
'398 VERESSIGNÁCZ.

AZ IOEMŰSZAVAK A MAGYAR NYELVBEN.

in. (Vége.)

4. Láték.
Neve: Praeteritum perfectum, Erdősi 601) ; perfectum primum, 

Sz. Molnár 179, Révai 570; praet. perf. secundum, Pereszlényi 
466; praet. perf. historicum, Pereszlényi 458, Riedl 188, Hun- 
falvy (Ny. Közi. 1862, 38); praet. imperfectum, Csipkés 373, 
Kövesdi 564, 565; vulgo imperfectum secundum, Révai 570. — 
Magyar neve is e szerint változó: aligmult, Vörösmarty (Gy. Mm. 
XI. 7, 14, 19), Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 106), Imre IH 59; 
második aligmult, Dr. Gr. 91; úgy nevezett aligmult, Arany J. (Pr. 
műnk. 410) ; félmult,2) Verseghy 243, MRe 200, Trsg 30, Nádas- 
kay 46, Gyergyai 83, Szvorényi 93; aligmult (félmult), Imre I H 
59; egyszerit félmult, Fogarasi 211; az ira-alak, Szarvas 20; 
hangzás múlt, Sonnenfeld M. (Nyvőr III, 511), Imre IH 134; 
önhangzős mulfc, Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 49); magánhangzós 
múlt, Imre IH 133; függő múlt, Fogarasi (i. h. 106); viszonyos 
múlt vagy múltban jelen, Fogarasi (u. o. 346); elbeszélő múlt, 
Szarvas 289, Torkos 45 ; elbeszélési múlt, Imre 48; történeti múlt, 
Hunfalvy (Ny. Közi. 1862, 38), Riedl nyltn 195, Szarvas 294, 
Simonyi Nyr III 464, Nylvtna 111, Bodnár 58; történeti vagy 
elbeszélő múlt, Szarvas 289, Ihász 63; elbeszélő történeti múlt, 
Imre 50.

Értelme: vidi, Erdősi 60, Sz. Molnár 179,199, 203, 212, 216, 
220, 222, Révai 570; vidi tandem, Sz. Molnár 185; vidi tűm Sz. 
Molnár 192; vidébam, Sz. Molnár 179, 212, 216, 220, 222, 226, 
Csipkés 373; 8) ich sah, Fogarasi 211, Riedl 204.

Használatáról így nyilatkozik Pereszlényi (458): «est ornate 
in narrationibus;# Czuczor (Ny. Közi. 1862, 18): «Zalában él 
még*; Hunfalvy (u. o. 17): «csak erdélyi alak, melyet nálunk 
(t. i. Magyarországon, nem Erdélyben) soha sem hallottam még*; 
Imre (Magy. Nyelv. IV. 338): «pusztulófélben van; van vidék,

*) L. «Láttam* alatt is.
*) Szarvas (6) szerint «gallimathiasz.»
3) Jancsó (Figyelő 187‘J , 357): «soha vidébam.*
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hol az idősbek esmerik, a legöregebbek használják csupán.* Arany 
J. (Pr. műnk. 410 köt. azt mondja, hogy hallani még, de óvako- 
dásra int használatában. Hogy egészen el ne rémüljenek haszná
latától ezen idöalak barátjai, Petőfinél költeményeiben történt 
számítás alapján állíthatom, hogy láték alakja 1694-szer található, 
láttam-é 6984-szer.

5. Láték vala.
Nevei harmadik aligmult, Dr. Gr. 92; összetett múlt, Fogarasi 

219, Riedl 204, nytn 192; kisérö vagy együttes múlt, Cz Fg. Szótár 
(Múlt idő alatt); régenmult (régmúlt), előbb múlt, plusquamperfec- 
tum, Imre 49, vö. IH. 59.

Értelme: ich habé gesehen, Riedl 204; Fogarasi (219) azt 
állítja, hogy németül nem lehet kifejezni.

Használatáról Verseghy (243) ugyan azt mondja, a mit látok 
vala alakjáéról, hogy t. i. ezt nyelvpipere gyanánt csinálták a 
poéták. Imre (IH 59) láték volt körülírását is említi.

6. Láttam.
Mielőtt ez idő neveinek sorát megkezdem, előbb Erdősivei 

kell hogy végezzek. Már említettem a jelentő mód idei alatt, hogy 
ez az idő látszólag hiányzik nála. Hogy ő ezt az időalakot kellett 
hogy ismerte légyen, azt következtethetjük láttam vala v. volt és 
láttam volna összetett alakjaiból. Csak tévedésből hagyhatta ő az 
egyszerű láttam-ot ki, mint Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 336) is 
észrevette, s akkor ezt az alakott nevezte volna ő perfectum-nak, 
mint vagyok alatt voltat nevezte annak. S valamint valék (69) 
«imperfectum» nevével van illetve, úgy illette volna Erdősi láték 
alakját is az imperfectum-éval, ha a láttam az idők sorából ki nem 
esik vala. S ha vagyok alatt egy vagyok vala szerepelt volna, a mi 
megfelelne a látok vala alakjának, az bizonyára imperfectum pri
mum nevet visel vala és láték (meg valék) imperfectum nevet (vö. 
Révai 580). Kellett hogy a láttam alak nem csak vagyok alatt 
hanem a szenvedő mintájában is állott légyen, s ezért hibának 
tartom, midőn (67) ezt olvassak a Praeteritum Perfectum a la tt:
*lamatus sum etc. szerettetém, tél, teték vei szerettettem volt, tél volt, 
tett volt, • Itt ez a «volt» felesleges. «Szerettettem volt» a követ
kező bekezdésben Prasteritum Plusquamperfectum neve alatt 
fordul elő jogosan. A Praet. perfectum alatt azonban véleményem

Digitized by v ^ o o g l e



4 0 0 VERESSIGNÁCZ.

szerint a «volt» törlendő volna, s akkor e név alatt kapnék a láttam 
alakját is. — Máskülömben ez az idő praeteritum prefectum nevet 
visel, Csipkés 373; praeteritum perfectum primum, Pereszlényi 
466, Kövesdi 564 ; perfectum secundum, Sz. Molnár 179,1) Révai 
572; egészen múlt, Dr. Gr. 92; elmúlt, Verseghy 244; múlt, Vörös
marty (Gy. Mm. XI. 36). MRe. 201, Trsg 30, Nádaskay 47, Gyer- 
gyai, Imre IH 59; Szvorényi94; úgynevezett múlt, Riedl nyltn 170; 
egyszerű múlt, Fogarasi 215; határozatlan múlt, Finály (A m. i. f.) 
egyszerű vagy beállott múlt, Fogarasi (Ny Közi. 1862, 173); irt 
alak, Szarvas 50; t ragos perfectum, Arany J. (Pr. műnk. 411); 
máissalhangzós múlt, Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 49), Imre IH 133; 
/ügyetlen múlt vagy főműit, Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 104), füg
getlen múlt Torkos 46; általános múlt, főelbeszélési idő, Fogarasi 
(Ny. Közi. 1862, 338, 339); valódi vagy bevégzett múlt, Imre 48; 
Praesens Perfectum, Riedl 190; végzett jelen, Hunfalvy (Ny. Közi. 
1862, 39), Riedl nyltn 196, Szarvas 289; tudósító múlt, Szarvas 
289; értesítő múlt, Szarvas 290; értesítő múlt vagy végzett jelen, 
Bodnár 58; végzett jelen, (általános, értesítő) múlt, Ihász 65; 
befejezett cselekvés a jelenben (most irt), a jövőben ( majd irt), 
Simonyi 111.

Értelme: vidi, Sz. Molnár 179, Csipkés 373, Pereszlényi 
466, Révai 572, Szarvas 289; ich habé gesehn, Fogarasi 215, Riedl 
206, Szarvas 289.

Használata általános; Pereszlényi (458): est commune. 
Simonyi «most irt» alakja (111) még található, kevésbé «majd 
irt» ; különben ezekről is áll a «Látok» alatt kifejtett véleményem.
— Melléknévi használatát 1. alább <* Látott» alatt.

Hogy a Riedl óta felkapott elnevezésre visszatérjek, erről 
azt mondja Heyse (i. h. 683): «Fiilschlich hált mán diese Zeit- 
form für ein Tempus dér Vergangenheit.» Ö t. i. azt kívánja, hogy 
az eseményeket tekintse és nevezze az ember a mindenkor jelenre 
(subjektive Gegenwart) való vonatkozással. S ezért volnának hely
telenek e nevek: praeteritum perfectum és plusquamperfectum, me
lyek helyett e neveket javasolja: praesens perfectum és praeteritum 
perfectum. Nem tartozik a jelen feladatomhoz a Heyseféle elmélet

*) A 206. lapon Sz. Molnár vagyok mintája alatt voltam  idejét, ép 
oly tévedésből mint Erdősi, Perfectum I. névvel illeti és valék idejét In- 
completum I. névvel.
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helyes vagy helytelen voltát kutatni, csak kijelenteni kívánom, 
hogy, a mint Heyse is megengedi, egy más szempont is van, a 
melyből az idők mivoltát éB neveit tekinteni lehet, a tárgyilagos 
jelen, a melyből tekintve nézetem szerint az idők használatának 
mondattani magyarázata könnyebben esik mint az alanyi szem
pontból.

7. Láttam vala, volt.
Kötőt nem teszek a két segédszó közé, sem és-t sem vayg-ot. 

Erdősi (67) is egymás mellé teszi kötő nélkül azokat. És noha 
Pereszlényi (458) e kettőt névleg megkülömbözteti primum (vala) 
és secundum (volt) toldással, hozzá teszi ez utóbbihoz, hogy «non 
est cur ulterius tractetur, cum sít idem cum prioré, nisi quod 
verba auxiliaria sint alia.» Ma a kettő közé szorított «vagy» szól 
szokásszerüen egyenlő nevükről. Kivételt csak a Cz. Fg. 
Szótár tesz.

Legrégibb neve tehát : Praeteritum Plusquamperfectum,
Erdősi 60, Pereszlényi 466, Csipkés 373, Kövesdi; vala segéd
szóval: praeteritum plusquamperfectum primum, Sz. Molnár 186, 
Pereszlényi 478; viszonyos előbbi múlt, Cz. Fg. Szótár (Múlt idő 
alatt); volt segédszóval: plusquamperfectum secundum, Sz. Molnár 
179, Pereszlényi 458; régmúlt, Cz. Fg. Szótár (i. h .) ; külömbség 
nélkül, vala vagy volt segédszókkal: plusquamperfectum primum, 
Sz. Molnár 212; praeter. plusquamperfectum auxiliatum, Révai 
574; régenmult, Dr. Gr. 94, Verseghy 246, Finály (A m. i. f.), 
Fogarasi á l9, Imre 49; úgy nevezett régenmult, Riedl nyitna 170; 
régmúlt, MRe 203, Trsg 32, Hunfalvy (Ny. Közi. 1862, 39), 
Arany J. (proz. műnk. 410), Szvorényi 95, Imre 49, Torkos 4 8 ;J) 
előbb múlt, Imre 49; viszonyos elébbi múlt, előző múlt, Fogarasi 
(Ny. Közi. 1862, 189, 351); zusammengesetztes Paeteritura Per
fectum, Riedl 200, 206; végzett múlt, Riedl nyltn 193, Szarvas 
289, Ihász 68, Bodnár 60; befejezett cselekvés a múltban, Simonyi 
(Nyr III 464, nyltn 111).

Értelm eiideram, Erdősi 60, Sz. Molnár 169, Csipkés 373,

l) Simonyi (Nyr. VIII, 265) szerint «régmúlt# (plusquamperfectum) 
nincs. Heyse (i. h.) is ferde elnevezésnek mondja a Plusquamperfectum-ot, 
mellyel semmire sem mehetni, s helyébe praeteritum perfectum-ot tesz. 
Riedl ezt a nevet elfogadja s hozzá teszi (200): «Diese Zeit ist gewöhnlich 
un tér dem Namen des Plusquamperfectum Indicativi bekannt.»

Philologiai Közlöny. VI. 5. 27
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Pereszlényi 466, Révai 574, Szarvas 289; videram tűm, Sz. 
Molnár 187; videbam dudum, Sz. Molnár 193; vidi, Sz. Molnár 
220J); ich hatte gesekn, Fogarasi 219, Riedl 206, Szarvas 289.

Használatáról ha beszélünk, újra vissza kell térnünk a vala 
és volt külömbségére, tekintettel a mai használatra. A Dr. Gr. 
(94) jobbnak tartja láttam volt alakját, Verseghy (246) és Finály 
(A m. i. f.) csak ezt említik. Imre is ezt jobb hangzatúnak és népie
sebbnek tartja (80). Simonyi (138) így írja: irt vala (irt volt), 
tehát a válás alaknak ád elsőbbségét. Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 
351) sajnálja, hogy e külömbséggel felhagytunk; «mert külömben 
lehetne a francziák módjára a válás alakot használni oly múlt 
cselekvésről, mely még tart egy másik múlt időben (relatif ante- 
rieur), a voltos alakot pedig olyanról, mely különös vonatkozás 
nélkül sőt teljes bevégzettséggel előz meg egy másik múltat (ante- 
rieur défini).*

8. Láttam lesz.
, Sem helyet sem nevet nem talált a nyelvtanokban; pedig 

él a nép nyelvén. Utoljára észlelte a székelység közt Szarvas (Nyr 
III 51). Magyar megyékben is említik. Jókai az irodalmi nyelvben 
is élt vele (Imre IH. 140).

Értelme a lehetőség, valószínűség (Szarvas i. h.) és bizony
talanság. A Dr. Gr. (81) erre egy más jövő alakot említ: 
fogtam látni.

Használatban Jókain kívül magyar írónál nem tudom 
(1. Imre i. h .) ; de aligha csalódom, ha azt mondom, hogy láttam 
lesz úgy mint fogtam látni hasonmása a szomszéd németnél is 
található: er wird gesehn habén. Máskülömben láttam lesz-nek édes 
testvére a foglaló láttam legyen, s az a sajátságos benne, hogy ez 
utóbbi meghonosodhatott az irodalmi nyelvben, noha nem hall
ható a nép szájából.

9. Látni fogok.
Neve latinul: Futurum, Erdősi 58, Pereszlényi 459, Kövesdi 

569; futurum secundum (vulgo indicativi futurum), Sz. Molnár 179; 
futurum secundum auxiliatum, Révai 574; zusammengesetztes

*) E két utóbbi értelmezés alighanem lesz sajtóhiba.
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Futurum, Riedl 206; Indicativusnak futuruma, Geleji Kát. 321; 
jövendő. Dr. Gr. 106, Verseghy 247, Vörösmarty (Gy. Mm. XI, 
12); jövő, Trsg 29, Gyergyai 92, Imre IH. 60, Szvorényi 96, 
Torkos 49, Bodnár 60, tiszta jövö külső hajlítással (v. összetett 
formában), Fogarasi 221 ; összetett jövő, MRe 204, Riedl nyitna 
193, Imre 51; tartós jövő, Riedl nyitna 170; folyamatos jövő, 
Szarvas 290, Ihász 70; folyó cselekvés & jövőben, Simonyi (Nyr 
VIII 265); beálló1) cselekvés a jelenben (most irni fog), a jövőben 
(majd irni fog), Simonyi 111.

Értelme: videbo, Erdősi 58, Sz. Molnár 179, Pereszlényi, 
Kövesdi 569, Tsétsi 682, Révai 574, Szarvas 288; ich werde sehn, 
Fogarasi 221, Riedl 206, Szarvas 288.

Használata szabályozva lett már Erdősitől(i. h.). Sz. Molnár 
(179)erről így nyilatkozik: «Futura, ubi necessitas postulat, for- 
mantur per verba fog (capit), kezd (incipit), addita infinitivis. * 
A «necessitas» szót talán Gyergyai (79) szavai magyarázzák: 
•ha a mondatban nincs időhatározó majd, azután, később, //a;* 
mert külömben a régiek is már a jelent használták jövőnek. Ver
seghy f247) a fogós jövőről azt állítja, hogy «a Német szerint 
formál tt.*

10. Látni fogok vala.
Csak Fogarasinál (225) e név a la tt: vegyes összetett jövő 

félmult. Egyebet sem értelméről, sem használatáról nem tudni.

11. Látni fogék.
Neve vegyes (összetett) jövő félmult, Fogarasi 223; jövő fól- 

mult, MRe 224.
Ma már nincs használatban, mondja Simonyi (138).

12. Látni fogék vala.
Neve csak Fogarasinál 224: összetett jövőmult.

13. Látni fogtam.
Neve összetett jövőmult, Fogarasi 224; zusammengesetztes 

Perfectum Futuri, Riedl 206; (összetett) jövőben midt, Riedl nyltn

*) A beállá-1 használta már Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 109) és Szarvas 287.
■ I V
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197; jövő múlt, MRe 224, Gyergyai 92; múlt jövő, Finály 
(A m. i. f.); egyszerű multjövő, Imre 51 ; végzett jövő, Riedl 
nyltn 170.

Értelme: ich tverde gesehn habén, Riedl 201.
Használatára egy 1638-diki okmányt idéz Fogarasi (Ny. 

Közi. 1862,351); Imre is használtabbnak tartja mint látandot- 
fam-at. A Dr. Gr. (81) a bizonytalanság kifejezésére ajánlja, v. ö.
• Láttam lesz* alatt.

14. Látandók.
Neveinek felsorolása előtt meg kell említenem, hogy jelentő 

és foglaló módú természetéről már volt szó. E kétes tulajdonának 
oka a latin futurum exactum vagy secundum (videro) felfogásában 
kereshető; kik a latin időt jelentő módúnak tekintették, látandók 
alakját is olyannak nyilvánították, s a kik foglaló módúnak, azok 
a magyart is. «Jövő» természetében senki sem kételkedett. Latin 
nyelvtaniróink ma a foglalónak már nem tulajdonítnak egyszerű 
jövőt, csak körülírtat. És Szarvas (272) bátran kérdezhette, hogy 
«hát ez nem indicativusi jövő?» De hadd szóljanak nyelvtan
iróink a nevekről!

Conjunctivi futurum, Erdősi 62; Csipkés 373, Pereszlényi 
468, Kövesdi 565, Hunfalvy (Ny. Közi. 1862, 43); Subjunctivi 
futurum, Sz. Molnár 179, Csipkés 379; conj. futurum exactum, 
Révai 582; Optativ und Kondicionalis Futurum, Riedl 198, 210; 
foglaló mód jövendője, Dr. Gr. 100; föltétező jövő, Szvorényi 99; 
feltételes jövő, Riedl nyltn 191, Imre IH. 60. 137. Ellenben Indi- 
cativi futurum, Geleji Kát. 321; jelentő mód jövendője, Verseghy 
247; jövő, Trsg 29, Nádaskay 44; egyszerit jövő, Fogarasi 220, 
MRe 203; jövőmult2), Torkos 50; végzett jövő, Szarvas 289, 
Bodnár 62, Ihász 71; beálló cselekvés, Simonyi 110, 136.

Alakilag még megjegyzendő a közép á nyújtása: látándok 
(kereséndek), Geleji Kát. 321, Csipkés 379 és Dr. Gr. 100. 
Nádaskay (50) tiltakozik ellene: «nem ándó éndő.»

Értelme videro, Erdősi 62, Sz. Molnár 179, Pereszlényi 468, 
Révai 582, Szarvas 289; videbo, Sz. Molnár 179; videbo vei videro,

‘) «Jövő múlt nincs*, Simonyi (Nyr. VIII, 265); «fából vaskarika#, 
Szarvas G.
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Sz. Molnár 204; contingere poterit ut videam, Sz. Molnár 179; 
ich werde sehn, Fogarasi 220; ich wiirde sehn in Zukunft, Riedl 
210; ich werde gesehn habén, Szarvas 289.

Használatát feltételes értelméhez köti a MRe 221, Imre IH 
61, Bodnár 63, Ihász 72. Leghatározottabban mondja Hunfalvy 
(Ny. Közi. 1862, 43): «mindenkor föltételes jövendőt, mihez a 
latin futurum conjunctivi hasonlítható, fejez ki, soha de soha sem 
teszen futurum indicativit.» Hasonlóan ragaszkodik foglaló módú 
minőségéhez Imre (IH 126, 143). Jelentő módúnak nyilvánítja 
Geleji Kát. 321: «A verbumban az Indicativusnak futurumi két 
képpen mondathatnak Magyarul ki: adandók vagy adni fogok.* 
Úgy látszik, Geleji a mai latin nyelytanírókkal tart s egy jövőt 
sem tulajdonít a latin foglalónak. Imre más nézetű, midőn Gelejit 
azzal vádolja, hogy a «XIX. század nyelvrontóinak kezére dol
gozott* volna1). Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 351) határozottan 
nyilvánítja, hogy egyszerű (jelentő módú) jövő gyanánt is áll. 
Egyébiránt azt mondja Sz. Molnár 179: «Hujus futuri usus etsi 
frequentius occurrat in scripturis, in sernone tamen quotidiano 
rarior est;» hasonlóan Pereszlényi (459): «eius usus in communi 
sermone rarusest, inhistoriis, maximé sacris, frequens.» Hunfalvy 
(Ny. Közi. 1862, 18) szerint ez az igealak «teljesen kiveszett az 
élő magyar nyelvből.* «De fentartja magát az irodalomban egysze
rűségénél fogva*, Imre IH. 125. Gyergyai végképen elitéli (79): 
«A magyar nem andendez,» s már Verseghy (247) így ítélt: 
«Valaha a Magyarnak jövendő üdeje hihetőképen nem volt. A 
Deákbúi kölcsönöztetett azután az andend képzőjű; de ez már 
most csak szemenkint kerül elő nyelvünkben.*

Az el bői származtatott időképzésekről Nádaskay (45) így 
szól: «minden többi időn és módon végig változtathatni* Imre 
(IH 61) rólok általában nem igen bíztatólag nyilatkozik; a MRe 
(222) pedig így: «nincs ugyan szükség e formákra, de ezek tanús
kodnak nyelvünk hajlékonyságáról.* Alább még visszatérek 
ezekre.

15. Látandók vala.
Neve csak Fogarasinál (223): összetett vegyes jövő félmult.

*) Geleji Katona István mint nyelvész, 79. 1.
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16. Látandék.
Neve jövő félmult, Fogarasi 223, MRe 222. Értelme: visurus 

eram, Imre IH 61.
Képzése Imre (83) szerint törtvénytelen, használata szük

ségtelen (Imre IH 138).
17. Látandék vala.

Neve csak Fogarasinál (224): összetett jövőmult.

18. Látandottam.
Neve egyszerű jövő múlt, Fogarasi 224-, MRe 222; egyszerű 

múlt jövő, Imre 51; Perfectum futuri, Riedl 212; feltétező jövő
mult, Szvorényi 100.

Értelme visurus fűi, Imre IH 61 ; ich iverde gesehn habén, 
Fogarasi 224; ich wiirde gesehn habén in dér Zukunft, Riedl 212.

Képzése Imre (83) szerint ennek is törvénytelen; használata 
helytelen (Gyergyai 81). Helyébe Imre (51) ezt ajánlja : látni fogtam, 
Gyergyai (i. b .): láttam volna.

19. Látandottam vala v. volt.
Név nélkül említi Bodnár (63) azzal a megjegyzéssel, hogy 

feltalálták; de ki, azt nem mondta meg.

20. Lássak.
Neve: Praesens, Erdősi 61, Pereszlényi 468, Csipkés 373. 

Kövesdi 565, Révai 576, Riedl 208; praesens secundum, Sz. Molnár 
178; jelenvaló, Dr. Gr. 98, Verseghy 249; jelen, Fogarasi 225, MRe 
206, s a többi mind, csak Simonyi (112): folyó cselekvés.

Értelme: videam, Erdősi 61, Pereszlényi 468, Sz. Molnár 
183, Csipkés 371, Révai 576; vide, Erdősi 61, Sz. Molnár 1S3, 
Pereszlényi 466, Csipkés 374, Révai 576: videto, Sz. Molnár 183, 
Csipkés 374; (dasz) ich sehe, Fogarasi 225; ich soll sehn, Riedl 
208; lasz mich sehn, Fogarasi 228.

Használatáról már említettem a módoknál, hogy ezt az idő
képzést hol foglaló, hol parancsoló, hol óhajtó, hol mind a kettő 
vagy mind a három mód alá helyezik.

Megjegyzendő továbbá, hogy jövőnek körülírva s körülirat- 
lanul ép úgy szolgált mint a jelentő módú hason képzés: látok.

Egy sajátságos jegyzetet toldott Sz. Molnár (1ÍU) a foglaló

Digitized by Google



IGEMŰSZAVAK A MAGYAR NYELVBEN. 4 0 7

mód jövő ideje helyébe. A jegyzet így hangzik: «Futurum primum 
Ramo, vulgo Praesens módi Indicativi (? talán Imperativi) nihil 
differt a praesenti II. vei Subjunctivo pr«3enti, siomittatur príma 
persona numeri singularis#. A jegyzet azt akarja mondani, hogy a 
parancsoló személyei azonosak a jelen idejű foglalóéival, kivéve 
hogy annak első személye nincs.

Ha «Ramo» nem héber nyelvtani műszó, [rövidítése lehetne 
ennek: Imperativi módi. Egy másik sajátságot Pereszlényi meg
jegyzése tüntet fel (466): «Futurum Imperativi (sive Modum Man- 
dativum). . .  vix audies nisi cum his accusativis : engemet, tégedet, 
minket, titeket.» Tehát más tárgyesetet nem tűrt a parancsoló 
jövője, csak az első és második személyét.

Végül sajátságos Simonyinál (111) a fölszólító módban
• majd# segédszó hozzátoldása: majd lásson, melyről óvatosan 
megjegyzi, hogy • ritkán# teszik hozzá.

21. Lássak vala.
N eve félmult, Fogarasi 228, MRe 206; zusammengesetztes 

Praeteritum Imperfectum, Riedl 208; összetett végzetlcn múlt, 
Riedl nyltn 197.

Értelme : ich sollte sehn, Riedl 201.
Képzését Imre (83) törvénytelennek mondja.

22. Látnék.
Neve: praesens, Csipkés 378, Riedl 196; praeteritum imperfec

tum, Erdősi 62, Kövesdi 565, Pereszlényi 468, Révai 578 ; praesens et 
prffiteritum imperfectum, Erdősi 61, Pereszlényi 466 ; incompletum 
secundum, Sz. Molnár 178; második aligmult, Dr. Gr. 99; aligmult, 
Vörösmarty (Gy. Mm. XI, 14), Imre IH 60; jelenvaló, Verseghy 
248; jelen, Fogarasi 231, MRe 206 és az újabbak mind, csak 
Simonyi (111): folyó cselekvés.

Értelme : viderem, Erdősi 61, Sz. Molnár 178, Csipkés 374, 
Pereszlényi 466, Révai 578 ; vei viderem, Sz. Molnár 190, 199, 202 ; 
videam, Csipkés 374; ich möchte sehn, Fogarasi 231; ich u iirde 
sehn, Riedl 208.

Hajdan az óhajtóban jelennek és jövőnek tekintették, Csip
kés 374 és Pereszlényi 468. Használata általános volt mai napig.

Láthatnék, melyet Pereszlényi (466) külön említ, a hatósan 
képzett igének ide való alakja. Éhez nincs semmi köze a hatos
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igék egy sajátszerű nemének, melyről Barna F. (Az ikes igékről 
31) azt panaszolja, hogy nyelvtaniróink figyelemre nem méltat
ják : fárhatnám, sírhatnám. Pedig előtte (tizenhárom esztendővel) 
vágyat jelölő nem igen sikerült elnevezés alatt különítette el eze
ket a többi módoktól Finály (A m. i. f.), melynek két időt is 
szabott, egy jelent '.járhatnám, és egy m últat: járhatnám volt.

Voltak továbbá ezen időalak nehány személyképzéseinek 
mellékalakjai, melyek ma kivesztek. Ezek Révai (578) szerint a 
következők: látná ja, ma látná; látnőjok, ma látnok; látnájak, ma 
látnák ; láttatnéjek, ma láttatnék; vö. Csipkés 389, MRe 220, Imre 
IH 60.

23. Látnék vala.

Neve: félmult, Fogarasi 233; aligmult, Imre IH 60; 
zusammengesetztes Praeteritum Imperfectum, Riedl 210; összetett 
végzetlen múlt, Riedl 194.

Értelme: ich wiirde gesehn habén, Riedl 210.
Imre (83) szerint törvénytelenül képeztetett.

24. Látnék lesz.
Ennek se neve se helye a nyelvtanokban. Értelme Imre (IH 

141) szerint: bizonytalanság, v.ö. «Láttam lesz* alatt. Helyét ma 
fognék látni tölti be.

25. Láttam legyen.
Neve praeteritum imperfectum, Erdősi 61, praeter. perfectum, 

Pereszlényi 468, Geleji Kát. 321, Kövesdi 569; praeter. perfect. 
auxiliatum, Révai 580; zusammengesetztes Praeter. Perf. Riedl 
208; perfectum tertium, Sz. Molnár 179; egészenmult, Dr. Gr. 100; 
múlt, Fogarasi 229 MRe 206, Trsg 32, Szvorényi 99, Imre 82, 
Torkos 55, Ihász 77 ; összetett végzett múlt, Riedl nyltn 193 ; befeje
zett cselekvés, Simonyi 110, 112.

Értelme: viderim, Erdősi 61, Sz. Molnár 179, Pereszlényi 
468, Kövesdi 569, Tsétai 682, Révai 580; ich habé gesehn, Foga
rasi 229; ich soll gesehn habén, Riedl 208.

Használatát illetőleg Csipkés nem tartja valódi időnek 
(373): «Sunt et alia, si ita dici debeant, tempóra, quae per legyen 
(fit), lett legyen, exprimuutur; séd illa dicunturtantum*. Verseghy 
<255) is gyanúsnak ta rtja : «Az idegen nyelvek majmozói a kap
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csoló mód elmúlt üdejének nevezik, melyre a Magyarnak semmi 
szüksége sincs.» Bodnár talán azért fel sem vette mintáiba, noha 
az újabbaknál mindegyiknél található.

26. Láttam volna.
Neve: praeteritum plusquamperfectum, Erdősi 61, Csipkés 

373, Pereszlényi 466, Kövesdi 569; praeter. plusquamperfectum 
auxiliatum, Révai 582; plusquamperfectum tertium, Sz. Molnár 179, 
187, 193, 197, 204; plusqu. secundum,1) Sz. Molnár 213, 217, 220, 
223, 226; zusammengesetztes Praeteritum Perfectum, Riedl 210; 
régenmult, Dr. Gr. 100, Imre IH 60; elmúlt, Verseghy 248: múlt, 
Fogarasi 233, MRe 207, Trsg 32, Nádaskay 49, Gyergyai 92, 
Finály (A m. i. f.), Szvorényi 101, Imre IH 60, Torkos 52, Ihász 
74; végzett múlt, Riedl 194, Bodnár 64; befejezett cselekvés, Simonyi 
110, 112.

Értelme: vidissem, Erdösi 61, Sz. Molnár 179, Csipkés 373, 
Pereszlényi 466, Kövesdi 569, Tsétsi 682, Révai 582; ich hdtte 
gesehn, Fogarasi 233, Riedl 210.

Használata hajdan és most kétségen felül áll. De feljegyzésre 
méltó egyik mellék alakja, mely egyedül Csipkésnél (373) áll 
láttam volt volna, vidissem ; és egy másik láttam lenne, melyet Imre 
(IH 60) a székelyeknél tapasztalt.

27. Látni fogjak.
Neve összetett jövő, Fogarasi 230, MRe 224, Riedl nyltn 194 ; 

beálló cselekvés, Simonyi 111.
Értelme: ich soll warten in Zukunft, Riedl 208.
Verseghy (255) ezt a képzést «képtelenségnek» tartja; más

különben «az idegen nyelvek majmozói ezt a kapcsoló mód jöven
dőjének nevezik.»

28. Látni fogjak vala.
Csak Fogarasinál (230) e név a la tt: jövőmult.

29. Látni fognék.
Nevej: övtndö, Verseghy 249 ;jövő, Fogarasi 235, MRe 225;

l) Talán elvétve «tertium» helyett.
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zusammengesetztes Futurum, Riedl 210; összetett jövő, Riedl nyltn . 
194; beálló cselekvés, Simonyi 111.

Értelme: ich wiirde sehn in Zukunft, Riedl 210.
Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 351) egy 1572-iki okmányban 

találta. Verseghy (249) ezt is idegen majmozásnak tartja.

30. Látni fognék vala.
Csak Fogarasinál (235) található jövő félmult néven.

31. Látni fogtam legyen.
Neve: jövő múlt, Fogarasi 231 ; PerfectumFuturi, Riedl 201.

32. Látni fogtam volna.
Neve: jövő múlt, Fogarasi 235, MRe 225 ; zusammengesetz

tes Perfectum Futuri, Riedl 212 ; összetett jövőben múlt, Riedl 194. 
Értelme: ich iciirde gesehn habén in Zukunft, Riedl 202. 
Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 352) egy 1660-iki okmányban 

találta.

33. Látandjak.
Neve: tiszta jövő egyszerű alakban, Fogarasi 229; jövő, MRe

222.
Értelme; visurus sum, Imre IH 61, Verseghy (255) képtelen

ségnek és idegen majmozásnak tekinti; különben jövendőnek nevezi.

34. Látandjak vala.
Csak Fogarasinál (230) jövő múlt néven.

35. Látandnék.
Neve: egyszerű jövő, Fogarasi 234, MRe 222. Értelme: idsurus 

essem, Imre IH 01.
Verseghy (249) képtelen képzésnek tekinti; Bodnár (63) is 

tagadja jogosultságát.

36. Látandnék vala.
Neve csak Fogarasinál (235): jövő félmult.

37. Látandottam légyen.
Neve csak Fogarasinál (231) \ jövő múlt.

4 1 0  VERESSIGNÁCZ.
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88. Látandottam volna.
Neve csak Fogarasinál (235): jövőmult. Imre (IH 138) róla 

azt állítja, hogy elvétve található.

Visszapillantás a határozott időalakokra.
Hogy az eddig felsorolt időalakok neveit kellőleg megálla

píthassam, egy visszapillantásra van szükségem, mely alkalommal 
tekintetbe veszem az időalakok és időnevek minőségét.

Mielőtt azonban ezen osztályzáshoz hozzáfogok, meg kell 
állapítanom, vájjon valamennyi felsorolt időalakot akarok-e laj
stromozni, osztályozni és elnevezni. Valamennyit. Ezzel a rövid 
felelettel koránt sem akarom a jóváhagyást valamennyire kimon
datni. De a szónak — és az* igeszónak is — a léte alaktanilag 
már jogosult, mihelyt irodalmi használatba került, annál inkább, 
ha nyelvtaniróink müveiben szerepel. Megállapítani aztán, hogy 
ez a használat minő volt és mily terjedelmű, az a mondattan fel
adata.

E jogosultság továbbá azon is alapszik, hogy a kevésbé 
használt vagy használatba épen nem jött idöalakok is a használ
tabbak mintájára (ad analogiam) képezvék/ú?y hogy az irói nyelv- 
érzék ellenök kifogást nem tehet. És én szerény véleményem 
szerint nyelvtanirói kötelességet teljesítettem, midőn minden 
egyes időalakot érdeme és volta szerint említettem.

Itt egy másik kérdés előtt állunk, hogy, ha helyesen képez- 
vék, mért nem jöttek azok is használatba; és e kérdés a felsoroltak 
jó nagy részét illeti. Erre én két tapasztalással felelhetek: először, 
mert Íróink a szomszéd nyelvekkel (fordítás, átdolgozás, tanulmá
nyozás alkalmával) nem találtak rá alkalmat, hogy mindegyiknek 
lendületet adjanak. Pedig az idő használatának más nyelvekben 
annyi árnyalata van s nálunk a mi időalakjainknak oly mennyi
sége, hogy ezekből bőven kitelt volna mindegyikre. De hiányzott 
és hiányzik még Szarvas (A magyar igeidők) után is egy kimerítő 
mondattanunk, mely íróinkat ilytn érintkezések alkalmával biztos 
kalauzként vezetné.1) Azt ne mondja nekem senki, hogy számos 
időalakjaink azért nem jöttek közforgalomba, mert pl. látok vala 
vagy láttam legyen jobb és eredetibb képzés volna mint akár látni

*) Arany J. (Pr. műnk. 414) is ezt panaszolta 1861-ben.
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fogok vala vagy látandottam légyen. Nem, hanem egyenesen azt 
mondom, hogy az előbbi kettőt Íróink szükség beálltával az emlí
tett alkalmakkor megragadták s nyelvtaniróink e használatot 
jóváhagyták, az utóbbi kettőre pedig Fogarasi a nyelvtani jóváha
gyást elébb adta meg, semhogy azok közkeletűekké váltak volna. 
Attól, hogy olvasója a kezdetben szokatlan és ismeretlen időalakot 
nem fogja a szándékolt értelemben fogadni, eredetiség után kap
kodó, merész íróink épen nem féltek. Ilyen esetekben az ő szabá
lyuk akármilyen új szóra: «az összefüggés adja meg az értelemet# 
és ahadd szokjék hozzá az olvasó.»

Hogy azonban idöképzéseink nagyobb része parlagon hever, 
annak oka másodszor az igehatározók szertelen használata1) ; egy 
most, egy majd, jövőben, ezután, később, tegnap, tavai, régen elébb 
kínálkozott toldalékul az egyszerű igeidőhöz mint magának az idő
alaknak személy, szám és mód szerinti idomítása. Ez sokkal 
nagyobb szellemi munkálkodást követel az írótól és olvasótól mint 
a már meglevő igehatározók segítségével végrehajtott időviszonyí
tás. Az egyszerű időalakok már megvoltak, és azok a széltiben 
ismeretes igehatározókkal együtt bőven ellátták az irót a legkülön
félébb időviszonyokban. Nehezebb volt volna igehatározók nélkül 
pusztán az időalakot módosítani szükségükhöz; mert a fenn emlí
tett szám, személy és mód szerinti idomítás nehézségéhez még az 
is járult, hogy a segédszókkal képezendő időalakoknál nem volt 
mindig könnyű eldönteni, vájjon az összetétel melyik eleme vegye 
át az idő, szám, személy és mód jellemét.

A felsorolt időalakokat t. i. két szempontból tekinthettem, 
(idő) értékére és alakítására nézve. Időértékét az időalakoknak az 
általánosan elfogadott osztályozási mód szerint Ítéljük meg: jelen, 
múlt, jövő. S hogy e nevekben a beálló és folyamatos cselekvés 
barátjai se ütközzenek meg, módosítsuk e három nevet jelenfélékre, 
multfélékre és jövőfélékre.

A jelenféle (I.) időalakok csak egyszerűek : látok, lássak, ha 
csak összetettnek nem tekintjük a Simonviféle most látok-ot. II. A 
múltfélék 1. egyszerűek: láték, láttam, látnék; 2. összetettek : a) látok

1) V. ö. Arany J. Próz. műnk. 409. Finály (A m. i. f.).
2) Az időalakokról az «egyszerűt* és «összetett* szókat Riedl (nyltn 

178 és 192) is használja. Finály (A m. i. f.) az «összetett»-et elveti és he
lyébe a «körülirt»-at ajánlja.
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vala, láték vala, volt; láttam írnia, volt, lesz ; lássak vala, látnék vala, 
láttam legyen, láttam volna. III. A jövőfélék 1. egyszerűek : látandók, 
látandék, látandottam, látandjak, látandnék ; 2. Összetettek: látok lesz, 
látni fogok, látni fogok vala, látni fogék, látni fogék vala ; látni fog
tam; látni fogjak, látni fogjak vala, látni fognék, látni fognék vala, 
látni fogtam legyen, látni fogtam volna; látandók vala, látandék vala, 
látandottam vala, volt; látandjak vala, látandnék vala, látandottam 
légyen, látandottam volna.

A segédszók, a melyek az összetett idők alakítására szolgál
nak, a cselekvést következőleg módosítják: 1. múlt egyidejűség 
kifejezésére szolgál a jelentőben úgy mint a foglalóban: vala, 2. az 
elődejűségére a jelentőben: volt, a foglalóban: volna, 3. a beálló- 
ságéra a jelentőben: lesz, a foglalóban: legyen. Csak szükség kény- 
szerített, hogy a foglaló múltnak egy egyszerű időalak hiányában 
a láttam-nak megfelelően a jövös láttam legyen-t tekintsük. A válás 
és volta& múltnak név szerinti megkülönböztetése még feltalálható 
Sz. Molnárnál; de Pereszlényi különbséget már nem érzett. A Dr. 
Gr. elsőbbséget ád a voltas alaknak, és ezzel akaratlanul emlékeztet 
még ama különbségre. Az űjabb időben pedig különbséget csak a 
Cz. Fg. Szótára tesz (Múlt idő alatt).

Ezektől a segédigés összetételektől elüt látni fogok; ez ép 
úgy, mint vetélytársa látandók, két önálló ige. Nem csoda, hogy 
mind a kettőnek annyi időalakja lett mint akármelyik más igénk
nek. És ezzel igazolva legyen Fogarasi eljárása az ezekből alakított 
időképzései kö ül. Alaki különbség a kettő közt az, hogy az egyik 
összetett, azaz, önállóságra vergődik az igenév segítségével s kiegé
szítésül egy igenevet követel, mint pl. akarok látni; a másik pedig 
egy képzett ige. Ezek a pótjövők ép úgy viszonylanak jelenjökhöz 
mint pl. lesz és van, a görög {enni fogok) és safKü) {eszem), a
franczia je vais éerire és j ’écris.

A «német szerint formáltt* látni fogok a többi segédigés 
összetételektől is lényegesen eltér abban, hogy nem a törzsige 
viseli a szám, személy és mód jellegét, hanem a segédszó fogok. 
Hajdan t. i. Révai (580) szerint úgy volt, hogy a törzsige és a 
segédige is egyaránt lettek terhelve a személyragozással, így: 
láttam voltam, láttál (v. láttad) voltál sat., láttam legyek, láttál 
légy, látott legyen sat. De már rég el kezdtek szokni ettől a kettős 
igeragozástól, s Pereszlényi már semmit sem tud róla (458: 
«verba auxiliaria non variantur in personis et numeris»). A Dr. Gr.
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különösnek tartja ugyan, hogy «a Segítő Igével mindenkor csak 
a harmadik Egygyea Személyben élünk (95).» Nem lehet eltagadni 
a szabályellenességet a két különböző (első és harmadik, második 
és harmadik) személyü és (egyes és többes) számú összetételben. 
De a nyelv tündére megelégelvén a kétszeres személyragozást, 
ezzel csak az ige törzsét ruházta fel. És épen ez a különbség az, 
a mely idegenszerübbnek tünteti fel a fogos jövőt az andend képző- 
jünél és a többi segédigéseknél.

A vala, volt, lesz szók a személyragozás elvesztével igeter
mészetüket elvesztették és alakszókká törpültek. De épen ezzel 
nyert a főszó, melyet mint az ige értelmének magvát egyedül illet 
a személyragozás.

A segédszó kelléke tehát, hogy menten a személyragozás terhé
től alakszóként határozza a törzsigét. A többi igejárulókok, mint 
még, osztán, azután, ezután, ha, valaha, majd, most, akkor, később, 
hasonlóan mentek a személyragozástól, de többé-kevósbbé határo
zott idő fogalmával bírnak.

Minősíteni kívántam az eddigiekben összes időalakításain
kat ; a következőkben áttekintem a felsorolt neveket és megkísértem 
azt az elnevezést állapítani meg, mely az egyes időalakokat törté
netileg és rendszeresen illetné meg.

Az egyszerű jelenféle időnév: jelen; összetettek: jelenlevő, 
jelenvaló; jelzősek: folyó cselekvés a jelenben, folyamatos, tartós 
jelen.

Egyszerű multféle: múlt; összetettek : aligmult, egészenmult, 
elmúlt, előbbmult, félmult, főműit, multjelen, régenmidt, régmúlt; jel
zősek : általános idő, beállott múlt, befejezett cselekvés a jelenben, 
jövőben, múltban, bevégzett múlt, egyszerű múlt, félmult, elbeszélő, 
elbeszélési, elbeszélő történeti, elébbi, előző, értesítő, m\úi, fóelbeszélési 
idő, folyamatos, folyó múlt, folyó cselekvés a múltban, független 
idő, függő, hangzós múlt, harmadik aligmult, az ira, az irt alak, 
körülirt, magánhangzós, mássalhavgzós múlt, második aligmult, 
múltban jelen, önhangzós, összetett, összetett jelzőtlen, összetett 
végzett, összetett végzetlen múlt, félmult, t ragos, tartós, történeti, 
tudósító, úgy nevezett múlt, aligmult, régmúlt, válás alak, valódi 
múlt, végzett jelen, múlt, végzetlen múlt, viszonyos múlt, voltas alak.

Egyszerű jövőfélék: jövő és jövendő; összetett: jövőmult, múlt- 
jövő, jelenlevő; jelzős : beálló cselekvés a jelenben, a jövőben, egy
szerű jövő, jövőmult, multjövő, egyszerű tiszta jövő az egyszerű
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alakban, e/so jövő, folyamatos jövö, folyó cselekvés a jövőben, fe l
tételes, feltétezö jövő, jövőmult, jövö félmult, összetett jövő, jövő
mult, jövőben múlt, összetett vegyes jövö félmult, tartós, tiszta, vég
zett jövő, vegyes Összetett jövő félmult.

Nem ismétlem, hogy az imitt felsorolt, nyelvtanainkban 
eddigelé dívott egy és ugyanazon név két vagy több időalakra 
szolgál, sem hogy egy és ugyan azon időalak két vagy több nevet 
visel. Csak felsorolni akartam újra az eddig használt neveket, 
hogy a kellő választás jövőre könnyebben essék.

A Szarvas- és Simonyi-féle elnevezések bár mennyire talá- 
lóak Heyse értelmében, de nem gyakorlatiak. S ha találós voltuk
nál fogva el is fogadná az ember a jelentőbeliekre, a foglalóbe
liekre még azt sem lehet mondani.

Szerintem meg kell tartani a hagyományos «jelen, múlt, 
jövő# szókat. A többiek közül a «fél-* és • régmúlt# sem volna 
megvetendő. Gyakorlati nyelvtudósok tollaiból eredt mind a két 
név, és további használatukra czélszerti rövidségükön kívül tör
téneti multjok jogosít.

Szarvas (6) a • félmult# nevet gallimathiasznak nevezi, pedig 
nincs mért. A név «fél =  félig# segítségével van képezve, és 
alaki helyességét illetőleg több mint 80 fő- és melléknévképzésre 
támaszkodhatik. A «félig múlt# is jelenthet cselekvést, mely a 
múltban még le nem folyt, azaz, «foyamatos.» De ha nem is jelen
tené azt, ily jelentésűvé válhatik Alexander Bernátként, ha a
• félmult#*nak ezt a nyelvtani értelmezést adjuk.

Én azonban a félmultnál is tovább mennék és felhasznál
nám a «fél» szót mind azon időnevek alakítására, melyek hason 
ragúak. így nevezném pl. a látni fog ék képzést féljövő-nék. Arra, 
hogy minek erőltetni az elnevezést, mikor ez az ijgeképzés úgy 
sem igen található az irodalomban, azt felelném, hogy azt a
• féljövő #-t is csak akkor venném elő, a mikor látni fogélc előfor
dulna. Ha elenyészik az időalak, hadd enyészszék vele együtt a 
neve is.

A kétféle jövőnket megkülönböztetném «jövő» és «jövendő» 
szókkal, mely utóbbi szintén történeti alapon áll. S ha a vala, volt 
(volna) és lesz (legyen) segédszókkal képzett időalakokat azt 
mondom, hogy válás, voltas és jövős jelzőkkel illetném, akkor 
elmondtam az egész elnevezési rendszeremet. Lesz t6hát válás, 
voltas jelen, válás, voltas múlt, válás, voltas jövö megjövendő.
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A névalakulások szemléltetésére szolgáljon a következő 
táblázat:

ok ~ek.

ék.
tam -iem.

melyben a vonalak a következő névösszetételek lehetőségére 
utalnak: félmult (láték), félj ovo (látni fogék), feljövendő (látandék) ; 
multjövö (látni fogtam), multj'óvendö (látandottam.) Ezen kívül 
áll a négy egyszerű: jelen (látok), múlt (láttam), jövő (látni fogok), 
jövendő (látandók), és a már említett jelzős összetételek. A «rég
múlta időt, mely szerintem válás vagy voltas múlt lehetne, közel 
száz éves történeti jogosultságától nem fosztanám, meg.

A foglaló múlt, mint említettem, hiányzik; helyét pótolja a 
jövős múlt, mely ennélfogva egyszerűen «(foglaló) múlt* nevet 
viselhet.

A nyelvtanilag jóvá nem hagyott vagy csak Fogarasinál 
található időalakokat neveikkel együtt záijelekbe tettem.

Feltéve tehát és megengedve, hogy csak két (határozott) 
módot veszünk, jelentőt és foglalót, az egyes idők elnevezése e 
két módban párhuzamosan felsorolva a következő volna:

4 1 6  VERESSIGNÁCZ.

Idő neve. Jelentő mód. Foglaló mód.

Jelen. Látok. Láttak.
Válás jelen. Látok vala. Lássak vala.
(Voltas jelen.) (Látok volt.) —  —
(Jövő jelen.) (Látok lesz.) — —

Félmult. Laték. Lédnek.
Válás félmult. Léitek vala. Látnék vala.
(Voltas félmult.) (Láték volt.) —  —
(Jövős félmult.) — — (Lédnek lesz.)

Múlt. Láttam . —  —

(Jövős) múlt. (Léittam lesz.) Láttam  legyen.
(Válás v. voltas múlt,

vagy)
Régmúlt. L áttam  vala v. volt. Láttám  volna.

Jövö. L átni fogok. Látni fogjak.
(Válás jövő.) (Látni fogok vala.) (Látni fogjak vala.)

Feljövő. Látni fogék. Látni fognék.
(Válás féljövő.) (Látn i fogék vala.) (Látni fognék vala.)

Jelen Jövö Jövendő
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Idő neve.
Multjövö.

(Jövős) multjövö. 
Voltas multjövö. 

Jövendő.
(Válás jövendő.) 

Feljövendő.
(Válás féljöveódő.) 

Multjüvendő.
(Jövős multjövendő.) 
Válás v. voltas mult

jövendő.)

Jelentő mód. 
Látni fogtam.

Látandók.
(Látandók vala.) 

Látandék.
(Látandék vala.)

Látandottam.

(Látandottam vala v.
volt.)

Foglaló mód.

Látni fogtam legyen. 
Látni fogtam volna. 

Látandjak.
Látandjak vala. 

Látandnék.
(Látandnék vala.)

(Látandottam legyen.) 
(Látandottam volna.)

B)  H a tá ro z a tlan  m ódú  igeidők.

1. Látni.
Ennek és a következő igealakoknak a neveiről a módok alatt 

említettek után itt csak az idő jelentésüeket említem. Ilyen erről: 
praesens et imperfectum, Erdősi 62, Pereszlényi 470; csak praesens, 
Sz. Molnár 188, Csipkés 379; jelenvaló, Dr. Gr. 100, Verseghy 
230; jelen, Fogarasi 236, MRe 225, Szvorényi 102, Trsg 35.

Értelme videre, Erdősi 62, Sz. Molnár 188, Csipkés 371, 
Pereszlényi 470, Révai 584; sehen, Fogarasi 237.

Csipkés a jelent jövő jelentésűnek is tekinti (374); a Dr. Gr. 
(101) csak körülírva látni ezutánn v. jövendőbenn. Finály (A m. 
i. f.) ós Imre (IH 61) időértékét általában tagadják.

Alakilag eltér Kövesdi (565): látnyi.
Személyragos alakjáról már szóltam az igemódok alatt. Itt 

még a személytárgyi ragút említem, mely ma már kiveszett, de 
melyről Geleji Kát. (321) azt mondja, hogy «kiváltképpen való 
szép szollás a mi nyelvünkben: meg kell nékem tégedet vernelek, 
tanitanolak, ruháznolak.# Vörösmarty ezt a ragozást korabeli 
újításnak tekintve kárhoztatja (Gy. Mms. XI, 175).

2. Láttani.
Neve csak Fogarasinál (236): múlt.
Értelme: vidisse, u. ő.
Verseghy (256) azt tanítja, hogy e módnak «elmúlt üdeje 

nincsen;* Fogarasi (i. h.) pedig, hogy «még nem kapott lábra#, 
és Imre (IH, 63) ép ezért dicséri a nyelvújítókat, noha egy múlt 
időnek a szükségérzete létezik, v. ö. Vörösmarty (Gy. Mm. XI,

Philologiai Közlöny. VI. 5. 28
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174). Említésre méltó még Szvorényi javaslata : látni vala (I. Imre
i. h.), továbbá két régibb kísérlet, lett lenni, fuisse, Erdősinéi (71) 
praeteritum perf. és plusquamperfectum névvel, és hason név a la tt: 
láttatottnak lenni, Pereszlényinél (490,). Szvorényi és Erdősi kép
zése nyomtalanul eltűnt, míg a Pereszlényié megegyező a mai 
nyelv szellemével is.

3. Látandani.
Neve: futurum, Pereszlényi 470; infinitum Sz. Molnár 189; 

jövendő, Dr. Gr. 101 ; l) jövő Fogarasi 236, MRe 225.
Értelme: videre, Sz. Molnár 189; visurum esze, Sz. Mol

nár 214.
Használata Sz. Molnár (194) idejében közönséges lehetett, 

és csak tat és hat képzéséről (láttatandanom és láttatandhatnom) 
mondja ő, hogy «rara sunt et vix usurpanda.* v. ö. 227. Verseghy 
(256) végkép elveti: «A Deákos Magyaroknál ez határatlan 
jövendő, azonban a Deáktalan Magyar e nélkül ellehet.* Fogarasi 
(i. h.) erről is azt mondja, hogy «még nem kapott lábra*; vö. Ny. 
Közi. 1862, 330. Ma ha szükségünk volna a jövő igenévre, beér- 
nők látni fogni képzésével is.

Főnévi részesülő czíme alatt említi Fogarasi (237) jövő ide
jűnek látandás alakját és jelen idejűnek látás-ét;  de Imre (JH 62) 
a jövőt nem tartja jónak.

4. Látó.
Neve participium praesens, Sz. Molnár 234, Pereszlényi 470, 

Révai 550, Riedl 85; part. praesens et futurum, Csipkés 374; 
részesülő jelenvalója, Dr. Gr. 101; jelenvaló részesülő Verseghy 
257; részesülő jelen, Trsg 37, Nádaskay 50, Gyergyai 94, Riedl nyltn 
78, Szvorényi 103, Torkos 56, Bodnár 65, Imre 71; tartós, Foga
rasi (Ny. Közi. 1862, 330); első részesülő, Magyarházi 6; mellék
névi részesülő jelen ideje, Fogarasi 237; részesülő v. igenév 
jelenje, MRe 227; melléknévi igenév, jelen, Imre IH 60, Ihász 
79 ; folyó cselekvés igeneve, Simonyi 50.

Értelme: videns, Erdősi 73, Sz. Molnár 234, Révai 586; 
sehend, Fogarasi 237.

1) A mintában csak a köriilirott van említve.
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Használata különféle: 1. körülírásnak, Pereszlényi (470): 
•potest etiam dici látó leszek; Riedl (nyltn 194): látó vagyok, valék 
voltam sat.; jövő részesülőként: ezutánn v. jöve?idöbenn, Dr. Gr. 
79; — 2. személyragosan: látóm, Dr. Gr. 102, Imre IH. 60. — 3. 
határozóiam ragozva : látólag, 'Ré\&i 550 (participium adverbjaliter 
expressum); látóan, jelen idejű részesülő határozólag képezve, 
MRe 227 ; látóban, látófélben, hanyatló (supinum) .jelenvalója, Dr. 
Gr. 104.

5. Látott.

Neve: participium perfecti, Riedl 85 ; praeteritum tempus 
Bignificans, Sz. Molnár 235; egészenmult, Dr. Gr. 104; elmúlt, Yer- 
Reghy 237 ; múlt, Fogarasi 238, MRe 227, Trsg 36, Nádaskay 50, 
Gyergyai 94, Riedl 79, Szvorényi 103, Imre 71, Torkos 56, Bod- 
65, Ihász 79; végzett, Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 330); második 
részesülő, Magyarházi 6 ; befejezett cselekvés igeneve, Simonyi 50.

Értelme: visus, Sz. Molnár 179; dér gesehn hat, Fogarasi 238.
Használata, személyragozva, 1) melléknévileg; Révai (588); 

•Est etiam participium praeteriti perfecti secundi adiectivi 
valore, per omnes perBonas: láttam, láttad, látta, láttuk, láttá
tok, látták, qui vidi ego, qui vidisti tu etc. Y. ö. Dr. Gr. 102, 
Imre IH. 59; Sz. Molnár (235): látta, visus a quopiam; — 2) 
főnévileg; Révai (u. o .): partic. praeteriti perfecti secundi substan- 
tivi valore: láttom, láttod, látottja, láttunk, láttotok, láttok, v. ö. Dr. 
Gr. 102, Fogarasi 240; láttomban, hanyatló egészen múltja, Dr. 
Gr. 103, 104. Emettől különböző, a melyet Révai (590) így 
nevez: participium praeter. perf. secundi constructum indeclina- 
bile (látottam, ttod, tta ttunk ttatok ttok), olim usitatum ad red- 
denda Latinorum compendia in participiis; használták régi iratok
ban, Fogarasi 238, MRe. 229. — Egyéb ragokkal: látottan, Révai 
(592): partic. praeter. perf. adverbialiter expressum; Fogarasi 
(241): függő határozói részesülő múltja; MRe. (227): részesülő 
múltja határozóilag; láttatlan, részesülő fosztó szó, Magyarházi 
6. — Láttatott, melyet Pereszlényi (470) külön említ, csak a 
míveltető (v. szenvedő) képzésnek ide való alakja.

6. Látandó.
Neve: futurum, Sz. Molnár 234, Pereszlényi 470, Csipkés 374, 

Riedl 85; futurum adiectivorum valore, Révai 550. 592; jövendő,
28*
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Dr. Gr. 103, Verseghy 257 ;jövő, Fogarasi 239, MRe. 228, Trs#
36, Nádaskay 50, Gyergyai 94, Riedl nytn 79, Szvorényi 103, 
Torkos 57, Bodnár 65, Imre IH60, Ihász 79; kezdő, Fogarasi (Ny. 
Közi. 1862, 330); harmadik részesülő Magyarházi 6; beálló cselek- 
vés igeneve, Simonyi 50.

Értelme: visurus, Sz. Molnár 236, Csipkés 374, Révai 592; 
videndus, Sz. Molnár 236; dér sehen wird, Fogarasi 239.

Használata, körülírásra, így: látandó vagyok, visurus sum, Sz. 
Molnár 180; látandó vagyok, valék, leszek, volnék sat. Simonyi 111 
Szarvas 288; Simonyi (112) e körülírás mellé látand alakját zár
jelbe teszi, mintha a körülírásnak nagyobb teijedelmet tulajdo
nítana mint az egyszerű látand-nak, vö. 136 és 138. Imre (IH. 
140) csak melléknévi értelemben engedi meg ennek használatát 
(múlandó, halandó, veszendő); körülírását (látandó vagyok, leszek 
s a tj  pedig csak a régi nyelvemlékekben találta, soha sem élő 
szóban.

Határozói képzését (látandóan) említi MRe. 227.
Az ándóéndő képzést a Dr. Gr. (103) egyenlő használatúnak 

mondja andóendőéve 1, míg Nádaskay (50) és Gyergyai (94) amazt 
elvetik. V. ö. még «Látandók* alatt.

«Lattatandó», melyet Csipkés (374) és Pereszlényi (470. 
501) külön említenek, csak a míveltetően (vagy 6zenvedően) kép
zett igének szintén ide való alakja, v. ő. «Látott# alatt.

7. Látandott.
Ezt a képzést csak Fogarasi (239) említi mint melléknévi 

részesülő jövő múltat.
8. Látva.

Neve: praeteritum perfectum passivum, Geleji K. 312, Peresz
lényi 483; praefér. perfectum primum, vulgo imperfectum, quod 
aoristum dici potest, absolutum, Révai 586; jelenvaló, Dr. Gr. 103 
107; szenvedő, Verseghy 257; függő, Fogarasi 241, Bodnár 65; 

félmult, MRe. 227, Gyergyai 94; tartós, Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 
330); módhatározó, Torkos 57, Ihász 82.

Értelm e: videndo, Csipkés 386; videndo v. visum esse, Sz. 
Molnár 1 9 0 videndi, do, dum, Kövesdi 565; videns v. qui vidit, 
Révai 586; sehend, Fogarasi 241. — Kövesdi 581: participialia in 
va et ve dosinentia plerumque per passivum perfectum Latiné 
redduntur.
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Használatáról Révai (̂ 550. 586) így szól: Participium prae
teriti perfecti primi temporis constructum: Látvám, ád, ája, ánk, 
átok, ájok; Fogarasi (241) ugyan errő l: „Látvák, mind régi mind 
újabb iratokban; sőt a^ első és második (látvánk, látvátok) 
személyben is kezdik újabban használni. Szép példákat találunk 
ezekre régibb iratainkban.* — A MRe. (230) szemHyragozott fel
múltnak nevezi a Révai-féle alakokat, alább pedig névragozottaknak 
ezeket: látvának, látvák, látvát. Ezekből (IH. 61) ezt említi: lát- 
váik és (nyltn 73) látvákat.

9. Látván.
Neve: praesens Pereszlényi 470, Geleji K. 312; praeteritum 

tempus adverbialiter expressum, Révai 588 ; egészenmidt, Dr. Gr. 
103. 107; művelő, Verseghy 257; önálló, Fogarasi 240, Bodnár 65; 
félmult, Gyergyai 94; félmult határozóilag képezve, MRe. 230; 
időhatározó. Ihász 82; idő- és okhatározó, Torkos 57.

' Értelm e: videndo, Csipkés 386 ; vidnedo és videns, Sz. Mol
nár 182; videndi, do, dum, Kövesdi; qui vidit, Révai 588; indem ich 
sehe oder gesehn habé, Fogarasi 240.

Használata általános.
Révai (801) és a MRe (230) szerint a látván képzés az n 

raggal ellátott látva alakjából lett volna.
Látván vala felesleges körülirási kísérlete volt Fogarasinak

(241).

Visszapillantás a határozatlan módú időalakokra.
Alapul véve az ujabb nyelvtanirók által is használt elneve

zést, a «határozatlan módra, részesülőre és állapotjegyzőre» nézve 
a következő osztályozást és elnevezést ajánlanám:

Igenév, 1. főnévi, jelen : látni,
(múlt: láttani),
(jövő: látandani);

2. (mellléknévi) névjelző, a) jelen: látó,
h) m últ: látott,
c) jövő: látandó,
d) multjövö: (látandott) ;

3. (határozói) igpjdző, a)jelen: látva,
h) múlt: látván,
c) jövő: (látni fogván).
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Megjegyzendő, hogy a nyelvtani használatban erre: látni 
csak ezzel élnénk: igenév; erre: látó (,látott, látandó)  ezzel: jelen 
(,mult, jóvöj névjelzö, és erre: látva (,látván) ezzel: jelen (,mult) 
igejelző. E javasolt nevek igazolása szorosan összefügg mondattani 
alkalmazásukkal; itt az alaktanban csak annyit jegyzek meg, hogy 
«igejelző® már névleg emlékeztet arra a viszonyra, melyben a 
mondat igeállítmányához áll. A «jelen» és «mult» jelzők értelme 
«igejelző» mellett hasonlóan kiviláglik a mondattanból, ha 
meggondoljuk, hogy látva a viszonylagos jelent jelöli a határozott 
módú igeidőhöz, és látván a viszonylagos múltat ugyan ahoz.

Zárszó.

Átmentem az igeragozás, igemódok és igeidők osztályain. 
Értekezésem elejen bebizonyítottam, hogy a magyar igetani 
műszavak csak magyarok lehetnek; és a mi műszó illeti az igera
gozást, a szám és személy kétségbe nem vonható nevein kivül 
talán mind felsoroltam; egyszerűsítettem továbbá az igemódok 
számát, a mennyiben bebizonyítottam hogy két móddal teljesen 
beérjük; felsoroltam az egyes időalakokat s mindegyikhez hozzá 
csatoltam irodalmát, melyből használhatási mértéke könnyen kide
rül. Végül ezekhez egyegy névlajstromot csatoltam, mely ha nem 
is rejti a legtökéletesebb alkotású neveket, de bizonyosan a legjo
gosultabbakat és szerény véleményem szerint a legczélszerűbbe- 
ket nyújtja.

•Előttem az időalakok lajstroma még egy tanulságot rejt, 
melyet toliamban száradni nem hagyhatok. Mi nagyon gazdagok 
vagyunk időalakokban s velünk európai (élő vagy holt) nemzet 
ebben alig versenyezhetik. De másfelől képesek vagyunk egy idő- 
alakkal (látok) mind a három időviszonyt (jelen, múlt, jövő) kife
jezni, s ha még hozzá veszszük a múltat (láttam), az elkerül
hetetlen igehatározókkal együtt minden időbeli szükségünket 
fedezhetjük. Ekképen sikerül számos időalaknak a megtakarítása, 
vagy, a maga nevén mondva, hasznavehetetlenítése. így gazdál
kodva s haladva nem állunk messze attól az időtől, midőn az ige- 
határozók úgy el fogják burjánozni irodalmunkat, hogy az egy 
látok jelenjén kívül más határozott módú időalakra sem lesz 
szükségünk.

Hogy még egyszer és utoljára számot adjunk időalakjainkról,
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összevissza felsoroltam 47-et, melyek közt ma általános használat
nak örvend e 9: látok, láttam; lássak, látnék ; látni, látó, látott, 
látva, látván. A többi 38 enyésző félben van, mert használatuk 
Szarvasnak jeles munkája daczára szabályozva nincs. Egyes idő- 
alakok (a jelentő régmúlt, a két jövő és származékai) csak az irók 
kegyelméből tengnek, mások (látok vala, láték, láttam lesz) csak a 
nép száján, az ú. n. nyelvérzékre támaszkodva, élnek; és a mit 
innen át is ültetnek a költők az irodalomba, nyelvtanilag tudatossá 
nincs téve. Végkép elenyészett az élő nyelvből a múlt igejelző 
személyragozása: látvám, vád, vaja; a foglaló félmultéiből: látná ja, 
látnójok; az igenévből látnolak, és a válás meg voltas múlt közti 
különbség.

A mi a nyelvből egyszer kihalt, azt életre egykönnyen nem 
támasztjuk. De megóvhatjuk jövőre nyelvünket hasonló vesztesé
gektől. Ezeknek pedig elejét csak úgy vehetjük, ha njabb remekeink 
müveiből szerzett adatgyűjtemények alapján a különféle idők haszná- 
latát megállapítjuk.

Mert nem a «szavak teste* körül kifejtett nyomozás óvja 
meg nyelvünk valódi szellemét, hanem «mind azon árnyalatok 
összegyűjtése, melyeket az élő nyelv a szavakhoz kapcsol.*

Nagy-Szeben.
V e r e s s  I g n ácz .

IGEMŰSZAVAK A MAGYAR NYELVBEN. 4 2 3

Martialis IX, 94.

Sardoni vesszőből vett gyógyszert küld vala nékem,
Tőlem meg méhsert kér vala Hippocrates.

Úgy hiszem én, Glaucus, te se voltál annyira dőre, 
Rézadományt kapván adva helyébe aranyt.

Hogy kérhet keserű adományért édeset ember ?
Kapja, de azt kikötöm, helleborussal igya!

Ford. P. T. E.
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