
Az úgynevezett igeidők elméletéhez. 

(Harmadik közlemény.) 

A futurum. 

40. Futurum időalak a fennebb már említett perfecti futu
rumon kívül (1. a 23. pontot) a görögben még kétféle van : a 
szenvedő aoristos tövéből alkotott -xWjao^ai vagy -Yjaofi/xi végű 
medio-passiv alak (XutMjoo^ai, cpav/]oo[iaiv, és a sigmás aoristos 
rendszeréhez tartozó activ és mediopassiv alak (Xóaw, XúaojJLai). 
Valamennyi görög futurum alakilag egész bizonyosan másod-, 
sőt harmadlagos képződés.53) Minket ezúttal a már kifejlődött 
alakok használata érdekel. 

A használat legfeltűnőbb jelensége, hogy a futurumban 
csak a perfectum és imperfectum értelem közt való külömbség 
jelezhető, az imperf'ectiv ós aoristikus értelem közt való ellen
ben nem. Az összes nem perfectum alakok e szerint egyformán 
jelenthetnek a jövőben punctualisnak, vagy tartósnak képzelt 
történést,54) az igetörzsökben is meglevő actióárnyalatnak meg-
felelőleg. 

53) Homerosban tudvalevőleg a *-a mediopassiv futurum még egy 
általában nem fordul elő, TJ-S pedig csak két igéé (oarjaeat, jju-píosa&at) ; az 
aoristos rendszerhez tartozó futurum azonban már gyakori. Mind a mel
lett néhány igének imperfectumát is találjuk futurumra vonatkozólag, 
min t a magyarban (pl. I . 184-. áfw; I . 426. e^«; 9, 369. eSojj-at; I I I . 257. 
vÉovtat) ; máskor meg nagyon bajos eldönteni, futurummal van-é dolgunk, 
vagy aoristos coniunctiviisával ? (Hymn. in. Ap. í . uv/jaouat oüös Xá5w(j.at; 
1, 179 . \i.á.V KTpíxáto? aY&peúaw ; 1, 200. aavc£Óoo[Aat; 2 . 202 . bá xTÉpea xtepííEwJ 
2, 368 . (JJ? xs SóXo) ©5íí]S, xáös 8' auto\ 7távTa őáaovxat; 2, 133. a í x' auxoc, Ixwv 
ír.'o [/.rjTÉpa Tzé^bto). 

5 4 ) Mivel a futurum jele az aoristosével megegyező, s a futurum 
csak másod- vagy harmadlagos alak, a régi görög egyszerű futurum-ala
kokban ez az értelmi egyformaság természetes. Feltűnő, hogy az újgörög 
nyelv (mely a futurumokat az angolhoz hasonlóan az akarást jelentő 
segédigével alkotja), a futurumban is erősen megkülömbözteti az aoristi-
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Az összes futurum alakok közül csupán az indicativusok 
valók fötörténés kifejezésére, s ilyenkor a beszélés™) álláspontjához 
képest jövő történést jelölik. Ezért Homerosban csak a szereplő 
személyek beszédében fordulhatnak elő. Annyira közönségesek, 
hogy példa szükségtelen.56) 

De maga az indicativus is előfordulhat mellékmondatok
ban is, tehát melléktörténés kifejezésére, oratio obliquás (verbum 
sentiendi- v. dicendi-től függő), vagy nem oratio obliquás, de 
syntaktikailag legtöbbnyire főnévi, még pedig relativ particulával 
bevezetett mel lékmondatokban. H a ilyenkor a fötörténés nem mvlt 
idejű, a mel lékmondat futuruma a beszélés időpontjához képest 
is jövő vonatkozású. Pl. 1. Nem oratio obliquás a lakok: 1, 312. 
(őcppa Swpov s^wv síri víja XCTQ<) Q tot xstp/irjXtov lacött; 1, 404.: (JV/J 07' 
sXtJ-ot ávrjp) OGZK; aé . . . á r c o p p a í a s 1"; 1, 287. (xoloc, éyé wat-
póg . . . eí[u) őg tot víja a t e X é w xai ajji' S $ 0 [A a t aóxö?. (Thukyd. 
VI. 16. el [LTJ avTi7rapáa^ü>atv. . . . q > á|ADvo6fJiS'ö ,a unrtxóv). Ee-
lativ kapcsolatúak a határozó és föltételes mondatok is, p l . : 2, 
137. (véjjLsocc ioostat) 'w? 06 TOÖTOV S^ÍÓ TTOTS JJIÜ'&OV e v í ^ c o ; I. 518. 
(Xoífta sp^a), ox£ [i,' e^oSoTnjaai I<p7]aei<;; 2, 135. (áXXa Ss Saí-
•uov őíóasO, sTitl |xf|t7]p acoYspác; a p YJ a e T (a 0 5Epivö? ; 2, 115. 
(xaxóv . . [JLS 7ióXX' aTTOTÍveiv), al' %' aoTo? . . . ábto [lYjxépa 7répko. 
2. oratio obliquásaknak felfogható alakok (de a görögben nem 
függő kérdések, hanem jelentő relativ mondatok!) 1, 2 6 7 : cppá-
Csaftai ávwY<x OTZTÍIÚC, . . . . á x c ó a s a i ; 1, 401 . •0-. sv. 7. xeíxat, 
oattq . . . (3aaiXsóasi; (Thukyd. VI. 33, 3 : ópaxs, őup xpÓ7ctp . . . 
ajjLovsía-O-s, különösen tanulságos példa a mondatfűzés meg
értésére ; ópáts OKDÍC, ajiovsíaíte: ugyanazt jelentené). A példák 
mind párbeszédekből valók, mert a fenn jelzett okból elbeszólé>-
ben nem fordulhatnak elő. 

kus értelmet az imperfektivtől: Sa XuVw = oldani fogok egy bizonyos 
esetben, 5« Xüw = oldani fogok többször, vagy huzamosan, vagy általá
ban. Teheti, mert az alak összetett. 

55) Nem a beszélő álláspontjához mértet. Ugyanis a futurumnak fő-
mondatban való múlt álláspont-áttételes (átképzeléses) használatára, mely 
a franczia és magyar elbeszélésben olyan közönséges, a görögben nem 
talál tam példát. Erről részletesebben később szólok. 

56j Különös mégis az indicativus futuri használata ilyen kitételek
ben : I . 181 : á;:íiXj{<Ta> 81 TQI IOOE ; I. 518. oxe p.' iySooor.r^xt scprjaet; ; 9, 16. 
vüv . . . puSrpopoí:. A tragikus költőknél kül. j3ouA^ao|j.at (1. Soph. Oed. R. 
1077, Ai. 680, Oed. Col. 1289, Eur. Med. 259, 726) futurum gyakori. Ilyen
féle Bijjil helyett ípti használata is a kellemetlen hir t hozó hirnök részé
rói (Soph. Ant. 223). A fenyegetés, kényszerítés tárgyának jövendő volta 
miat t maga a nyilatkozás is futurumba kerül. Ilyenféle emphaticus ér
telme van a Budapesten hallható «kérni fogom», «fogom neked megmon
dani!)) fajta futurumoknak, de a tősgyökeres magyar vidékeken is legtöbb 
«majd»-os u. n. futurumnak. (A «majd» legtöbbször nem jövő időt, hanem 
modalitást — fenyegetést, kecsegtetóst — fejez ki.) 

Nyelvtudományt Közlemények. XXXVII. 19 
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Lehet azonban a melléktörténés futurumban akkor is, ha 
a fó'történés múlt idejű, tehát ha a mondatszerkezet egészben 
véve nem nyilatkozatot, hanem elbeszélést tartalmaz. Ilyenkor 
két eset lehetséges. Lehet, hogy a melléktörténés a beszélő szem
pontjából is jövőre vonatkoztatható, s ilyenkor a mellékmondat 
futuruma a beszélés időpontjától számítható. (De v. ö. az 52. 
jegyzetet.) így fogható fel például Homerosban ez az elbeszélő 
hely (14, 333): WJJLOOS Ss . . . hcapvéetQ SJAJJLSV STaípoü?, o! §YJ [r.v 
7zé\L§ooo i = megesküdött, hogy készen vannak a társai, a kik 
majd idekísérik haza; — mert mikor ez az elbeszélés történik, 
Odysseus még csak jövendőnek kívánja feltüntetni a hazatérését. 
Itt tehát nincs oratio obliqua. Eendesen azonban nem így áll 
a dolog, sőfc maga ez a most említett példa is másképpen ma
gyarázható. Ugyanis múlt fötörténéstöl olyankor szokott függeni 
futurumos mellektörténés, ha a fötörténós verbum dicendi vagy 
sentiendi, és a mellóktörténés oratio obliquás természetű. Ilyen
kor a melléktörténés futurum ideje nem a beszélés időpontjá
tól, hanem attól a múlt időponttól számítandó, melybe az el
beszélő, mihelyt a múlt alakú főtörténést kimondja, beleképzeli 
magát. Példák: Thuk. III. 25 : s'Xsys, őu eo^okq latost xai VTJS? 
rrapsaovtat. Isaeus 8, 22 : swrov, őu ÍVTED-Ö-SV %ovrpo\K<xi ríjv tacp^v. 
A 8ti relativum e mondatokban az oratio obliqua egyedüli jele, 
mely az oratio rectát értelmező mellékmondattá alakítja. Még 
ennél is kezdetlegesebb mondatfűzés pl. a következő: Xen. Anab. 
I. 4, 13: Mévoúv ős, itpiv STJXOV slvai, TÍ Tror/jaoDatv ot áXXoi, . . . 
aovéXs£s TÖ OCÜTOÖ arpátsojia. A futurumos kérdő mondat itt volta
képpen már nem is mellékmondat, nem is oratio obliqua, ha
nem egyenes idézet, oratio recta. (Mellékmondatosan így volna: 
őu v. o oí áXXoi iroiYJoooaiv). Ebben a példában: Thuk. VI. 6, 9: 
sőéovto XSYOVTS?, el . . . áufM&pTjtoi ysvYjaovTai . . . xai tfjv Súvajuv 
a^Tjaooat, xívöovov efvat, feltételes szerkezet van, melyben a xív-
SDVOV slvai infinitivusos szerkezet igazi oratio obliqua, de a fel
tételes rész : sí . . . ysvrjaovTat. xai . . . ayrqaouai, or. rectában is 
csak úgy maradna. Kissé nehezebb a futurum indicativusinak 
megértése olyan mellékmondatokban, melyeknél a megfelelő 
oratio rectában felszólító alakot volnánk hajlandók mondani. De, 
ha tudjuk, hogy ellenmondást nem tűrő felszólításban a görög 
is (mint a latin) futurum indicativusát használhatja, elesik a 
nehézség. Pl. Thukyd. V. 36, 2. eőéovto, OTOÜQ TrapaSwoooai Ilá-
vaxTov (or. recta: rcapaSwasts IlávaxTov). Xen. Ag. 7, 7. STTS[Í.S-
X"/]'9"/j öé TI? áXXoc, OTCOO? cpöXóv TI ájtoatYjaeTai TOÖ [Iépaoo (o'r. 
recta: ázoozf^ead-e). Mivel ilyen mondatok elemzésekor a latin 
ut kötőszós és coniunctivus finalis os czélhatározó mondatokra 
gondolunk, hajlandók vagyunk ezeket a görög mellékmondatokat 
is czélhatározóknak felfogni, holott pedig nem azok, mert először 
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is nincs bennük conjunctivus, mászodszor a OKIÚC, szócska erede
tileg relatív módhatározó, mint a magyar curialis stílus «mi
szerint)) -je. Lehetséges az is, hogy a tőmondatban nincs is ver
bum sentiendi vagy dicendi, s a futurumos mellékmondat mégis 
a szereplő személy álláspontjáról fejezi ki, mint bizonyosat, a 
melléktörténést, Pl. Thuk. VI. 4. sTtpaoaov, ŐTTÍÚÍ ZIC, fiorfteia 7}£si 
«Úgy ténykedtek, a mint (megfelelt annak a bizonyos reményük
nek, hogy) segítség fog érkezni» — úgy ténykedtek, hogy valami 
segítség mindenesetre érkezzék. Isocr. 7, 30. sxsívo jióvov snfj-
poDV, OTMÖC, JXYJSSV Tő>v VÓ{JLIOV xataXóoooat == «csak arra a módra vi
gyáztak, a hogyan semmi törvényt meg nem fognak bontani» ; 
Demosth. 19, 316. ijMo^tkaoto toötov OJTÖX; oovepet = «felbérelte 
ezt, arra gondolva, mint fog majd ez ő mellette szólam. » A nyelv
tanok rendesen úgy formulázzák ezt a jelenséget, hogy görög 
czélhatározó mondatokban néha futurum indicativusa is állhat, 
ha a beszélő a futurumos czélzatot bizonyosan bekövetkezönek 
akarja jelezni. Szerintem a futurumos mondat egyáltalában nem 
is czélhatározó. Hasonló joggal ugyanis következményeseknek 
lehetne nevezni efféle mondatokat: Xen. Hell. II. 3, 2 : sóo£e 
T(j> SfjfUf) Tptáxovta ávSpa? éXéa^at, o! toíx; VÓ^OÜ? au^pá^ooai, 
mert hiszen latinul ezt conj. consecutivusszal így kellene mon
dani : qui leges conscriberent. A görög kitétel annyira primitív, 
az átképzelés és állásponteltolódás benne olyan szokatlan, hogy 
nemcsak latinul, hanem még magyarul sem lehet utánozni.57) 
Minden efféle futuri indicativusos görög mondatban az a közös 
sajátság, hogy relatív névmásokkal (főnéviekkel, melléknéviekkel 
vagy határozóiakkal) vannak bevezetve, s hogy időalakjuk át-
képzeléses, állásponteltolódásos, nem az elbeszélőnek, hanem a 
szereplő személynek álláspontjából használt, melybe magát az 
elbeszélő öntudatlanul beleképzeli. 

41. A futurum többi alakjai, a participium, infinitivus és 
az optativus mindig csak melléktörténést jelentenek, s e szerint 
idői jelentésük annak a főtörtenésnek idejétől függ, melyhez 
tartoznak. Ha ez a főtörtónés múlt idejű, a melléktörténés íütu-

57) A futurumos szerkezet tehát abban különbözik a conjunctivusos-
tól, hogy a melléktörténet nem kivánatosnak, hanem biztosan bekövetke-
zendőnek jelzi a szóbanlévő személy szempontjából. De mind a kettő ob-
jectivebb természetű ezerkezet, ellenben az optativusos szerkezet, mint már 
említettük, subjectivebb, mint a melléktörténésnek az elbeszélő (nem szóban
lévő személy!) szempontjából való problematikus-voltát jelzi. Magyaros 
észjárással csak a conjunctivusos szerkezet érthető, a másik kettő idegen 
előttünk. A német azonban ismeri az optativusnak megfelelő oratio obliquás 
kitételt is, az indicativusosat is . Csakhogy nem futuri indicativust mond) 
hanem achronist ikusat (Schaue, dass du weiter kommst ! Gib ihm etwas, 
damit er endlich fortgeht!) és oratio obliquában emezt nem használja. 

19* 
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rumai is a múltba tartozhatnak. A futurumnak és az actióknak 
efféle használata között tehát mondattanilag nem mutatkozik 
külömbség; a fejlett nyelvhasználatban a futurum emiitett alakjai 
annak a viszonynak kifejezésére valók, melyeket bizonyos ese
tekben az actiótövekkel (az iinperfectummal, perfectummal aoris-
tosszal) a fennebb már ismertetett okokból (1. a 34. és 35. 
pont végét) nem fejezhetett ki a görög nyelv. Ez a viszony a 
rákövetkezés (az ú. n. utóidejűség) viszonya. «Azt mondta, hogy 
ez teljesülni fog» görögül kétértelműség nélkül az actiók infim-
tivusaival nem volt kifejezhető, mert sepr] zeksüzaod-ai (impft.) = 
azt mondta, hogy teljesedőben van (v. volt) ! icprj xsreXsa^svov sí-
vat (peri.) = azt mondta, hogy teljesítve van (v. volt) í<pTj.TtXeo-
TTj^vat aoristos pedig, mint tudjuk, rendesen éppen előzményes 
történést jelent — azt mondta, hogy teljesíttetett. A rákövet
kezési ilyen esetben már Homerosban is futurum infinitivusa 
fejezi ki, 1. 9, 511. I'cpirj TeXeur/jasaftai OKÍGGIÚ. Kétségtelen, hogy 
valamint a melléktörténést jelölő indicativusnál, úgy a most 
szóbanlévő igenóvi (és optativus) alakoknál is a futurum erede
tileg idői jelentésű volt, csakhogy a jövő időt nem a beszélés 
álláspontjából, hanem a szereplő személy (v. a fötörténés) szem
pontjából fejezte ki. Vannak az alakok használatában olyan 
példák, melyekben ez az (álláspontcserés) idői értelem elég vilá
gosan kiérezhető a fejlett nyelvhasználatban is. így legtöbbször 
az infinitivusnál, de néha a participiumnál is, ha a participiumot 
nem annyira állítmánykiegészítőnek, mint inkább (jelzői mellék
mondatot pótló) jelzőnek érezzük. Pl. Thukydidesnek ebben a 
mondatában (VI. 20, 4.): «$vsiot (Syracusseben) rcoXXai tprí)pEt<-
xai oyXoQ 6 TCXrjpwatov av>zác,» a participialis jelző ennek a 
jelzői mellékmondatnak felel meg: 8 7rAY]ptüasi atka?, s latinra 
nem így fordítandó: multitudo eas expletura, hanem így: mul-
titudo, quse eas explebit. A görög futurum igenévi alakjai tehát 
még a fejlett nyelvhasználatban sem azonos értelműek a latin 
-turus végű igemelléknévi alakokkal, mert a görög alakok igazi 
futurumok, a latin alakok ellenben desiderativ értelmi árnyalatú 
actióalakok. 

42. A mi mármost tüzetesebben először is a futurum 
participiumát illeti, kifejlődését az tette szükségessé, hogy az 
aoristos participiuma, mint láttuk (1. 33. pont) csupáncsak előz
ményes vagy coincídens történést jelenthet, az imperfectumé pedig 
nem fejezi ki elég nyomatékkal a rákövetkezőséget.58) Eredeti 

58) Azonban a görög imperfectum mindamellett olyan nyomósán 
kifejezi a nemkész történést, hogy bizonyára sokáig beérte vele a nyelv 
a rákövetkező (vagy bekövetkezendő) melléktörténés kifejezésére is. Home
rosban, sőt az attikai prózában is még vannak nyomai az imperfectum 
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idői értelme a későbbi nyelvhasználatban meglehetősen elmosó
dott, de mégis érezhető, mint fennebb már említettem, ha a 
partieipium nem prsedicativ jelző, továbbá a participium abso-
lutumos és &Q particulás szerkezetekben. Pl. Thukyd. VI. 6, 2. 
söéovco XéfOVTSi; adxppov slvat avréyetv zolc, EupaxoaíoK; . . . -/pirjfiara 
afpwv % a. p s i ó v T ÍO V ei<; röv 7ióXs[xov faavá = ercei acpetc; xP^tJLa'ca 

rcapé£oüatv cum ipsi satis pecunire ad bellum essent collaturi a 
latinban mást mond, nemcsak a conj. obliquus miatt, hanem a 
desiderativ értelem miatt is). Még észrevehetőbb az eredeti (át-
képzeléses, .álláspontcserés) futurum értelem &<; particulás partic. 
absolutumban, pl. Xen. Hell. VII. 5, 20: JtapTjyifstXsv aörol? 
rcapaa/eoáCeaírai w? {Aá}(7]í SOO^SVTJC = «mivel csata lesz», a. 
m. vojuCwv őri {Aá/Yj sarai, sőt néha íbc, particulás partic. rela-
tivumban is pl. Herod. VIII. 69. aüjxcpoprjv ercotoövro (rfj<; 'Apre-
jiiaí'/]?) (ö? xaxóv ti 7rstoo{JLsvY]c; = vofiiCovres őrt xaxóv rí rcet-
asrai = mivel búsultak «hogy baja fog esni». A primitív ma
gyar oratio obliqua igen jól érezteti az álláspontcserés idői ér
telmet. Efféle esetekben tehát szigorúan véve a participiumnál 
sem volna szabad rákövétkezésről vagy bekövetkezendőségről 
beszélni, hanem csak jövő időről. De a használat tovább fejlő
dött, s az idői értelem aránylag ritkán érezhető ilyen világosan. 
Valamint a futurum indicativusa használható mint fő történ és 
parancsoló értelemben, ha a parancs okvetetlenül teljesítendő-
nek jeleztetik, továbbá valamint a futurum indicativusa bele
férkőzött a mellékmondatokba is olyankor, mikor czélhatáro-
zást, vagy általában czél, szándék kifejezését várnánk: úgy a 
futurum participiuma is leggyakrabban olyan főtörténések mel
lett áll, melyek mellett más nyelvek, néha maga a görög is. a 
szándékot, czélt szokták a melléktörténésben kifejezni. így 
különösen mozgást jelentő főtörténések mellett látszólag a 
mozgás czéljának kifejezésekor. Pl. I. 12. rfkd-e . . . Xoaó{Jisvo?; 
I. 207. •yjX'ftov î o) rcaóaoüaa rö oöv JJLSVOC; 1, 94. 7ré{Ai|>tó [uv rceo-
aójisvov; 2, 360. s![xt rceuaó(j.evoc, Thuk. VI. 6, 3. Î Yjcptaavto 
%pé<3$sic, 7cé|j/J>ai. . . OXŜ O|ASVOÜ(; xal . . . eiao\Lévov>c, (= oí axé^ovrat 
xal etaovrat). Mivel a futurum participiumának ez a (praadicativ) 
használata a legelterjedtebb a kifejlett görög nyelvben, szokássá 
vált a grammatikákban, hogy ilyenkor a latin -turus végű ige
melléknévvel azonos jelentésűnek jelzik az alakot. Ez voltaképpen 

ilyen használatának. L. pl. mindjárt az Odysseia elején (1 ,6 ) TOXXOC . . . 
xá^ev ápvújjLevos TJV ^uyíjy, la t inul : conservaturus ; 13, 378: cft xoipave'ouatv . . . 
?Sva ő t S ó v t e s : nászajándékot Ígérve, ajánlva. Herod. I I I . 81. 'Oxáv7)s ÚKI 
Tupavvíooc ÍICÍÚWV. I. 46. hdr.zy.Ki. oí 7ietpEÓ[xevoí xőJv jj.avTr(£wv. Xen. Hell. 
I I . 1. 29. r) rcápaXo? . . . ItcXeuerev a-f yÉXXouaa TX ye^ovóia, több példát 1. 
Krügernél, i. m. I I . 121. 1. 
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nem áll, mert a görögben minden ilyen participium helyett 
jelző mondat és ebben futurum, indicativusa használható, melynek 
czélhatározó értelme szintén csak idegen gondolkodáson, azaz: rá-
fogáson alapul. A görög participium futuri tehát voltaképpen 
sohasem azonos értelmű a latin -turus végű igemelléknévvel. 
Annyit azonban el kell ismerni, hogy az efféle futurumok a 
görögben történések közt való, obiectiv viszony kifejezését pó
tolják, olyanét, mely actióalakokkal pontosan nem volt kifejez
hető. A latin nyelv ezt a viszonyt, a bekövetkezendőség (utó-
idejűség) viszonyát desiderativ actiójú igemelléknévvel fejezte ki, 
melyet nemcsak jelzőnek, hanem — copulával (az ú. n. con-
jugatio periphrasticá-ban) — állítmánynak is használt. A görög 
ellenben eredetileg időviszonynak fogta fel, s úgy fejezte is ki: 
futuri participiummal, ha jelző a melléktörténés, futuri indiea-
tivusszal, ha jelzői mondat állítmánya.59) 

59) Közelebb áll a latin -turus igenévhez a görögben a ue'XXu igé
vel körülírt szerkezet. Pl. Plat. Protag. 310. 0. MíXXwv aot cpcá^eiv, őxi 
öialjoíp-.v aut'ov bná TIVO; áXXov I^sXa^ó^v. (Dicturus . . . : oblitus sum.) A szen
vedőben pedig, mint tudjuk, a görögnek is van szükségességet kifejező 
igemellékneve. Felfogásunk tisztázása végett figyeljük meg a külömbséget 
a következő szerkezetek közt, melyek alapjául Thukydides fenn idézett 
helyét vettem (VI. 6. 3). A Th.-féle eredeti szöveg ez : . . . oí 'ASrjvouo'. . . . 
e^rjoíoav-o —páopet? 7téa'.|m JipwTov I? ríjv "K^Ea^^v izsoi.., TWV ^prf[j.áTwv o x e i o -
^.ávou;, d urcápysL, ója^sp ^aoív, iv t ö xotvtjj xs\ ev toí; Upol;. A verbum ré
gens, É'Í7)'f(oav:&, múlt idejű, a part icipiummal kifejezett történés is Thu
kydides szempontjából kétségkívül e lmúlt ; mind a mellett futurum-alakú. 
Hogy ez a futuri participium nem azonos a latin exploraturos alakkal, 
azt környezete is bizonyítja : t? ÚJtatp-Yst és &OK£O oaaí szintén nem praete-
ritumok, holott pedig Th. szempontjából ezek is azok volnának. Allás-
ponteltolódás van tehát, s nemcsak a futurum participii, hanem a uKápyei 
achronistikus imperfectum is a követet küldő athéniek szempontjából van 
használva. (Elhatározták az athéniek, hogy követeket küldenek Egestába, 
a kik majd utánanézwe/c, megvannak é azok a kincsek, a mint ők mond-
ják, a közpénztárban és a templomokban.)) A a/.vl(jy.évov<; participium a 
görögben is tökéletesen olyan időviszonyt jelez, min t ebben a helyébe 
iktatott jelzői mel lékmondatban: o"í axs'óov-rat a futurum indicativusa 
jelezne. [Tudjuk, (1. a 40. pont végét) hogy ez az indicativusos jelzői 
mondat a görögben nemcsak lehetséges, hanem elég gyakori.] Lat inul a 
pontos fordítás ez volna : qui ejcplorabtmt; de ez nem használható, elő
ször: mert a latin oratio obliquában tuvalévőleg nem lehet indicativus, 
másodszor: mer t a latin még oratio rectában is megjelölné a küldők 
czélját, szándékát, azaz conj. finalist mondana. Oí 'ASíjvaubt eTiEpviav izpéafait 
ól axé<j/ovTat ta y_prjp.aTa, la t inul : Athenienses legatos miserunt, qui pecu-
nias explorarent, . . . stb. — °2. A görög mondatba is beleiktathatunk con-
junctivust. 'lvi)r,<píoavTo r.péo$zi$ rajj^at dl nzói T. yp. axátkavTat (aor.) vagy 
oyíínxwviai, illetőleg axonSot (impfti. Az értelmi módosulás így a követ
kező : £iJiir)cpíaavTo Tís'jjiAai régens kitétel és ox^wVTat melléktörténés közt 
modalis viszony is kifejezésre ju to t t : a követséget küldő athéniek szán
déka, akarata is jelezve van. Ellenben elmaradt az idő jelzése, azaz nincs 
jelezve, hogy a melléktörténés a küldők szempontjából jövőidejű. Ezt fe-
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43. A futurum infiniticusának használatára ugyanaz a 
szükségesség vezetett, mint a participiuméra. Bizonyos főtörté-
nések mellett, a melyekben a későbbre vonatkozás nem nyil
vánvaló (melyekkel a szándék, akarat, vonakodás, kérés, rábe
szélés, tiltás, esküvés, elhalasztás stb. értelme együtt nem jár), 
mint fennebb láttuk (1. a 34. pontot és a 41. jegyzetet1, az 
aoristos infinitivusa, sőt az imperfectumé sem fejezi ki félreért

leslegessé tette éppen a conjunctivus, melynek természete szerint úgyis 
jövőre vonatkozó értelme van. Megszűnt továbbá a axstkijjévouí és axé'W;Tai 
alakok actióbeli közömbössége: a futurum cursiv durativ értelmű is, punc-
tualis értelmű is lehet : conj. használata esetén az írónak határozott actiót 
kell használnia, a szokásos értelemben' külömbségekkel. Az imperfecti 
coniunctivus é r te lme: (a kik) vizsgálódjanak, nézelődjenek; az aoristosé : 
(a kik) nézzék meg. A conjunctivusos szerkezet külömben majdnem éppen 
olyan objectiv és primitiv, mint a futurumos. Az állásponteltolódás az 
1. szerkezet melléktörtónésének idejében, s a 2. szerkezet melléktörténé
sének módjában nyilvánul. Közös mind a két szerkezetben, hogy a mellék
történés alakját nem az elbeszélő, hanem a szereplő személy szempontja 
határozza meg. A 2. szerkezet latinul is pontosan utánozható, h a az u. n. 
consecutio temporum szabályaival (!!) nem törődünk : A. legatos miserunt , 
qui explorent stb. — 3. a) 01 'A. lilrjoíaavTo rpsapei; rA[X'\a.i, Ő^foc :;. twv 
VQ7jaáttt>'' axlioviat. b) Oí 'A. eirjipioavTo Ttpéapsi? né^íou, or.wc, %. töv -/pr,aá-
xiav c z É ó i o v i a t v. j z k n o v i a t (C/.O-'TJO'.V). A 3. a) szerkezet az 1. szer
kezettől, a 3. b) szerkezet a 2. szerkezettől csupán abban külömbözik, 
hogy a SJEWÍ relativ határozónévmással kezdődő jelzői mondatok az elren
delés módozatát emelik ki nyomatékosan, a cfi relativ-melléknóvi névmás
sal kezdődő jelzői mondatok a követek minőségét. A OT.MS a magyar curia-
lis stilus «miszerint»-jenek felel meg.) A mondatok u. n . «czélhatározó» 
jellegét, ép úgy, mint a 2. szerkezetben az u. n. consecutivus (következ
ményes) coniunctivusok éreztetik. Lat inul a 3. a) szerkezet nem adható 
vissza; a 3. bj-nek. teljesen megfelel ez : «ut explorent». (Persze, mivel a 
grammatikusok a latin wí-ból ( = a mint) sem az eredeti módhatározó ér
telmet, sem a relativ értelmet nem érezték ki még annyira sem, mint a 
görög 3^(o?-ból, az «ut explorent» mondatot egyszerűen czélhatározónak 
nevez ték . ) — 4. Oí 'AS7jV<yíot Iór,(piaavTo xpéafaiz Tíé[X'^ai, oí v. or.tn^ n. töv 
yprj^áicov JXÉ'}O!IVTO v. T Z E Í T O I V I O (CXOTCCKEV). E Z az optativusos szerkezet 
áll legközelebb a latinban legszokásosabb, következő szerkezethez : qui 
explorarent. Mind a kettőben közös, hogy a melléktörténés módja (a gö
rög optativus, a latin u. n. imperf. conjunctivus) nem a szereplő személy, 
hanem az elbeszélő felfogását fejezi ki, s azt jelzi, hogy múlt főtörté-
néshez tartozó problematikus melléktörténésről van szó. A görög azonban 
nagyobb pontosságra képes, mint a latin, mert nemcsak cursiv-durativ 
actióban, hanem punctualisban is mondhatja magát az igetövet, míg a 
latinnak az utóbbi értelmet vagy igekötővel, vagy körülírással kell ki
fejeznie. — 5. De a görög még nagyobb pontosságra is képes. A latin 
megelégedett a rákövetkezés viszonyának imperfectummal való jelölésé
vel. A görög kifejlesztette a futurumhoz is az optativust a rákövetkezós-
nek oratio obliquában való subjectivebb jelölésére. Mondható tehát a szer
kezet így i s : ol 'ASqvoíot slrjcpíaavio xpíafiuc, mu<lon, o'í oxs ' i iotvro stb. (Ebben 
a szerkezetben nem lehet szó félreértésről, s ezért itt felesleges a futu
r u m ; mikor volt szükséges igazán, azt a futurum optativusáiól szólva 
fejtem ki (1. a 44. pont végén). 
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hetetlenül a rákövetkezett (utóidejűséget), hanem néha egyenesen 
előzményes melléktörténésre (előidejűségre) érthető. Első sorban 
tehát a puszta mondást, vélekedést, hivést, hihetőséget jelentő 
igék mellett szokta a görög nyelv a futurum infinitivusát hasz
nálni a rákövetkező melléktörténés (illetőleg eredetileg itt is az 
álláspontcserés jövő történés) kifejezésére. Pl. I. 78. bío\iai /OXOŰ-
oépLsv; I. 171. bí(ü ácpó£stv; 9, 214. o'íaaxo Í7rsXsóasa -̂ac 9 ,511 . 
lep?] tsXeüTrjasO'ö'at ÖTrteaoo; 2, 173. <p7jv IXsóasodai. Thuk. VI. 
24, 2. s8o£s áacpáXsta sascrdm; YI. 49. 3. Siá TÖ aírtaTslv ocpa? 
jx,7j ^stv. Ilyenkor azonban persze viszont le kellett mondania 
arról, hogy a melléktörténés actióbeli árnyalatát is éreztesse, 
mert a futurum nem befejezett alakjai cursiv-durativ és punc-
tualis történést egyformán jelölhetnek. Ezért, a hol az actio-
árnyalat kifejezése fontosabb, még ilyenkor sem használatos a 
futurum, hanem az illető actiók infinitivusa értendő rákövetkező 
(utóidejű) értelemben. L. pl. Lys. 12, 26. oöx ölet SJJLOI dobvai 
StxTjv; ( = azt hiszed, nem lakoltatlak meg érte, t. i. majd); 
13, 12: oöx ol^aí as l'iapvov ysvéad-ai; (= nem hinném, hogy 
/^tagadod). Thuk. VI. 50, 1. áTuexpívavio TTÓXSI JXSV fiv oö 8é£aa-
•ő-at (aor.: hogy nem fogadják be), áyopáv §' S£OJ ;rapé£stv (ez már 
futur., mert az ige igekötős). Platón, Crit. 52, B. ói^okó^si^ %a$' 
r^ác, noXizsúsod-ai ( = belenyugodtál, hogy mindig szerintünk 
(a törvények szerint) fogsz viselkedni. — Nem használja a görög 
fut. infinitivusát jrpív (és izápoc.) határozóval kapcsolatban sem, 
egyrészt, mert a rákövetkezés viszonyát maga a határozó is je
löli, másrészt, mert így az actióárnyalat pontosabban jelölhető. 
L. pl. I. 96. oö§' ő'jfs . . . XOÍYÖV áftwasi, rcplv ówrö rcarpl . . . §ó-
{jLSvat (aor: még vissza nem adják) . . . xoópyjv, á ^ s t v Se (impft.: 
még nem viszszük elfelé) ísprjv éxaTÓjj.p7jv is XpóaYjv. — Viszont 
néha olyan igék mellett is találjuk a futurum infinitivusát, 
melyek mellett (a szándékosság vagy általában a jövőre vonat
kozó értelem miatt) az actiók infinitivusa sem volna félreérthető. 
Jellemző a praktikus görög lélekre nézve különösen az igérést, 
esküt, halasztást jelentő igék mellett a melléktörténésnek néha 
található futurumos alakja: ha áldozattal jár a nyilatkozat meg
valósulása, jól esik neki az áldozatot erősen jövendőnek jelezni. 
Pl. Plató, Phsedr. 235, D. xai aol sytb u îo^voöjAai p̂oaTjv etxóva 
áva^Yjae tv . Xen. Hell. II. 4, 30. é^óaavts? . . . p) {AVYjotxa-
x'íjasiv. Herodot. VI. 86, 2. taöta ójxtv ava(3áXXo[i,at. x o p w a s i v 
SÍ tétapiov fizuvá. (Tudjuk, hogy ilyenkor még maga a verbum 
régens is jövőbe kerül néha, 1. az 56. jegyzetet.) Találunk azon
ban néha futuri infiinitivust, várakozást, reményt, törekvést, 
szándékot jelölő főtörténések mellett, sőt egyenesen futurum 
alakú főtörténés mellett is, ha a beszélő személy erősen ki akarja 
emelni a fŐtörténéstől számított jövő vonatkozást. Efféle példák: 
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9, 513. s ő é Y ^ v eXsúasa#at.; 2, 275. eoXrca TsXsDTYjastv ide pl. 
2, 280: sXTrwpT] tsXsox^oat); XII. 198. {ié[Jiaaav . . . zelyÓQ TS 
py]£stv xai svwrpYjasiv vfjac; Thuk. VI. 6. l<pié{tsvot áp£eiv (de 
Boehme itt ap£ai aoristost í r ) : IV. 115. sv/jaeiv SISVOOÖVTO. 
Futarumos fötorténéssel: Soph. Phil. 1393. ú aé ?s . . . jcsíaeiv 
§DVY]aófj.sí>a. Thuk. II, 29, 5. TTSÍCJSIV Y«P SITÓXXYJV jréfwjietv otpactáv. 
Kendesen azonban megelégszik ilyenkor a görög az actiók nyo
matékos kifejezésével. Például: 1, 39. rcpó ot surojjiev . . . {ITJT' 
aoröv xteívstv [tYjTs páaairai áxotxív (== hogy ne kívánja megölni, 
és ne kéregesse . . .); 1, 59. fravéeiv í^sípetat ( = meghalni) és 
így tovább. Annál feltűnőbb, hogy azt az igét, a melyben leg
inkább megvan a jövőre való vonatkozás t. i. [XSXXOJ igét, jobban 
szereti némely görög író futuri infinitivusszal kapcsolni össze, 
mint az actiókéval. így kivált p]. Lysias szónok, de már Home-
ros is, 1. pl. 9, 230. SJJLSXXS latodat; 9, 447. IJÍSXXS xt^ssafrai; 
9, 369. ptéXXsv % a $ a t , 2, 156. teXéea&ai s>sXXov.60) 

A mi a futurum inflnitivusának eredeti értelmét illeti, az 
kétségkívül, épp úgy mint a participiumé, (álláspontcserés) jövő,61) 
úgy, hogy az alak mellékmondatos futuri indicativusszal egyér
telmű, pl. Horn. 2, 173. cpfjv eXsóasatrai == icpYjv cki IXsóoetat, 
9, 511. s©7] TeXeür/jasafrai OTÍÍOOUÍ = scpirj őri TsXsor/jaeTai foríaaa). 
A latin -turus végű desiderativ igemelléknév copulás alakjai 
(az ú. n. conjugatio periphrastica alakjai) tehát, mint nem időt
jelölők, éppen olyan kevéssé felelnek meg neki, mint a görög 
fut. participiumnak a latin -turus végű igemelléknév. A későbbi 
nyelvfejlődésben ez az eredeti külömbség némileg elmosódott, 
de elég sok esetben mindvégig érezhető. 

44. A futurum optativusa kétségkívül legkésőbb fejlődött 
ki valamennyi futurum alak közt, mert van jelentésében egy 
olyan elem, melyet a többi futurum alakok nem fejeznek ki, s 
a mely elem a gondolkodás nagy fejlettségét feltételezi. Már az 
indicativus tárgyalásában (1. a 40. pontot) láttuk, hogy oratio 
obliquában a melléktörténés kifejezésére az indicativus miképpen 
használható: a szereplő személy szempontjából biztosan bekö
vetkezendő ténynek jelzi a melléktörténést. Az optativus meg
születésére az vezetett, hogy a görög szükségesnek érezte az 
elbeszélő felfogásának (a modalitásnak) kifejezését is, azaz azt: 

(i0) Kivált EUEAAQV prasteritum mellett (tehát elbeszélésben) és IJLÉAAOJV 
participium mellett találtam futuri infmitivusokat. Mennyire használják 
az írók UÍAAW imperfectum achronistikus formái mellett is a futurumot, 
arra nézve pedig nincs elég tapasztalatom. 

61) Az időbeli álláspontcsere csak akkor érezhető, ha a verbum 
régens múlt idejű, tehát elbeszélésben fordul elő. H a a verbum régens is 
jövő vonatkozású, akkor persze a beszélés időpontjából is jövőnek érez
zük a melléktörténést. 

285 
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hogy a szereplő személy közlött gondolatát problematikusnak 
tekinti. Az indicativusos kitétel kezdetlegesebb, objectivebb, az 
optativusos subjectivebb. Közös ellenben mind a kettőben az, 
hogy a melléktörténés idejét a főtörténés (vagy a múltban szereplő 
személy) szempontjából jövőnek jelzi. 

A futurum optativusa e szerint csupán csak oratio obliquá-
ban fordulhat elő. (Ezt a tényt eddig nem emelték ki eléggé a 
nyelvtanok.) Ilyenkor, mint fennebb (1. a 36. pontot és a 46. 
jegyzetet) láttuk, az aoristos és az imperfectum optativusa bizo
nyos esetekben sehogyan sem volt alkalmas arra, hogy a proble
matikus melléktört énéat rákövetkezőnek (utóidejünek) jelezze. Nem 
volt alkalmas nevezetesen akkor, mikor semmiféle a fötörténés
ből következő modalis vonatkozás (szándék, akarat, kérés, stb.) 
nem teszi a melléktörténés jövendő vonatkozását Önként ért
hetővé, azaz: mikor a főtörténésben egyszerű kijelentésről van 
szó. Sőt, az aoristos, mint láttuk, ilyenkor az előzményes tör
ténést szokta jelenteni. Pl. Thuk. VI. 28, 2. l^efáXuvov xaí s(3ówv 
w? STCI Ŝ [xoo xataXóaei . . . YJ TWV cEp[xwv Jreptxoinr) yévotto ( = lár
máztak, . . . hogy . . . történt). Igaz. még ilyenkor sem jelenti az 
aor. az előzmenyességet, csak beleérthető. De annyi bizonyos, 
hogy mint rákövetkezőt ilyen esetben a görög nyelv még kevésbbé 
határozottan tudta kifejezni aoristosszal a problematikusnak jel-
zendő melléktörténóst. A ki pl. Thukydidesnek ezt a mondatát 
(VI. 35; 1.) az összefüggésből kiragadva olvassa: TWV Sopaxo-
octov 6 §7/£U>? sv TcoXX'fl irpö? akk'qkooQ sptSc yjaocv, ot [xsv (értsd: 
XéiovtsQ v. daayppiC,ó\Levoi) <Ö? oöSsví av xpóittp eX-ő'O'.sv ol A-íb]-
vatoL, nem tudhatja, az aoristost előzményesnek («hogy nem 
jöttek meg») vagy rákövetkezőnek («hogy nem fognak megjönni))) 
értse-é'? Csak az összefüggés mutatja meg, hogy ez esetben rá-
következés értendő. Ezen a bizonytalanságon segített a futuri 
optativus alak, mely aztán nem a rákövetkezési, hanem a 
szereplő személy (vagy a főtörténés) szempontjából való jövő 
melléktörténést jelzi, a mi — természetesen —- csak oratio obli-
quában történhetik. Homerosban persze Inában keresünk példát 
erre a nagy gondolkodásbeli fejlettséget feltételező használatra. 
Példák más auctorokból: Thukyd. VI. 74, I. 'AXxtpiáSyjs -j-áp, 
ŐTS ajr^ei (múlt! elbeszélés!) ix vr\c, a.pyffi, £7üiaTá|j.evo<; ott cp s ó-
£ o 11 o (átképzelés idő tekintetében : futurum), u TJ V Ó S I (!!) xoic, 
wíkoiq vb JJ.SXXOV. A {JLYJVÓSI alak folytatja a cpsóloito-val kezdődő 
álláspontcserés előadást. Magyarul: «Alkibiades mikor elhagyta 
fővezéri helyét, tudván, hogy számkivetésbe fog kerülni, értesíti 
barátait a jövendőről)). (A magyar fordítás teljesen megfelel a 
görögnek, csak a számkivetésbe kerülés problematikusságát nem 
jelzi Thukydides szempontjából. De a jövőt sem szükséges je
lölnie, elég a hangsúlyos határozó és a punctualis imperfectum: 
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«tudván, hogy számkivetésbe kerül», s ennyiben még egyszerűbb 
a görögnél.) Xen. Cyr. VIII. 1, 48. r 0 8' aö svófv.Cs [xaxaptcó-
xaLtoc, slvat, őrt sTÚipoítov l$oi (== hogy gyámja Zm, or. r e c t a : 
liaxapKüTaTÓ? elju őrt I£a»), Cyr. I I I . 1, 3. si 8s tiva cpsÓTovta 
XY]cJ;on:o, TupoYjYÓpsosv ozi One, TtoXsjjiop y_prpoizo = kijelentette, bogy 
ha valakit menekülés közben rajta (fog) kap(ni), min t ellenséggel 
bánik el (fog elbánni) vele. (Or. r ec t a : el . . . "kiröpít, ipr^ao^ai.) 
Piaton. Laches, 188. B) Yj7ti<rcá|i/ir]v, ŐTI oó Tcspi TWV fisipaxíoov 
Yjjuv ó \Ó'(QQ lootto, áXXá írspi TJJJLWV auraiv. Xen. Hell . II . 3, 17. 
IXsfSV 6 ©Y]pa[xév7jc őrt, se JJLT] TIQ XOIVCOVOO? íxavoo? Xrjtjjoiro, aSó
vatov Saowo r/]v oXtyap^íav Sta^évstv. (Or. r e c t a : ei [J.TJ XY^sxai, 
aSóvatov lá ta t ) . így av part iculával i s : Lys. I, 22. eíőw?, ozi 
ooSsv av %aTaXf|(|joiTo. sxsXeoov aovSewcvElv (or. r e c t a : oöSév xara-
Xfj^stat av). Isseus I, 32. jcpoaYjTrsíX'rjasv, őzt SYJXCÜOOI ÍCOT' av TOÓTCJ), ' 
ax; Stáxsitat Ttpöc aótóv = fenyegetőleg hozzátette, hogy alkal
milag meg fogja — úgymond — ennek magyarázni , milyen 
indulat ta l van iránta . Alláspontcsere és oratio obliqua van olyan
kor is, ha lappang a verbum sentiendi v. dicendi. Pl. Thuk. 
VI. 30, 2. in^xaxé^i] %al ó aXXo<; OJJUXO? . . . . xpo7rs{iJuovTs<; . . . 
oíéa<;, xai JÍST' sXiríSos TE a»ia lóvrs<; xai öXocpopfJUov, t á (isv w? 
XTYjao iv to , TOÓ? 8' e% írots o $ o i v T O. (Ilyenkor nem szabad a 
OTTÓD? relativ part iculával kezdődő oratio obliqnát idegenszerűleg 
czélhatározónak felfogni, v. ö. a 40. pont végét.) Xen. Hell . 
VII. 5, 3. 7cspL Y]YS|AOVÍ7]<; Sisirpárcovco, OTZOIQ ÉV T^ saütwv sxaatot 
YjYYjaoivco = a fővezérségről tárgyaltak (azt a módot vitatva) a 
min t kiki a maga területén vezérkedhetni fog. fOxceí part icula 
igazi verbum sentiendi és dicendi mellett is gyakori, pl. Cyr. 
VIII . 1, 10. OKttíQ ÓÍQ piXttotot saoivto, abzbc, SOKÓTCSI. Az lootvco 
optativus és az loovxai indicativus közt, a mi tudvalevőleg szin
tén lehetséges ilyenkor, ugyanaz a külömbség van ilyenkor is, 
min t a őu-val kezdődő mondatoknál .) 

Mint a fut. indicativi oratio obliquás használatánál is, 
akkor, mikor a görög a rákövetkezésnek actiókkal való jelzése 
helyett az álláspontcserós jövő időt fejezte ki, egyúttal lemondott 
arról, hogy az illető melléktörténés actióbeli árnyalatát is érez
tesse. Egy alakheti jel kétfélét egyszerre nem jelölhet, s ezért a 
futurum összes alakjai, a mennyiben nem perfectumok, nem 
tesznek külömbséget actióárnyalatok közt (v. ö. a 40. pontot és 
a 54. jegyzetet). H a tehát az igető cursiv-durativ értelmű, a futu
r u m alakból nem derül ki, cursiv-durativ. vagy punctualis jövő 
melléktörténés értendő-é. Ezért még a futurum melléktörténéses 
használatának kifejlődése u tán is használatban maradtak az actiók 
optativusai is a rá következés (utóidejűség) kifejezésére ott , a hol 
a szereplő személy szempontjából való jövendőség az egész kör
nyezetből külömben is nyilvánvaló, s főképpen ott, a hol a 
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görög fontosabbnak tartotta az actióbeli árnyalat kiemelését a 
jövő vonatkozás kiemelésénél. Pl. Thukydidesnek ez a már idé
zett szerkezete: (VI. 6, 2.) sSáovto XéyovTe<;, sí . . . ánjjuopTjToi 
•jev^oovtai, XÍVSÜVOV sívat ha problematikusnak akarnók jelezni a 
megbüntetést, nemcsak így volna mondható: sí ar.ixwpTjro! ysvir]-
aoivvo, hanem így is: ysvo'.vto, mert előzményesnek ez az aoris-
tos semmiképpen sem volna érthető. «Éppen ilyen Xenophon 
következő szerkezete (Cyr. I. 4. 18.) IXsyov oxi oí)•^:á>•zQ^•, ouzoc, 
ő iíoza\ibc, (ez a folyó!) diafazbc yévoizo ffiáCiQ, sí p.̂  tóts, aXXá 
jrXotou;. Xenophon következő mondatában sem találunk futuri 
optativusokat, hanem aoristosokat, éppen azért, mert az actió
beli árnyalat jelzését fontosnak, az időbeli vonatkozást pedig 
nyilvánvalónak érezte. (Ag. I. 10.) Ttooestoépvq? wfxoasv 'A^aikái^, 
sí arcsíaaiTo (nem: aTtsíaoíto), sooc IXftoisv (nem: eXs'jaoivro), 08? 
7cé{i(jjsis (nem: jcéjiéot) rcpös paatXéa áffÉ^00^ Siairpá^satJai afkíp 
stb. = T. megesküdött A.-nak, hogy ha fegyverszünetre lép (ad
dig), míg w?£í/érkeznek azok a követek, kiket a királyhoz e/küld, 
kieszközli neki, hogy A görög igehaszoálat itt éppen úgy, 
mint a latin és magyar, az (átképzeléses) időviszony elhanya
golásával a melléktörténések punctualis voltát emeli ki, s ezzel 
sí aTrsíoatTO igében a feltételes kötőszó miatt, £CÖ<; eX&oisv igében 
a SÍO? relatív igehatározó nyilvánvaló jövőre vonatkozása miatt 
nem is ád okot félreértésre. De már a oö? TC S \L ty s t s áyysXooc: 
kitétel achronistikus optativusából nem világos, vájjon máris el-
küldte-é a követeket, mikor esküszik, vagy csak azután szándé
kozik küldeni ? Itt bizony nem ártott volna, ha futuri optativust 
(OOQ JcéjwJKH) használ vala az író, vagy legalább imperfectumot, oös 
fté(ixot, (ámbár ez meg ezt is jelenthetné : a kiket szokott küldeni), 
mert külömben a követküldés ideje csak az egész hely előzmé
nyeinek ismeretével érthető meg (or. recta: oöc Jté[i<JKo áyysXoos, 
nem pedig: o§í sTrsp^a). Ez a példa legalkalmasabb arra, hogy 
megértesse a futurumhoz való optativus megalakulásának és 
használatának a gondolkodás fokozódó pontosságával lépést tartó 
szükségességét. 

A magyar oratio obliqua szintén álláspontcserós lévén, a 
futuri optativusoknak fordítása az időviszony tekintetében nem 
okoz semmi nehézséget, csak azt kell tekintetbe venni, hogy a 
«fog)>-os futurumot a magyar nyelv kivált a punctualis értelmű 
igetövekhez (melyeket külömben is jövendő vonatkozásúaknak 
érez) nem szívesen használja. A mód azonban a magyar nyelv
ben nem adható másképpen vissza, mint az idegen gondolat 
problematikusságát kifejező körülírásokkal («állítólag*) — «sze
rinte*) —, vagy közbeszúrt «úgymond» kitételekkel). A magyar 
föltételes mód nem alkalmazható e fordításban, mert erről tudni 
való, hogy oratio obliquában sohasem az elbeszélő felfogását fe-
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jezi ki, hanem a szereplő személyét. Ha pl. a fennebbi példában 
ouc, jcéji/poi fut. optativust így akarnám magyarra fordítani: «a 
kiket elfogna küldeni», vagy legelső példánkban ezt: sXsfs ott 
XT^OIVTO így: «azt mondta, hogy fognának kapni» •— a fogna 
és fognának feltételes alakok a szereplő személyek felfogását 
fejeznek ki, nem a történetíróét, azaz : oratio rectában is szük
séges volna a feltételes alak.6-) 

A latin nyelv hasonló esetekben tudvalévőleg mindig ügyel 
arra, hogy az idegen gondolatot a modus obliquus útján idegen
nek, problematikusnak tüntesse fel. Nem válogathat annyiféle 
(objectivebb, meg subjectivebb) kifejezés közt, mint a görög. De 
viszont nem érezte szükségét annak, hogy jövő idejű subiunc-
tivusokat (obliquus modusalakokat) fejleszszen. Vagy beérte az 
imperfectummal a rákövetkezós jelzésére, vagy a desiderativ 
actióárnyalatú (-turus végű) igenév copulás alakjaival s általában 
az ú. n. conjugatio periphrastica alakjaival fejezte ki — idő
beli állásponteltolódás nélkül — a rákövetkező történést. De 
mivel az infinitivusos szerkezeteket sokkal következetesebben 
használta, mint a görög: a rákövetkező történésnek modus obli-
quus-os kifejezésére sokkal ritkábban, — csak az oratio obliqua 
mellékmondataiban — volt szüksége. Pl. Xen. Hell. II. 3, 17. 
I'XSYSV ó @Y]pa|isnr]<; ott, se JJLTJ TI? xotvtóvoó? ixavoíx; A-qtyoizo (nisi 
adsnmeret, elég az-impft.), áSóvatov Sootto UJV óXí^ap^íav Stajxévstv 
(főre ut oligarchia non maneret . . . vagy: oligarchiám nequiqiwm 
esse mansuram v. duraturam). Érdekes ilyenkor a perfectum 
subjunctivusának ilyetén használata: dixit, nisi quis adiutores 
sibi assampsisset, oligarchiám non esse duraturam. Itt a latin 
viszonyítás teljességgel elhanyagolja a szereplő személy szem
pontjából való jövő időt, úgy mint a fennebb közölt feltételes 

62) így használják igazán magyaros classikusaink a feltételes módot 
2. és 3. szernélyű verbum-regensekhez tartozó oratio obliquás mellék
mondatokban. Aranynál pl . ebben: «Mondhatná is . . . hogy nem a vén 
Lencze, hanem ez s ez volna* nem obliquus a modus, hanem önálló hasz
nálatú, mely oratio rectában, léhát első személyben is épen úgy volna. 
(«Ez meg ez volnék» t. i. h a megengedi az úr!) V. ö. Toldi, XII . 6. 
«Nemdenem a Toldi Lőrincz fia volnál ?» Az oblique használt feltételes ós 
felszólító (!) módok a magyarban förtelmes idegenszerűségek: régi ma
gyarságunkban latinosságok, új «magyarságunkban* germanismusok. (Bor
zalommal gondolok itt pl. egy pesti hölgynek a minap hallott következő 
kérdésére : «Mennek önök is ma Mátyás királyfion f (!); hogy az igen jó 
darab legyen (!!)».) H a azonban a verbum régens első személyű, akkor 
persze a feltételes mód csakugyan a beszélő felfogását fejezi ki, mer t 
ilyenkor a szereplő személy = a beszélő személy. Pl. 1. Aranynál : «Nem 
is hallottam még, hogy testvéred volna.* (VIII. 3. Or. r ec t a : ((Testvéred 
is volna ?») Tudnivaló továbbá, hogy színezés czéljából (mint régieskedés, 
pedánskodás) jó stilisztáknál is előfordulhat a föltételes alak, sőt a fel
szólító is. 
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mondatszerkezetben (Ag. I. 10.) Xenophon; de míg az előbb-
történés a görögben nincs az aoristosszal határozottan kifejezve, 
addig a latint éppen az előzmónyességnek a maga perfectumá-
val való nyomatékos megjelölése jellemzi. Efféle latin szerke
zetekről külömben később tüzetesebben szólok. 

Az imperfectum indicativusáiiak használatához. 

45. Alig van a görög igetanban jellemzőbb, határozottabb, 
s a nyelv összes korszakaiban (mai napig is) állandóbban érzett 
külömbség, mint a mely az aoristostő értelmét az imperfectum-
tőétől elválasztja. Értekezésemnek legnagyobb részében azon 
fáradoztam eddig is, hogy ennek a külömbségnek mibenlétét 
megértessem, mind az önálló actióhasználatban, mind a viszo
nyított használatnak a görögben is mutatkozó kezdeteiben. Hogy 
azonban a kezdő ezt a külömbséget minden egyes esetben meg
értse és megérezze, szükségesnek tartok a görög imperfectum 
indicativusainak használatára vonatkozólag még néhány felvilá
gosító megjegyzést. 

Ha az imperfecta actiót az aoristosszal állítjuk szembe, az 
indicativus szempontjából természetesen csak a két múlt alak, 
az imperfecti praíteritum (sYpacpov) és az aoristos múltja (s^pa^a) 
kerülhet szóba, mert az aoristosban tudvalévőleg nincs achro-
nisticus indicativus. Azért először e ket praiteritum alakról szólok. 

Az aoristos múltjának használatára nézve nincs már semmi 
megjegyezni valóm. Erre nézve a mondottak után alig lehet 
kétség. 

Az imperfectum prasteritumára nézve azonban el kell is
merni, hogy a görög irodalmi nyelv — a prózai is, de kivált 
a költői — sokkal gyakrabban használja az alakot, mintsem a 
dogmákhoz ragaszkodó ósdi grammatikus várná, s nevezetesen, 
hogy használja olyankor is, mikor az olvasó talán a két másik 
actiónak, de kivált az aoristosnak prseteritumát tartaná helyén
valónak. 

Ennek a jelenségnek magyarázatára nem elégséges egy 
csomó imperfectumtő functiójának olyatén magyarázata, hogy 
eredetileg punctualis értelműek, s azért lehet nemcsak imper
fectum-, hanem aoristos-functiójuk is. így magyarázzák tudva
lévőleg már BUTTMANN óta (1830., de most már BEÜGMANN, DEL-
BRÜCK és mások összehasonlító nyelvészeti kutatásai alapján is) 
pl. az scpTj, xaö-éCsto, fys és más efféle csak imperfectumban 
előforduló homerosi multak aoristos-szerü használatát. Az alakok 
nagy többségére nézve az a tétel adja meg a helyes magyará
zatot (1. 24. pont III.), hogy az actióhasználat a beszélő epyén 
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pillanatnyi felfogásától, fantáziájának izgékony, a viszonyoknak 
megfelelő működésétől függ. Mikor mi, idegen olvasók, imperfec-
tumot találunk ott, a hol a magunk felfogása szerint aoristost 
várnánk: lássuk ebben a görög szellemnek máskülömben is nyil
vánvaló törekvését az események mentül konkrétebb apperci-
piálására és annak megfelelő mentül szemléltetőbb kifejezésére, 
még olyankor is, mikor más nyelvekben bajos, vagy lehetetlen 
a megfelelő kifejezés. A magyar nyelv szabad képzői legtöbbször 
lehetségessé teszik ez alakok elég pontos fordítását; hathatós 
módja a fordításnak az igekötő inversiója is. De azért a magyar 
fordító (kivált a műfordító) sem mehet" túlságoskodás nélkül 
odáig, hogy minden görög imperfectumot okvetetlenül megkü-
lömböztessen az aoristosoktól. Végtére is ki kell békülni azzal, 
hogy minden nyelvnek többé-kevesbbé más a természete. De 
viszont tagadni a görög imperfectumok és aoristosok közt való 
külömbséget: ez a másik túlság. Lehet, hogy költőknél a vers-
mértékkel együtt termett és vele fejlődő hagyomány itt-ott be
folyással volt az alakok megválasztására. De másrészt bizonyos, 
hogy arra nézve, a ki a görög imperfectumok szemléltető értel
mét hosszas megfigyelés alapján ki nem érzi a szövegekből: hogy 
arra nézve a görög stílus egyik legjellemzőbb sajátsága megy 
veszendőbe. 

Én magam már mintegy harmincz esztendeje foglalkozom 
az alakhasználat megfigyelésével, s elmondhatom, hogy komoly 
bökkenőre sohasem akadtam. Áttekintettem most is Homeros 
Iliasának I. énekét az imperfectum használatának szempontjából, 
s egyetlen egy alakot sem találtam, melynek motiválására a 
versmérték okozta kényszerűséghez kellett volna fordulnom. Az 
összes alakok a következő kategóriákba foglathatók : 1. Csopor
tosan fordulnak elő. Ezekre nézve nincs nehézség; hisz már 
Ameis megjegyezte (a 25. vershez), hogy «Homer liebt es den 
Hergang einer Sache (oder eine vorbereitende Handlung) durch 
Imperfecta zu schiedern». Ilyenek pl. 25. TjvSavs . . . acptet... STSXXSV. 
«Vorbereitende Handlung »-ról lehet szó ebben a stereotyp (441, 
446, 585) sorban: w; eíjrcov sv x£Pa i t í $• s i 6 o' s§éS«to yalpmy 
(v. xaí [Aiv rcpoossorev). 2. Igekötő punctualizálja bennük a tör
ténést, mint a magyarban. Ilyenek a most említett ácpísi, továbbá 
312. ITCSJIXSOV, 430. óunfj-ópwv 478. aváfovio. Az igekötő ú. n. 
tmesisben is lehet, vagy inversióban, vagy a magyar hangsúlyos 
határozónak felelhet meg, pl. 361. ex, t' övó^aCsv, és egy fen-
nebbi példánkban (441.) sv '/spol *&**; v. ebben (487.) ioxí-
ovavto xatá y^a?. Már az eddigi példákban is többnyire olyan 
cselekvésekről van szó, melyeket a költő külömben is szeretett 
szemléltetően jelölni. 3. De vannak olyan imperfectum alakok 
is, a melyekhez egyáltalában nincs is aoristostő. Ilyenek 92: 
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TjoSa, továbbá a gyakran előforduló s<f7], xattéCexo, xís stb. Ezek
nél vagy szintén a szemléltetés, vagy a tövek eredeti punctualis 
értelme magyarázza a használatot. Ilyen 437. is 1% 5s %al odWt 
(iatvov, csupa aoristos közt egy imperfectum. De ez először is 
szintén igekötős, másodszor szintén szemléltető, mert a hajós
legénység kiszállását festi. A 5. sor SISXSÍSTO alakja is bátran 
így érthető: «teljesedőben volt, teljesedett)), ha ezt az igét nem 
az előtte lévő, hanem az utána következő (i£ o5) elemekhez von
juk. Marad tehát egyetlen egy alak, I. 33 : sTreíö'exo jxóvhj), melyet 
talán a versmérték kényszerűségével kellene magyarázni, mert 
az aoristos : ésídsto csupa rövid szótag. De még erre nézve sem 
nyugszom bele ebbe a magyarázatba, inert ejrstfts imperfectumot 
a prózaírók is szeretik így használni, s Homeros is imperfectum-
ban használja az activum genusban is. (L. pl. Od. 9, 33. 
áXX' S[JLÖV OU7CGTS •íh){JlÖV SVí OTTj^SOOtV S 7T S l $ 0 V, V. Ö. p l . EÍEEOD. 
I. 91. Totóra AS700V oox erce ibe röv Kpotaov.) Miért fordul elő 
efféle alak, s kivált bizonyos igék imperfectum alakja elég sűrűn 
a görög prózában is (kül. pl. srtsjxjts, 1. Herod. I. 46.), még pedig 
aoristosszal felváltva: erre bajos más választ adni, mint hogy 
az illető író az illető pillanatban egyszer élénkebben, egyszer 
kevésbbé élénken képzelte el az illető történést. Az értelemre 
nézve teljesen közömbös a választás: a külömbség csak az illető 
történések érzékelhetőségére vonatkozik. Végleges választ külöm-
ben még most egyáltalában nem is lehet adni ezekre a kérdé
sekre : előbb auctoronként gyűjteni kell és statisztikába foglalni 
az illető alakokat, úgy, mint pl. Xenophonra nézve E. KOCH 
megtette (Neue Jahrb. 1892. évf.). A mennyiben hosszas meg
figyelés alapján hozzávetést koczkáztathatok: úgy gondolom, 
többnyire olyan, konkrét ténykedést jelentő igét fog feltüntetni 
a statisztika, melynél a képzelet élénkebb működése már az 
igék értelméből is magyarázható. Valószínű, hogy teljes követ
kezetességet még egy írón belül sem konstatálhatunk az alak
használatban: de ezen ne csodálkozzunk, hanem vegyük ter
mészetesnek a jelenséget, nem feledve soha, hogy a görög actió-
használat első sorban nem az értelemnek, hanem a képzeletnek 
működését tükrözteti vissza. Ha pedig megesnék rajtunk, hogy 
görögül kellene fogalmaznunk, legyünk lehetőleg szigorúak az 
actióhasználatban, de a mellett vigasztaljon bennünket az a 
tudat, hogy az actióhasználat szabadságának jogát az író fan
táziájától senki el nem vitathatja, s hogy mindenki jogosítva 
van a képzeletének megfelelő alak használatára. Csak annyira 
nem szabad a szabadságnak menni, hogy hibás megfigyelések 
alapján, vagy éppenséggel tájékozatlanul alkossunk magunknak 
szabályokat, s az alakokat ne képzeletünknek megfelelőleg, ha
nem akárhogyan, találomra magyarázzuk vagy használjuk. Con-
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<iitio sine qua non tehát: az alakok functióit ismerni kell, s 
használatukban azt kell választani, a melyik a bennünk meg
lévő képzeletnek valóban megfelel.63) 

46. Az imperfectum másik, achronistikus indicativusanak 
használatáról külön még a következőket látom szükségesnek meg
jegyezni: 

Ez az alak, mint tudjuk, nem jelöl időt, hanem meglévő
nek képzelt cursiv-durativ történést, melybe, már csak a múlt 
alakkal való ellentétnél fogva is, a beszélőre nézve «jelen» idő
pontot is beleértjük. Eendes használatában tehát — ha idői 
értelmét is kutatjuk, a mi tulajdonképpen közömbös és felesleges 
dolog — értjük rajta 1. a multat a «jelenen» át a jövővel 
együtt, pl. 'ApoöXCcf 7roXXác pXcbtxovtat (3poToí (Menander) — cEat>-
vob zoi y.fjSsrai ó Jtpövowv adsk'vob (Xen. Cyr. VIII. 7, 15.) ; 
2. ugyanazt a múlt kiemelésével vagy elhatárolásával, pl. Soph. 
Oed. Rex. 449: töv ávSpa TOÖTOV OV TráXat CljtsTc . . . autó? 
EOTIV svt>áSs (v. ö. Annum. iam audis Cratippum, Cicero) a hol 
azonban a multat a határozó emeli ki és határolja, az igealak 
voltaképpen ugyanazt jelenti, a mit az első esetben. 

A további functiók megértéséhez már külömbséget kell 
tennünk az igekötőtlen és igekötős alakok közt. Az igekötők 
ugyanis, mint fennebb már rámutattunk, ha nem punctualizálják 
is teljesen a cursiv-durativ történést, mindenesetre terminativ-

63) Épen legkiválóbb magyar szakértőnk, módszeres kételkedései 
közepett végképpen kedvét veszítve, olyasmit talált nem régen (1900. évi 
Tanáregyes. Közlöny 57. 1.) mondani, hogy imperfectum vagy aoristos 
mindegy Homerosnak, s tétele bizonyítása végett egy egész csomó hibás 
megfigyelésre támaszkodott, melyek ugyan nem az ő megfigyelései, de a 
melyeket helyeslőleg idéz. Szerinte pl. «Zeust imperfectumban nem «szállja 
meg» az álom (az Ilias I I . énekének elején), a többi emberek és istenek 
pedig egész éjjel aoristosban alusznak.» Kérdi, hogyan lehetséges ez? Fe
lelet : Sehogyan. Hibás a megfigyelés. A hely így hangzik : 

vAXXot JJ.ÉV pa 3EOÍ TE xat ávípe? imzoy.ooua'idi 
EŐOOv r:avvJ^to[, Aía 8' oux £)(_£ VTJBUJJLO; IJTIVOS. 

Először is EÚOOV nem aoristos, hanem imperfectum, tehát a többi emberek 
ós az istenek, igenis, «imperfectumban» alusznak ; azután meg ezek egész 
éjjel alusznak, ellenben Zeust nem tar to t ta (fogva) sokáig (oux E^E EJ.IV) 
az álom, mely az I. ének végén elfogta. Ergo oux E/E, a minthogy imper
fectum alak, imperfectum értelmű, és nem szabad igekötős alakkal (aoris
tos m ó d r a : «nem szállja meg») magyar ra fordítani. Azért irom fenn, 
hogy conditio sine qua n o n : a helyes megfigyelés, a tények helyes 
konstatálása. Ilyen hibás megfigyelés alapján mond véleményt ugyanaz 
a szakértő a görög igetan egyik kardinális fontosságú kérdésében, az 
achronistikus perfectum használatában is Xenophonnak egy hiányosan 
idézett és egészen félreértett helye (Anb. I I I . 1, 35) alapján. De erről 
később, a maga helyén szólok (1. a 71. jegyzetet). 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVII. 20 
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perfectiv actióárnyalatot adnak neki, úgy, hog}T a magyar nyelv
ben ezek az igekötős alakok egyenesen az aoristikus actio pót
lására szolgálnak. A magyarban olyan eleven ez a punctnalizáló 
hatás, hogy igekötős igéinket múlt jel nélkül jövő órtelműeknek 
erezzük, mint a görög a maga aoristosát (KÖVESDI egyenesen a 
«mepszeretem» alakot tette meg magyar futurumnak, a latin 
amabo megfelelőjének; hasonlóképpen BEREGSZÁSZI NAGY PÁL is, 
mint később látni fogjuk). A görög igekötős imperfectum func-
tiója nem mindenben egyezik meg a magyaréval, de abban igen, 
hogy a tényleges környezethez mórt beszédben jövő vonatkozá
súnak érezhető, ha feltételes mondattal vagy feltételes értelmű 
participiummal kapcsolatban fordul elő. Pl. SOPH. Oed. K. 1159. 
TTOXXÍJ) ye {iátXXóv, T)V ypáató, SióXXoficu EUR. Androm. 381. TJV 
d-dvqQ oí) TZOLÍQ 88' s % cp s ó 7 e i fxópov, ooö 8' oó •O-eXoóaYjs xarö-avelv 
xóvSs XTSVÓÚ (az egyszerű ige, mint Játjuk, már futurum alakú); 
Heléna 600. eX&oöaa (— T)V eX-íh]) [livtöi SrjXov ax; árcóXXüTai. 

Igekötőtlen alak is van egynéhány, melyet a görög iroda
lom futurum functióval használ, így különösen e![u, véojjiai, meg 
sSopLat. Ezek közül az első kettőnek használatát azzal magyarázza 
a modern nyelvtudomán}7, hogy eredetileg punctualis értelmű 
gyökereknek tartja őket, ISojiaL-t pedig eredeti coniunctivus alak
nak. A cursiv-durativ gyökerű igekötötlen imperfectumok csupán 
jövőre vonatkozó használása azonban már ugyanazon rovat alá 
tartozik, mint csupán múltra vonatkozó használása. E haszná
latok lélektani magyarázata: az öntudatlan átképzelés, vagy 
más szóval, az álláspont-eltolódás. 

Megtörténhetik ugyanis, hogy a beszélő annyira belekép
zeli magát még elmúlt vagy éppenséggel még el sem kezdődött, 
csak képzelt események közé, hogy ezekről az eseményekről mint 
szeme előtt fejlődőkről beszél, éppen úgy, mintha tényleges 
környezetéről szólana. Ilyenkor a múlt eseményeket nem el
beszéli, a jövőket nem jövendöli, kívánja, parancsolja vagy reméli, 
hanem mint fejlődésben lévőket konstatálja, jelzi. A jövő felé 
való átképzelést eddig észre sem vették a grammatikusok, s 
azért nevet sem teremtettek rá ; a múlt felé valót észrevették, — 
de ezt meg éppen csak az achronistikus imperfectumra vonatkozó
lag (holott pedig a magyarban minden indicativusra nézve lehet
séges) — s az ilyen elbeszélés-helyettesítő, konstatáló, átképze-
lóses achronisticus imperfectumot, a maguk hibás észjárása és 
hibás terminusai szerint praesens historicum-nsik nevezték. 

Lássuk ez átképzeléses alakhasználatokat egyenkint. 
A valóságos jövő felé való átképzelés igen élénken kiérez-

hető az imperfectum alakokból, mert rendesen nyilvánvalóvá 
teszi az egész helyzet (pl. ha jövendölésről van szó), vagy az 
alak syntaktikai környezete (jövőre vonatkozó feltételes mellék-
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mondat). Pl. jövendölésben: SOPH. Phil. 113. aípsl za xói<x 
zabra TTJV Tpoíav [lóvá. AESCH. Agam. 122. XP°V(P l^v i l f p s í 
Hptáfjioo TCÓXIV aős xéXsD^oc;; — feltételes mondattal EURIP. Iph. 
T. 999. &l JJLSV sv xi vabd-' Ő(AOÖ fsv^ostat . . . . %b xtvSóvsu^a f í-
p e r a t xaXóv. THUKVD. VI. 91. 3. st a8r/] ^ xóXic XffflfHfisxai, s / 8 " 
ta t . y.ai r\ Tráaa EtxeXta, stb. Valamint az aehronisticus perfec-
tum alakok hasonló használatában is (1. 20. pont B. II.), itt is 
azért érzünk ki időbeli állásponteltolódást is ez aehronisticus 
indicativus alakokból, mert meglévőnek jeleznek olyan történést, 
a mely csak a beszélés időpontját követő időben fog megtör
ténni. Fontos azonban tudnunk, — ezért nem győzöm eleget 
ismételni — hogy a beszélő nem grammatizál, vagyis, hogy az 
alak használatakor nincs tudatában az álláspontváltozásnak, 
hanem éppen az a jellemző az alakhasználatban, hogy úgy be
szél a beszélő, mintha valósággal a képzelt körülmények közt 
volna, melyeknek bekövetkeztét biztosnak tekinti. 

47. A múlt jelé való állásponteltolódás lélektana ugyanaz, 
csak az a külömbség, hogy az előadó tudatában van a múlt ese
mények valóságos, tényleges voltának, — ha ugyan szándékosan 
nem hazudik, a mi szintén megeshetik: de ez utóbbi esetben 
is legalább úgy adja elő az eseményeket, mint valósággal meg
történteket, csakhogy, mint mondtam, nem elbeszéli az illető 
situatiót, hanem keletkezéseben, fejlődésében jelzi. Innen van, hogy 
az igekötős alakokat éppen úgy használhatja, mint az igekötőt
leneket a fejlődő események jelzésére. Ha pl. azt mondom: 
«megérkezik, meghaló, — a tényleges környezetre vonatkozó be
szédben ezt a két alakot csak futurumnak érthetem, t. i. hogy 
«mindjárt megérkezik, vagy meghal» — mert külömben perfec-
tumot kell használnom; de mint ú. n. prsesens historicumot, a 
múltban fejlődőben képzelt eseménysor egyik tagjaként hasz
nálhatom a jövő értelemtől mentesen is. «Im' azonban, hirtelen, 
váratlan | a fiú betoppan . . . .» mondja Arany János.6<i) Az 
ilyen igekötős imperfectumokat a görögben is fordíthatjuk ige
kötős imperfectumokkal, — a külömbség csak az lesz, hogy a 
görög ige punctualitása nem lesz olyan nyomós, mint a magyaré. 

64) Viszont, h a állásponteltolódásos (átképzeléses) előadásban a 
jövőt elevenen éreztetni akarjuk, arra nem elég az igekötős alak. Pl. ('El
töltjük az estét* — ez jövő vonatkozású. De ez : (Arany, Toldi Sz. I I I . 
33, 4) «Baj nincs : de van ebből sok tréfa, nevetség) lesz mivel egymás 
közt eltöltni az estót» a lesz igével határozottan jelzi a költő a jövőt. V. ö. 
ezt is (U. o. IV. 91) : «Most jövevény utas szedi fel majd mindet | vissza 
reá Bencze hiába tekinget.» Vagy ezt (Jókai, Sárga rózsa, I ) : «Hajnali 
i tatáskor ott kellene neki lenni a zárni puszta karámjánál . Majd károm
kodik a számadó gazda !» (E. h. pl. nem mondhatom e z t : «Elkáromkodja 
magát» . . . A «majd» az igekötős alak mellé is szükséges volna.) 

20* 
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(Hasonló nyomaték kifejezése ezéljából aoristosszal kell az alakot 
fordítanunk, de akkor persze nem «prses. historicum»-ban, ha
nem prseteritumban, s többnyire nem átképzeléssel, hanem állás
pontunk megtartásával, azaz nem konstatáló, hanem elbeszélő 
értelemben.) 

Az ú. n. praesens historicumot tehát nem szabad úgy magya
rázni, mint mai napig még igen kiváló grammatikusok is teszik, 
hogy t. i. «élénken elbeszélő alakok» —melyekkel az «elbeszélő* 
a maga jelenébe idézi — «megjeleníti*) (reprsesentálja, vergegen-
wártigen) a múlt eseményeket. Ellenkezőleg: következetesebb 
használatának az a főfeltétele, hogy a múlt situatio olyan erősen 
megragadja az előadó képzeletét, hogy elfeledtesse vele tényleges 
környezetét. Eá nézve akkor az a képzelt környezet az igazi: 
annak fejlődésben lévő eseményeit konstatálja az ú. n. prsesens 
historicummal, de félreértés kikerülése végett tegyük mindjárt 
hozzá, a mit eddig tudtommal senki sem vett észre: annak 
előzményeit adja átképzeléses multakkal, az abban meglévő álla
potokat átképzeléses perfectummal, az arra nézve jövő — tény
leg már múlt — eseményeket átképzeléses jövő alakokkal. 

Hogy a múlt felé való átképzeléses előadást csak a «prae-
sens» historicumban konstatálták a nyelvészek, annak megvan 
a maga oka. Onnan van ez, hogy grammatikai tudományunkat 
jobbára az antik nyelvek, s kiváltképpen a görög irodalmi nyelv 
vizsgálatában szereztük : márpedig, — s ez nagyon fontos dolog —. 
a görög nyelv oratio obliquán kívül múlt felé való átképzeléssel 
csakugyan nem használ más indicativusi, csak az imperfectnm 
achronistikus indicativusát. Csodálatos, szinte megfoghatatlan 
dolog, hogy még a perfectum achronisticus alakja sem fordul 
elő átképzeléssel a múlt felé, holott pedig, mint a hasonlatokról 
és népszokások előadásáról szólva láttuk, ott, t. i. a hasonlatok 
és népszokások situatióiban gyakran előfordul az imperfectum 
mellett a cursiv-durativnak, meglévőnek képzelt állapot jelzésére, 
konstatálására. Hasonlatban, mint tapasztaltuk, le lehet fordítani 
görög achron. perfectummal a magyar achronist. perfectumot 
(v. ö. kiszáradt — i^pavract, viszont xéypvxai = le vannak te
rítve stb.); de a magyarban annyira jellemző más (oratio obliquán 
kívüli) átképzeléses perfectumok ógörögre le nem fordíthatók, — 
én legalább nem merném lefordítani, mert az egész ógörög iro
dalomban eddig egyetlen egy példát sem találtam rá.65) E sze-

65) Nem ilyen még a később említendő egyetlen példa sem, mely
ben (múlt eseményekről szólva) a perfectum achronistikus alakja az im-
perfectumé mellett fordul elő (Oed. Col. 374) : árcooTEpíoxei xa?cXrjXa-/.sv. 
Ugyanis mikor Ismene ezt az alakot használja, Polyneikos még akkor is 
számkivetésben van, a perf. alak tehát nem múlt, hanem tényleges álla-
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rint pl. Arany Toldijának I. énekében az ilyen átképzeléses (mert 
a pusztára kell magunkat képzelnünk!) konstatáló (nem elbeszélő!) 
perfectum alakok pl. 2, 7 : felült Lackó. . . . vagy 14. 1. El
vonult a tábor . . . . görögre csak aoristosokkal volnának fordít
hatók, s általában nem átképzeléssel, hanem a konstatáló elő
adásból kizökkenve: elbeszélőleg. 

A dolgot a görögre nézve azért mondtam csodálatosnak, 
mert hiszen a hasonlatokban való achron. imperfectumoknak 
meg az ú. n. praesens historicumnak lélektana voltaképpen tel
jesen azonos. Ott is, itt is az előadó mint szeme előtt fejlődőket 
jelez őt csak képzeletében környező situatiókat. A külömbség csak 
az, hogy amott a felvett elképzelt situatio minden időre érvé
nyesnek gondolható, a praesens historicummal jelzett események 
pedig valósággal csupán a múltba tartozhatnak. Akármint áll 
is a dolog, az ógörög nyelv a közvetetlen előadás legfontosabb 

pótot jelez. Nem tar tom ilyeneknek (azaz igazi «prsesens historicumok»-
nak) az irodalmi művek tartalomismereteiben lévő alakokat sem, melyek
ről mindjárt tüzetesebben szólok. Ellenben az újgörög elbeszélésben, kivált 
múlt állapotokat leiró részletekben, de múl t történések elbeszélése belyett 
is, állandóbban, következetesebben találjuk a prses. historicum alakokat, 
sőt álláspontcserés perfeetum alakok és időalakok is előfordulnak a «praes. 
historicumok)) között, jóllehet nem olyan sürün, mint a magyarban. 
A Sue-íéle de Juif E r ran t Andreadis f. fordításában, pl. a I I . kötet 2. fe
jezete (a vihar és a hajótörés leírása) így kezdődik: eH SáXaaaa l^ypiw-
Síiax í u v u E T Í p a x T a i (!) . . . Tftepávo) . . . . uuv iü íoOvTi t {tapsí? oyxoi 
vscpwv . . . ZWVT) ácapoü . . . x a x a x aXűjtTEi . . . T«, auf/.7:X&YfJ.axa TWV 6-íáXwv 
7:ET&<JJV, el; fí)v pp iSs t í) . . . ázTTJ. 'A-ioTspio . . . á v i ö p u x a t xo opouptov 
KapoojiíXXír,?. HéyBi ~t sXotov . . . I/.xpoŰEXat ~poi; XTJV áxxrjv . . . " H o T p a i t 
(a situatióban bennmaradó állásponteltolódásos múlt aoristos ! ) . . . . 
Tijv avoXa^fjV S t a S á ^ e x a t úrcóxwcpo? xpóxo?, stb. stb. Hogy ebben a rész
letben az összes igealakok (tehát a auvxExápaxxca perfectum és az rjaxpac í̂ 
aoristi prseteritum is) a viharnál magát jelenlévőnek képzelő író állás
pontjáról vannak használva, nem pedig az írót vagy az olvasót tény
leg környező valósághoz mérten magyarázandók, gondolom, nyilvánvaló. 
De még világosabb a dolog a következő példában, melyben a xpó [/.'xpoü 
adverbium nem a tényleges «jelen»-hez képest jelez «kevés időköztw, ha
nem a felvett situatióhoz képest. Ez a hely egy Skokos-íele dramatizált 
humoreszkből való (Sasáxou íjjj-epoXó-fiov 1891. 246. 1.) ; a második jelenetet 
megelőző helyzet itt így van -— nem elbeszélve, hanem jelezve az oda
képzelt publikum számára : llap7JX3sv '̂5rj xb (j.eaóvu*xiov. CH x. IlepőíxT]? 
á'y_£i (1) ájioaupSíj eís xbv xcuxwva XT]C. cO x. rispöíxr,: I^e 'axpE' ie TI pb [Aixpoü 
zlc, xb ou>p.áxió\/ xciu. Móv7] íj OoEXsca [iávei(!) aYpu^vo? s'; xbv E£Ú><JXÍ]V. Asv 
Ive't rjauyíav... /.óbíjxat, ^r^oivXíi, [j.ovoXoyE"i, oxsvá^Et stb. stb. I t t az tytt 
ároaupSrj achron. perf.-on kivül két múlt aoristos is van, mely mind a 
kettő a felvett situatióban marad, s mint annak előzménye múlt alakú. 
Látjuk egyúttal az utóbbi példából, milyen bajos sokszor a prsesens 
historicum meg a mindjárt szóbakerülő ismertető imperfectum közt a 
határvonalat meghúzni. (A görög szónokok hypothesiseiben található per-
fectumok már nagyon emlékeztetnek erre a Skokos-féle alakhasználatra.) 
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stilisztikai eszközéről mondott le, mikor az átképzeléses előadást 
a maga teljességében (a magyarhoz hasonlóan) ki nem fejlesztette. 

Ugyanis fontoljuk meg csak bővebben, mi következik ebből 
a tényből, hogy az ógörögben az átképzelés jelzése csak a «pree-
sens» historicumra szorítkozik? Az, hogy valahányszor más 
actióra, perfectumra, vagy éppen aoristosra van szükség, a 
görögnek ki kell zökkennie a konstatáló előadásból, s elbeszélő 
(múlt) formákat kell használnia. így válik aztán lehetségessé sőt 
elkerülhetetlenné a görögben az ilyen, minden más nyelvben 
lehetetlen, ugráló előadás, mint a milyet pl. ez a sophoklesi 
kérdés mutat (Antig. 406): xal TKO? 6 p a t a i xaTtikqTtxoc, ^péd-v]; 
= hogyan mutatkozik és fogtátok el? — Ha Arany Toldijából 
egy átképzeléses strófát görögre akarnánk fordítani, néha többször 
is át kellene zökkennünk konstatálásból elbeszélésbe, elbeszélés
ből konstatálásba. 

«Elvonult (aor. elbeszélő múlt!) a tábor, csillapul (konsta
táló achron. impft.] morajjá : 

Ezt a szél elhordta (aor.), azt a por takarja (igekötős konst. 
impft.). * 

A magyarnak elvonult — most, a pusztán, a hol vagyunk. 
A görögnek akkor, a pusztán, a hol nem vagyunk, mert, sajnos, 
az íróasztal előtt vagyunk. A magyarnak elhordta = most; a 
görögnek akkor. De csillapul, takarja, a görögben is lehet konsta
táló imperfectum (praesens historicum), s a nevezetes az a dolog
ban, hogy ez a kétszeres ki- és visszazökkenés éppenséggel nem 
zavarná a görög költőt és hallgatóját. Mert Homerosban ugyan 
nincs prcesens historicum, de a későbbi költészetben, kivált a 
tragédiák elbeszélő részleteiben tömérdek rá a példa, hogy arány
lag rövid részletben nem kétszer, hanem ötször, hatszor tapasz
talhatjuk ezt a ki- és visszazökkenést. SOPHOKLES Elektrájában 
a híres delphoi szekérverseny elbeszélésében (681—763. Dindorf) 
a 725. sortól a 749. sorig hatszor zökken vissza az előadás el
beszélő hangba és ismét vissza a konstatálóba (725, 732, 736, 
743, 746, 749.). S ez koránsem kivételes eset a tragikusoknál: 
ellenkezőleg, éppen ez mondható rendesnek (L. Aias, 51—73, 
285—330, 749—783. mindig kétszer át- és vissza; Oed. 11. 
1237—1285. négyszer; Antig. 1193—1243. háromszor, stb.). 
S egészen így áll a dolog a görög prózában is. LYSiAS-nál Euphi-
letus diegesisében (1, 22-25 . ) háromszor, PLATÓN Protagorasá-
ban a mythos előadásánál (XI. f. 320. D—321. E) ötször válto
zik ilyetén módon az előadás. S legfeltűnőbb a dologban az, 
hog>j akárhányszor nem is változik az actio; míg a hasonlatok
ban, s általában felvett situatiók jelzésében sohasem fordul elő 
az imperfectum (és a perfectum) múltja, addig a praesens his-
toricummal felváltva, vagy annak környezetében az is sűrűn elő-
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fordul. így például Sophokles Elektrájának fenn idézett helyén 
(725—749): rpépooatv, aojiTtaíoüa'., de: s f t p a o s x ivé i c t j t t é ; — 
TiapacTtá xávoxto^sóst, de vjXaüvs stb. stb. Továbbá 1. pl. THUKYD. 
VII. 43, 3 és 4 : Xavö-dcvooot . . . or.ípobai . . . . ot7coxtsívoooí . . . . 
a77sXXoüat. után ötödiknek ismét impft.. de proeteritum: scppa-
Cov. V. ö. HEROD. I. 33. s^apíCsto . . . anoizé]±i:zmi; I. 34. #?£-
•cai . . . Í̂ STTŜ TCS ; I. 36. FL^S . . . yívstát . . . . § i acp -9-s ípsa xs. 
XIÍNOPH. An. I. 1. 1. fífvovTat . . . . Y]a#évsi . . . époóXeto . . . 
sTÓY)(avs . . . . i&staicé{ucdtűtt. I. 5, 12. átpMWtsóei . . . . vjxev . . . . 
7upoa7]XaDV£; I. 6, 4. aofxaXsi , . . s x s X s o s v ; I. 10, 5. a&poí-
Cét '.•.....'. oovtdtererat • . . . s p o ü X s ó s t o , stb. Ezekben a példákban 
tehát az actiováltozás sem lehet az oka a kizökkenésnek. A ma
gyar előadónak fantáziája (kivált a költőé), ha már egyszer a 
múlt situatióba belehelyezkedett, állandóbban benne is marad. 
Toldi e g é s z I. énekében csak egyetlen egyszer esik belé az el
beszélő hangba a költő, a 10. versszak 2. sorában, — de talán 
itt is inkább csak a rím miatt (gondolt — volt). Hogyan magya
rázzuk a görög előadás ide-oda szökelését? Semmi esetre sem 
úgy, hogy a megfelelő igealakok nem engedték meg a situatióban 
bennmaradó használatot. A perfectum achronistikus alakja min
denesetre megengedte volna: de az aoristos múltjáról is láttuk 
az ú. n. aor. gnomicusban, hogy használható a képzelt situatió
ban való bennmaradás mellett is. Nem látok más megfejtést, 
mint azt a feltevést, hogy az ógörögben a praesens historicum 
maga sem egészen az az elevenen konstatáló alak, a mi a ma
gyarban. Lélektani oka eredetileg bizonyosan ugyanaz, a mi a 
magyarban. De az átkópzeléses előadásnak, s benne a prsesens 
bistoricumnak is igazi tere a beszélt nyelv Erről mi magyarok 
is meggyőződhetünk, ha figyelemmel kisérjük (kivált irodalmilag 
nem művelt) környezetünk beszédét: tapasztalni fogjuk, hogy 
múlt situatióra vonatkozólag elbeszélő előadást igen ritkán hallunk 
a közéletben. Mármost az ógörög beszélt nyelvet mi nem ismer
jük. Nagyon sok más okunk is van arra a feltevésre, hogy az 
egyes görög irodalmi műfajok nyelve nagyon küiömbözhetett a 
közbeszéd nyelvétől, hogy — főképpen a költői műfajok nyelve — 
stilizált, többé kevésbbé sablonos, megkövesült nyelv: de neve
zetes bizonyítékot látok erre a prsesens historicumnak ógörög 
használatában is. Homerosnál (s a görög epikában) egyáltalában 
nem fordul elő a praesens historicum,66) később és más műfajok-

m) Tanulságos, hogy a Homeros magyar fordítói még sem lehet
nek el prsesens historicum nélkül Homeros fordításában. Széltében hasz
nálja még PONORI THEWKEWK EMIL is, a kiről pedig feltehető, hogy ismeri 
a homerosi előadásnak ezt a különösségét. Pedig sokszor nagyon furcsa 
hatást tesz a prsesens historicumos részlet : a homerosi hanghoz szokott 
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ban előfordul, de úgy, a hogyan jeleztem. S úgy látszik, mikor 
ránk nézve először jelentkezik a görög irodalomban, már nem 
annyira lélektani, mint inkább stilisztikai okok uralkodnak a 
használatában ; nem annyira a fantázia, mint inkább az irodalmi 
szokás, játssza a főszerepet benne. Nem szabad elfelednünk, hogy 
a görög nyelvet, mint irodalmi nyelvet is csak tökéletlenül is
merjük: a ránk maradt emlékek a fejlődésnek nem annyira kez
deteit, mint inkább tetőpontjait jelzik, mert a mi kezdetleges, 
mint egyúttal értéktelen, többnyire el is veszett. A praesens his-
toricumnak irodalmi használata már kissé gépies, mikorára a 
mi számunkra jelentkezik; ezért megy át olyan könnyen elbe
szélő előadásba, ezért nem fejlődött ki mellette a többi alakok 
átképzeléses használata (mint a magyarban), ezért tapasztaljuk, 
hogy az írók többnyire az illető történésen lévő értelmi (logikai) 
súly jelölésére, a situatio legválságosabb, értelmileg legfontosabb 
elemeinek kiemelésére használják, s így érthető, hogy viszont 
sokszor éppen a fantáziát legjobban mozgató múlt situatiók elő
adásában nem találunk egyetlen egy prassens historicumot sem 
(L. pl. TmjKYDiDEsnél VII. 70 és 71. f. a hajóscsata híres le
írását, elejétől végig elbeszélő előadásban.) 

Egyszóval: a prassens historicum kezelésére nézve nagy 
(stilisztikai) fontosságú külömbség van a görög meg a magyar 
irodalmi nyelv között. Ebben az egy elemben a magyar előadás 
sokkal közvetetlenebb, érzékibb, szemléltetőbb lehet, mint a gö
rög. Ennyit hosszas megfigyelésen alapuló tudomásom szerint 
bízvást el merek mondani az alak használatáról. Eészletesebben 
az idő szerint bajos nyilatkozni, mert nemcsak műfajok, hanem 
még auctorok szerint sincs összekeresve és rendezve az anyag. 
Magam, értekezésem e fejezetének megírása előtt némi elienőr-

olvasó előtt annyira kirí egy-egy ilyen hely az elbeszélésből, hogy tar
talom-kivonat benyomását teszi. L. Ponori Thewrewk Emil fordításából pél
dául a következő helyet (I. 345 és kk . ) : 

így szólt s Patroklos megtette barátja parancsát . 
Sátorból kihozá Briseus szép arczu lányát, 
S vinniök adta. S azok mennek (I'TTQV) az aeháji hajókhoz. 
Kénytelen indul a nő (xíev) velük eggyütt. Erre Achilleus 
Tüstént sirva fakad, s odahagyva barátit a tenger-
Par t ra leül (?£STO), s kitekint a vizeknek végtelenébe. 
S ime kitárt kézzel buzgón anyjához esengett. 

Ebben a részletben a praesens historicumos igékkel előadott részlet kirí 
az elbeszélésből, s azért teszi tartalom-kivonat benyomását, mert , min t 
később tüzetesen kifejtem, a tar talom jelzésekor szokott az ismertető ini-
perfectum alak különösen előfordulni. (Csengeri János ilyen formában 
csak a szemelvényeibe fel nem vett részletek tar ta lmát ismerteti. Fordí
tásában mindenütt elbeszélő alakokat használ.) 
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zés czéljából mégis vállalkoztam arra a fáradságra, hogy át
tekintettem külön a prass. hístoricum és általában a múlt 
álláspontcserés előadás szempontjából egész Sophoklest (ezt a 
BRUHN féle index segítségével), továbbá Herodotos I. könyvének 
1—63. fejezetét, Xenophon Anabasisának egész I. könyvét, 
Lysias néhány beszédét. Platón Protagorasát és Thukydides egész 
VII. könyvét, s megnyugvással tapasztaltam, hogy vizsgálódá
saim csak megerősítik hosszú éveken át alkalmilag szerzett, és 
úgy megalakult felfogásomat. Anyaggyűjteményem olyan terje
delmes, hogy egész terjedelmében való közlésére nem gondol
hatok. Megelégszem hát a példák egyszerű idézésével és tartal
muk jelzésével s először olyanokat említek, melyek a görög hasz
nálatot, mint a magyartól külömbözőt jellemzik. 

Az előadás hirtelen változására szolgáljanak például a 
következő helyek: SOPH. Aias 29. %aí [ioí tis bzzrjp cppáCsi ts 
xáSrjXwaev, Trach. 364. XTSÍVSÍ TS rtavépa . . . xai TTÓXIV sTuepas. 
Prózaírókból: XEN. I, 8, 24—27: IXaóvei, viv.%, e t p s ^ e , Siaajrsí-
povtat, xa&opq. oox -/jvéa^STo, Jtaíet, mpwaxet, áxovtí£ei. A kér
désben előforduló prses. historicumra; SOPH. Oed. R. 1173. ^ 
7áp SíScooiv 7]Ss ooí, v. ö. 112; Aias 42; Trach. 748; El. 679; 
Antig. 1174.: Kérdés és kizökkenés együtt: Antig. 406. (1. idézve 
fennebb). Múltra vonatkozó kérdésekre adott rövid válaszokban: 
Oed. R. 118, 1034; Aias 5 1 ; Antig. 1175. Még ú. n. függő 
kérdésben is (mely azonban nem az, és nem oratio obliqua!) 
Oed. R. 1251 : yjúzmc, JASV ex -aovöe ooxéa ol& aróXXDtai = «ettől 
kezdve nem tudom, hogyan veszett el.» Mellékmondatokban, 
csak relatív időhatározókban, kivált w?, ŐTTÍOC, TJVIXOC, SÍO? és 
ercsi^ relat. adverbiumok mellett: SOPH. El. 424; Oed. R. 1265; 
Ant. 1226 és 426; (oitac, bpöc v. xa&opq. úgyszólván állandó ki
tétel Sophoklesnél). El. 424. YJVÍXOC Seíxvoat, v. ö. Thukyd. VII. 
81, 4. Xen. I. 7. 16. Lys. 1, 6. (IJISISYJ . . . fífvetai). 

Különös, hogy aránylag éppen a naiv Herodotosnál leg
ritkább a praes. historicum (először csak I. 43. fordul elő kettő 
egymásmellett (ájiaptávsi, xoY^ávet 81) addig mindig csak egy-egy 
alak), s feltűnt, hogy viszont \éyu, <ppáCst ajj-sípsrat, beszédbe
vezető alakokat (melyek minden nyelvben olyan közönségesek), 
csak nála találtam több ízben (I. 37, 41, 45, 47; I. 37, 39, 40; 
I. 6 1 . \ azonkívül csak Xenophonnál egyszer (I, 5, 16) Xéfsi-t. 
Feltűnő, hogy a prózaírók éppen azokat az igéket szeretik prses. 
historicumban mondani, melyek már értelmüknél fogva valami 
fontos, válságos eseményt kell hogy jelezzenek. Ilyenek a 
verba dicendi- és sentiendi-n kívül (Í7topq. StáfüáXXet. (koXeúexat, 
aYYsXXst, TcapaYYéXXet, aTrayYéXXet, xsXeóst, aufxaXst, altsl, Ssltai, 
UKioyysimi, jrov&ávsrou, xa'ö-opq. Herodotos és Xenophonnál; SIOT]-
fefccti, Í7ctX7]püxsÓ£tat, xeíd-si Thukyd.-nél) főleg a hely változta-
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fást jelentők, különösen áfixveítat (Her. 29, 35; Xen. 2, 12: 5. 
4 ; 10. 17; Thuk. 2. 1 és 3 ; 31. 4 ; 33, l é s 4 ; S2, 3.) és 
jcéfiKSt (Her. 19; 4 1 ; 32; Xen. 1. 2 ; 1. 3 ; 2. 20; 3. 20; 10. 
14. Thukyd. 3. 1; 16. 2 ; 17. 2 ; 32. 1; 73. 3 ; 79. 4 ; 25, 1.), 
Xenophonnál kb. húszszor i|eXaóvsi; így még Ip/erca, a^etai, 
rcopsósxai, ácprjcrcsúsi, áva(3aívsi, áftpoíCs'-, 7íapa^'r;vs.tai, OV>\).\LÍ3'-(SI ; 
továbbá a cstfía ÍYÍÍ/Í/ háború legválságosabb eseményeit jelző igék: 
\yr\yoya.xo.i záde (ez nemcsak csatatervről, 1. Her. I. 21. és 60, 
Thuk. 73. 3), SIOTTÍTTTSI, sa(3áXX£i, őpfuCeTai, oox ávaarpscpec. aXXá 
aovTOY/ávsi (Xen. 10. 8), cpdávst rcpoaTrsawv (Thuk. 2:!, 1); & meg
ölést, elpusztítást jelentők, kivált Thukydidesnél: aTroxteívsi (Thuk. 
30, 1; 43. 3), Siacp^sipst (31, 2; 52. 2 ; 34. 5); á*oXXó«i (51, 2); 
srcixaTaacpáCet (ez Herodotosnnl. 45); n megszalasztást jelentők: 
tpdbrooai (Her. 63); k^YXívouo'. %>.\ (fsó-fODat (Xen. 8, 19; 10. 1; 
10. 3); xatacpsÓYst (Xen. 5, 18); vixq. (Xen. 8. 24); az elfogást 
jelentők, kül. Thukydidesnól, de Xenophonnál is : csoXXa|ji(j«vs'. 
(Xen. 1. 3 ; 6. 4); xataXa^ávoDoi (Xen. 10, 18. Th. 33. 4.) 
aiioka^ávonoi (Th. 51, 2 ; 52, 2); Xotfipávouat (Thuk. 25,4.); aXí-
axetat (Th. 3. 5.): aípsí (Th. 23, 1; 43. 3.); továbbá a7tév§£Tai 
(Th. 83. 1), 6fjLoXo7ta fí-p/eTai (Thuk. 82. 2.); é^átaaiv Troísítat 
(szemlét tart, Xen. 2. 14) XUXXOŐTOU (Th. 81, 4), Z^TÍÍTÍXZI zapayji 
(80, 3). Különös nyomatékkal jegyzem meg. hogy Herodotos, 
Xenophon, és Thukydides átnézett részleteiben ezeken az igéken 
kívül alig is fordul elő más ige prassens historicumban. Érdekes 
még (a görögöt jellemző ajándékkedvelésnél fogva) Swpéstat Herod. 
54, és Stöwot Xen. 1. 10; 6. 3. Egészen magában áll Herodotos-
nál (45) xaTocxTst'psi (ámbár ez is verbum sentiendi). 

A mi az igekötős alakokat illeti, úgy találtam, hogy azok 
minden auctornál az igekötőtlenekkel körülbelül egyforma szám
mal, sőt valamivel sűrűbben fordulnak elő. 

48. Külömbözőnek érzem a praesens historicum functiójától 
az achronistikus imperfectum még két használatát. Ezekben 
ugyanis nem érzek átképzelést, állásponteltolódást, mert nem 
alkalmi értelműeknek, hanem ellenkezőleg, általános értelmitek
nek érzem az imperfectumokat. Az első használat abban áll, 
hogy a beszélő valami értesülését, hallomását, tapasztalatát, mely 
tulajdonképpen csak a múltba tartozhatik, az achronistikus alak
kal generalisálja. Ilyen már Ztusnak ez a homerosi kifakadása 
is (1. 32) ""Í2 TtózQi, oíov Z-'q vo •ftsou? fipozoi alttótóvtat. Az emberek 
csak a múltban vádoskodhattak, de az ingerült Zeus mindig 
szokásosnak tűnteti fel azt. a mivel nincs megelégedve. Efféle 
példa természetesen igen sok van a gyermeklelkű homerosi emberek 
beszédeiben (mint a hogy mai napság is «mindég bántja*) mellette 
ülő kis tanulótársa éppen panasztévő pajtását. De az általáno
sítás higgadt hangulatban is közönséges minden nyelvben (V. ö. 
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a magyarban is ezt: «úgy látom, úgy hallom, úgy értesülök») 
pl. Soph. Trach. 68. xai 710D xXóei? vív, TSXVOV, iSpaa^ai ^ovó? ; 
72. aXX' s^acpsítat xoöSs f' w? ŝ ó) xXów ; Oed. C. 527. w? otxoóto; 
különösen kedvelt kitétele az a görög szónokoknak : 1. pl. Demosth. 
de falsa leg. 72. El? TOÖT' avouőeíac; . . . autöv ^siv axoúw, GÁats 
stb., v. ö. ugyanott 80.; w? Ifw Tcov^ávo^at (1. pl. u. 0. 182). 

Ugyanilyen általánosító functiójú az achronistikus imperfec-
tum, de kissé más lélektanú, ha meglévő irodalmi munkák szer
zőiről szólva a verbum dicendi-t achronistikus imperfectumban 
használjuk, pl. HXoúzapyoc, Xáfet, v. fpácpsc. Ilyenkor az achron. 
imperfectum alakkal a perfectumé is váltakozhatik (féYpacps, stpTjxs, 
stb.) éppen olyan értelemben mint amaz : mert mindég és min
denütt meglévőknek, az emberiség köztulajdonának képzeljük az 
illető műveket. Ha azonban elveszett mii szerzőjéről beszélünk, 
akkor természetesen múlt időt használunk (iXs^e, l'cpyj, ife^páfst, 
SlpfjXSt). 

Hasonló az alakhasználat meglévő irodalmi művek tartal
mának ismertetésében is, mikor nemcsak magáról a szerzőről 
szólunk, hanem a munkában előadott tényeket is ismertetjük. 
A modern közéletben leggyakrabban olyankor figyelhetjük meg 
ezt az előadást, ha valaki valamely színpadon hallott színműnek, 
vagy elolvasott regénynek stb. tartalmát meséli el. Ilyenkor 
voltaképpen nem elbeszéli az ember az eseményeket, mert hiszen 
nincs is joga az elbeszélő szerepének játszására — hanem is
merteti, hogy mi történik az illető műben. Múlt alakokat tehát 
csak olyankor használhat, mikor a történet !cselekvény) előzmé
nyeit adja elő, kivált, ha nem az illető műből, hanem saját 
tudásából vagy saját kutatásaiból veszi őket. Látni való, hogy 
ennek az alakhasználatnak lélektana más, mint az ú. n. prsesens 
historicumé. A preesens historicum használatakor múlt események 
közé képzeljük magunkat, az ismertető imperfectum használata
kor mint köztulajdonról, általánosító hangon szólunk a szerző
től előadott eseményekről. Nyilvánvalóvá teszi ezt a külömbséget 
az az eddig senkitől észre nem vett tény, hogy tartalom ismerte
tése alkalmával a görög nyelvben is nemcsak az imperfectum 
achronistikus alakja fordul elő, hanem hogy ebben az előadásban 
közönséges a perfectum achronistikus alakja is, mely mint fennebb 
különös nyomatékkal jeleztem, prsesens historicummal a görög
ben sohasem váltakozik. A görög szónokok beszédeihez készült 
ú. n. üTTÓö-eais-ekben tömérdek ilyen imperfectummal váltakozó 
perfectumot találunk, még pedig nem csupán magukra a szer
zőkre vonatkozó kitételekben (1. pl. Arg. ad Demosth. 01. I. 
(8) S I S Í X S X T O U ó pirjuop, 01. III. (27) S é S o i x s 6 AYjjxoaO-sv/jg, 
u. 0. (28) Tiapatvsl xai. xé)rp71 ta t* de Cor. (222.) cprjaí. (Aiayí-
TYJ?) . . . xé yp7] c a t . . . 6 §s pVjtcop [xsaa T S & S I X S xá Tcspl TŰ>V 
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vó[uov, hanem az illető beszédekben előadott történetek, esemé
nyek ismertetésében is. L. pl. Arg. ad Dem. de symm. (177): 
4>Y][j.7]c; Y^o^vTjc töv üspatúv (3aaiXéa 7rapaax£i>áC£aí),ai atpatsósiv 
siet xobc, r/EXX7jva<;, ó {xsv TWV A-íhjvaúöv ŐTJJJIOS x£Xtv7]ra i (nyug
talanságban van) xai aDfxaXslv w p (JL TJ t a t (kívánja) toíx;"EXXíjvas . . . 
ó 5é áYjixoa'ö'SVYj? ou[ipooXsÓ£t [XYJ TTpoŝ avíoTao-O-at stb. Vagy Arg. 
ad Phil. Epist. (152): cO <t>ikimzoQ 7rpöc zob<; 5A#7]vaíoo<; :ré7ro[itpsv 
(nem múlt; a levél meglévőnek képzelendő!) ébriaToXiíjv 
ouxsn oóv ó prjtcop Tist̂ -si ictk 'A&yjvaíoix; stb. A görög hypothesis-
írók kivált olyankor használják a perfectum achronistikus alakját, 
mikor azt a meglévő helyzetet, környezetet ismertetik, melyben 
a szónok az illető beszédet tartja. Sokszor rendkívül bajos a 
határvonalat megvonni az ismertető imperfectum és a praesens 
historicum között; de ha az imperfectum achronistikus alakja 
a perfectuméval együtt fordul elő, helyesebbnek tartom az im-
perfectumot is ismertetőnek felfogni, mert az ilyen achronisticus 
perfectumnak máshol, mint tartalomismertetésben, az egész ógörög 
irodalomban nem sikerült eddig nyomára akadnom. Úgy gon
dolom, a használat lélektana nem az, hogy a tartalomíró bele
képzeli magát a múlt situatiókba (— ilyenféle közvetetlenséget 
éppen a görög scholiastákról nagyon bajos volna feltenni, te
kintve, hogy máshol nem találunk efféle perfectumokat —) ha
nem az, hogy a tudós magyarázó tudatában mindég megvan az 
a tény, hogy meglévő irodalmi mű tartalmát ismerteti, mely 
maga is, tartalma is. mindég jelenlévő arra nézve, a ki éppen 
vele foglalkozik. E mellett a felfogásom mellett szól az is, hogy 
olyan előzményes eseményeket, melyeket felvilágosításképpen 
maga az ismertető közöl, múlt idejű igealakokkal találunk elő
adva. Jellemző példa teszem azt Arg. ad Demosth. de pace (55), 
a hol tkóftsatc múlt igealakos előzmények előadásával kezdődik: 
«stp7jV7jc s7T£\)'ófj.Tr]aav o TS <$>í\iK7zoz xai oi 'Aíbjvaio!. bxé-
ayeto ős xai ^áp Trpóxspov áxexpoósíh]. Aztán következik 
a beszed előadását környező, még annak tartásakor is fennálló 
helyzet előadása achronistikus perfectumokkal: N ö v t o í v u v . . . 
tö 4>(tíxéü)v Iftvos áváataTOv TZBTCO ÍTJXE. xai . . . sTXijat . . . * 
7T£7co{jLcp£ §£ xai . . . TtpéafieiQ. . . . S itt kezdődik aztán magának a 
beszédnek tartalma (imperfectumokkal): xai ő Arjfj.oa&évrjs rc a p a t-
v £ t stb. Találni természetesen valóságos prsesens historicumokat 
is az efféle hypothesisekben: ezek azonban nem a szőnyegen 
lévő tárgynak még meglévő körülményeit jelzik, sem a beszéd 
kardinális eseményeit, hanem a beszéd előzményeit előadó múlt 
alakokkal váltakozva fordulnak elő, s éppen azért minősíthetők 
pnesens historicumoknak. Ilyen alakok pl. Arg. ad Demosthen. 
de falsa leg. (333) a 7üé|jL7rooaL ós Tt[j£a$s6oua'. imperfectumok; de 
már a nyomban következő xarrj7op£t ó árj|A&a#£VYj<; ismertető 
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imperfectum, valamint a többiek is egészen a hypothesis 
végéig.67) 

Nem annyira praesens historicum természetűnek, hanem 
ilyen ismertető-félének érzem végül az imperfectumokat néha-néha 
a tragikus előadásban is, még pedig nemcsak a prológusokban 
(kivált Euripideséiben, 1. pl. Heléna prológusát, 6, 8, 13, 16, és 
kk. sor) hanem magukban a darabokban is, olyan helyeken, hol 
valami általánosan ismeretes, köztulajdonnak feltehető adat vagy 
esemény kerül szóba. Legjellemzőbb az efféle helyek közül 
Oedipus Bex-ben a Laios halálára vonatkozó adat formája, mely 
egyúttal az oratio obliquához való közel rokonságát is nagyon 
érezteti (Oed. E. 715:) xod töv JJLSV," W O K S p •/) epátt?, Sévot Jfots 
Xíjptai cpoveúooat ev zpiTikalc, oSoi?. A költő itt mint általáno
san ismeretes adatra hivatkozik a gyilkosságra: ha elbeszélő 
hangon szólna, akkor a maga inventiójának tűntetné fel a köz
tulajdont. (Hogy aztán szereplő személyének szájába is abban a 
formában adja, ez mindenesetre bizonyos naivitás, a miféle a 
görög költészet minden fajtájában nagyon sok található.; A ha
tárvonalat pontosan megvonni az ú. n. prsesens historicum, meg 
az efféle ismertető imperfectum közt legtöbbször persze nagyon 
bajos.68) Ha előfordulna az imperfectum mellett achronistikus 
perfectum is, akkor mind a két alak nagyobb biztossággal volna 
ismertetőnek minősíthető, mert, mint már többször kiemeltem, 
praesens historicummal nem váltakozik az ógörög irodalmi nyelv-

6 7 ) Ezeket az esernényismertetÖ perfectumokat igen közeli rokon
ságban lévőknek érzem az oratio obliquás használatú perfectumokkal, 
melyekről íenn (1. 20. pont, B) 1.), tüzetesen szóltam. Mintha efféle fő-
gondolat lappangana meget tük : «Arról van szó a beszédben, hogy . . .» 
A külömbség ez esetben az volna a múlt igealakos tőmondathoz tartozó 
perfectum alakok közt, meg a most szóbanlévők közt, hogy míg amazok
ból időbeli átképzelést is kiérzünk, (— mer t épen multaknak jelzett ese
ményekkel vannak kapcsolatban —) addig ezekben az ismertető perfec-
tumokban nincs időbeli átképzelés, mer t a főgondolat mindig általános
ban, minden időre érvényesen van fogalmazva, épen azért, mert a ránk 
hagyományozott i rodalmi művet meglévő köztulajdonnak tekintjük. 

6 8 ) Ilyen sajátságos («praesens historicum» és általánosan ismeretes 
esetre való hivatkozás közt lebegő) használatúnak érzem pl. Herodotos-
ságban is a TtEoi-írcTEt achron. imperfectumot a következő kitételben (VII. 
105): Oí oTpocTr̂ oi KROJCÍjMCouat É; SíwlpTipf zrjpuxa (t>EtSu:7Úorjv . . . xw orlt toc, 
aüxó; TE EXE-J-E OELOLKTTÍŐT,; y.a: 'ASrjvaíoiat aTzr^^íXkí, T.zp\ T'O flapSEViov oüpo? . . . 
o Cáv x E o ír.ínTSI. I t t az a.r.orJ<(>.r.ouo<. mindenesetre «praesens historicum». 
De a Kspíjcíjttít nekem min tha ezt je lentené: «Ph. azt mondta, s a közön
ség elhitte, hogy megjelenik neki Pán isteno. (A hely teljes megértéséhez 
szükséges tudni, hogy Pheidippidesnek nem a szóbanlévő küldetéskor, 
hanem egy másik, korábbi küldetéskor jelent meg Pán). Mint látjuk, a 
Herodotos-féle kitételben az imperfectumot megelőző t>>; aurás TE EXEYE . . . 
xat í%rff-(zkle parenthesis teljesen megfelel a fenn idézett Sophoklos-féle 
kitételben (Oed. E. 715) a WOJIEO r\ cpaTi? parenthesisnek. 
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ben achronist ikus perfectum. De ilyen példát csak egyetlenegyet 
tudok (Oed. Col. 374, hol Ismene tudatja Oedipusszal a testvér-
harcz e redményét ) : /w JJLSV vsáCwv xai XP°V(f) [JL.s^a)V T£T^? Tov 

Kpáad-s Y£VV7)x)'évca IIOXDVSÍXTJ $póvcüv OLTZO azs p íav. S Í ttá£sXr]-
X a x s v náxpaq, s ebben a példában is csak aTroaispíaxst imper-
fectumra nézve lehet kérdéses, vájjon prses. historicum-é, vagy 
ismertető imperfec tum: ugyanis s^sX^Xaxav Ismene közlésekor is 
megfelel a tényleges viszonyoknak, mert; Polyneikes akkor is 
számkivetésben van (1. a 65 . jegyzetet). 

GYOMLAY GYULA. 
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