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Miközben összevető nyelvi vizsgálatokat végzünk, a nyelvi rendszerek 
közötti különbségeket fürkésszük, rábukkanunk sok olyan jelenségre, ame-
lyek alapján magyarázatot adhatunk a nyelvhasználatunkban fellelhető in-
terferencia-jelenségekre. Elgondolkodhatunk azon, miért éppen a nyelvi 
rendszer adott pontjain megy végbe a rendszerbontás. Ugyanakkor magyar 
nyelvtani ismereteink is új megvilágításba kerülnek. 

Érdeklődésünk középpontjában most az igék, illetve az igenemek állnak. 
A most érvényben levő szerb és magyar leíró nyelvtanok és igenemek kö-
zül az aktívumot és a passzívumot tartják számon, de mindkét nyelvben 
folynak újra a harmadik igenemmel, a medialitással kapcsolatos kutatások. 
Tulajdonképpen a korábbi évszázadok nyelvészeinek a munkáját folytatják. 
Stevanovic főként Aleksandar Belicre és az orosz nyelvészet eredményeire 
támaszkodik, Károly Sándor pedig az elődök egész sorának munkáira hivat-
kozik, Sylvester János verbum neutrumától Szvorényi József médiumáig. 

Az igék tanulmányozásakor az első szembetűnő különbség, hogy a szerb 
igék infinitivusban állnak a szótárban, míg a magyarban egyes szám harma-
dik személyében. A magyar ige szótárban szereplő morfológiai jegyeiből 
sokkal inkább lehet következtetni az igenemre, mint a szerbben. A szerb 
nyelvben a többfunkciójú se névmás segítségével fejezik ki a passzívumot, 
a reflexivitást a reciprocitást és általában a medialitást is, valamint a sze-
mélytelen mondatokat is ezzel képezik. Sőt vannak olyan esetek is, amikor 
a mai nyelvben már nincs is ilyen jelentéshordozó szerepe. Egyes igék mel-
lett pedig a se nem is változtatja meg az igenemet, pl. blistati - blistati se, 
dimiti - dimiti se. Ezért a szerb nyelvben az igenemek kérdésköre még in-
kább a szintaxishoz tartozik, mint a magyarban. Különösen igaz ez a pasz-
szívum esetében. A szerbben ugyanis nem beszélhetünk szenvedő igekép-
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zőkről, így szenvedő igékről sem, csak szenvedő igealakokról mint az ige-
nem kifejezőeszközeiről. Stevanovic ezt így fogalmazza meg: „a mediális 
és a passzív igék közötti határ a mai napig nincs meghatározva, a passzívu-
mot viszont a kezdetektől fogva úgy interpretálták, hogy azt nem az ige, ha-
nem a mondat fejezi ki (M. STEVANOVIC, 1961-2.: 4. o.) 

Az mindkét nyelvben egyértelmű, hogy az aktívum és a passzívum a 
cselekvés és a cselekvő, valamint a cselekvő és a cselekvés tárgya közötti 
viszony különbözőségén alapul. A passzív ige alanya csak elszenvedi a cse-
lekvést, a cselekvés tárgyaként. Az ágens természetesen egyik nyelvben 
sem egyezik meg az alannyal. Mivel a magyarban a passzívumnak külön 
igeképzője van, a magyar ige morfológiai meghatározottsága, igeképzője 
miatt a passzív ige a mondaton kívül is felismerhető: építtetik, közhírré té-
tetik, kihirdettetik stb. (Itt nem merül most fel az a kérdés, hogy él-e még a 
passzívum, a lényeg az, hogy a nyelv képes-e valamit kifejezni.) Károly 
Sándor előítéletek nélkül igyekezett az igéket csoportosítani (amennyire 
egyáltalán lehetséges ez, mert mégiscsak kötnek bennünket bizonyos mér-
tékben nyelvtani hagyományaink. Persze a hagyományok között is lehet vá-
logatni). 

Károly, amikor az igéket tranzitivitásuk foka szerint sorakoztatta fel, ar-
ra törekedett, hogy az egymást keresztező kategóriákat kiiktassa. Régi 
nyelvtaníróink azon megállapítására alapozta kutatásait, hogy a passzív és 
az aktív igék között vannak úgynevezett középigék. A századfordulón ezt a 
kategóriát a német nyelvtanok hatására visszahatónak minősítették, a mcdi-
alitás fogalmát kiiktatták. így alakult ki az álvisszaható igék csoportja. Ká-
roly az aktív bennható és a passzív igék közé helyezi a mediálisokat. Meg-
állapítása szerint „A mediális igék túlnyomó része képzett, csak kevés a 
képzőtlen, például: fogy vagy az egyszerűen ikes hízik. A képzős igék vagy 
denominálisak: sárgul, domborodik vagy deverbálisak: csavarodik, be-
mocskolódik. Sok a gyökérből képzett: fakad, szorul. Ez az igekategória kö-
zel áll a szenvedőhöz, de a cselekvés úgy van felfogva, mintha önmagától 
menne végbe" (KAROLY, 1976: 195. o.). Stevanovié úgy fogalmaz, hogy 
az igével megjelölt folyamat magában az alanyban megy végbe. 

Abaffy Erzsébet, aki tovább finomítja Károly Sándor rendszerét, a 
mediális igék négy csoportját különbözteti meg. Összefoglalja régi gram-
matikusaink hasznos észrevételeit is, miszerint a mediálisok. nem cselek-
vést, nem is szenvedést írnak le, hanem a kettő között állnak, egyesek sze-
rint létezést, történést, állapotot, de minden esetben akaratunktól független 
szükségszerűséget fejeznek ki. Nincs külső cselekvő. A mediálisok intranz-
itívek és nincs passzívumuk. A szerb nyelvben ezt szükségtelen is megje-
gyezni, pontosabban fel sem merül, hogy ezt ki kellene jelenteni, mert az 
ige után nem is sorjázhatnak a képzők. A szerb szakirodalomban Ste-
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vanovic a mcdiális igéket beilleszti a rendszerébe, de még ezek mellett is 
beszél álvisszahatókról. Stevanovic mediálitásról vallott nézetei több pon-
ton megegyeznek a régi magyar grammatikusokéval. O is hangsúlyozza az 
aktivitás hiányát, az állapot, sok esetben a lelkiállapot és a történés kifeje-
zését. Szavai szerint, a cselekvés tárgya a mediális igék túlnyomó részénél 
benne foglaltatik az alanyban. Ugyanakkor nem zárja ki a tranzitív igéket 
sem a mediálisok táborából, de ezek nem lehetnek visszaható igék, mert 
mint mondja a valódi visszaható jelleg és a tranzitivitás kizárják egymást. 
Tehát intranzitív mediális-visszaható igékről beszélhetünk csak. 

Abafíy Erzsébet felosztása szerint a mediálisok intranzitívek, de egyéb-
ként nem egységesek, viselkedésük különbözőségeiből a szenvedőtől a cse-
lekvő igék felé haladás különböző fokozatai rekonstruálhatók. (Az általa 
felvázolt négy csoport közül különösen sok tanulsággal szolgálnak az ösz-
szevetés során a második csoport igéi.) 

Az első csoportba olyan igék tartoznak, amelyek cselekvő tárgyas igéből 
transzformáihatók. Ezek azt írják le, mi történt a tárggyal, milyen állapot-
változás ment végbe rajta az alany cselekvése következtében. A mondatok 
grammatikai alanya nem ágens, hanem objektum. 

Cselekvő: Péter eladta a házat Cselekvő: Petar je prodao kucu. 
Szenvedő: A ház eladatott (Pétertől). — Szenvedő: Kuca je prodata od Petra. 

^ Szenvedő: Kuca se prodala. 
Mediális: A ház eladódott. Kuca je prodata. Kuca se prodala. 
Komlósy a mediális igékkel kapcsolatban kvázipasszívumról beszél, és 

valóban a fenti mondatban is csak szenvedő igealakkal tudtuk lefordítani a 
mediális igéjű mondatot. 

E csoport igéit régtől fogva szenvedő jellegűnek értékelték, Károly szen-
vedő értelmű visszaható igének mondja. A szenvedőktől az különbözteti 
meg, hogy a szenvedő mellé kitehető a tulajdonképpeni cselekvő, a 
mediális mellé nem. 

A második csoport igéi nem a tisztán cselekvő, hanem a kauzatív igék-
kel állnak szemben gyógyít—gyógyul, hízik-hizlal. Azt írják le, milyen álla-
potváltozást okozott a tárgyon a kauzatív ige élő alanyának cselekvése, 
vagy élettelen alanyának hatása. Az ide sorolható mediálisok vagy 
képzőtlenek: fogy-fogyaszt, vagy gyökérből képzettek. Gyakran van tran-
zitív páijuk. A magyar mediális igék nagy részét a képzők hozzák létre és 
jelölik. A magyar ige jelentése morfológiailag jobban jelölt. A szerb ige 
csupán jelentésénél fogva mediális. Persze a mondatbeli viszonyok, a szán-
dékosság hiánya, az alany élő vagy élettelen volta is befolyásolhatja eseten-
ként az igenemet. 

Umoriti kifáraszt okretati - forgat 
umoriti se kifárad okretati se - forog 
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Vizsgáljuk meg a kauzatív igés mondatok generálását! 
A gazda kukoricával hizlalja a disznót. 

A gazda hizlalja a disznót. A kukorica hizlalja a disznót. 

Scljak goji/tovi svinjc kukuruzom. 

Scljak tovi svinjc. Kukuruz goji svinjc. 

A disznó hizlaltatik a gazdától. A disznó hizlaltatik a kukoricától. Svinja jc tovljcna od gazdc. 

A szerb nyelv a magyarral ellentétben különbséget tesz az alany élő és 
nem élő volta között a fenti mondatokban. Az élettelenhez csak a gojiíi ige-
alak kapcsolódhat. Ez a kettős jelölés a passzívum és a medialitás között is 
megmarad. Szükség is van rá, mivel a se jelöli a passzívumot is és a 
mediális ige mellett is ez áll. A tudatos cselekvést a tisztán tranzitív toviti 
ige fejezi ki, és ez áll természetesen passzívumban is, akár ún. se passzí-
vumról (toviti se), akár igenéves szenvedő alakról (tovljena je) van szó. A 
medialitás viszont a gojiti se igealakhoz kötődik. A kauzális-mediális szem-
benállás a gojiti-gojiti se igealakok között van jelen. 

Mediális: A disznó hízik a kukoricától. Svinja se goji od kukuruza. 
Passzívum: A disznó kukoricával hizlaltatik. Svinja se tovi kukuruzom. 
Az Abaffy Erzsébet által bemutatott hármas átmenet eszközhatározó -

alany - okhatározó (kukoricával - a kukorica - a kukoricától) a szerb nyelv-
ben az állítmány helyén lexémaváltással valósulhatott meg. 

A gojiíi és a gojiíi se igealak, valamint a hízik és hizlal egyaránt fejezhet 
ki medialitást, ha a tudatosság az alany élettelen volta miatt nem képzelhe-
tő el. Az alábbi mondatok mindegyikének igeneme mediálisnak tekinthető. 

A kukorica hizlal. A disznó hízik. Kukuruz goji. Svinja se goji. 
A medialitás megfogalmazásakor a magyar és a szerb definíciók között 

felfigyelhetünk egy látszólag apró, de valójában lényegbevágó különbség-
re. A magyar nyelvészek azt hangsúlyozzák, hogy a mediális igék esetében 
a cselekvés úgy van felfogva, mintha önmagától menne végbe, a szerb 
nyelvben viszont az lehet mediális ige, amelynek a cselekménye - inkább 
történése - valóban önmagától megy végbe (sedeti - őszül, stariti - öreg-
szik). Ezért is fogalmaztam úgy, hogy a szerb ige csupán jelentésénél fogva 
mediális. A magyarban viszont olyan cselekvést is ki lehet fejezni mediális 
igével, amely nem mehet végbe önmagától. Csak úgy van felfogva - áll a 
definícióban. Ehhez hozzátehetjük, hogy a mediális jelleget csupán a képző 
adja neki (épít - épül). Az ilyen mediális alakot passzívummal adhatjuk visz-
sza csak a szerbben. A kvázipasszívumot passzívummal. Ahhoz tehát, hogy 
a magyar nyelvből kikophatott a passzívum, nagyban hozzájárulhatott a 
mediális igealakok jelenléte, hosz a cselekvőt ennek éppúgy nem kell meg-
neveznie, mint a szenvedő igenemnek. 

Apám házat épít. A Otac gradi kuéu. 
A ház építtetik. P ___ - — Kuca se gradi. 
A ház épül. 
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Az eddigiekben láthattuk, hogy a nyelvészek megegyeznek abban, hogy 
sem a passzívumot, sem a mediálist kifejező mondatokban nem egyezik 
meg az alany az ágenssel/cselekvővel. Különbség abban van, hogy a ma-
gyarban azonos tőből képzett igével fejezzük ki általában a két igenemet, a 
szerbben pedig nem. A szerb nyelv gyakran csak igeneves passzívummal 
élhet (tovljena je), vagy inkább azzal él (prodata je), nem a ragozott igealak-
kal, ún. se passzívummal. Lényegbevágó eltérés azonban, hogy a szerb 
nyelv igen változatos formáit mutatja az olyan mondatszerkezeteknek, ame-
lyekben nemcsak hogy nem azonos az alany a cselekvővel, hanem nincs is 
benne alany. Most nem azokra a mondattípusokra kell gondolni, amelyek-
ben rekonstruálni lehet az alanyt (Traze ga - Keresik, Pricaju - Azt beszé-
lik...), vagy akár az ún. időjárásmondatokra, amelyekben az alany hozzáta-
padt az igéhez, és jobbára mindig meghatározható. Tehát nem ezekre, 
hanem az ún. imperszonális mondatokra szeretnénk kitérni. Ezt magyarra 
vagy többes szám harmadik személyü állítmánnyal vagy mediális igéjü 
mondattal tudjuk lefordítani. A magyar mondatban tehát vagy benne van az 
alany, vagy rekonstruálható. A szerb imperszonális mondatot éppúgy nem 
tudjuk adekvát módon magyarra fordítani, mint sok esetben a magyar 
mediálist szerbre. A szerb imperszonális mondat tulajdonképpen rokonság-
ban van a magyar mediális jelentésű mondattal olyan szempontból, hogy 
nem határozható meg a cselekvő. 

U vom gradu se mnogo gradi. Ebben a városban sokat építenek 
Ebben a városban sok ház épül 

Ezt a hagyományosan személytelen formát az idegeneknek írt szerb 
nyelvtankönyv neutrális passzívumnak nevezi, a hagyományos nyelvtanfel-
fogás pedig cselekvő jelentésűnek véli. Imperszonális mondat az emberi 
cselekvést kifejező intranzitív és tranzitív igékből képezhető. Magyarra az 
intranzitív alakok fordításkor adekvát személytelen alakot nem mindig tu-
dunk találni (spava se, lezi se, ustaje se). 
U ovoj sobi se spava. Ebben a szobában alszanak, (valakik) 
U odmaralistu se leze u osam uvece. A nyaralóban este nyolckor kell 

lefeküdni. 
A kell trebati ige mellett, az infinitívuszon kívül da+prezens is állhat (ha 

személytelenséget akarunk kifejezni se névmás járul a cselekvő igealakhoz) 
Ezt esetenként mediális igével is lehet fordítani. 

Problem treba da se resi. A problémának meg kell oldódnia. 
A problémát meg kell oldani. 

Regionális köznyelvünkre jelentős befolyással van a szerb nyelvben is 
sajátosan viselkedő pisati ige, amely az egyes szám harmadik személyében 
cselekvő alakban, se nélkül is személytelen, az idegeneknek szánt szerb 
nyelvtankönyv szerint passzív jelentésben van. Nap mint nap halljuk, azt ír-
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ja, írja (rajta), mit ír rajta, írja, írja, hogy mennyibe kerül. A tükrözött for-
ma így hangzik: pise nesto na necemu. Pl. na celu mu pise postenje: a hom-
lokára van írva a becsületesség - lerí róla a becsületesség, látszik rajta, hogy 
becsületes. E helyett mi a személytelen (cselekvő) alakot használjuk: írja 
rajta/a homlokán, hogy becsületes. A pise igeformát tulajdonképpen asszi-
miláltuk, kialakítottuk a tárgyas és tárgyatlan alakját. És a tárgyas ragozású 
forma mindenféle kiegészítő nélkül önálló életet kezdett. A tükrözést ki-
váltja, hogy a személytelen jelleg magán az igealakon nem érezhető, nem 
se-vel képzett forma, nem is igeneves alak. Mivel a szerbben is szokatlan a 
személytelenség kifejezésének ez a formája, tükrözéskor más példák figyel-
meztető analógiájának gátló hatására nem számíthatunk. Elterjedését segít-
hette a tárgyas ragozás markáns jegyeinek a jelenléte: azt írja, hogy (egy 
kérdőívben az alanyi ragozású párját sokan helytelennek tüntették fel), a be-
szélt nyelvben élő jelöletlen alanyú mondatok analógiája: bemondta, hogy 
esni fog. Élőnyelvi vizsgálataim pedig rámutattak arra, hogy a magyar ige-
neves szerkezeteket nemkívánatosnak nyilvánítja az iskolázott adatközlők 
többsége. A helytelenítés előretörési lehetőséget biztosít a tükrözött formá-
nak. Az élőbeszéd sajátja ez a tükrözés, de írott szövegekben is fellelhető 
már időnként, pl. irodalmi próbálkozásokban. Ahonnan nem gyomlálja és 
nem gyomlálhatja ki a lektori kéz, mert kijavítása a formát rombolná szét. 

Vannak végezetül a szerb nyelvben müveltetést jelentő cselekvő igéjü 
mondatok, amelyeket a cselekvő és az alany különbözősége miatt, egyes 
nyelvkönyvek a passzívummal rokon formának tartanak (Gradim kuéu -
házat építek, házat építtetek). Ezt a magyarban gond nélkül fordíthatjuk, 
müveitető igével, de mivel a két nyelvben eltérő a tematizáció, az elbizony-
talanodott nyelvérzékűek nyelvhasználatából fokozatosan eltűnnek a mű-
veltető formák. Ismerősek az ilyen műveltető értelemben használt monda-
tok: fénymásoltam a tanulmányomat, hathetente vágom a hajamat, 
megoperáltam a gerincemet. 

Az igenemek összevetésében még sok nyitott kérdés van. Ezek megvá-
laszolása közelebb visz bennünket az élőnyelvi jelenségek pontosabb feltér-
képezéséhez és magának az igének, az igevalenciának a jobb megértéséhez 
is, hisz az ige kiegészülési lehetőségeit az igefajták, igenemek jellegzetes-
ségeinek a feltárásával tudjuk leírni. 
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