
m PKCZ VILMOS.

Thiódhrekrrel titkos viszonyba lépett; Atli kényszeríti nejét, hogy 
magát az istenítéletnek alávesse és az «iarknarstein»-t (szent 
követ) a forró vízzel telt üstből kivegye.

Az Eddaénekekben Attila egyáltalában egészen más alak 
mint a Nibelungének ben vagy a Walthariusban; van közös vonás, 
de nem azon gyenge keresztyén az Eddaban, mint a Nibelungen- 
ének és Walthariusénekben. Mindenesetre befolyással volt a 
Nibelungének szerzőjére a történelem is, mert históriai vonásokat 
legtöbbet itt találunk.

Brassó. Dr. Wlislocki Henrik.

OPTATIVUS OBLIQÜUS.1)

266. §. j . A görögben a mellékmondat függésének jelölésére, 
és egyszersmind annak kifejezésére, hogy a mellékmondat másnak 
(nem a beszélőnek vagy írónak) gondolata, optativus áll, melyet 
optativus obliquus-nak neveznek. — A latinban a coniunctivus 
használtatik hasonló értelemben mint coni. obliquus.

267. §. 2. Az opt. obi. csak akkor fordulhat elő (de nem szük
ségképen) a mellékmondatban, ha az illető mellékmondat főmon
datában történeti idő (1. a 69. §-t) áll, és csak az indicativus vagy a 
pusztán vagy áv-nal álló coniunctivus helyett (consecutio optativi 
obliqui).

Opt. obi. állhat: 
az indicativus helyett:
a ón és ok; kötőszókkal jelzett alanyi, tárgyi és értelmező 

mellékmondatokban, valamint az okhatározó mellékmondatokban 
(1. a 272., 300. és 279. §§-at);

a függő kérdésben (1. a 276. §.); 
az oratio obliquá mondataiban (1. a 311., 312. §.); 
a puszta coniunctivus helyett: • 
a függő kérdésben (l. a 276. §.);
a czélhatározó és kívánó mellékmondatokban (1. a 291. és 

306. §§.);

*) Mutatvány alulírottnak nyomtatásban lévő görög mondattanából.
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az oratio obliqua kérdő állítási móddal bíró egyszerű — 
mellérendelt — és főmondataiban, valamint annak mellékmonda
taiban (1. a 311—312. §§.);

az áv-nal álló coniunctivus helyett:
a föltételes, megengedő, hasonlító, időbatározó és relatív jelző 

mellékmondatokban (l. a 283., 286., 288., 294. és 297. §§.);
az oratio obliqua mellékmondataiban (1. a 312. §.).
Hogy az opt. obi. csak történeti idők után állhat, annak 

mélyebben fekvő oka az, hogy az opt., mint a kívánság módja, távol 
áll a valóságtól (sokkal távolabb mint a coniunctivus, mely valóság 
felé való törekvést jelöl), tehát a múltnak természetével bír, és ezen 
múlttal való rokon természeténél fogva bizonyos attractio útján szokott 
előfordulni kapcsolatban a történeti időkkel (p&ycholoyiai momentum). 
Kém fejez ki tehát határozottan múltat, hanem csak azt, hogy valami 
nem egészen való, csak másnak gondolata; és mivel attractió útján 
fordúl elő, függést is jelöl.

Consecutio temporum, mint a latinban, nincs a görögben.
268. §. 3. Miután az opt. obi. az ind. vagy a coni. helyett áll, 

természetes, hogy nemcsak függést (és másnak gondolatát), hanem 
egyszersmind állítási módot is kifejez, és pedig olyat, a minőt az 
ind. v. coni., melyet helyettesít.

Alanyi és tárgyi mellékmondatok.

271. §. 1. Az alanyi és tárgyi mondat kifejezője a kötőszó (1. a 
96. §.), vagy a nominativus cum infinitivo és accusativus cum 
infinitivo-féle constructiók (a tagadás kifejezője oá, [i/yj vágy ^  
oá). — A latin a kötőszóknak, a magyar a nőm. c. inf.-féle con- 
structio kivételével megegyezik a göröggel.

A nőm. c. inf. és aco. c. inf.-féle constructiók a (8t». '•>;) kötőszók
kal kifejezett «jelentő* alanyi és tárgyi mellékmondatokból keletkeztek 
oly módon, hogy a kötőszó elesése után mindkét mellékmondatnál első 
sorban, mint legfontosabb mondatrész, az állítmány kapott olyan ala
kot az analógia ereje folytán, milyenben az igenév által kifejezett 
alany vagy tárgy szokott állani, t. i. infinitivusit; továbbá a jelentő 
tárgyi mellékmondatoknál, ugyan csak az analógia hatása folytán, az 
alany is olyan alakot vett föl, milyennel a névszó által kifejezett tárgy 
bír, t. i. accu8ativnsit, míg a jelentő alanyi mellékmondatoknál az 
alany megtartotta eredeti az az nominativusi alakját. így tehát a nőm. 
c. inf. a «jelentŐ alanyi*, az acc. c. inf. a «jelentő tárgyi* mellékmondat
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kifejezőjévé lett, de egyszersmind közös jellemvonásává lett mindkettő
nek a mellékmondatbeli «függés* jelölése: így történt, hogy az analogÍA 
kölcsönös hatása folytán a nőm. c. inf. jelentő tárgyi, az acc. c. inf. 
jelentő alanyi mellékmondat kifejezésére is szolgált. Sőt, miután ily 
módon a nőm. c. inf. és acc. c. inf. a jelentő alanyi és tárgyi mellék- 
mondatoknál a függés jelölőivé lettek, szintén az analógia alapján 
egyéb és pedig nem csak jelentő állítási móddal biró mellékmondatok
ban is használtattak a «függés* jelölésére (és a jelentőknél egyszer
smind a •jelentői állítási mód kifejezésére is), nevezetesen: a jelentő 
időhatározó mellékmondatokban (1. a 294-ik §-t), a pusztán követ
keztető mellékmondatokban (1. a 309-ik §-t), az oratio obliqua jelentő, 
föltételező, fölkiáltó, következtető, állító és tagadó egyszerű — mellé
rendelt — és fömondataiban (1. a 311 -ik §-t), valamint az oratio 
obliqua jelentő mellékmondataiban (1. a 312. §.) ( psychologiái momen
tum ). — A latinban a nőm. c. inf. csak jelentő alanyi mellékmondatot, 
az acc. c. inf. csak jelentő tárgyi vagy alanyi mellékmondatot fejez ki.

Személytelen kifejezésektől (1. a 273-ik §-t) függő, jelentő alanyi 
mellékmondatot kifejező acc. c. inf. helyett néha véghatározót és alanyt 
kifejező dativus cum infínitivo áll, mely az acc. c. inf.-ból keletkezik 
«attractio» útján, oly módon, hogy a mellékmondat alanyi accusativu- 
sát a főmondat dativusi véghatározó alakjában magához vonzza, mikor 
is az infinitivushoz tartozó névi állítmány a dativusi véghatározó 
jelzőjévé válva, annak esetét veszi föl ( psycholoyiai momentumJ, rcxvxl 
rcpoôxec áp̂ ovTc ooovíjjlo) eíat (e. h. rcávta rpoâ xei áp/ovta opóviuov jívat). 
Iljapxeí aútoí; xarcâ ijv íppovíaoi? (e h. autoü; xara^v p̂ovtaou;). — A latinban 
is előfordúl leginkább licet és necesse est személytelen kifejezéseknél a 
dat. c. inf. hasonló módon használva.

Az activ verbum sentiendi-től (1. a 273. §.) függő, jelentő tárgyi 
mellékmondatot kifejező acc. c. inf. helyett többször participalis magya
rázó jelzővel ellátott, tárgyat kifejező accusativus cum participio 
szokott állani (valamint a latinban is), eíSov auxol; rceXáíov-cas, vidi eos 
appropinquantes, óp£>u.£V jiávxa áXTjSij óvta.

272. §. 2. Az alanyi és tárgyi mellékmondatok az állítás 
módjára nézve:

Jelentők kifejezve a oxt vagy '•>; kötőszókkal jelzett mondatokban 
az indicativussal vagy optativus obltquussal (1. a 266— 267-ik §§-t) (a 
tagadás kifejezője oü), vagy pedig a nőm. c. tn/.-val vagy acc. c. tn/.-val 
(a tagadás kifejezője rendesen ou, néha t*7! vagy p] ou).

A jelentő alanyi és tárgyi mellékmondatokat kifejező nőm. és acc.
c. inf.-ban a tagadás kifejezője:

jxtí:
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ha egy felszólítást, parancsolást vagy kívánást jelentő verbum 
declarandi-tól függenek (1. a 100. §.);

ou helyett állva, ha egy tiltást,. vonakodást, óvakodást, taga
dást vagy akadályozást jelentő verbum voluntatis-tól függenek (I. a 
103-ik §-t);

PÁ oü:
a föntebbi igéknél, különösen akkor, ha azok tagadva vagy kér

dezve vannak (1. a 103. §.);
ha ilyféle tagadó kifejezésektől függenek : «nem tehetem; nem 

lehetséges, gyalázatos* (azaz: nem szép dolog) stb. (1. a 103. §.).
Föltételezők, a föltételezés következő fajaival:
Lehető föltételezés a jelenre nézve, kifejezője a ox: vagy '•>; kötőszók

kal jelzett mondatokban az optativus av-nal (a tagadás kifejezője o u );
Lehető föltételezés a múltra nézve, kifejezője a oxt vagy *•>? kötőszók

kal jelzett mondatokban a praeteritum indicativi xv-nal (a tagadás kife
jezője ou).

Fölszólítók, kifejezve a oxt vagy <•>; kötőszókkal jelzett mondatok
ban a coniunctivus adhortativussal (a tiltás kifejezője pí).

Parancsolők, kifejezve a 2xt vagy '•>; kötőszókkal jelzett monda
tokban az imperativussal (a tiltás kifejezője j«í).

Fölkiáltók, kifejezve a ott vagy »•>; kötőszókkal jelzett monda
tokban a kérdő természetű pronomen relativummal, vagy az állítási módot 
kifejező szócskával (1. a 97. §.), vagy pusztán a hanglejtéssel (a tagadás ki
fejezője ou).

Kívánók, a kívánás következő fajaival:
Egyszerű kivánsáy, kifejezője a oxt vagy »•>? kötőszókkal jelzett 

mondatokban az optativus mayában vagy állítási módot kifejező szócskával 
együtt (1. a 97. §.), (a tagadás kifejezője y-t) ;

lehetetlen kívánság, kifejezője a oxt vagy «->; kötőszókkal jelzett 
mondatokban a praeteritum indicativi magában vagy állítási módot kifejező 
szócskával együtt (1. a 97. §.), (a tagadás kifejezője jmí) ;

Ide tartoznak a kívánó mellékmondatok is (1. a 303—306. §§.).
Következtetők, kifejezve a oxt vagy <•>; kötőszókkal jelzett mon

datokban az állítási módot Hfejező szócskával (1. a 97. §.), (a tagadás ki
fejezője ou).

Kérdők, 1. alantabb a függő kérdést.
Állítók, kifejezve a oxt vagy <<>; kötőszókkal jelzett mondatokban 

az állítási módot kifejező szócskával (1. a 97. §-t), vagy a puszta hanylej- 
téssel (a tagadás kifejezője ou).

Tagadók, kifejezve részint ou-val, részint pí-vel, részint p-í; ou-val, 
mint az eddig mondottakban egyenként ki volt mutatva.

Philologiai Közlöny. VII. 4 . 31
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273. §. 3. a) Az alanyi mellékmondatok akkor fordulnak 
elő, ha a főmondat állítmánya :

Egy személytelen kifejezés (mint a latinban), milyenek:

oet, ŷ prj, ávayxT) Icjtív, 

npÉ-ei, Tcpo<njxet, e£é<jtiv, 
xaXóv eattv, ö o ;  cartv, váuo; la tív , 
aipa Ircív, xátpó; E<mv,
SuvaTÓv lartv, 
oiaoepsi, [leXet,
aujijJaívEi, c o n t in g it ,  a c c id it ,  
óXíyou Sec, noXXou őet, Toaoútou őeí s tb .

I
Ilyenkor a jelentő alanyi mellékmondat acc. c. inf.-val van 

kifejezve (mint a latinban): ypi] toos so npárcovtas tt)<; srct-
dt>(iT£tv. oo ^áp vójio; at>TOt<; Sic tóv auxóv vaoap/etv.

Egy szenvedő verbum sentiendi, declarandi vagy voluntatis 
(mint a latinban): Xá ŝiat cos ópptonfjc st{u xai píaio;. spoato crt pa- 
atXsí>c izpooépyezcii.

b) A tárgyi mellékmondatok akkor fordulnak elő, ha a fő- 
mondat állítmánya:

Egy cselekvő verbum sentiendi, declarandi vagy voluntatis 
(mint a latinban), milyenek :

áyvosív, xxrJe’.v, ^tyvtó^stv, sfóivx', evvosÍv, l;tÍ7Ta3Sat, eGptux«tv, jxav^ávetv, 

ópav, Kuv^ávíoSat, auviévat;
XcYEtv, s i“eTv, ^pávai, ÓTcw/vebSat, őjAV-Jva'., arcEtXsiv, oi'eaSai, vojii^stv, ^YEtc^at, 

eXjcíCeív, niarsÚEtv, árciarEtv, E?xá^£iv, úíioXajxpávetv;
PoúXEC^at, SAéiv, jxeXXetv, EJtiSujiÉív, atpEfaSat, ai-ioüv, Stxaioüv, xeXeuecv, stpo- 

emceI v, TrpoxaXcl^at, -apxtvilv, enoToüvstv, Éí-opaav, napo^úvEtv, ;tp<má<j<TEiv, jzapay- 
yAXeiv, ItiiotAXeiv, l-i-rpeirstv, au^yiopsív, óixoXoyetv, avayxá^Etv, miseiv, rcotelv stb .

spóa, Sri paaiXeus Ttpoaépyexai. Xéyei, <í>s ópptanfjs st[it xai píato^. 
sXeYOv, ott Köpo<; jiiv téö’vr^xsv ’Apiaío? 8é 7terfeoyá)$ sv ttj) ata&pLtp 
stTj (opt. obi.), ot Ivőoi é'Xs£av, őrt Tcéji^ats (opt. obi.) apás 6 ’lvöwv 
paoiXsóc- árcsxpívaro KXsávaíp, ou  Ttpóa&sv áv árcodávoisv rj i á  oirXa 
TrapaöoÍYjoav.

A jelentő tárgyi mellékmondat rendesen csak akkor fejeztetik 
ki nőm. c. inf.-val, ha a mellékmondat alanya azonos a főmondat 
alanyával, a mikor is aztán ezen közös alany csak egyszer monda
tik vagy iratik k i: sXztCs (t. i. aó) ujitöv töv ftsóv itpá£etv xaXw; (t. i. 
ló). KXscov oux srprj aoró?, aXX’ sxsfvov arpaxTjYStv.

466 PECZ VILMOS.
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Függő kérdés.

274. §. Függő kérdés alatt általában véve kérdő mellékmondatot 
értünk, de megjegyzendő, hogy a kérdő mellékmondat rendesen alanyi 
vagy tárgyi mellékmondat szokott lenni (mint a latinban és magyarban).

275. §. 1. A függő kérdés kifejezője (épen úgy mint a függet
lené) a pronomen interrogativum (1. a 62. §.), az állítási módot ki
fejező szócska (1. a 98. §.) vagy pusztán a hanglejtés (mint a latin
ban és magyarban). A tagadás kifejezője oá és jj.y).

276. §. 2. A függő kérdés az állítás módjára nézve:
Jelentő, kifejezve az indicativussal vagy az optativus obli-

quussal (1. a 266—267. §§.) (a tagadás kifejezője oá). jiáfts 7tpő>tov 
aátwv, ttvs? etoív. 1] inrj'rrjp StTjpwxa tóv Köpov rcóxspov poóXotto [lévetv 
7] árctévat.

Föltételező, a föltételezés következő fajaival:
Egyszerű f  öltételezés a habozás kifejezésére, kifejezve coniunc

tivus dubitativussal vagy optativus obliquussal (1. a 266—267. §§.) 
(a tagadás kifejezője (j,tj). odx, iyoiye rctöc swro>. KXéap/o; époo- 
Xeóeto üpóÉevov xaXéaas, sl iréjiTtoiév ttva? t] návzes toiev érci tó atpa- 
tóicsSov.

Lehető föltételezés a jelenre nézve, kifejezve optativussál és áv- 
nal (a tagadás kifejezője oá). r^pánjoe toó; rcpocpóXaxac, icot> av tőot 
IlpóSevov r[ KXéap/ov.

Lehető föltételezés a múltra nézve, kifejezve a praeteritum in- 
dicativi-ve 1 és áv-nal (a tagadás kifejezője oá). Tqptóta, tíc áv ysxo.

Lehetetlen föltételezés, kifejezője a praeteritum indicativi &v-nal 
(a tagadás kifejezője oá). •í]8éa><; &v 6|iü>v rcodoíjnjv, d> áv8pe<; őtxaorat, 
vív’ av 7cote yvcójjltjv népi éjioö sXyszs, si [iifj á7csTpi7]páp/7]oa, áXXá jcXétüv
4)X̂ tJL7lv ( °̂&y nem lettem volna a kiszabott időn túl trier- 
archa, hanem elhajóztam volna).

Állító, kifejezve állítási módot kifejező szócskával (1. a 98. §.), vagy 
a puszta hanglejtéssel (a tagadás kifejezője ou).

Tagadó, kifejezve részint ou-val, részint pf-vel, a mint az az eddig 
mondottaknál egyenként ki volt mutatva.

D r. P ec z  V ilm o s .
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