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nagyságára következtethetünk, úgy vagyunk ez esetben is. A Pisistra- 
tídák korára nézve bátran következtethetjük, hogy Athén a nyugatról 
gabnát és érczeket hozott, míg ő olajat, cserépedényeket, vázákat és 
ezüstöt vitt oda. Ezekhez a czikkekhez a későbbi években még több más 
is járult, úgy hogy midőn a politikai összeköttetések keletkeztek, Athén 
már nagyon jól ismerte a nyugatot, mert hajói folytonosan tették meg 
azt az utat, a hova később a hajóhad elindult.

Dr. K o nt  I.

Herrmann von dér Pfordten, Zűr tíeschichte des griechischen Perfcctums.
München. Christian Kai ser, 1882 . 4-r. 64. 1. Ára 1 márka, 60 kr.

A jelen értekezés szerzője egy ügyes monographiával szaporította 
a görög történeti grammatikai irodalmat. Czélja volt a görög perfectum 
történetét históriai alapon változásaiban követni és fejlődéséről rövid, 
könnyen áttekinthető képet nyújtani. Összehasonlítások nem igen for
dulnak elő benne, hanem terve volt a szerzőnek, meglehetős hfi képet 
nyújtani azon változásokról, a melyeket a görög nyelv a historiailag 
átvett és a közös ősnyelvből átkölcsönzött jószágon életbe léptetett. 
Curtius Yerbumjánál annyival teljesebb ezen értekezés, a mennyiben 
minden apróságra kiterjeszkedik és szigorúan chronologiai rendben cso
portosítja a kategóriákat. E csoportosításon kívül ezélj ául nevezi még 
meg az előszóban a perfectum felfogásának vázolását, a mint az 
eddigelé mutatkozott és újabb hypothezisek továbbfejlődésének alapjául 
tekinthető.

E kettős czél elérése végett mindenekelőtt az anyagnak teljessé
gére törekedett. Átbuvárolta Curtius, Kühner, Lobeck, G. Mayer és 
'Westphalnak idevágó műveit, a Traut féle görög ige-lexikont, sőt Veitcli- 
nak greeck verbs irregular and defective ez. munkáját (melynek azonban 
sajnos nem legújabb kiadását használta, hanem csak az 1871. évit). Az 
így nyert anyag 8 fejezetbe van összefoglalva, jelesül: 1 . statistika,
2. hangváltozások, 3. az a hangzó mint tőbeli kihangzás, 4. az úgy
nevezett attikai kettőztetés, 5. a hehezet (aspiratio), 6. az árai, áto 
végzetek, 7 . a xa-végzetű perfectum, végűi pedig az egész kutatás ered
ményét összefoglalólag 8 . zármegjegyzések.

E megjegyzésekből a görög perfectum történetének következő 
képét nyerjük:

1 . A töleszármazásnak és tliémabangzó nélküli flexiónak, vala
mint a hangváltozásnak és prassenstőnek viszonya megfelel azon kép
nek, melyet a rokon nyelvek föltüntetnek.

2. Minthogy ezen viszony nemcsak hogy a perfectumot a prae- 
senstől, hanem egyúttal az előbbit illetőleg az egyes számot a többes 
számtól, participiumtól, infinitivustól és az egész médiumtól vocalisinus
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dolgában megkülömböztette, kezdettől fogva a többfelé való kiegyenlí
tésre való törekvés mutatkozik.

3. Ezen törekvés a historialis rendezés mellett is világosan mutat
kozik a példákban, melyek annak kezdeményezéseit mutatják. Különö
sen jellemző, hogy e példák nem irányulnak kezdettől fogva egységes 
elvre és hasonló czélra, hanem a szükséghez és alkalomhoz képest rend
kívül változatosak. Mert nemcsak hogy az erős tőalak győz a gyönge 
fölött, hanem megfordítva is beáll az eset, valamint hogy nemcsak a 
médium hasonul az activumhoz, hanem azactivum is a médiumhoz stb. 
Minden a mellett bizonyít, hogy az egész perfectum összetartozónak 
tekintetvén, a nyelvérzék a külömbségek elsimítására törekedett. Leg
tanulságosabb azonban az, hogy az új formák a régiek mellett még sok
szorosan előtűnnek mintegy a létért való küzdelmükben.

4-. Az egész mozgalom az attikai irodalmi nyelv kifejlődésével 
véget ér. A verba pura-k nagy tömege és a leszármazott igék általában 
egy és ugyanazon elv szerint képezik a perfectumot; az idősebb réteg 
csekély számú perfectumai pedig, melyeken a tő hangzója megváltozik, 
ezen tüneményt csakis a prsesenssel való ellentétben tüntetik föl, míg a 
perfectumon belül az egyik, többnyire az erős tó van végig megtartva.

5. Különös figyelmet érdemel azon körülmény, hogy ezen fejlődés 
kívülről ható különböző tényezők átal segíttetik elő:

a j A perfectumnak ruint thémahangzó nélküli flexió-csoportnak 
eredeti jellege nem lesz megőrizve. Az a vokálisnak behatolása a plurá
lis első (illetőleg harmadik) személyéből a többiekbe, karöltve jár a tő
hangzó uniform álásával.

b) A xa-ra való végzet megjelenése és hovatovább mindig erősebb 
lábrakapása fokozott mértékben elősegíti a vokalismus egyenlőségét, a 
mennyiben biztos törvény képződik a perfectum-tőt illetőleg, és végre

c) hasonlókép a külömböztetés szolgálatában áll az illető igéknél 
az aspirátió, mely nagyrészt pótolja a hangzók külömböztetését és 
annál frappánsabb, minthogy csak az attikai nyelvnek kifejlődésével 
áll elő.

G. A hangváltozások és képzések történetében úgy magát a görö
göt, mint az általános indogermán csoportot illetőleg összefoglaló mun
kában a perfectum, bár az eredeti formátiónak csak romjait őrizte meg, 
mégis fontos adalékokat képezne, különösen pedig ott játszana jelenté
keny szerepet, a hol hangváltoztató névképzésekről van szó.

Ajánljuk e csinos értekezést mindazok figyelmébe, a kik a per- 
fecturamal akár speciális görög, akár általános indogermán történeti 
szempontból foglalkozni akarnak. L. M.


