
ETO: 809.451-021(042) CONFERENCE PAPER 

A FELTÉTELES MÓDÚ IGEALAKOK 
IDŐVONATKOZÁSAIRÓL 

ZAY FERENC EMLÉKIRATÁBAN 

(Egy olvasó töprengései) 

CSORBA BÉLA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

ZAY FERENC ÉS MŰVE 

Zay Ferenc szerémségi származású birtokos család sarja, 1498-ban, más 
adatok szerint 1505-ben született és 1570-ben húnyt el. Élete gyermekkorá-
tól kezdve az oszmán félhold elleni küzdelem jegyében telik. Már fiatalon 
huszárkapitányi rangot szerez, később a naszádosok főkapitánya lesz. Részt 
vesz a mohácsi csatában. Változatos katonai és diplomáciai pályát fut be: 
Eger majd Szolnok várkapitánya, megyei főispán, felső-magyarországi ge-
nerális... Mint Ferdinánd király elkötelezett híve 1555-ben Verancsics An-
tallal diplomáciai úton Konstantinápolyban jár. Tíz évvel halála előtt a ki-
rály bárói rangra emeli. Harminchét levélnyi emlékiratát követtársa 
kéziratai között találták meg, s először Verancsics összes munkáinak máso-
dik kötetében nyomtatták ki, 1857-ben. A kéziratot az Országos Széchenyi 
Könyvtárban őrzik. A memoárt, melynek címe az 1980-as újrakiadás óta 
szakmai körökben közismertnek számít - Az Lándorfejírvár elveszésének 
oka e vót és így esött - , Zay feltehetően az 1500-as évek derekán írta, s 
benne, mint azt a beszédes cím is elmondja, Nándorfehérvár, azaz Belgrád 
1521. évi pusztulását és annak magyarországi politikai és részben diplomá-
ciai előzményeit beszéli el - ha hitelt adunk a történészek mai álláspontjá-
nak - tendenciózusan, erősen Szapolyai-ellenes éllel. 

Zay Ferenc humanista műveltségű, udvari körökben is forgolódó, idegen 
nyelveket ismerő főúr volt. Mondatszerkesztésére, stílusára minden bizony-
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nyal hatással lehettek latin nyelvi minták is, mindezt azonban elhomályosít-
ja az általa magátólértetődő könnyedséggel használt egykorú beszélt nyelv 
vérbő elevensége. A humanista indíttatás mellett mélyreható kapcsolatai 
voltak a reformáció szellemi vezetőivel. Szakály Ferenc említi, hogy pl. 
Philipp Melanchtonnal is levelezett.' 

A kor - a megdöbbentő pusztulás és a szinte mindent átható katasztrófa-
hangulat ellenére - kedvezett a magyar anyanyelvű műveltség kibontakozá-
sának és fejlődésének. A XVI. században még és már elevenen ható két 
nagy szellemi irányzat, a humanizmus és a reformáció egy valamiben vitat-
hatatlanul konvergens volt, ez pedig a magyar irodalmi nyelv megteremté-
sének elodázhatatlanul fontos igénye. Mint tudjuk, a későbbi századok egy-
séges irodalmi normájához mérhető irodalmi nyelvi standard nem született. 
Ezt az ország politikai, vallási és gazdasági dezintegrációja, mesterséges 
széttagoltsága és az ország területén folyó szinte állandó hadviselés eleve 
lehetetlenné tette. „Ahány szerző, annyiféle írott nyelv" - jellemzi a XVI. 
század első évtizedeinek állapotait Bárczi Géza.2 Magától értetődően a ma-
gyarul író szerzők a saját nyelvjárásukon szólaltak meg. Ez a helyzet az 
írástudók kommunikációja során fokozatosan változott meg - szinte féltu-
datosan - , egyfajta nyelvjárás-felettiséget eredményezve, amely azonban 
továbbra is bőven táplálkozott egy-egy szerző saját dialektusának forrásai-
ból. Bárczi szerint „a XVI. században nem csupán egy ilyen nyelvjárás fö-
lötti nyelvváltozat van, hanem több". Majd hozzáteszi: „Legfontosabb az, 
amely a keleti és észak-keleti területeken alakult ki, ettől némiképpen eltér 
az északi vidékek írott nyelve, ismét más a hódoltság erősen ö-ző nyelvvál-
tozata."3 Zay Ferenc minden kétséget kizáróan ennek az erősen ö-ző nyelv-
változatnak a képviselője, vagyis a szerző az emlékirat megírása során a 
dolgok legtermészetesebb rendje szerint annak a vidéknek a magyar nyel-
vén írt, amelyet a legjobban ismert, hiszen maga is szülötte és felneveltje 
volt. Mondatszerkesztésén - különösen többszörösen összetett mondatain 
és előszeretettel alkalmazott körmondatain - töprengve arra a talán nem 
egészen felületes következtetésre kell jutnunk, hogy Zay Ferenc stílusa nem 
kis mértékben a latin nyelvű magyar humanista prózaírói hagyományokhoz 
igazodik. 

A FELTÉTELES MÓDÚ IGEALAKOK SZEREPÉRŐL 
ZAY PRÓZÁJÁBAN 

Mai nyelvünkben a feltételes mód jele a -ná/-né, amely történetileg egy 
mozzanatos igeképző és egy igenévképző csatlakozásából keletkezett. 
Ómagyar alakja még -nei volt, de szabályos hangtani fejlődés eredménye-
ként a XVI. századi magyar nyelvben már általános a ma is használt forma. 
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Alaktani tekintetben a feltételes módnak - akárcsak ma - Zay korában sincs 
jövő, csupán jelen és múlt ideje, noha természetesen a jelen idő szükség 
esetén vonatkozhat a jövőben bekövetkezni vélt vagy óhajtott cselekvésre, 
történésre stb. is. Zay a feltételes mód múlt idejének kifejezésére - hangta-
ni eltérésekkel - ugyanazt az összetett igealakot használja, amelyet ma is 
használunk. 

Példák: 
-feltételes mód jelen idő: tenník, adnák meg, veszne el, oltalmazhatná, 

hadakoznék, viselnének... 
-feltételes mód múlt idő: mondta vóna, meghallották vóna, megholt 

vóna, látta vóna... 
Berrár Jolán a következőket írja: „A XV-XVI. századi emlékeink igen 

sokféle összetett igealakot használnak egyrészt a múlt idő árnyalására, más-
részt, hogy a feltételes és felszólító módú alakoknak is többféle idővonat-
kozást adjanak. Ilyen összetett igealakok már legrégibb szövegemlékeink-
ben is előfordulnak. Keletkezésükről különféle vélemények vannak. 
Valószínű, hogy széles körű elterjedtségüket a latin idővonzatok pontos kö-
vetésére való törekvés elősegítette, de hasonló összetett igealakok más finn-
ugor nyelvekben is vannak.'"1 Mármost ami Zay Ferencet illeti, meg kell ál-
lapítanunk, hogy túlnyomórészt háromféle összetett igealakot használ a 
régmúlt (várja vót, várta vót) és a feltételes módú múlt idő (várta vóna) ki-
fejezésére, azonban ezen összetett igealakok megterheltsége igen nagy. 
Ugyanakkor, mint majd arra alább kitérek, a feltételes módú igealakok (füg-
getlenül attól, hogy összetett vagy egyszerű formákról van-e szó), igen vál-
tozatos, árnyalatokban gazdag idővonatkozások kifejezésére alkalmasak. 

Mielőtt azonban erre rátérnék, két, Zay szövegében is szokatlan, úgyne-
vezett analogikus feltételes módú igealakot szeretnék bemutatni. A köny-
nyebb megértés kedvéért a példákat a szövegkörnyezetükkel együtt köz-
löm. 

1. „Kit midőn a törek császár meghallott vóna, választja ő es az ifjú ki-
rályhoz két főemberét követségen, kiket csausoknak szoktak hínya, kik ál-
tal ö es az atyjával való békességet megújítanája. És hogy örök békesség 
lenne mindörökké a jüendő terek császárok kőzett és az jüendő magyari ki-
rályok kőzett, kíván vót és kéret vót az országtól adót." 

2. „Kezdik fogdosni nagy sok ígíretekkel és fogadásokkal ... jüendőre 
hogy mind úrrá tenník, csakhogy a házat adnák meg, hogy ne veszne el, 
takarnáják meg idején." 

A két igealak: 

megújítanája; takarnáják meg. 
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Jelentéstanilag mindkét esetben a cselekvés jövőbeni megtörtésének 
óhajtásáról van szó, sőt, valójában többről is a puszta óhajnál: a jövőbeni 
cselekvés akarásáról (megújítanája), a második példában (takamáják meg) 
határozott imperativusi felhanggal. A „békességet megújítanája" kifejezést 
ma körülbelül így adnánk vissza: „a békességet meg kívánná (v. akarná) újí-
tani". A „házat... takamáják meg" szókapcsolat némi magyarázatra szorul. 
A ház (vagyis a vár) megtakarása alatt annak megoltalmazását, megvédel-
mezését kell értenünk. A kifejezés mai szóhasználattal kb. annyit tesz: „a 
házat (várat) meg kellene takarni (óvni)." 

Zay analogikus feltételes módú formái a laikus olvasó számára felfogha-
tók úgy is, hogy „képletük": IGEKÖTŐ + FELTÉTELES MÓDJEL + SZE-
MÉLYRAG, vagy IGETŐ + FELTÉTELES MÓD JELE + FELSZÓLÍTÓ 
MÓD JELE + SZEMÉLYRAG. Az első esetben a személyrag -ja illetve 
-ják volna, a másodikban -a illetve -ák. Természetesen mindez csak hipo-
tézis, annál is inkább, mert az első példa esetében aligha lehet arról szó, 
hogy a feltételes mód jele egy felszólító módjelű -j-vel egészült volna ki, hi-
szen a megújítanája, noha harmadik személyben, magára a cselekvőre (a 
török császárra) vonatkozik. A felszólító mód használata ebben a szemanti-
kai összefüggésben tehát teljesen abszurd volna. Azonban némileg más a 
helyzet a második példában, lévén hogy nem tudjuk, a jövőbeli szükséges-
nek vélt (feltételezett) cselekvésnek kik az igazi alanyai, potenciális vég-
hezvivői. Vajon azok-e, akiket Zay idéz, vagy akiket az idézettek megszó-
lítanak? Valószínűleg ez az ambivalencia teszi lehetővé, hogy a takamáják 
meg igealakba beleérezzük a feltételes mód mellett az imperativust is! 

Bárczi a nyelvtani szerkezet változásait vizsgálva egyébként megállapít-
ja, hogy az analogikus feltételes módú alakok az ómagyar korszak vége fe-
lé alakultak ki, majd fokozatosan eltűntek a használatból. Ezt igazolja az a 
tény is, hogy előfordulásuk Zay emlékiratában inkább ritkaságnak, mintsem 
tipikusnak mondható.s 

VAN-E A FELTÉTELES MÚLTNAK SZEMANTIKAI VETÜLETE? 

Igazat kell adnunk Békési Imre professzornak, amikor - teljesen más 
megközelítésből, mint az enyém - a kérdésre igennel felel. Példáink eseté-
ben ez a kérdés azonban mindenekelőtt Zay Ferenc és az idő problémája-
ként vethető fel. 

Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót és így esött ezzel a remek-
beszabott mondattal kezdődik: 

„Midőn László király látta vóna, hogy ő hadakozással és fegyverrel 
Magyarországot a török ellen meg nem oltalmazhatná, ő maga es nem ar-
ra való vóna hogy hadakoznék, az magyari urak es kedig (kikkel ő semmit 
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nem bírhat vala) nem az ország oltalmára viselnének gondot, hanem ki-ki 
mind az ő maga hasznát keresné, és egymást gyűlölséggel és háborúval 
kergetnék, és ezalatt a török naponkínt hatalmaznék, és az végvárakba 
mind Bosznába a mind Horvátországba és Tótország végébe sokat elvett 
vóna, kiket király csak költséggel sem tarthat vala az magabíratlanságtúl, 
gondolta azt magába, hogy ő az törökkel frigyüt tegyen és megbékéljek ve-
le." 

Kilenc feltételes módú igealakot találunk a szövegben! Aligha kétséges, 
hogy meghatározó szerepük van a mondat szemantikai struktúrájában. Ha 
alaposabban megvizsgáljuk ezeket az igéket, akkor az idősíkok különleges, 
mesteri - ha úgy tetszik, „modern" — váltástechnikájának sajátos Zay Fe-
renc-i módszerét fedezhetjük fel. A kiindulópont az elbeszélő szempontjából 
a múlt: az az idő, „midőn László király látta vóna". Ebben a feltételes mó-
dú összetett igealakban nemcsak egy múltbéli állapot fejeződik ki, akkor a 
szerző írhatta volna azt is: látta vala - mégsem ez történt. A feltételes mód 
itt azt a bizonytalanságot is kifejezi, amely immár nem az elbeszélő, hanem 
a cselekvő („László király") jövőre vonatkozó attitűdje. A megoltalmaz-
hatná egyértelműen jövőre irányuló, amennyiben jövőn az objektív lehető-
ség lehetségességét vagy annak hiányát értjük. Erről az idősíkról visz ben-
nünket vissza a „nem arra való vóna" a jelenbe, hogy azután a „viselnének", 
„keresné", „kergetnék", „hatalmaznék" időbeli ambivalenciájával egy-
másba csúsztassa a jelent és a jövőt. Például azt, hogy „ezalatt a török 
naponkínt hatalmaznék", egyaránt érthetjük a jelenre vonatkozó feltétele-
zésnek és a jövőre vonatkozó bizonytalanságérzet kifejeződésének. A kört 
a „sokat elvett vóna" zárja le, visszacsatolva a cselekvéssort a múlt időbe. 

Hogy az írói stílus plasztikusságának kifejezetten a javára válhat a felté-
teles mód használata, azt az alábbi, egyszerű példa is illusztrálja: 

„Császár mindjárást az Száván általköltözik minden hadával, akivel ő 
vót, hogy Magyarország felől es megszállja, mert onnét jobban törhetné." 

A befejező tagmondatot, ha Zay Ferenc ma élne, így ímá: „mert onnan 
jobban törheti". Mennyivel pontosabb viszont az eredeti! Kifejezi a császár 
szubjektív szándékát, óhaját, ugyanakkor a bizonytalansággal elegy re-
ményt is, hogy a tervezett cselekvés (a vár ágyúkkal történő lövetése) biz-
ton megvalósítható. 

A következő példát vizsgálva viszont egyfajta „utóemlékezet" tanúi le-
hetünk, azaz a régmúlt idő reminiszcenciáinak a kifejezési eszközévé válik 
a feltételes módú múlt idejű összetett igealak: 

„És midőn meghallották vóna, hogy a császár megholt vóna, és mást 
tettek vóna császárrá... mind orrokat, fölöket elmetélvén olyan megtagol-
ván és rútítván a Dunán Fejírvár alá bocsátják, kiket onnét Szenderőre kí-
sértetnek alá." 
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Máskor viszont a feltételes módú jelen kifejezetten jövő időre vonatko-
zó felszólító módú üzenetet közvetít: 

„Mely köeteket, meghagyja császár, hogy levágnák, és a Dunába vet-
nék, hogy az ő kisebbségére ne élnének." 

Talán az ilyen típusú példákban domborodik ki leginkább - mennyiségi-
leg is - , hogy a feltételes mód latinos használata milyen erősen rányomta 
bélyegét Zay írásművészetére. 

Úgy érzem, nem szentségtörés, ha írásom végén ismét a történészt idé-
zem. Szakály Ferenc, mert róla van szó - miközben igen szigorú bíró Zay 
Ferenc históriai ténytiszteletét illetően - , kifejti, ha irodalmi alkotásként te-
kintünk az emlékiratra, akkor „úgy fogjuk találni, hogy az író nem összeza-
varja az időrendet, hanem gyakorta tudatosan manipulál vele, miközben 
ügyesen mozgatja egymásba az idősíkokat." Ez a megállapítás mindenkép-
pen telitalálat, még ha tudjuk is, hogy írója nem a grammatikai és a szeman-
tikai idősíkok, hanem az annál jóval nagyobb tartalmi tömbök, vagyis az 
úgynevezett objektív történelmi idő összezavarására és egymásbacsúsz-
tatására gondolt. 

Az idő relativizálásának módszere azonban - mint arra néhány példán 
kísérletet tettem rámutatni - kifejezésre jut Zay Ferenc művének mikrorész-
leteiben is, s összefüggésbe hozható a középkori írott nyelv latinos normá-
inak követésére tett igyekezet mellett - a tárgyilagos írói nézőpont és a 
szenvtelenségre törekvő stílus kialakításának alkotói igényével is. 
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A PALICSI BÖGE NEVÉNEK EREDETÉRŐL 

HOVÁNY LAJOS 

Építészmérnöki Kar, Szabadka 

Az irodalom táj-, illetve vízügyi szakszóként ismeri böge szavunkat. Je-
lentéskörének és bácskai jellemzőinek áttekintésével arra keressük a vá-
laszt, miért és mióta nevezik a magyarok Bögének, a délszlávok meg Bégé-
nek. a Palicsi és a Ludasi tavakat összekötő csatornát? 

*** 
A böge szó - írta többek között a Magyar Nyelv 1915-ös évfolyamában 

Bogdánfy Ödön - megrekedt vizet jelent, olyan medret, melyben a víz áll 
vagy lassan folydogál. „Legelőször Vedres Istvánnak: A' túl a' tiszai na-
gyobb árvizek eltéríthetéséről egy-két szó (Pesten, 1830) czímű értekezésé-
ben olvastam. Itt Vedres az 1816-iki tiszai árvíz leírásában többek közt a kö-
vetkezőket mondja: Szegedről a kikindai vásárra hajókon mentek a 
kereskedők és mesteremberek s onnát a' Böge-tsatornáig szabadon lehetett 
mindenfelé tsolnakázni. E mondatból az tűnik ki, hogy a Béga és Böge szó 
egyet jelent. Boldogult Péch József, ki valaha a Béga-csatoma mérnöke 
volt, említette, hogy a Béga mentén szokásos szólás: Menjünk fürödni a 
Bögébe, csónakázzunk a Bögén stb. Egyes régi térképeken (...) a Béga Bege 
néven szerepel. (...) Egyébként nemcsak a Béga szerepel Böge vagy Bege 
néven, hanem más eldugult vagy lassan folyó víz is. Ortvay (1. Magyarorsz. 
régi vízrajza I. köt., 117. o.) Anonymus Beguey-ét, mely szintén a Bégát je-
lenti (...), a görög pege forrás, patak, csermely szótól származtatja 

Újabban böge szóval a hajózó csatornák két-két vízlépcsője közötti sza-
kaszát jelölik. Sőt, ha a folyókat duzzasztógát és csege (Bogdánfy Ödön 
meghatározása szerint vízen való átkelőhelyet, vagy vízrekeszteket jelent — 
HL) segítségével lépcsőzik és mesterséges úton hajózhatóvá teszik, vagyis, 
mint mondani szokták, csatornázzák, két-két vízlépcső közötti folyósza-
kaszt is bögének neveznek. A szó tehát újabb használatban a hajózás szá-
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