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mak réteg szerinti szubkulturális megosztottságát kell, hogy 
figyelembe vegye. A differenciáltság ilyen megközelítésben 
azt (fogja) jelenteni, hogy a magyarság, annak élete, kultú
rája a különböző társadalmi rétegeknek a számukra leginkább 
vonzó oldalait fogja feltárni. 

Pomozi Péter 

Van-e konjunktívusz a magyarban? 
(A probléma történeti háttere) 

A magyar nyelvleírás Simonyi Tüzetes magyar nyelvtana 
óta három magyar igemódot tárgyal. Régebbi nyelvtanainkban a 
konjunktívusz is fölbukkan, különféle neveken. (Coniuncti-
vus, subjunctivus, kapcsolómód, foglaló mód, kötőmód stb.). 
A konjunktívuszt emlegető grammatikák nem feltétlenül sorol
hatók a latin vagy német mintára írottak közé. Verseghy Fe_ 
renc kitűnő nyelvtana már címében is igazolja ezt: Magyar 
Grammatika avvagy Nyelvtudomány, mellyben a Hazai Nyelvnek 
sükeres okokra épített Regulái napkeleti nyelvhez illő tani-
tásrenddel mind és pontosan előterjesztetnek. 

Verseghy említett művében a következőket írja: "A ma
gyar igeragasztásban ötféle mód vagyon. Az első a jelentő 
mód... a harmadik a parancsoló... a negyedik a kapcsoló, 
melly a magyarban a parancsoló tói nem különbözik, és más 
nyelveken kapcsolónak azért neveztetik, mivel többnyire az 
egybekapcsolt mondásoknál szolgál, mint akarom, hogy írja
tok. " A konjunktívuszt igemódként emlegető szerzők, csakúgy 
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mint Verseghy, konjunktívusz-imperatívuszról, azaz teljes a-
laki egybeesésről beszélnek. Ezek közül csak Beregszászi ü l . 
a Theoretisch-practische Grammatik der ugrischen Sprache pa
radigmája kivétel, ezeket azonban jó okunk van a paradigmák 
vitatható volta miatt figyelmen kívül hagyni. Kérdés azonban, 
valóban nem találunk-e semmilyen alaki különbséget a két pa
radigma közt. 

Tompa József is imperatívusz-konjunktívuszi igékről be
szél a következő mondatokban: 

(1) Elmenjek hozzá, vagy ne menjek? 
(2) A fiatalok jöjjenek az irodába legelsőül! 
(3) Engedélyt kaptam, hogy meglátogassalak a szanató

riumban. 
Azon művek szerzői, akik nem említik az imperatívusz

kon junktívuszt , igencsak szűkszavúan nyilatkoznak a felszólí
tó mód használatáról. Azonban még Verseghy viszonylag bő pél
datárában sem fordulnak elő igekötős igék, noha tudjuk, hogy 
az igekötő bizonyos esetekben elválik az igétől, s ennek az 
imperatívusz az egyik klasszikus példája. Tompa sem ad ma
gyarázatot példáiban az igekötők eltérő viselkedésére. Néz
zük az alábbi mondatokat: 

(4) Edd meg ezt a kiflit! 
(5) Nincs időd (arra), hogy megedd ezt a kiflit. 
Ha (5) megedd-je imperatívusz, nem tudunk számot adni 

arról, miért nem válik el az igekötő az igétől. Az is vilá
gos, hogy számos hasonló mondatban szemantikai abszurdum az 
imperatívusz feltételezése. 

(6) Töhötöm képtelen rá, hogy megtanuljon finnül. 
(7) Darnyi most készül, hogy újból megjavítsa a világ

csúcsot. 
(8) Azért jöttem, hogy megnézzem a jógkorongmeccset. 
Világos, hogy (1), (3), (5), (6), (7), (8) igealakjai 

nem azonosak a (2) és (4) mondatéival. Fölmerül tehát, hogy 
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utóbbi kettő imperatívuszi, az előbbi mondatok pedig kon-
junktívuszi igealakokat tartalmaznak. Mindezt azonban igekö-
tős igék szintaktikai viselkedésén mutattuk be, holott a 
grammatikai modus morfológiai kategória, s elvárható lenne, 
hogy az állítólagos konjunktívusz szuffixumaiban különbözzék 
az imperatívuszi végződésektől. Ezt viszont nem teszi. 

A finnugor nyelvek jelentős részére ma is jellemző, 
hogy alárendelő összetett mondatok "helyett" a megfelelő 
szintaktikai viszonyt (tag)mondatértékű participiális és in-
finitívuszi szerkezetekkel fejezi ki. Vegyünk néhány példát 
finális infinitivuszi szerkezetekre! 

(9) fi. Ihminen syö elaakseen. "Az ember azért eszik, 
hogy élj en. " 

(10) Kcser. Soyal'at kanaltaé. "Megállnak, hogy megpi
henjenek." = "Megállnak megpihenni." 

Az eleddig vizsgált "konjunktívusz-gyanús szerkezetek 
(lo) mintájára szintén egyszerű mondatokká alakíthatók. 

(6a) Töhötöm képtelen finnül megtanulni. 
(7a) Darnyi készül a világcsúcs újbóli megjavítására. 
(8a) Jöttem megnézni a jégkorongmeccset. 
Az imperatívuszi igealakokat tartalmazó mondatok ese

tében hasonló megfelelőt márcsak azért sem lehet találni, 
mert a függő beszéden kívül imperatívuszi igealak csak fő-
mondatban található. Ugy is mondhatnánk, hogy az imperatí
vusz jellegzetesen főmondati igemód. 

(11) Hívjon meg egy sörre! 
(lla)xEgy sörmeghívásra... 
(12) Kérem, hívjon meg egy sörre! 
(12a) Egy sör(re) meghívásra kérem. 
Újabb - sajnos ismét szintaktikai - érvünk van amel

lett, hogy a konjunktívusz létezése nem csupán fantazmagória. 
A finnugor nyelvekből könnyedén sokasítható az efféle 

példák száma, de ez fölösleges, hiszen nem ezek esetleges 



-101 -

genetikai összetartozása a kérdés, hanem, hogy ilyen szerke
zetek a rokon nyelvekben vannak, teháí ilyen tendencia a ma
gyarban is lehet(ett), tehát a szóbanforgó konjunktívuszi 
szerkezetek ilyen típusú struktúrákra visszamehetnek. Elég 
egy futó pillantás korai nyelvemlékeinkre, milyen jelentős 
számban fordulnak elő infinitívuszi és participiális szerke
zetek, s hogy milyen látványosan fogyatkoznak már a XV. szá
zadtól. 

Az 141o-es évek délvidéki nyelvéllapotát tükröző Máté 
evangélium-fordításban (Münch.K.: 1466) még szép számmal 
sorjáznak infinitívuszi szerkezetek, közöttük a kutatottak 
is : 

(13) Mert nem jöttem törvényt fejtenem, de betelje-
sejtenem, (Mt. 5:17/2) 

Ugyanezen vers jó másfélszáz évvel később: 
(13a) Nem jöttem, hogy eltöröljem (ti. a törvényt), 

hanem inkább, hogy betöltsem. (Károli Gáspár ford. l59o). 
Figyelemre méltó, hogy az infinitívuszi szerkezeteken ugyan
úgy lehetett jelölni az ágens személyét, mint a megfelelő 
mellékmonda ti verbum finitumokon. Hasonlóképp van ez pl, a 
finnben és a cseremiszben is, ha a megjelölés szükséges. 

A Münch. K. evangéliumai azt az átmeneti állapotot mu
tatják, amikor mindkét szerkesztési forma egyaránt használ
tatik. A célhatározói alárendelő összetett mondatok mellék
mondat! igéinek Sx-ai azonban nem az imperatívuszéival, ha
nem a kondicionáliszéival egyeznek meg. 

(14) És jutván lakozók az városban, ki hivaték Názá-
retnek, hogy beteljesednék, mely vag,on mondván próféta 
miatt. (Mt. 2:23) 

(15) Tahát jövő Jézus Galileából Jordánra Jánoshoz, 
hogy megkeresztelkednék ötöllö. (Mt. 3:13), 

A kondicionáliszt csak később szorította ki e funkció
jából az imperatívusz, teljesen csak a múlt század elején. 
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Ugyanakkor a Vizsolyi Bibliában az imperatívusz már elsöprő 
fölényben van. (Természetesen egyes nyelvjárásokon belül e 
jelenség kronológiája is erősen eltérő lehet.) Megjegyzendő 
még, hogy hasonló mondattípusban a finn ma is a feltételes 
módot alkalmazza, a beszélt nyelv esetenként kijelentő mó
dot, felszólítót sohasem. 

(16) 3a sinne tultuaan han asettui asumaan kaupunkiin, 
jonka nimi on Nasaret, etta kavisi toteen, mika profeettain 
kautta on puhuttu:... (Mt. 2:23, modern fordítás, 1933.). 

Mindezek alapján talán világosabb, hogyan lehetséges, 
hogy egy morfológiai kategóriának nincs megkülönböztető mor
fológiai jegye. A konjunktívusz ilyetén kialakulása a követ
kezőképp képzelhető el. A rokon nyelvek tanúsága alpján va
lószínű, hogy a célhatározói mellékmondat-értékű infinltí-
vuszi szerkezet lényegesen régebbi, mint a megfelelő aláren
delés. Ez utóbbi kései megjelenése oka lehet annak, hogy a 
konjunktívusznak nincs önálló módjele. (A magyar módjelek 
közül az imperatívuszé és a kondicionáliszé uráli ill. finn
ugor esetleg uráli, míg az indikatívusz jelöletlen volta 
szintén beleillik a finnugor (uráli) képbe.) 

A konjunktívusz tehát nem lenne más, mint egy relatíve 
igen kései paralell nyelvi fejlemény által kikényszerített 
"modus", amelynek pontosabb kronológiáját akkor tudnánk ad
ni, ha tisztázódna, mikortól jelenik meg nyelvünkben a cél
határozói alárendelés. Mindenesetre az, hogy nyelvünk írott 
története folytán is változik a "kölcsönzött" Sx, szintén 
kései fejleményre utal. 

Mindezek alapján igazat adhatunk Verseghy Ferenc Ma
gyar grammatikájának, mert: 

1. A magyarban van kötőmód, 
2. a kötőmód majdnem csak annyiban különbözik a fel

szólító módtól, hogy mellékmondatban áll. 
A maj dnem megszorítást az alábbiak indokolják. 
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1. Függő beszédben imperatívuszban álló ige is lehet 
mellékmondati. 

2. A kötőmódot igekötős ige esetében világosan megkü
lönbözteti a felszólító módtól az igekötő eltérő viselkedé
se. Javaslat a magyar igemódok célszerűbb tanítására ', 

kijelentő mód feltételes mód felszólító mád kötőmód 

elmész elmennél menj sl! elmenj 
elmegy elmenne menjen el! elmenjen 

Végül szeretném leszögezni: az a tény, hogy a konjunk-
tívusznak nincs önálló módjele, gyakorlatilag értelmetlenné 
teszi történeti szempontból a modusok közé sorolását. Ez a-
zonban nem jelenti azt, hogy éppen bizonyos történeti ténye
ket figyelembe véve ne lenne célszerű ma, a tanítás során 
modusnak tekintenünk, mégha morfológiailag csaknem láthatat
lan is. 
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