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Az összevető nyelvészek rég bebizonyosodtak arról, hogy két nyelv 
egészének vagy csak részrendszerének kontrasztálása nem lehetséges az 
univerzális, egyetemes kategóriákra való visszavezetés nélkül, s ez foko-
zottan érvényes a genetikusan oly eltérő két nyelvre mint amilyen a szerb 
és a magyar. Az elmúlt időszakban kutatásaim tárgyát többek között egy 
ilyen kategória, a mélyszerkezeti objektum képezte, azt vizsgáltam meg, 
hogy az hogyan realizálódik a szóban forgó két nyelv felszíni struk-
túrájában. 

A mélyszerkezeti objektum - nominatív nyelvekről lévén szó - mindkét 
nyelvben elsődlegesen accusativusban áll, a mondatból levezetett másodla-
gos objektum viszont nominativusban, dativusban, instrumentálisban vagy 
pedig valamilyen lokális esetben fordulhat elő. 

Ezúttal a mélyszerkezeti tárgyra kevésbé jellemző, instrumcntalisszal 
kifejezett objektummal kapcsolatos eredményekről szeretnék szólni. Az 
objektumot instrumentálisban vonzó igék intranzitívak. Elsősorban az egy 
meghatározott testrészre jellemző mozgást jelölő igéket sorolhatjuk ide, 
amelyekre talán inkább a helyzetváltoztatás jellemzőbb, ami kizárja a 
célirányosság mozzanatát. Tudniillik, magának a cselekvésnek a végzése, 
nem pedig annak célja a releváns számunkra, s bár a cselekvésnek van 
objektuma, ennek az objektumnak az igével való kapcsolatba hozása nem 
képezi a cselekvés elsődleges célját, hanem csak olyan fogalomról van szó, 
amelyben a cselekvés megnyilvánul. Konkrétan az ágensnek valamely 
testrészén manifesztálódó cselekvését jelöljük vele, a mozgatás teljes 
mértékben felöleli az objektumot, mozgásba hozva azt. S ez a cselekvés a 
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magyarban annyira jellemző egy testrészre, hogy leginkább el is hagyjuk az 
eszközhatározót a mondatból. A szerbben viszont legtöbbször ki kell tenni 
az instrumentálisban szereplő objektumot, mert nélküle hiányos lenne, vagy 
pedig nem lenne egyértelmű a mondat. Ezért mondhatjuk, hogy az ilyen 
igék mellett a szerb nyelvre sokkal inkább jellemző az instrumentálisban 
szereplő tárgy mint a magyarban. 

kacsint (a szemével) miga ocima 
hunyorít (a szemével) ckilji (ocima) 
integet (a kezével) mase rukama 
tapsol (a kezével) tapsé (rukama) 
bólogat (a fejével) klima glavom 
A magyarban az eszközhatározóval kifejezett testrész az accusativusszal 

váltakozhat: 
csikorgatja a fogát csikorog a fogával skrguée zubima 
hunyorgatja a szemét hunyorít a szemével ckilji ocima 
de megesik az is, hogy csak tárgyesetben fordul elő, ilyenkor viszont a 

cselekvés már nem egyértelműen testrészre vonatkoztatható: 
összerántja a szemöldökét 
összeráncolja a homlokát. 
Milka Ivic a szerb instrumentálisról írt monográfiájában megkülön-

böztet közvetítői funkciót meg nem engedő tárgyi instrumentálist és 
közvetítői funkciót megengedő instrumentálist. Az első típust azzal magya-
rázza, hogy, mivel olyan igék vonzataként fordul elő, amelyek testrészekre 
jellemző ritmusos mozgást jelölnek, azok nem engedélyeznek egy, a szó 
szoros értelemben vett közvetítői szituációt, azaz nem olyan cselekvés 
képzetét keltik, amelyet egy meghatározott cselekvő bizonyos eszköz segít-
ségével valamilyen tárgyon végrehajt. Semmiféleképpen sem mondhatjuk 
tehát hogy „migati okom nesto" vagy „migati oko necim" (azaz „kacsint a 
szemével valamit" vagy „kacsintja a szemét valamivel"). 

A közvetítői funkciót megengedő instrumentálist vonzó igék aktív 
szerkezetekben is előfordulhatnak, amikoris a tárgy-fogalom mellett egy 
instrumentálisban álló közvetítőt is megkövetelhetnek. Itt tárgyi és 
közvetítői (zastupnicka) szerepet különböztet meg Ivié. Amennyiben a 
folyamatos cselekvés nem ritmusos mozgást fejez ki, a testrész funkciója 
tárgyi jellegű („dizati ruku", nem pedig „dizati rukom"). A ritmusos 
ismétléssel végzett - szintén folyamatos - ige vonzataként pedig, amely 
valamilyen fiziológiai cselekvés képzetét kelti, a testrész funkciója 
közvetítői jellegű („micati prstima", „kretati rukom") Ezeket accusativusi 
szerkezettel helyettesíthetjük („micati prste", „pokretati ruke"), ekkor azon-
ban a cselekvés az objektumra irányul, azzal a céllal, hogy megváltoztassa 
annak a helyzetét, és épp ez, az objektum helyzetének a módosítása kerül 
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előtérbe. Az instrumentálist tartalmazó szerkezetekben a hangsúly magára 
a cselekvésre irányul, a módra ahogy az végbemegy, az eszközhatározói 
funkció pedig a cselekvés megvalósítási módjának a meghatározója. 

Említettem már, hogy az eszközhatározói viszonyragot tartalmazó 
szerkezetben az ige kizárja a célirányosságot. Azonban, a célnak nem kell 
okvetlenül teljesen hiányoznia, de az kötelezően más jellegű mint amilyen 
a tárgyesetet tartalmazó szerkeztekben lenni szokott. Itt maga a cselekvés a 
cél, annak megvalósítása, az accusativusi szerkezetekben pedig az objek-
tum módosítása. 

A mai szerb nyelvre azonban már mind kevésbé jellemző az instrumen-
talisszal kifejezett mélyszerkezeti objektum, ezeket a szerkezeteket ma 
mind gyakrabban az accusativus váltja fel. A szerb szakirodalomban oly 
gyakran emlegetett „naginje cuturom" vagy „trese tepihom" ma már a 
beszélt nyelvben csak elvétve fordul elő, helyükbe a „naginje cuturu", 
„trese tepih" szerkezet lép. 

Néhány állandósult szókapcsolatban az intranzitív igék (mint pl. a „vla-
dati", „gospodariti", „rukovoditi", „raspolagati", „upravljati", „rukovati") 
az objektumot instrumentálisban vonzzák: 

Direktor rukovodi preduzecem. 
Az igazgató vezeti a vállalatot. 
Mi ne raspolazemo nikakvim podacima. 
Mi semmiféle adattal nem rendelkezünk. 
Upravlja sudbinom velikih drzava. 
Nagy államok sorsát irányítja. 
Ne zna da rukuje masinom. 
Nem tudja kezelni a gépet. 

Láthatjuk, hogy a fenti magyar mondatok közül az ige csak egyben vonz 
eszközhatározói ragot, a többi mondatban accusativus fordul elő. De mind-
két nyelvben instrumentálist követel meg a „kereskedik"/„trguje" intranzi-
tív ige. 

Tavaly búzával kereskedett. 
Prosle godine trgovao je psenicom. 

Néhány visszaható képzővel ellátott igénk is instrumentálisban vonzza 
objektumát: 

Dicsekszik a lányával. Dicséri a lányát. 
Hvali se kéerkom. Hvali kéerku. 
Nyelvészettel foglalkozik. Nyelvészetet művel. 
Bavi se lingvistikom. Studira lingvistiku. 
Köszönettel tartozom neki. Ki kell nyilvánítanom neki 

a köszönetemet. 
Dugujem joj zahvalnost. Treba da joj izrazim zahvalnost. 
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Az átvitt értelemben használt, egyébként tárgyas ige mellett is szerepel-
het eszközhatározó: 

Szakít minden eddigi rossz szokásával. 
Prekida sa svim dosadasnjim losim navikama. 

Némely igék, amelyek lehetnek tárgyasak és tárgyatlanok is, intranzitív 
változatukban instrumentálisban vonzzák a mélyszerkezeti objektumot. 

Egész télen fával tüzel. Fát tüzel a kályhában. 
Cele zime lozi drva. 
A művelhető ige bővítményeként, amikor az experiens tárgyesetben van, 

az objektum eszközhatározói viszonyragot vesz fel. 
Morzsával eteti a galambokat. 
Mrvicama hrani golubove. 

Az objektumot egyébként nominativusban vonzó birtoklásigét tartal-
mazó mondat transzformációja esetében is instrumentálist használunk: 

Belépett egy hölgy nagy kalappal a fején, (nagy kalapú 
hölgy, a hölgynek nagy kalapja van) 

Usla je gospoda sa velikim sesirom. 
Előfordul, hogy a mélyszerkezeti lokális alanyesetben van és az ige 

második argumentumaként az objektumot a magyarban instrumentalisi vi-
szonyraggal vonzza, a szerbben viszont partitivusi genitivust követel meg: 

A vödör tele van vízzel. 
Kofa je puna vode. 

Sokkal gyakoribb azonban az instrumentális mindkét nyelvben a 
háromváltozós predikátumfüggvények vonzatstruktúrájának váltakoztatása 
következtében, az accusativust helyettesítő funkcióban. Tranzitív igékről 
van szó, amelyek az ágensen és objektumon kívül experienst vagy lokálist 
is vonzanak. Amennyiben ezek az utóbbiak elsődleges bővítmény szerepét 
töltik be a mondatban (ami azt jelenti, hogy accusativusban állnak) az 
objektum instrumentálisba kényszerül. Emlékezzünk csak a magyar szak-
irodalomban oly gyakran emlegetett „ajándékoz"/„megajándékoz" igepár 
példájára, amikor az experiens a rá jellemző dativusi esetből accusativusba 
lép, ami magával vonja az eredeti mondat objektumának instrumentalisszá 
válását. A két mondat régense az igeaspektus és a totális jegy szempont-
jából különbözik. 

A fiú Jánosnak egy lovat ajándékozott. 
A fiú megajándékozta Jánost egy lóval. 

A szerbben ez a transzformáció nem játszódhatott le, mert a „pokloniti" 
igének nincs olyan „- totális" jeggyel rendelkező párja mint a magyarban, 
ezt azonban mégis érzékeltethetjük, ha a ma már kissé régies hangulatú 
„darivati" igével helyettesítjük be: 

Decak je Ivana darivao konjem. 
Decak je Ivanu darivao konja. 
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A „kínál"/„nuditi" igét tartalmazó mondat mélyszerkezeti objektuma 
mindkét nyelvben kétféleképpen realizálható. Amennyiben az experienst 
dativusszal fejezzük ki, az objektum accusativusban áll (ez lenne az argu-
mentumoknak megfelelő természetes vonzatstruktúra). Ha azonban az előb-
bi tárgyragot kap, az objektum instrumentalisi viszonyragot vesz fel. 

Teával kínálta őket. Teát kínált nekik. 
Nudila ih je cajem. Nudila im je caj. 
Ilyen vonzatstruktúra-váltakoztató a „megismer"/„upoznati" ige is, ha 

visszaható képzővel látjuk el - a korábban tárgyesetben levő objektumot 
instrumentalisi viszonyraggal látjuk el: 

Lassan megismeri az itteni életet. 
Lassan megismerkedik az itteni élettel. 
Polako upoznaje ovdasnji zivot. 
Polako se upoznaje sa ovdasnjim zivotom. 

Előfordul, hogy két objektum is van a mondatban (két különálló tőmon-
dat objektumai, amelyek egy harmadik mondattá transzformálva együtt for-
dulnak elő), az egyiket tárgyesettel, a másikat pedig instrumentalisszal 
fejezzük ki, holott mindkettő állhatna accusativusban „és" kötőszóval 
összekötve (így evidensebb lenne, hogy két mondat objektumáról van szó). 
Ilyenek pl. az „eszik" ige argumentumai a következő mondatban: 

Libatöpörtyűt ettek rozskenyérrel. 
Jeli su guscijih cvaraka sa razenim hlebom. 

A fenti mondat a következő két tőmondatból transzformálódott: 
Libatöpörtyűt ettek. Rozskenyeret ettek. 
Ha ezt a két mondatot kötőszóval összekötjük az egyik ige fölöslegessé 

válik, ezért elhagyjuk: 
Libatöpörtyűt és rozskenyeret ettek. 
Jeli su guscijih cvaraka i razenog hleba. 

Az instrumentálist tartalmazó mondat jelentése egy árnyalattal mégis 
eltér az utóbbiaktól, mert a tárgyesetben levő vonzatot fontosabbnak tekin-
tjük, előtérbe helyezzük az instrumentálist viselő objektummal szemben. A 
fontosabb tehát az, hogy mit eszünk, kevésbé fontos hogy mivel. 

Hasonló helyzet áll fenn, bár nem teljesen ugyanaz az „összeköt" igével 
és szinonimáival alkotott mondatok esetében. 

... egybekapcsolná Boszniát a Kelettel... 

... povezao bi Bosnu sa Istokom. 
Az ilyen igék már egyfajta kölcsönösséget feltételeznek, mondhatjuk 

ugyanis, hogy „egybekapcsolná Boszniát és a Keletet" (bár egy kicsit 
furcsán hangzik, mert aránytalan területekről van szó, inkább csak Boszniát 
csatoljuk a Kelet többi részéhez, mivel nem egyenrangú entitásról van szó), 
de már nem hagyhatjuk el egyik elemet sem a kettő közül, mint ahogy azt 
az előbbi példánál megtehettük volna, mert értelmetlen mondatot kapnánk. 
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A háromváltozós predikátumfüggvények azonban, az ágensen és objek-
tumon kívül leggyakrabban lokálist tartalmaznak. Struktúraváltás esetén a 
lokális sokszor felveszi az elsődleges bővítmény szerepét lefoglalva magá-
nak a tárgyragot, így az objektum a rá leginkább jellemző viszonyrag nélkül 
marad, és kénytelen megelégedni az eszközhatározói raggal. 

Virágot ültet a kertbe. Beülteti a kertet virággal. 
Sadi cvece u bastu. Zasadi bastu cvecem. 
Itt az első mondat az elsődleges a másodikkal szemben, mert az utób-

biban nem igazi eszközhatározóról van szó, hanem instrumentálisban levő 
objektumról. A tárgyas igék egy része mellett a mondatszerkezet bizonyos 
váltakozása nem változtatja meg a mondat jelentését. A mondat esetleges 
további bővítményei hasonló típusú változásban nem vehetnek részt, a 
háromtagú szerkezet zártságát további bővítmények csak abban az esetben 
befolyásolják, ha valódi instrumentalisszal egészítjük ki a mondatot. 

Anna kente a ragasztót a falakra. Ana je mazala lepak za zidove. 
Anna ragasztóval kente a falakat. Ana je lepkom mazala zidove. 
Anna kefével kente a ragasztót a falra. Ana je cetkom mazala lepak 

na zidove. 
Ez az eszközhatározó már nem cserélhető fel tárggyal, ez már nem von-

zat, nem szerves része a mondatnak és nem vehet részt a transzformációban. 
De, jelenlétével lehetetlenné teszi a többi elem transzformációját is. 
Különbséget kell tennünk tehát az igazi eszközhatározó és a másodlagos 
objektumként szereplő, tárgyesettel váltakozó instrumentális között. 

Tegyük ehhez hozzá még azt is, hogy Zsilka János (aki tudjuk, sokat 
foglalkozott a tárgyas mondatszerkezetekkel) az instrumentalisszal vál-
takozó tárgyat tekinti elsődlegesnek a lokális esettel váltakozó tárggyal 
szemben: 

„E tárgyi viszonyok nem egyenlő értékűek. A tárgy (-t) hatóköre az első 
sorban szűk, egyenlőre tartalmilag összetartozó elemeket köt össze. Az FI 
mintegy anyagát, eszközét adja az I tartalmának. Ez megmutatkozik: 

a) az F1 I-be való feloldhatóságában (verbalizálhatóságában) 
b) az I -F l (-t) és az I-Fl(-vel) transzformációs váltakozásában." 

(ÁNyT. IX. 199. p.) 
Zsilka az eszközhatározóval felcserélhető tárgyat belső tárgynak nevezi 

a lokálissal váltakozó accusativus objectivusszal, illetve külső tárggyal 
szemben. 

Ekkchard Koenig Anderson nyomán a lokálist felváltó tárgyat (amelyet 
befejezett aspektusú ige vonz) holisztikus irány tárgynak nevezi. Ez a tárgy 
ugyanis totális jeggyel rendelkezik, szemben az instrumentalisszal váltakozó 
ún. partitivusi iránytárggyal, amely csak valaminek egy részét képezi, azt a 
részét, amelyre a cselekvés irányul (Budai Béla 1. az irodalmat). A magyar-
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ban a holisztikus iránytárgy jelentését az igekötő teszi egyértelművé („ültet 
a kertbe'7„beülteti a kertet"), a szerbben pedig ezt a szerepet a perfektív ige 
tölti be az imerfektívvel szemben („sadi u bastu'7„zasadi bastu"). 

Horváth Katalin Transzformációs csoportok a magyarban című dolgoza-
tában az Értelmező Szótár transzformációra képes igéit (összesen 160-at) 
transzformációjuk neme szerint négy csoportba osztotta. Csak a harmadik 
transzformációs csoportban váltakozik a belső tárgy instrumentalisszal: 

V + Nl(-t/belső tárgy) + N2 (subl/illat/allat) V+Nl(instr)+N2(-t/acc.obj) 
Horváth Katalin szerint a magyarban nyolcvannyolc ige mutat ilyen 

transzformációs lehetőséget. Megvizsgálva ilyen szempontból a szerb nyelv 
ekvivalens igéit elmondhatom, hogy ilyen szerkezetváltásra csak 17 szerb 
ige képes (ezek a „lepi", „bere", „pise", „maze", „trlja", „zakuva", „prska", 
„duva", „umuti", „posipa", „umace", „zaliva", „puca", „pritiska", „erta", 
„prostire", „sadi"): 

ír betűket a papírra pise slova na papir 
teleírja betűkkel a papírt ispisuje slovima papir 
Horváth Katalin figyelmeztet bennünket, hogy az első sorban a részleg-

esség mellett a folyamat, a második sorban a tárgy egészére való irányulás 
mellett a befejezettség is kifejezésre jut. 

A harmadik transzformációs csoporton belül tizenhárom ige külön alcso-
portot képez, éspedig azért, mert hármas sorokat képesek létrehozni 

ver ököllel az asztalra udara pesnicom o sto 
veri öklét az asztalra udara pesnicu o sto 
veri öklével az asztalt udara pesnicom sto 
E sajátos alcsoportba olyan igék tartoznak, amelyek cselekvése során 

nem jön létre új, tartós egység, a belső tárgy (eszköz) csak behatol, bea-
vatkozik az objektumba, változtat rajta valamit, s csak pillanatnyi egységet 
alkot vele. Ez a belső tárgy (ill. eszköz) tulajdonképpen valamilyen (emberi 
vagy állati) testrészt fejez ki, de kiterjedhet valamilyen valódi eszközre is: 
„Igaz ez akkor is, ha a közvetítő funkciót betöltő (belső)tárgy/eszköz már 
nem a cselekvő testrésze, hanem a kéz meghosszabbítására szolgáló valódi 
(kézi)szerszám, eszköz." (NyÉrt. 115. sz. 30 p.) 

vág fejszével a fába udara sekirom u drvo 
vágja a fejszét a fába udara sekiru u drvo 
vágja fejszével a fát udara sekirom drvo 
Végül, választ keresünk arra a kérdésre, hogy mi az, ami kiváltja a von-

zatstruktúrák ilyen jellegű változását? A régens megváltoztatása! Döntő 
szerepe van annak, hogy: 

- a cselekvés a lokális egészére terjed-e ki, vagy sem (ha igen, az 
accusativusba kerül, az objektumnak pedig marad az instrumentális esete), 

- ha a tranzitív és intranzitív jeggyel is rendelkezhető igék tárgyas 
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ragozást viselnek, aeeusativusban vonzzák objektumukat, ha pedig alanyi 
ragozásban fordulnak elő, akkor instrumentális (vagy lokális) fejezi ki az 
objektumot, 

- sokszor azonban az igető inherens szemantikai jegyei is döntően 
befolyásolják az objektum felszíni reprezentációját. 
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