdi 569, Révai 570; zusammengesetztes praeteri- 
tum imperfectum, Riedl 204; incompletum primum, Sz. Molnár 
184.1) — Magyar neve: aligmult, Dr. Gr. 91, Imre 49 ; összetett f'el
múlt, Fogarasi 214; félmult körülírva, MRe. 201; körülírt félmult, 
Szvorényi 94; feltételes (módú) múlt, Finály (Am. i. f . ) ; úgy neve
zett félmult, Riedl nyltn 170; összetett vagy körülírt múlt, Foga
rasi (Ny. Közi. 1862, 38); tartós múlt, Fogarasi (u. o. 105. és 348), 
Imre 80; folyó múlt, Arany J. (próz. műnk. 414); folyamatos 
múlt, Szarvas 290, Bodnár 57, Ihász 65; végzetlen múlt, Hunfalvy 
(Ny. Közi. 18(52, 38), Torkos 44, Imre 49; összetett végzetlen 
múlt, Riedl nyltn 195; jelen múlt, Imre 80; múlt jelen, Imre IH. 
133 ; folyó cselekvés a múltban, Simonyi 111.

Értelme: videbam, Erdősi 60, Sz. Molnár 184, Pereszlényi 
464, Tsétsi 682, Révai 570, Szarvas 288; viderem,2) Sz. Molnár 
211; ióh sah, Riedl 204, Szarvas 288; Fogarasi (215) azt állítja, 
hogy németül nem lehet kifejezni.

Használatáról Verseghy (243) azt mondja, hogy «a régi 
magyar Poétáknál található; a régi Grammatikusoknál félmult, de

*) Látok vala alakja Sz. Molnárnál ingadozik; e helyett á ll : látok 
vala és volt á l l ;  látok vala vagy volt 215, 219, 222, 225. Látok volt 
•egykori létét kiilön bizonyítja Fogarasi (Ny. Közi. i. h. 188. és 330.) V. ö 
MRe. 201. CzFg. szótára (Múlt i. alatt).

*) Alkalmasint hiba videbam helyett.
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ez csak nyelvpipere*. Hasonlóan nyilatkozik elébb (16): «a sok 
haszontalan volt, vala, volna, légyen segítő igékkel* csinált időala
kok azon igyekezetből származtak, hogy «a deák könyveket, a 
mennyire csak lehetett, szóról szóra fordítsák*. Arany J. (Pr 
műnk. 409) is e körülírásról úgy nyilatkozott, hogy róla «az élő 
nyelv ugyan édes keveset tud*; v. ö. 379. Budenz (Magv. Nyelv. 
V, 357) ellenben azt állította, hogy a « székelyek közt előfordúl*.

3. Látok lesz.
Használta Jókai 1871-ben, mondja Imre (IH. 140); de kö

vetésre nem ajánlja. Nyelvtanokban nem található, csak talán a 
székelyek ajkán (Imre u. o.). Ennélfogva neve nincs. Értelme 
«talán látok*.

Nagy-Szeben.
Veress Ignácz.
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25. Erős fészke.

Kedves picinké fecske!
Te minden évben eljösz,
A nyárra fészket alkotsz 
De télre újra eltűnsz 
Memphisbe mégy s a Nílhez.
Erős azonban egyre 
Szivembe rakja fészkét.
Már pölyhös egyik apró,
Másik tojásba van még,
Más már kibújt feléig.
S a pislenek csipognak 
Szájtátva mind szünetlen.
A már nagyobb Erosfi 
Táplálja a picibbet
S a fölnöveltek ismét 
Mást költenek ki tüstént.
Hogyan segítni rajtam ?
Nem bírom a tömérdek
Erosokat kiűzni! P. T. E.
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