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A disszertáció témája és célkitűzése 

 

A disszertáció témája a magyar nyelv múlt időinek és azok funkcióinak vizsgálata 

középmagyar kori misszilisek alapján, amelyek mint a beszélt nyelvhez közel álló szövegtípus 

képviselői lehetőséget teremtenek a korszak élőnyelvi regiszterének elemzésére, a 

nyelvhasználatbeli jelenségek feltárására. A középmagyar korban nemcsak a múlt idők 

előfordulási aránya, hanem közlésbeli szerepeik tekintetében is jelentős változások zajlottak. 

A múlt időkről e korszakra vonatkozóan mindeddig nem született összefoglaló jellegű 

tudományos munka.  

A disszertáció célja a középmagyar kori múltidő-használat sokféle tendenciájának 

minél teljesebb igényű feldolgozása elsősorban a négyféle múlt idő és a hozzájuk kötődő 

közlésbeli funkciók részletes bemutatása által. A hangsúlyt ezek közül is főként a három 

ritkább múlt időre, az -á/-é jeles, a -t + vala/volt és az Ø + vala/volt típusokra helyeztem, 

amelyek a mai köznyelvben már nem használatosak. Ezek mellett a mai egyetlen köznyelvi 

múlt időt, a -t jelest is tárgyalom, továbbá szólok egy ötödik fajta múlt idő, az -á/-é + 

vala/volt szerkezetű igeidő meglétéről is.  

A kutatással az alábbi kérdésekre keresek választ: milyen funkciókat töltenek be 

az egyes múlt idők, e funkciók hogyan érvényesülnek a különböző forrásokban, milyen 

hasonló és milyen eltérő sajátosságokat hordoznak a korabeli levelek, mindez pedig milyen 

változási irányokat és folyamatokat jelez a középmagyar korban?  

 

A disszertációban a klasszikus történeti grammatikai keretet tekintem 

kiindulópontnak. A múlt idők középmagyar kori funkcióit és e funkciók változását illetően 

meghatározott előfeltételezések nélkül, mindenkor a korpuszból nyert nyelvi adatokra 

alapozva teszek megállapításokat. Ugyanakkor az elemzés során kirajzolódó jelenségek arra 

ösztönöztek, hogy – túlmutatva a klasszikus történeti grammatika keretén – a funkciókat egy 

sajátos, újonnan felállított szempontrendszert alkalmazva csoportosíthassam és írhassam le, 

amelyet nem előzetesen, hanem a kutatás folyamán kibontakozó közlésbeli szerepek mentén, 

azokból kiindulva alakítottam ki. E rendszer három fő szempontot tartalmaz: (1) a múlt 

időknek az időszerkezet reprezentációja szerinti, (2) bizonyos igei szemantikai csoportokhoz 

kötődő, valamint (3) a szövegstruktúra reprezentációja szerinti közlésbeli szerepei. 
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A disszertáció forrásai és módszere 

 

A disszertáció korpuszát olyan misszilisgyűjtemények alkotják, amelyek magyar nyelvű, 

betűhű átiratban megjelent, középmagyar korból származó, hitelesnek tekinthető leveleket 

tartalmaznak elsősorban a nemesség köréből, és amelyeket a múlt idők használatát tekintve 

eddig nem – vagy csak részben – vizsgáltak. A korpuszba nem kerültek bele a teljes 

egészében idegen nyelvű levelek, az ismeretlen szerzőjű levelek, továbbá azok a szövegek, 

amelyek távol állnak a levél műfajától (pl. végrendeletek, kötelezvények stb.), illetve amelyek 

mindössze egy-két sorból állnak. Összesen 1224 levelet vizsgáltam, ezeket a középmagyar 

kor kezdeti és középső szakaszából, az 1526 és 1700 közötti mintegy 175 évet felölelő 

időszakból gyűjtöttem, és bennük több mint 12 000 igealak funkcionális elemzését végeztem 

el külön figyelmet szentelve valamennyi nyelvi adatnak.  

A felhasznált forrásgyűjtemények – rövidítéseikkel – a következők: a Középkori 

leveleink 1541-ig című kötet (KLev.), Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelei (SLev.), 

Máriássy András levelei (MLev.), továbbá A két vitéz nemesúr. Telegdy Pál és János 

levelezése a XVI. század végéről című gyűjtemény (TLev.), a Literátor-politikusok levelei 

című kötet, (LLev.) illetve Lobkowitz Poppel Éva levelezése (LPLev.) és Bethlen Miklós 

levelei (BLev.).  

A korpusz kiválasztásának elsődleges szempontja a hiteles szövegközlés volt, 

mindenekelőtt azért, mert az effajta közlésmód pótolhatatlan értéke és jelentősége a 

morfológiai témájú nyelvtörténeti vizsgálatok szempontjából abban áll, hogy a bizonytalan 

olvasatok esetében a kutató nem kényszerül a sokszor önkényesen megállapított múlt idejű 

igealakokkal számolni, hanem lehetősége van a kérdéses előfordulásokat külön kezelni és 

megőrizni azok eldöntetlen jellegét. Csak a kijelentő módú múlt idejű igealakokat vettem 

számításba, mert ezek esetében variálódik az időjel. Ezek közül pedig azokat vontam 

vizsgálatba, amelyekről megállapítható, hogy melyik múltidő-típusba tartoznak.  

Az adatgyűjtést elsősorban kézi módszerrel végeztem. A vizsgálat kritériumainak 

megfelelő levelek kiválogatását és a múlt idejű igealakok szisztematikus kigyűjtését a múlt 

idők funkcióinak az adott kontextust figyelembe vevő feltárása követte, amelyhez a források 

többszöri mélyreható áttanulmányozására, összehasonlítására volt szükség. Ez tette lehetővé a 

már említett sajátos szempontrendszer kidolgozását, amely újabb és újabb utakat nyitott a 

nyelvi adatok elemzésében, a funkciók leírásában. 

A dolgozatban kifejtem, hogy a vizsgálatnak melyek azok a korlátai, amelyek 

nem teszik lehetővé a minden tekintetben szisztematikus összehasonlítást. A vizsgált 
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forrásanyag egyenetlen eloszlást mutat az időkör, a területi-nyelvjárási besorolás 

szempontjából (sőt némely esetekben maga a besorolhatóság is kérdéses), valamint a 

nyelvhasználat formalitása-informálitása tekintetében is. Ezért kiemelem, hogy érdemes a 

különböző forrásanyagokban hasonlónak mutatkozó jelenségekre összpontosítani (NÉMETH 

2008: 26). 

A múlt idők középmagyar kori funkcióinak elemző feldolgozása és bemutatása 

olyan komplex kutatói attitűdöt kíván, amely az analitikus és a szintetikus szemléletmódot 

integráltan alkalmazza, azaz egyszerre képes a korpusz egyes igealakjainak külön-külön 

figyelmet szentelni, valamint a nagyobb íveket, tendenciaszerű jelenségeket is láttatni és 

mindezekből releváns következtetéseket levonni. 

 

 

A disszertáció felépítése 

 

A disszertáció bevezető fejezetét követően, amelyben a kutatás tárgyát és célkitűzéseit 

fogalmazom meg, valamint kitérek a múlt idők kutatásának jelentőségére az ún. „írott beszélt 

nyelv” alapján (PUSZTAI 1999), részletes ismertetést adok a magyar múlt idők kialakulásának 

és az egyes nyelvtörténeti korszakokon átívelő funkcióinak eddig megjelent 

tudománytörténeti vonatkozásairól, különös tekintettel a 20. század második felének 

kutatásaira, valamint a legutóbbi egy-két évtized idevonatkozó publikációira, nagy hangsúlyt 

fektetve azon szakirodalmi állásfoglalásokra, amelyek a vizsgált korpusz múltidő-

használatának szempontjából a leginkább relevánsak (lásd többek között J. SOLTÉSZ 1957; 

BÁRCZI 1963; KÁLMÁN 1975; E. ABAFFY 1991, 1992; NÉMETH 2001; SÁROSI 2003; É. KISS 

2005; SZENTGYÖRGYI 2014; HEGEDŰS 2016). Érzékeltetem a helyenként tapasztalható 

ellentmondásosságot, és rávilágítok a még tisztázatlan kérdésekre. Mindehhez kapcsolódóan 

körüljárom a latin hatás kérdését, elkülönítve egymástól az igeidők kialakulásában, illetve 

használatukban mutatkozó latin minta szerepének jelentőségét. Továbbá felvázolom a 

szakirodalomban tapasztalható, múlt időkkel kapcsolatos terminológiai problémákat, egyúttal 

állást foglalok amellett, hogy a disszertációban az egyes igeidőket formai jegyeik alapján 

nevezem meg, elkerülve ezzel a funkcionális szempontból félreértésekre is okot adó 

folyamatos múlt, régmúlt stb. terminusokat (2. fejezet).  

Ezt követi a korpusz bemutatása (3. fejezet). A misszilis műfajával mint a 

középmagyar kor jellemző szövegtípusával a korszak levelezési gyakorlatát, a misszilisek 

nyelvhasználati és helyesírás-történeti vonatkozásait egyaránt kiemelve foglalkozom, különös 
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tekintettel a nyelvi norma kérdésére (4. fejezet). A következő fejezetben az ige, az igeidő és 

az aspektus összefüggéseit tárgyalom, érintve az ige szemantikájának, a mondat külső és 

belső időszerkezetének, a múlt időnek mint igeidőnek a mibenlétét (5. fejezet). 

A dolgozat 6. fejezete a kutatás tulajdonképpeni célkitűzésére összpontosító 

legfőbb, a középmagyar kori múlt idők funkcióit a már említett három alapvető kritérium 

mentén tárgyaló fejezet. Az időszerkezet reprezentációja szerinti, a bizonyos igei szemantikai 

csoportokhoz kötődő, valamint a szövegstruktúra reprezentációja szerinti közlésbeli szerepek 

szempontját külön-külön érvényesítem az egyes múltidő-típusokra vonatkozóan. Amennyiben 

a korpusz alapján feltárható, utalok a múlt idők funkcióinak a korszakon belüli diakrón 

változásaira is. Ezt követi azon szerepek bemutatása, amelyek nem specifikusan az egyes múlt 

időkhöz köthetők, hanem a különböző múlt idők váltakozásából adódnak. A disszertáció 

témája megkerülhetetlenné teszi az igekötők és a múlt idők összefüggéseinek bemutatását, így 

e kérdéskörrel külön foglalkozom. 

A feltárt és rendszerezett jelenségek vezettek el ahhoz a célhoz, hogy a múlt idők 

középmagyar kori szerepeit a hagyományostól eltérő, új elméleti keretekben is 

megvizsgáljam, mintegy felvillantva a történeti múlt idők kutatásában rejlő további 

lehetőségeket. Ezért végül mintegy kitekintésként kísérletet teszek az -á/-é jeles múlt idő 

egyik specifikus funkciójának értelmezésére történeti szociopragmatikai keretben, valamint a 

múlt idők egy-egy típusát képviselő néhány középmagyar kori igealak elemzésére 

funkcionális kognitív nyelvészeti keretben (7. fejezet). 

 

 

A kutatás eredményei 

 

A kutatás eredményeit a disszertáció 6. fejezetében részletezem, amelyben szemléltetem a 

múlt idők előfordulási arányának alakulását, valamint az említett szempontrendszer szerint 

feldolgozom a múlt időknek a korpusz alapján kibontakozó közlésbeli szerepeit. 

Valamennyi forráskiadványban a -t jeles múlt idő képezi a döntő többséget. A 

legkisebb arányban a KLev.-ben, azaz a legkorábbi misszilisekben használatos (68,7%), 

legnagyobb arányú előfordulása pedig a LPLev.-ben jellemző (85,9%). Az -á/-é jeles múlt 

kihasználtsága a KLev.-ben (18,2%) és a BLev.-ben (17,6%) a legmagasabb, a legkisebb 

arányban pedig a LPLev.-ben (8,3%) található meg. Az összetett igeidők közül a -t + 

vala/volt típus meglepően magas aránya a SLev. (10,0%) és a TLev. sajátossága (9,2%). A 

MLev.-ben és a LLev.-ben a múlt idejű igealakoknak már csak 7,4%-a -t + vala/volt típusú, a 
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legkevésbé gyakorinak pedig egyértelműen a 17. századi szövegekben mutatkozik. Ennél is 

ritkábbak a Ø + vala/volt alakú igék. Számuk a korpusz egészében elenyésző, a legtöbb 

forrásanyagban csak 1-2% körül mozog az arányuk. Ezt meghaladja ugyan a KLev.-re 

vonatkozó adat (2,8%), de a LPLev.-ben még az 1%-ot sem éri el szórványosnak mondható 

előfordulásuk (0,7%). Az ötödik fajta, az -á/-é + vala/volt igeidő csak a SLev.-ben és a 

TLev.-ben adatolható, összesen három igealakkal.  

Bizonyos ómagyar kori funkciók a 16. században és azután is erőteljesen 

továbbélnek, ugyanakkor sajátosan középmagyar kori az a jelenség is, amely a múlt idők 

funkcióinak keveredésével, összemosódásával, a múlt idők esetleges használatával és egyre 

kevésbé elkülönülő jellegével jellemezhető. Mindezek mellett a középmagyar korban az egyes 

múltidő-fajtákhoz jellegzetesen új szerepkörök is kötődnek. A vizsgálat folyamán világossá 

vált, hogy amennyiben van egy adott szerepkör, amellyel egy bizonyos missziliscsoportban a 

levélíró (legyen az a fej vagy a kéz) egy-egy múlt időhöz köthető módon gyakran él, akkor ez 

a szerepkör jellemzően más forrásokban is nagyobb arányban érhető tetten. Még a 

kimondottan ritka funkciókra is több gyűjteményben találtam analógiát. Így rajzolódtak ki 

azok a használatbeli szerepek, amelyek a vizsgált korpusz tanúsága szerint a középmagyar 

korban tendenciaszerűen jelen vannak. Fontos hangsúlyozni, hogy a középmagyar kori 

múltidő-használat kapcsán nem lehet és nem érdemes következetesen érvényesülő 

szabályszerűségekről beszélni, ehelyett olyan irányokra összpontosítottam, amelyek az 

igeidők sokszor esetlegesnek tűnő használata ellenére is specifikusak és analogikusak.  

 

A múlt idők közlésbeli szerepeit illetően a kutatás a következő eredményeket 

hozta: az -á/-é jeles múlt időnek az időszerkezet reprezentációja szerint megállapítható 

funkciói közül a legdominánsabb a közelmúlt jelölése, amely vonatkozhat mind az elmúlt 

pillanatokban, órákban, mind pedig a beszédidőt megelőző néhány napban bekövetkezett 

eseményekre. E funkció a 16–17. század folyamán mindvégig tetten érhető a misszilisekben, 

területi-nyelvjárási különbség nélkül. Ugyanakkor az -á/-é jeles igeidő egyáltalán nem 

jellemző régebbi múltra utaló funkcióban.  

Az ige szemantikai csoportjaihoz kötődő használatát tekintve a misszilisekben 

jól elkülöníthetők bizonyos tematikus csoportok: egyrészt olyan akaratot, képességet és 

szükségességet kifejező modális segédigék, mint az akar, a tud, a kell és a kelletik -á/-é jeles 

alakjai. Ezek sok esetben összefüggésbe hozhatók mind a közelmúlt érzékeltetésével, mind 

pedig a személyes érintettség megnyilvánulásával, mely utóbbi az akarat kifejezése által 

mutatkozik meg a legegyértelműbben. A tárgyalt múlt idő fontos szerepet játszik olyan 
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prototipikusnak tekinthető igei szemantikai kategóriák képviseletében is, mint a mondással 

vagy a mozgással, mégpedig leginkább az emberi járó mozgással kapcsolatos igék csoportja. 

E két tematikus egység -á/-é múlt idejű igealakjai valamennyi forrásgyűjteményben, területi 

hovatartozástól függetlenül nagy számban vannak jelen, természetesen olykor -t jelesekkel 

váltakozva, de bizonyos szöveghelyeken akár kizárólagosan -á/-é jeles múltban is. Emellett 

jól körülhatárolható csoportot alkotnak a döntő jelentőségű, fontos következményekkel járó 

történéseket, cselekvéseket kifejező igék, amelyek pozitív és negatív tartalmúak egyaránt 

lehetnek. Ezeknek az eseményeknek a hátterében erőteljes érzelmi érintettség tapasztalható, a 

közléseket gyakran valamilyen érzelemnyilvánítás kíséri. Az -á/-é jeles múlt idő az ezen 

szemantikai csoporthoz tartozó igéken mintegy kiemeli az események súlyát, és hangsúlyozza 

a megnyilatkozó személyes érintettségét. Az örömteli fordulatokat elbeszélő -á/-é jelű 

igealakok között a legjellemzőbbek a gyermekszületéssel, a testi gyógyulással, a pestis 

visszaszorulásával, az ellenségtől való megszabadulással, illetve a kedvezőre forduló 

időjárással kapcsolatosak. A negatív előjelű történések, cselekvések között elsősorban a 

halált, a testi állapotromlást, megbetegedést jelölő igék gyakoriak, de találunk lopást, a 

vagyon megkárosítását, árulást, cserbenhagyást, elhanyagolást, csalást, balesetet, anyagi kárt, 

rangvesztést, természeti csapást, az időjárás viszontagságait, valamilyen rossz hír szerzését és 

még számos egyéb kártételt és veszteséget kifejező igéket is. Ezeknek az – akár pozitív, akár 

negatív tartalmú – eseményeknek jelentős része váratlanul, hirtelen megy végbe, amelynek 

nyomatékosításában ugyancsak sajátos szerepe van az -á/-é időjelnek, már csak azért is, mivel 

váratlanul bekövetkező, személyes érintettséget érzékeltető történések, cselekvések intenzív 

érzelmi telítettség, kifejezett örömteli vagy fájdalmas többlettartalom nélkül is jellemzőek a 

szóban forgó időjellel ellátott igealakok között. Ugyanakkor az -á/-é jeles múltú ige 

kifejezheti a fordulatszerű, váratlan események következményeként megélt érzelmet, a 

történésre adott reakciót is. Mindezen funkciók nyelvjárási hovatartozástól függetlenül jelen 

vannak a misszilisekben. Az ige szemantikai vonatkozásaival összefüggő további jellegzetes 

csoportot alkotnak a levélváltás körülményeire utaló -á/-é jeles múltú igék. A szemantikai 

alapú múltidő-használat igecsoportjai egy jellegzetes közös vonást hordoznak: mindegyikre 

jellemző a konstruáló közelsége, a megismerő közvetlenség és a személyes érintettség, 

amelynek jelentőségét az -á/-é jeles – szemtanúságot kifejező – múlt idővel kapcsolatban az 

utóbbi időben Pomozi Péter (2014) a grammatikai evidencialitás figyelembevételével 

hangsúlyozta, és Tolcsvai Nagy Gábor (2017) is kiemelte funkcionális kognitív nyelvészeti 

keretben a múlt idő 19. századi szerepével összefüggésben. A vizsgált korpusz is arra enged 

következtetni, hogy az -á/-é jeles igeidőnek jelentős szerepe van a személyesen megélt, a 
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megnyilatkozó közvetlen jelenlétének tapasztalatából elbeszélt múltbeli események 

kifejezésében – legyen szó sorsfordító eseményről, megbetegedésről és gyógyulásról, 

születésről és halálról stb. vagy akár mondást, mozgást és a levélváltást jelölő igékről.  

Az -á/-é jeles múlt idő szövegstruktúrát is érintő használatát tekintve különös 

figyelmet fordítottam az összefüggő elbeszélő megnyilatkozásokban halmozottan megjelenő -

á/-é jeles múltú igealakokra, amelyek sajátossága, hogy folyamatosabb elbeszélő funkciót 

töltenek be, a narratív részlet több összefüggő eseményét is jelölik egymás után. Elképzelhető, 

hogy ez a korábbi korszakban – a kódexirodalom alapján – meghatározó funkció továbbélése, 

amikor is a narratív szövegekben az -á/-é jeles múlté volt az elsődleges szerep. A vizsgált 

korpuszban ugyanakkor már relatíve ritkán előforduló jelenségről van szó. Felmerül az 

analógiás hatás lehetősége is: ha egy bizonyos helyen -á/-é jeles múlt idő szerepel, akkor 

célzott motiváció nélkül is könnyebben követheti azt egy másik igealak ugyanebben a múlt 

időben. Megállapítottam, hogy míg a KLev.-ben, a TLev.-ben és a LLev.-ben a súlyos, 

zaklatott, küzdelemmel, csatával, balesettel kapcsolatos, sebesüléssel is járó történéseket, 

cselekvéseket elbeszélő levélrészletekben érhető tetten a halmozott megjelenés, a BLev.-ben 

nem a súlyos kimenetelű fordulatokkal kapcsolatban mutatkozik, inkább egyéb mozgalmas 

eseményekről való beszámolókban, illetve kifejezhet érzelmeket (pl. haragot, sajnálatot), 

amely kapcsolódhat az érzelmi hatáskeltés eszközeként bemutatott -á/-é jeles igeidő 

funkciójához is. A SLev.-ben, a MLev.-ben és a LPLev.-ben nem jellemző a tárgyalt jelenség. 

Az -á/-é jeles múlt idő további szövegstruktúrát érintő szerepeként írtam le témaváltást 

nyomatékosító funkcióját, amely a továbbá partikulát követően vagy akár anélkül is 

érvényesülhet. A szöveg sajátos jellegzetessége ugyanis, hogy a témaváltás aktuálisan 

megváltoztathatja a múlt idők fajtáját. 

 

A -t + vala/volt típusú múlt idő időszerkezettel kapcsolatos funkciói közül az 

egyik legjellemzőbb az előidejűség kifejezése, amelyet alá- és mellérendelő összetett 

mondatokban egyaránt bőséges példaanyag igazol. Ez a fajta használat területi szempontból 

igen kiterjedtnek mutatkozik. A vala és a volt segédigékkel alkotott szerkezetek egyaránt 

érzékeltethetnek előidejűséget. A tárgyalt összetett múlt idővel kifejezett előidejűség pedig 

nemcsak egy másik múltbeli, hanem akár jelen idejű eseményhez képest is előfordul a 

misszilisekben. A másik leggyakoribb funkció a befejezettség jelölése. A -t + vala/volt 

hangsúlyozhatja a befejezettséget olyan igék esetében, amelyek inherens szemantikája már 

magában hordozza a perfektivitást, de tetten érhettem önálló perfektiváló funkcióját is. A 

befejezettség együtt is érvényesülhet az előidejűség kifejezésével. A vala és a volt segédigés 
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változat éppúgy feltűnik perfektivitást jelölő funkcióban. A múlt idő egyéb, időviszonyítástól 

független előfordulásai közül a közeli múlt és a régebbi múlt kifejezését írhattam le. E 

mondatok időbeliségét az időhatározó(-szó)k egyértelműsítik. A közeli múlt jelölésében 

szerepet játszó -t + vala/volt szerkezetű igealakok többsége az elmúlt napokban lezajlott 

cselekvéseket, történéseket jelöl, a beszédidőt megelőző pillanatok, órák eseményeinek 

közvetítése azonban kevéssé jellemző. A közeli múlt kifejezése előfordul egyúttal 

előidejűségre utalva is, mintegy kettős funkcióban. Vala és volt segédigés szerkezetek 

egyaránt reprezentálhatnak közeli múlt idejű eseményt. Régebbi múltat jelölő szerepben 

ugyanakkor meglepő módon sokkal kisebb mértékben érhető tetten, mint közeli múltat 

jelölve. Az igeidő gyakran használatos az azelőtt, ezelőtt, annak előtte, ennek előtte 

szerkezetekkel is.  

A -t + vala/volt múlt idő előfordulásai a misszilisekben három olyan csoportot 

engednek felvázolni, amelyek az igék szemantikáját tekintve valamennyi forráskiadványban 

adatolhatók: a legjellemzőbb a levélváltás, különösen a levélírás körülményeit kifejező igék 

csoportja, elsősorban az ír, megír -á/-é jeles múltú alakjai. További jellegzetes egységet 

alkotnak az emberi járó mozgással kapcsolatos igék, amelyek prototipikus igei kategóriának is 

tekinthetők. Ezek előfordulási aránya jóval kisebb, mint az -á/-é jeles múltak ugyanezen 

szemantikai csoportjának igéi. A harmadik tematikus egység a negatív, balszerencsés 

fordulatot jelző igéké, amelyek között megbetegedést, sebesülést jelölő kifejezések éppúgy 

találhatók, mint vereséget, támadást, árulást és egyéb veszteségeket, illetve más bosszantó, 

sajnálatos eseményt jelentők. Az ezek kapcsán megélt érzelmek közvetítése azonban nem 

jellemző összetett múlt időben, és ugyanígy a kimondottan pozitív eseményeket kifejező 

igéket sem lelhetjük fel a -t + vala/volt múlt idejű alakok között, leszámítva egy-egy ritka 

példát.  

Az igeidő szövegstruktúrát érintő szerepére vonatkozóan szintén kiemelkedik a 

halmozott előfordulás általában két-három egymást követő igealakon, ami lehet egyrészt 

analógiás hatás eredménye, másrészt az is állhat a háttérben, hogy az azonos múlt idő jobban 

kifejezi az összetartozó események láncszemeit. Ez hasonló ahhoz a szerephez, ami az -á/-é 

jeles múltat az ómagyar kori kódexirodalom alapján jellemezte. Figyelemreméltó azonban, 

hogy a -t + vala/volt összetett múlt halmozott alkalmazása inkább hétköznapibb 

cselekvésekről, történésekről való beszámolókkal hozható összefüggésbe, és elsősorban a 16. 

századi misszilisekre jellemző. A -t + vala/volt igeidő az -á/-é jeles múlthoz hasonlóan 

ugyancsak jelezhet témaváltást, főként 16. századi levelekben. E jelenség kötődhet a továbbá 
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partikula használatához, de előfordulhat nélküle is témaváltást nyomatékosító közlésbeli 

szerepben.  

 

A Ø + vala/volt szerkezetű múlt idő az időszerkezet reprezentációjában többféle 

módon is részt vesz: a belső időszerkezet vonatkozásában legjellemzőbb befejezetlen, 

folyamatos, huzamos múltbeli eseményeket kifejező szerepben, amelyek más múlt idejű, 

befejezett, pillanatnyi cselekvések háttéreseményeiként is megjelenhetnek. Használatos 

továbbá múltbeli állapotot jelölő igéken is, és utalhat befejezett cselekvésre, történésre 

elsősorban 16. századi levelekben mind igekötő nélküli, mind pedig igekötős igéken. 

Állapotot és befejezett eseményeket közvetítő igéken egyaránt előfordul vala és volt 

segédigés változata funkcionális különbség nélkül. Kivételesen találkozunk vele pillanatnyi, 

váratlanul bekövetkező eseményekre utalva, valamint ismétlődő cselekvést, történést kifejező 

szerepben is. A külső időszerkezet reprezentációjában előfordul elő- és utóidejűséget, illetve 

közelmúltat jelző közlésbeli funkcióban, de csak szórványosan. Utalhat jelen és jövő időre is. 

Múlt és jelen idejűséget kifejezve egyaránt számottevő feltételességet kifejező szerepe, amely 

a vala segédigés változathoz kötődik. 

A szemantikai csoportokhoz kötődő használatot tekintve az akaratot, óhajt 

kifejező akar és kíván, valamint a szükségességre utaló kell ige Ø + vala/volt alakjait emeltem 

ki. Mondást jelentő igékkel ugyancsak relatíve gyakran találkoztam a misszilisek ilyen típusú 

múlt idejű igéi között.  

A szövegstruktúrát érintő halmozott előfordulása összefügghet a feltételesség 

kifejezésével, de felvetettem az analógiás hatás lehetőségét is, amely már az -á/-é és a -t + 

vala/volt típusú múlt idők kapcsán is mint a múltidő-használatot alakító lehetséges tényező 

merült fel. 

 

A -t jeles múlt idő kapcsán specifikus funkciókat nem állapítottam meg, 70-80%-

os aránya annyira elterjedtnek mutatja, hogy a levelekben lényegében bármely funkciót képes 

betölteni.  

Bebizonyosodott, hogy az újonnan kidolgozott hármas szempontrendszer 

segítségével hatékonyan és árnyaltan írhatók le azok a tendenciaszerű közlésbeli szerepek, 

amelyek igen sokszínűnek és változatosnak mutatják a középmagyar kori múltidő-használatot.   

 

Új eredményt hozott mindezek mellett a múlt idők váltakozásából eredő 

funkciók vizsgálata is. Világossá vált, hogy többféle funkciót hordozhat az is, ahogyan a múlt 
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idők különböző típusai az adott szövegben egymáshoz képest megváltoznak. Érzékeltethet 

időviszonyt: akár elő- és utóidejűséget is. Kifejezheti a személy- és számbeli változást, 

kötődhet alanyváltáshoz, azaz megfigyelhető, hogy némely esetekben a személy és a szám 

megváltozása egyúttal a múltidő-fajta váltásával is együtt jár. Hangsúlyozhatja ugyanakkor a 

fő-, illetve a mellékmondat különbségét, vagyis a múlt idők típusa a tagmondatok közötti 

alárendelői viszonynak megfelelően is eltérhet. Ezenkívül nyomatékosíthat különböző 

ellentétes mellérendelő viszonyokat, továbbá utalhat például a narratív struktúra egyes rétegei 

közötti különbségtételre is (pl. kiemelheti valamely aktuális állapot sérelmeivel szemben a 

múltbeli elégedettség kontrasztját), vagy akár kifejezheti az egyenes idézetet bevezető mondat 

elhatárolását magától az egyenes idézettől. Végül megfigyelhető, hogy bizonyos 

szöveghelyeken az azonos igék, illetve egy adott szemantikai csoporthoz köthető hasonló 

jelentésű igék „összetartozásukat” a múlt idők típusának azonosságával is jelzik, ezáltal a 

múlt idő változása hangsúlyozhatja különbözőségüket más igecsoportokhoz képest. 

 

A disszertáció 7. fejezetében mintegy kitekintésként két újabb elméleti keret 

vizsgálati lehetőségeit vetettem fel. Ezúttal boszorkánypereket is bevonva történeti 

szociopragmatikai megközelítésben elemeztem az -á/-é jeles múlt időnek a váratlanul, 

hirtelen bekövetkező fordulatot hozó eseményeket, különösen a testi állapotváltozást, 

megbetegedést, bántalmazást, halált, illetve gyógyítást, gyógyulást kifejező szerepét mint 

specifikus funkciót. Amellett foglaltam állást, hogy e szerep a searle-i illokúciós aktusok 

egyikeként, azaz expresszívumként is leírható (SEARLE 2009). Továbbá funkcionális 

kognitív nyelvészeti keretben újragondoltam a múlt idők némely funkcióját egy-egy 

középmagyar kori igealak összetett jelentésszerkezetének vizsgálatán keresztül (vö. TOLCSVAI 

NAGY 2015). Ennek alapján arra az eredményre jutottam, hogy az ige által kifejezett időbeli 

folyamat bizonyos vonatkozásairól – például az események befejezett aspektusáról vagy 

váratlan jellegéről – az ige idő- és eseményszerkezetének, valamint a folyamat résztvevőinek, 

sematikus figuráinak elemzése pontosabb leírást ad, ezáltal új szempontokkal gazdagítja a 

funkciók vizsgálatát. 

 

A disszertációt olyan további kutatási lehetőségek felvázolásával zárom, 

amelyek újabb utakat nyithatnak a múlt idők elemzésében, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 

tovább árnyalódjon a már eddig is rendkívül összetettnek mutatkozó kép. Felvetem, hogy 

érdemes volna egyéb, a beszélt nyelvhez szintén közel álló forrásszövegeket is behatóbban 

vizsgálatba vonni: elsősorban az úriszéki és a boszorkánypereket, amelyek részletes és minél 
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bővebb szöveganyagot felhasználó elemzése nemcsak önmagában lenne vitathatatlanul 

hiánypótló és értékes, hanem egyúttal elérhetőbbé tenné az összehasonlítás lehetőségét a 

misszilisek alapján feltárható jelenségekkel. További fontos eredményeket hozhat a múlt idők 

funkcióinak tekintetében egy olyan kutatási irány, amely a változási tendenciákat nemcsak a 

középmagyar kort illetően, hanem tágabb idővonatkozásban a változás lehetséges okainak és 

mikéntjének mélyebb összefüggéseire összpontosítva közelíti meg, mintegy modellálva a 

múlt időket érintő nyelvi változásoknak azt a folyamatát, ami a középmagyar kori és a jelen 

nyelvállapot között eltelt évszázadokban kitapintható. 

A dolgozat eredményei sokféle területen hasznosíthatók. A nyelvtörténeten belül 

fontos tanulságokkal szolgálhatnak a történeti alaktan, a mondattan és a szövegtan számára, 

különösen ami a jelentéstani összefüggéseket illeti, illetve számot tarthatnak a pragmatika 

érdeklődésére is. Felvetődhet, hogy releváns lenne a magyar nyelvtörténet múlt időinek 

használatát és ennek nagy tendenciáit más nyelvek történetének hasonló folyamataival 

összevetni. A kutatási eredmények ugyanakkor jól felhasználhatók a középiskolai 

nyelvtanoktatásban is, hiszen közismert, hogy a régi magyar múlt idők megértése milyen 

komoly nehézséget jelent a mai diákok számára.  
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