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Ду шан ка Зве кић-Ду ша но вић

О НЕ КИМ СИН ТАК СИЧ КО-СЕ МАН ТИЧ КИМ ТИ ПО ВИ МА  
УЗРОЧ НИХ КОН СТРУК ЦИ ЈА У СРП СКОМ И МА ЂАР СКОМ ЈЕ ЗИ КУ*

И срп ски и ма ђар ски је зик по се ду ју раз ли чи та је зич ка сред ства за ис ка зи ва ње 
узро ка. У овом ра ду из два ја ју се срп ске ге ни тив не кон струк ци је с пред ло зи ма од, из и 
због са зна че њем узро ка и по сма тра ју се њи хо ви ма ђар ски екви ва лен ти. Ана ли зи ра ју се 
и фор мал на и се ман тич ка обе леж ја за бе ле же них кон струк ци ја.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ма ђар ски је зик, пре вод, узроч не кон струк ци је, пред-
ло зи, па де жи, пост по зи ци је.

Both Ser bian and Hun ga rian lan gu a ges pos sess va ri o us lin gu i stic me ans for ex pres sing 
ca u sa lity. In this pa per, fo cus is on Ser bian ge ni ti ve con struc ti ons with the pre po si ti ons od ‘from’, 
iz ‘out of’ and zbog ‘be ca u se of’ ca rryin g the me a ning of ca u sa lity, and the ir equ i va lents in Hun-
ga rian are con si de red. Both the for mal and se man tic fe a tu res of the se con struc ti ons are analyzed.

Key words: Ser bian lan gu a ge, Hun ga rian lan gu a ge, tran sla tion, ca u sal con struc ti ons, 
pre po si ti ons, ca ses, post po si ti ons.

1. увОд. Узроч но се ман тич ко по ље се и у срп ском и у ма ђар ском је зи ку 
од ли ку је ра зно вр сно шћу је зич ких сред ста ва за ње го во ис ка зи ва ње. У оба 
је зи ка еле мент са зна че њем узро ка мо же би ти фор мал но екс пли ци ран ка ко 
у окви ру про сте ре че ни це, та ко и на ни воу сло же не ре че ни це. Као ти пич на 
сред ства за ис ка зи ва ње узро ка на ни воу про сте ре че ни це у срп ском се ја вља-
ју пред ло шко-па де жне кон струк ци је ко ји ма, у ма ђар ском, по пра ви лу од го-
ва ра ју имен ске ре чи с па де жним на став ци ма или пост по зи ци ја ма.

Овај рад има за циљ да осве тли син так сич ко-се ман тич ке ка рак те ри сти-
ке јед ног огра ни че ног сег мен та овог се ман тич ког по ља у срп ском и ма ђар-
ском је зи ку. По ла зи се од срп ских ге ни тив них кон струк ци ја с пред ло зи ма 
од, из и због, спе ци фи ку ју се ти по ви узроч них зна че ња ко ји се њи ма ис ка зу ју, 
по сма тра ју се њи хо ви ма ђар ски екви ва лен ти, те се утвр ђу ју фор мал не и се-
ман тич ке од ли ке ових екви ва ле на та.

Ана ли за се спро во ди на при ме ри ма за бе ле же ним у ро ма ну Пре љуб ни
ци Ви де Ог ње но вић, ко ји је на ма ђар ски је зик пре ве ла Кри сти на Оро вец под 
на сло вом Hűtle nek. На ода бир овог ро ма на ути ца ла је ње го ва те ма ти ка, бу-
ду ћи да га од ли ку је осли ка ва ње раз ли чи тих пси хич ких ста ња и по сту па ка 
иза зва них ра зно вр сним узро ци ма.

2. ПРЕГлЕдлИТЕРАТуРЕ
2.1. Се ман тич ке ка рак те ри сти ке узроч них кон струк ци ја с пред ло зи ма 

од, из и због у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку нај пре је по дроб но 

* Рад је настао у оквиру пројекта Стандардни српски језик – Синтаксичка, семантичка и 
прагматичка истраживања (178004), који финансира Министарство просвете, науке и тех но-
лошког развоја Републике Србије.
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опи са ла М. Ивић (1954). Она при ме ћу је да по сто је две основ не узроч не 
си ту а ци је, јед на усло вља ва упо тре бу пред ло га од или из, а дру га пред ло га 
због. Кон струк ци је са од и из упо тре бља ва ју се ако се ра ди о пој му ко ји се 
ја вља као ак тив ни про у зро ко вач, ко ји сво јом при ро дом иза зи ва вр ше ње рад ње 
или да је под стре ка за ње но вр ше ње. Кон струк ци ја са због упо тре бља ва се 
ка да се да ти по јам схва та као не што што ин ди рект но има ве зе са иза зи ва њем 
рад ње. На и ме, „док се кон струк ци јом са од обе ле жа ва иза зи вач да тог ста ња 
а кон струк ци јом са из уну тра шња по бу да ко ја под сти че на ак ци ју, до тле кон-
струк ци ја са због слу жи упра во за то да се њом от кри је по ја ва ко ја да је раз-
ло га, по во да за вр ше ње ак ци је, за по ја ву из ве сног ста ња” (ИвИћ 1954: 187). 
Кон струк ци ја са од упо тре би ће се кад је у пи та њу спон та на ак ци ја, ак ци ја 
ко ја зна чи фи зи о ло шки про цес, ста ње ко је се раз ви ја са мо од се бе, рад ња која 
се вр ши без пред у ми шља ја, без за ви сно сти од вољ ног им пул са. Узроч ном 
кон струк ци јом је та да обе ле жен по јам ко ји сво јом при ро дом, сво јом по ја вом 
иза зи ва спон та ну ак ци ју (ИвИћ 1954: 188). Кон струк ци ја са из упо тре би ће 
се ка да је у пи та њу све сна, сми шље на ак ци ја, а узроч ном кон струк ци јом иска-
зан је по јам ко ји под сти че на вр ше ње рад ње (ИвИћ 1954: 189).

2.2. Осла ња ју ћи се на ову се ман тич ку ти по ло ги ју узро ка М. Ра до ва но вић 
(radovanovIć 1977) ана ли зи ра кон струк ци је с де вер ба тив ним име ни ца ма. 
При том, он ну ди дру га чи ја тер ми но ло шка ре ше ња: ‘ефек тор’ (= рад ња, ак-
ци ја, про цес или ста ње ко ји под сти чу или иза зи ва ју ко ре ла тив ну, ау то мат ску 
од но сно „не све сну”, „не вољ ну рад њу”, ак ци ју, про цес или ста ње, тј. ефе кат 
ко ји из њих про ис ти че) и ‘сти му ла тор’ (= уну тра шња по бу да ко ја спон та но 
под сти че ак ци ју „све сног”, „вољ ног” ти па, од но сно ње на пси хич ка или фи-
зи о ло шка мо ти ва ци ја). Де вер ба тив не име ни це по сма тра као кон ден за то ре, 
у овом слу ча ју, ка у зал ног зна че ња, те у ду бин ској струк ту ри ре кон стру и ше 
суб ор ди ни ра ну ка у зал ну кла у зу ти па За то што (radovanovIć 1977: 127).

2.3. Нај де таљ ни ји опис узроч ног се ман тич ког по ља у срп ском је зи ку 
дао је М. Ко ва че вић (kovačevIć 1988). Он струк ту ру овог по ља оцр та ва „кроз 
струк ту ру узроч них суб по ља из дво је них на осно ву ти па узроч ног зна че ња 
што све је ди ни це др жи на оку пу. Уну тар се суб по ља као ми ни мал на струк-
ту ра ана ли зи ра си но ним ска гру па као ми кро по ље” (kovačevIć 1988: 93). Као 
основ не ти по ве из два ја сле де ћа суб по ља: ефек тор, мо тив, кри те риј, раз лог и 
по вод. Основ на је зич ка кон струк ци ја за обе ле жа ва ње узро ка ти па ‘ефек тор’ 
је сте ге ни тив на син таг ма с пред ло гом од (kovačevIć 1988: 93), за обе ле жа ва ње 
узро ка ти па ‘мо тив’ је сте ге ни тив с пред ло гом из (kovačevIć 1988: 106), а за 
обе ле жа ва ње узро ка ти па ‘раз лог’ нај че шћи је ге ни тив с пред ло гом због (ko
vačevIć 1988: 142).

2.4. Но ви је гра ма ти ке срп ског је зи ка узи ма ју у об зир ова се ман тич ка 
раз гра ни че ња кон струк ци ја ко је су пред мет овог ра да. Та ко И. Ан то нић 
(2005: 166–167) раз ли ку је ‘ди рект ни’ (‘ак тив ни’) узрок и ‘ин ди рект ни’ (’па-
сив ни’) узрок. Ди рект ни узрок мо же би ти ти па ‘ефек тор’ (‘иза зи вач’) и ти па 
‘сти му ла тор’ (‘под стре кач’), а ин ди рект ни је ти па ‘раз лог’ или ‘по вод’. У 
ис тој гра ма ти ци П. Пи пер (2005: 793–800) као основ на узроч на зна че ња из-
два ја ‘уну тра шњи’ и ‘спо ља шњи’ узрок. У окви ру ‘уну тра шњег’ узро ка ‘спон-
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та ни’ (‘афек тив ни’) узрок нај че шће се из ра жа ва кон струк ци јом од + ге ни тив, 
а ‘све сни’ узрок са зна че њем ‘по бу де’ (као ‘вољ ног’ узро ка или ‘мо ти ва’) кон-
струк ци јом из + ге ни тив. Ме ђу ти пич ним мо де ли ма за из ра жа ва ње ‘спо ља-
шњег’ узро ка на ла зи се кон струк ци ја због + ге ни тив. П. Пи пер и И. Клајн 
(2013: 346–347) узроч ни ге ни тив с пред ло гом од ве зу ју за ди рект ни узрок, 
ко ји мо же би ти уну тра шњи (не вољ но пси хич ко или фи зи о ло шко ста ње, нпр. 
Пла че од ра до сти) или спо ља шњи (ста ња и зби ва ња из ван чо ве ка, нпр. Сав 
је црн од ди ма), узроч ни ге ни тив с пред ло гом из ве зу ју за ди рек тан узрок 
ко ји пред ста вља уну тра шњу по бу ду и вољ ну ак ци ју (нпр. Све ти се из мр жње), 
а узроч ни ге ни тив с пред ло гом због је сте сред ство ин ди рект ног ис ка зи ва ња 
не ког ста ња или си ту а ци је (нпр. Због ки ше смо оста ли код ку ће). Ау то ри 
ука зу ју на то да не ке по ја ве (за вист, мр жња, страх и сл.) мо гу би ти и узрок 
не вољ ног ста ња, али и вољ не ак ци је, те се оне упо тре бља ва ју и с пред ло гом 
од и с пред ло гом из (нпр. Пре мр ла је од стра ха, Све је још јед ном про ве ри ла 
из стра ха да не по гре ши).

2.5. П. Пи пер при ме ћу је ве зу из ме ђу узроч ног и про стор ног од но са. 
Та ко је узроч ни део ка у за тив ног од но са абла тив не при ро де „јер зна чи не ку 
по ла зну тач ку, ис хо ди ште ак ци је, ста ња и сл., што се че сто озна ча ва пред ло-
зи ма са абла тив ним зна че њем од, из, с(а) и др. (нпр. од мра за, из ра до зна ло
сти, с не зна ња и сл., ана лог но из ра зи ма са зна че њем про стор ног уда ља ва ња, 
нпр. од сто ла, из со бе, с кро ва и сл.)” (ПИПЕР 2005: 788). У ана ли зи пре вод них 
екви ва ле на та по ка за ће се да је упра во ово за па жа ње од ве ли ке ва жно сти.

На и ме, нај че шћи екви ва лент срп ске ге ни тив не кон струк ци је с пред ло-
гом од у ма ђар ском је име ни ца с па де жним на став ком -tól/-től, на став ком за 
абла тив. Абла ти вом се, као и срп ским ге ни ти вом с пред ло гом од, при мар но 
озна ча ва про стор ни од нос. Њи ме се од ре ђу је „ода кле, са ког ме ста, из чи је 
бли зи не рад ња по ти че, ода кле кре ће” (andrIć 2002: 171). Осим про стор ног, 
овај па деж се упо тре бља ва и са дру гим зна че њи ма, ме ђу ко ји ма је и узрок.

Нај че шћи екви ва лент срп ске ге ни тив не кон струк ци је с пред ло гом из у 
ма ђар ском је име ни ца с па де жним на став ком -ból/-ből, на став ком за ела тив. 
Ела ти вом се, као и срп ским ге ни ти вом с пред ло гом из, при мар но озна ча ва 
про стор ни од нос. На и ме, ела тив „из ра жа ва да се не што из уну тра шњо сти про-
сто ра кре ће ка спо ља шњо сти, на пу шта га, из ла зи” (andrIć 2002: 160). И овај 
се па деж упо тре бља ва и са се кун дар ним зна че њи ма, ме ђу ко ји ма је и узрок. 

Абла тив и ела тив се по ја вљу ју као ка рак те ри стич ни на став ци за онај 
тип узро ка ко ји по кре ће, иза зи ва рад њу (andrIć 2008: 120–121). Као по се бан тип 
узро ка Е. Ан дрић из два ја онај ко ји на ме ће, при си ља ва да се рад ња из вр ши. 
Овај тип се из ра жа ва пост по зи ци јом mi att, ко јој у срп ском од го ва ра пред лог 
због (andrIć 2008: 121).

2.6. Абла тив ним, ела тив ним, а по ред њих и ине сив ним кон струк ци ја ма1 
с узроч ним зна че њем у ма ђар ском је зи ку ба ве се А. Ви скет и М. Дoла (vISZket 

1 Ине сив је та ко ђе при мар но ме сни па деж, ка рак те ри ше га на ста вак -ban/-ben, слу жи 
из ра жа ва њу „да се не што на ла зи у не че му, у уну тра шњо сти не че га и то у ста њу ми ро ва ња, од-
но сно да се кре ће, или да се не ка рад ња од ви ја у гра ни ца ма не ког за тво ре ног про сто ра” (andrIć 
2002: 156). Екви ва лент му је нај че шће ло ка тив с пред ло гом у. У оба је зи ка ове кон струк ци је 
мо гу има ти и узроч но зна че ње.
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– dóla 2019). Ау тор ке по ла зе од то га да су то кон струк ци је ко ји ма се ис ка-
зу је мен тал но ста ње као узрок и утвр ђу ју слич но сти и раз ли ке ме ђу њи ма. 
Ана ли зу вр ше на при ме ри ма име ни ца öröm ‘ра дост’ и féle lem ‘страх’, на ста-
лих но ми на ли за ци јом, а ко је при па да ју јед ном истом се ман тич ком по љу: 
озна ча ва ју осе ћа ња, пси хич ка, од но сно мен тал на ста ња. Оне за па жа ју да је 
узроч но зна че ње за јед нич ки еле мент сва три на став ка: a félelemtől / az örömtől, 
félelemből / örömből, félelmében / örömében. Ме ђу тим, они се у кон крет ним 
ре че ни ца ма не мо гу сло бод но за ме њи ва ти јед ни дру ги ма, по је ди не суп сти-
ту ци је да ју гра ма тич ки по гре шне ис ка зе или до во де до про ме не зна че ња. 
Циљ њи хо вог ра да је сте да се ман тич ком ана ли зом об ја сне ком па ти бил не 
од но се из ме ђу име ни ца ко ји ма се ис ка зу ју мен тал на ста ња (а ко је се на ла зе 
у јед ном од на ве де них па де жа) и гла го ла у функ ци ји пре ди ка та.

На кон уви да у ре ле ван тан кор пус за кљу чи ле су да се на ве де не име ни це 
у абла ти ву ја вља ју уз гла го ле и гла гол ске кон струк ци је ко ји ма се ис ка зу ју 
не на мер не рад ње, а у окви ру њих уз гла го ле ко ји из ра жа ва ју не хо тич не, ве-
ге та тив не ре ак ци је. Ове кон струк ци је опи су ју на сле де ћи на чин: ‘x осе ћа 
не што, и то не што иза зи ва да x не хо ти це чи ни не што или да се с њим не што 
де ша ва’ (vISZket – dóla 2019: 197–198). Име ни це у ела ти ву ја вља ју се уз гла-
го ле ко ји озна ча ва ју на мер ну, све сну, во ли тив ну рад њу, а су бје кат има уло гу 
аген са. Мен тал но ста ње се ја вља као мо ти ва ци ја, тј. као по кре тач ко ји да та 
осо ба раз у ме као узрок не ке рад ње. Опис ових кон струк ци ја гла си: ‘x осе ћа 
не што, и то не што је до вољ на мо ти ва ци ја за x да на мер но чи ни не што’ (vIS
Zket – dóla 2019: 199). За кон струк ци је с име ни цом у ине си ву кон ста ту ју да 
се ја вља ју и са гла го ли ма ко ји ис ка зу ју на мер не и са гла го ли ма ко ји ис ка зу-
ју не на мер не рад ње. Опи су ју их на сле де ћи на чин: ‘x осе ћа не што, и то не што 
под сти че или узро ку је да x чи ни не што’ (vISZket – dóla 2019: 199). Бу ду ћи да 
су се ау тор ке у овом ра ду огра ни чи ле на по ме ну те две име ни це, оста је да 
се ис тра жи, ка ко са ме ка жу, ко је су још име ни це про дук тив не у озна ча ва њу 
мен тал ног ста ња као узро ка.

3. АНАлИЗАГРАЂЕ
3.1. На осно ву за па жа ња ко ја се мо гу на ћи у срп ској и ма ђар ској лин гви-

стич кој ли те ра ту ри са свим је оче ки ван ре зул тат да се, у кор пу су фор ми ра-
ном за овај рад, као екви ва лент срп ског узроч ног ге ни ти ва с пред ло гом од 
нај че шће ја вља ма ђар ски абла тив. Овај тип узро ка ве о ма је за сту пљен у 
гра ђи. За сту пље не су име ни це: страх, ра дост, не при јат ност, стид, смех, 
љу бав, зна ти же ља, ужи ва ње, за до вољ ство, му ка, бес, ту га и сл., а у ма ђар ском 
féle lem ‘страх’, boldogság ‘сре ћа’, za var ‘сме те ност’, szégyen ‘стид’, szégyenérzet 
‘осе ћа ње сти да’, ne vetés ‘смех’, sze re lem ‘љу бав’, kíváncsiság ‘зна ти же ља’, düh 
‘бес’, szo morúság  ‘ту га’ и сл. Од гла го ла су при сут ни: трг ну ти се, за ди ха ти 
се, по цр ве не ти, за це ни ти се, дрх та ти, то пи ти се, си ја ти, умре ти, цеп те ти 
и др., а у ма ђар ском: összerezzen ‘трг ну ти се’, zihál ‘дах та ти’, ful la doz ‘гу ши ти 
се’, res zket ‘дрх та ти’, elol vad ‘то пи ти се’, ragyog ‘си ја ти се’, meg hal ‘умре ти’ 
и др. Сле де ћи при ме ри илу стру ју овај мо дел: 

(1) По не кад се ма ло трг нем од ира ци о нал ног стра ха (VO, 55)
(1a) Néha egy kic sit összerezzenek va la mi irracionális félelemtől (VO/KO, 62);
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(2) И ја сам се про сто за ди ха ла од ра до сти (VO, 45) 
(2a) Én is szin te ziháltam a boldogságtól (VO/KO, 51);

(3) (...) а ја сам, по цр ве не ла од не при јат но сти и сти да, бле ну ла у њу (VO, 45)
(3a) (...) én meg a zavartól és a szégyenérzettől lángoló ar ccal bámultam rá (VO/KO, 

51);
(4) (...) па бих се на ту при мед бу увек то ли ко за це ни ла од сме ха (VO, 37)
(4a) (...) ezért ek kor máris annyira ful la doz tam a ne vetéstől (VO/KO, 42);
(5) (...) а ма ма Ми ле на се то пи ла од ужи ва ња што нај зад мо гу ма ло и да се на ша ле 

на мој ра чун (VO, 148)
(5a) (...) Mi le na ma ma pe dig majd elol vadt a boldogságtól, hogy végre van al ka lom, hogy 

egy kic sit viccelődjenek a számlámra (VO/KO, 170);
(6) Хте ла сам ка сни је да умрем од му ке, јер су ме сви ди ра ли да сам на мер но 

про су ла ви но (VO, 33)
(6a) Később majd meg hal tam a szégyentől, mert min den ki az zal piszkált, hogy szándékosan 

öntöttem ki a bort (VO/KO, 37).

Узроч но зна че ње у пре во ду два при ме ра ис ка за но је ине си вом. Ка ко је 
већ на по ме ну то, име ни ца у ине си ву с узроч ним зна че њем ја вља се и са гла-
го ли ма ко ји ис ка зу ју на мер не и са гла го ли ма ко ји ис ка зу ју не на мер не рад ње. 
Ов де тре ба на по ме ну ти да у сле де ћим при ме ри ма ни у срп ском ни је ис кљу-
че на упо тре ба ло ка ти ва с пред ло гом у. На и ме, у њи ма су при сут ни гла го ли 
све сне, вољ не ак ци је, а име ни ца ма су озна че не чо ве ко ве фи зи о ло шке, пси-
хо ло шке и мен тал не по бу де:2

(7) (...) од стра ха и збу ње но сти при зна ла је све оно што смо је пи та ли (VO, 131)
(7a) (...) félelmében és zavarodottságában be val lot nekünk min dent, amit kérdeztünk 

tőle (VO/KO, 151);
(8) Ни сам ви ше оче ки ва ла да ће се ја ви ти, ни ти сам зна ла шта да ра дим, куд да 

се де нем од бе са, нај ви ше на се бе (VO, 132)
(8a) Nem vártam már többé a hívását, és nem tud tam, mi hez ke zdjek, ho va legyek 

dühömben, legfőképp saját ma ga mra vol tam mérges (VO/KO, 151).

У не ким слу ча је ви ма од сту па ње од ти пич ног екви ва лен та усло вље но 
је рек циј ским ка рак те ри сти ка ма управ ног гла го ла. Та ко се, на при мер, уз 
гла гол belefárad ‘умо ри ти се’3 у ма ђар ском оства ру је име ни ца у ила ти ву 
(ка рак те ри ше га на ста вак -ba/-be):

(9) (...) кад су они, умор ни од ње ног по до зре ња, би ли ре ши ли да не ин си сти ра ју 
да ље (VO, 128)

(9a) (...) ami kor Boš ko és apám már végképp belefáradtak a gyanakvásába, és már 
eldöntötték, hogy nem erőszakoskodnak tovább (VO/KO, 147);

2 И. Ан то нић (2005: 293) кон ста ту је да се у тим слу ча је ви ма им пли ци ра ди рект ни узрок 
ти па ефек тор, што по ка зу је на при ме ри ма: У стра ху да ће не што по гре ши ти, ни је се ни по-
ме ри ла с ме ста. [↔ Од стра ха да ће не што по гре ши ти, ни је се ни по ме ри ла с ме ста.]; Раз би ла 
је ва зу у бе су. [↔ Раз би ла је ва зу од бе са.]. 

3 У Ма ђар ско-срп ском реч ни ку (PalIch 1988) да је се овај рек циј ски од нос: belefárad vmi be 
‘умо ри ти/ума ра ти се од че га’. E. Ан дрић (andrIć 2008: 123) на во ди на ста вак -ba/-be ме ђу 
на став ци ма ко ји ма се ис ка зу је узрок уз гла го ле с пре фик сом be le-, i ilu stru je to pri me rom: 
Belefáradt a munkába ‘Умо рио се од ра да’.
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(10) Јед но вре ме сам упор но и стр пљи во по ку ша ва ла да све те ко ма ди ће ску пим и 
по но во не ка ко за ле пим је дан за дру ги (...), али сам се умо ри ла од то га (VO, 47)

(10a) Egy ide ig kitartóan és türel me sen igyekez tem összeszedegetni, összeragasztani a 
sok szilánkot (...) de belefáradtam eb be (VO/KO, 53).

У ма њем бро ју при ме ра, уме сто па де жног на став ка за бе ле же на је пост-
по зи ци ја mi att. Њој у срп ском од го ва ра пред лог због, ко јим се ис ка зу је спо-
ља шњи/ин ди рект ни узрок. Ови при ме ри по ка зу ју да је не ка да те шко уо чи ти 
раз ли ку ме ђу раз ли чи тим суб по љи ма узроч ног се ман тич ког по ља:
(11) Пла ка ла сам за де дом, али и од бе са што не мо гу да му ка жем шта је тет ка 

Кри ста ре кла (VO, 33)
(11a) Sírtam nagyapa mi att, de a düh mi att is, hogy nem pa nas zol ha tom el ne ki, mit 

mon dott Kris zta néném (VO/KO, 37);

(12) Ни сам смео од Кри сте ни да по ка зу јем ко ли ко си ме би ла из лу де ла (VO, 146)
(12a) Kris zta mi att nem mer tem ki mu tat ni sem, mennyire el csa var tad a fe jem (VO/KO, 

168);

(13) Ни је ре кла ја сам мај ка ва ше же не. Ни шта стра шно, бар се ја ви ла. То је од 
тре ме, мо гу ми сли ти ка ко јој је (VO, 133)

(13a) Azt nem mond ta, hogy én vagyok a fe leségéne k az anyja. Nem nagy baj, his zen 
legalább je lent ke zett. Ez a lámpaláz mi att van, el tu dom képzel ni, hogy érzi magát 
(VO/KO, 153).

Не рет ко се пре во ди лац опре де љу је за дру га чи ју ре че нич ну струк ту ру. 
У сле де ћим при ме ри ма екви ва лент срп ске пред ло шко-па де жне кон струк ци-
је за у зи ма по зи ци ју су бјек та, док су бје кат по ла зне ре че ни це по ста је обје кат 
у циљ ном тек сту.4 При том се ну жно ме ња ју и син так сич ко-се ман тич ке ка рак-
те ри сти ке управ ног пре ди ка та. На и ме, гла го ли eláraszt ‘пре пла ви ти’, elrémít 
‘пре стра ви ти’, me grémí t ‘пре стра ви ти’, me gres zket ‘за тре сти’, ráz ‘тре сти’ и 
felmelegít ‘за гре ја ти’ тран зи тив ни су, њи хо ви су бјек ти су ка у за то ри ста ња у 
ко јем се на ла зи обје кат: 
(14) Тре пе ри ла сам од на ва ле за хвал но сти и сре ће (VO, 45)
(14a) Elárasztott a hála és az öröm érzése (VO/KO, 51);

(15) Слу ша ла сам је, пре стра вље на од те го вор не бу ји це, звон ког гла са и енер ги је 
ре чи (VO, 50) 

(15a) Hall gat tam, elrémített ez a szóáradat, a zengő hanghordozás, a sza vak ere je (VO/
KO, 57);

(16) До вољ но су већ пре стра вље ни од све га ово га што се у ме ђу вре ме ну из де ша ва-
ло (VO, 60)

(16a) Már így is jócskán me grémítette őket min daz, ami időközben történt (VO/KO, 68);

(17) (...) по че ла сам да се тре сем од не ког чуд ног уну тра шњег пла ча (VO, 89)
(17а) (...) me gres zke tett va la mi fur csa belső zokogás (VO/KO, 101);

(18) Брек та ла је од сме ха и тет ка Кри ста (VO, 37)
(18а) Kris zta nénémet is rázta a ne vetés (VO/KO, 42);

4 Обје кат се у ма ђар ском че сто под ра зу ме ва, у ре че ни ци ни је увек екс пли цит но из ра жен.
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(19) Пр во те са мо ма ло раз га ли, па ти од ње га бу де то пло (VO, 22)
(19а) (...) először egy kic sit felvidít, utána felmelegít5... (VO/KO, 24).

Спо ра дич но се у пре во ду по ја вљу ју и фор мал но дру га чи је кон струк ци је 
с узроч ним зна че њем. У јед ном при ме ру ре кон стру и са на је узроч на ре че ни ца 
с ве зни ком mert:
(20) (...) али не од у ста јем све док не осе тим по тму ли бол у гру ди ма и у гла ви од тог 

уза луд ног на пре за ња да вик нем (VO, 48)
(20а) (...) de nem adom fel, míg csak a hiábavaló erőlkedéstől be le nem hasít a tom pa 

fájdalom a mell ka som ba és a fe jem be, mert hiába aka rok, nem bírok kiabálni (VO/
KO, 55).

Име ни цом látta с на став ком -n мо же се озна чи ти вре мен ски и узроч ни 
од нос.6 У сле де ћем при ме ру њо ме је ис ка зан узрок пси хич ког ста ња:
(21) Гу шио ме не ки бес по моћ ни бес од тог реч ни ка (VO, 113)
(21а) Va la mi te he te tlen düh fo gott el e sza vak (...) láttán (VO/KO, 129).

Пост по зи ци ја közepette озна ча ва вре мен ски од нос.7 Ипак, у јед ном за бе-
ле же ном при ме ру, по ред вре мен ског, мо же се уста но ви ти и узроч но зна че ње. 
На и ме, иа ко су да та де ша ва ња исто вре ме на са ста њем у ко јем се су бје кат 
на шао, она су ујед но и про у зро ко ва ла та кво ста ње:
(22) И од се ри је не ких не пред ви ди вих до га ђа ја у јед ном мо мен ту се про сто ис то пи-

ло мо је са мо по у зда ње (VO, 47)
(22а) És a sorjázó, előre nem látható események közepette egyszer re csak szer te fos zlott 

az önbizalmam (VO/KO, 53).

Уме сто узроч не кон струк ци је у пре во ду је за бе ле же на и за ви сна вре мен-
ска ре че ни ца уве де на ве зни ком ami kor. Рад ња вре мен ске ре че ни це прет хо ди 
глав ној, те се мо же ин тер пре ти ра ти и као њен узрок:
(23) На дам се да ће јој то на пра ви на чин рас те ра ти стра хо ве и убла жи ти шок 

ко јег је пре тр пе ла од са зна ња да сам ре ши ла да се с њом ви дим (VO, 131)
(23а) Remélem, ez el hes se ge ti a félel me it és enyhíti a sok kot, amelyet el szen ve dett, 

ami kor értesült róla, hogy találkozni aka rok ve le (VO/KO, 150).

3.2. У мно го ма њој ме ри за сту пље ни су при ме ри ге ни ти ва с пред ло гом 
из, чи ји је ти пи чан ма ђар ски екви ва лент име ни ца у ела ти ву. С узроч ним 
зна че њем за бе ле же не су име ни це љу бав, пред о се ћа ње, свест, у ма ђар ском 
sze re tet ‘љу бав’, sze re lem ‘љу бав’, előérzet ‘пред о се ћа ње’, tu dat ‘свест’. Као 

5 Ка у за тив ни ла гол felmelegít на стао је од при де ва me leg ‘то пао’ и има зна че ње ‘чи ни ти 
да не што по ста не то пло’.

6 У Ма ђар ско-срп ском реч ни ку (PalIch 1988) на ве ден је са мо вре мен ски од нос: en nek 
láttán el ro han tam ‘кад сам то ви део, по бе гао сам’. Ме ђу тим у јед но је зич ном реч ни ку ма ђар ског 
је зи ка (juháSZ 1987) да је се и мо гућ ност узроч не ин тер пре та ци је: ak kor, ami kor v. azért, mert vki 
lát vkit, vmit, што би се на срп ски мо гло пре ве сти на сле де ћи на чин: он да ка да или за то што 
не ко ви ди не ко га, не што.

7 У Ма ђар ско-срп ском реч ни ку (PalIch 1988) közepette има зна че ње на сред, усред, по сред 
че га, а при мер ко јим се илу стру је по ка зу је да је у пи та њу исто вре ме ност две ју си ту а ци ја: annyi 
baj közepette ‘усред то ли ких не во ља’. И у ма ђар ском реч ни ку (juháSZ 1987) сто ји да ова пост-
по зи ци ја озна ча ва исто вре ме ност рад њи, зби ва ња, од но сно да се не што де ша ва у прат њи или 
услед не ких окол но сти.



160 ДУ ШАН КА ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ

управ ни еле мен ти ја вља ју се гла го ли на пра ви ти, по те ћи и име ни ца брак (= 
вен ча ти се), у ма ђар ском játszik ‘игра ти’, fa kad ‘из ви ра ти’, házasodik ‘вен ча ти 
се’. Ово по ка зу ју сле де ћи при ме ри:
(24) До бро је што сад мо гу не сме та но да се се ћам те ње го ве „при ред бе” ко ју је на-

пра вио са мо за ме не, из љу ба ви, да ме раз ве се ли (VO, 43)
(24а) Milyen jó, hogy most za var ta la nul fel tu dom idézni, ezt az „előadást”, amit csak 

ne kem játszott el, szeretetből, hogy felvidítson (VO/KO, 49);
(25) Ове су зе су по те кле из не ког тмур ног пред о се ћа ња, из све сти да ви ше ни шта 

ни је и не ће би ти исто у мом жи во ту (VO, 108)
(25а) Ezek a könnyek va la mi ko mor előérzetből fa kad tak, an nak tudatából, hogy az 

éle tem ben már sem mi sem olyan, és többé nem is lesz olyan so ha, mint volt (VO/KO, 
123);

(26) И та да би пред њи ма по но вио ње не мак си ме да је брак из љу ба ви ку по ви на 
на рас про да ји (VO, 22)

(26а) És ak kor elsorolná ne kik Bi sa axió má it, ke zdve az zal, hogy szerelemből házasodni 
olyan, mint végkiárusításkor vásárolni (VO/KO, 25).

У гра ђи се не рет ко по ја вљу је и име ни ца раз лог с пред ло гом из. За бе ле-
же ни при ме ри по твр ди ли су за па жа ње М. Ко ва че ви ћа да је у та квим кон струк-
ци ја ма „ну жна упо тре ба кон гру ент ног атри бу та као оба ве зног де тер ми на-
то ра” (kovačevIć 1988: 189). У тој функ ци ји нај че шће се ја вља за ме ни ца не ки 
као сиг нал нео д ре ђе но сти. Као екви ва лент ове кон струк ци је оства ру је се 
уста ље ни из раз va la mi oknál fo gva или име ни ца ok y ела ти ву, та ко ђе с де тер-
ми на то ром:
(27) (...) а опет из не ког раз ло га ни сам у ста њу ни са ма са со бом да раз го ва рам без 

за др шке (VO, 44)
(27а) Va la mi oknál fo gva még az önmagammal folyta tott párbeszédben sem vagyok 

képes köntörfalazás nélkül a tárgyra térni (VO/KO, 50);
(28) Из не ког раз ло га сма трао је да не тре ба пра ви ти фо то ко пи је (VO, 110)
(28а) Va la mi oknál fo gva úgy véle ke dett, nem kell fénymásolatokat készíteni (VO/KO, 

126);
(29) А кад из не ког раз ло га не мо же она та мо (VO, 120)

(29а) S ha va la mi oknál fo gva nem bír el men ni (VO/KO, 137);
(30) За раз ли ку од же на ко је сво ју ве зу из не ког раз ло га углав ном сма тра ју до жи-

вот ном (VO, 15)
(30а) A nőkkel el lentétben, akik va la milyen  oknál fo gva általában egy éle ten át tartónak 

te kin tik a kapcso la tot (VO/KO, 17);
(31) Ни сам не зна шта да ра ди, на зад се ви ше не мо же из мно го раз ло га, а ни овако 

не ма ми ра (VO, 22)
(31а) Ma ga sem tu dja, mitévő legyen: visszaút nincs, több okból ki folyólag, de emígy sincs 

nyug ta (VO/KO, 25);
(32) Је сте пре љу ба сме шна реч, и ме ни до ђе да се на сме јем, али из дру гог раз ло га 

(VO, 35)
(32а) Valóban, ne vetsége s szó a hűtlenség, en gem is már szin te ráz a ne vetés, de más okból 

ki folyólag (VO/KO, 39);
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(33) Баш из тог раз ло га ни сам ни шта ре кла ни Бо шку (VO, 93)
(33а) Éppen ez okból ki folyólag nem mond tam sem mit Boškónak sem (VO/KO, 106).

С два при ме ра мо же се илу стро ва ти пре вод но ре ше ње ко је се огле да у 
ре кон струк ци ји узроч не за ви сне ре че ни це ко ју уво ди ве зник mert, а у глав-
ној је при су тан ко ре ла тив azért (azért, mert ‘за то што’):
(34) Да ли ћу тим из стра ха да не бих уме ла ка ко тре ба да из ра зим то што ме 

му чи (VO, 7)
(34а) Talán azért hall ga tok, mert félek, hogy nem tudnám sza vak ba önteni azt, ami kínoz 

(VO/KO, 7);
(35) Би ли су уве ре ни да је ово пра ва при ли ка. Упра во из тог раз ло га што смо нас 

тро је та ко бли ски (VO, 86)
(35а) Meg vol tak győződve, hogy eljött a megfelelő pil la nat. Éppen azért, mert mi annyira 

közel állunk egymáshoz (VO/KO, 97).

3.3. Ге ни тив с пред ло гом због ве о ма је за сту пљен у гра ђи. По пра ви лу 
му, као што је и оче ки ва но, од го ва ра име ни ца с пост по зи ци јом mi att.
(36) Све вре ме се нер ви ра ла због зу ба (VO, 129)
(36а) Egész idő alatt a fo gai mi att ide ge ske dett (VO/KO, 149);
(37) На при мер, не знаш да смо се Бо шко и ја рас та ли због мо је сна хе (VO, 145)
(37а) Például nem tu dod, hogy Boš ko és én a sógornőm mi att váltunk el (VO/KO, 167);
(38) Ма ло сам уз бу ђе на због по врат ка, за то ми те шко иде (VO, 64)
(38а) Kic sit iz ga tott vagyok a visszatérés mi att, azért megy ne he zen (VO/KO, 73);
(39) Ни смо ми због ње га ов де, не го због Бу би це и због вас (VO, 129)
(39а) Nem őmiatta vagyunk mi itt, ha nem Bogárka mi att meg ma ga mi att (VO/KO, 149);
(40) Не знам да ли ћу то мо ћи да из др жим, али ни ов де не смем ви ше да оста нем 

ова ко, не са мо због Блан ки не ин тер вен ци је не го и због све га оста лог (VO, 56)
(40а) Nem tu dom, kibírom-e majd, de itt sem ma rad ha tok ilyen körülmények között, 

nem csak Blan ka beavatkozása mi att, ha nem min den más mi att sem (VO/KO, 63);
(41) Иа ко сам зна ла ка ко по чи ње, ни сам се усу ђи ва ла да је за поч нем са ма, јер сам 

јед ном због та квог по ку ша ја сме ста екс пе до ва на у спа ва ћу со бу (VO, 36)
(41а) Habár jól tud tam, hogyan kell be le ke zde ni, nem vet tem a bátorságot, hogy ezt 

ma gam tegyem meg, mert egy ilyen kísérle tem mi att azon na li hatállyal be te rel tet tem 
a hálószobába (VO/KO, 40).

У јед ном при ме ру пре во ди лац се, уме сто узроч не кон струк ци је, опре-
де лио за за ви сну циљ ну ре че ни цу. Ово је оправ дан по сту пак ако се има у 
ви ду да је и у ори ги нал ном тек сту за сту пље на фу тур ска ори јен ти са ност, од-
но сно да се, по ред узроч ног (...за то што ће би ти гу жва) мо же ре кон стру и-
са ти и циљ но зна че ње (...да бих из бе гла гу жву):8

(42) Пред ло жио је да то бу де ра ни је због гу жве (VO, 57)
(42а) Azt ja va sol ta, minél előbb me njek, hogy el kerüljem a tömeget (VO/KO, 64).

8 М. Ра до ва но вић (radovanovIć 1977: 130) при ме ћу је да се у са вре ме ном срп ском раз го-
вор ном је зи ку за пред лог због ве зу је и циљ но зна че ње: Они до ла зе ова мо због спор та ко ји во ле, 
због же на, због ра зо но де [ ← Да би се разонодили].
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4. ЗАКључАК. На осно ву ана ли зи ра не гра ђе мо же се за кљу чи ти да у ис-
ка зи ва њу узро ка по сто ји ви сок сте пен фор мал не ко ре спон ден ци је из ме ђу 
срп ске пред ло шко-па де жне кон струк ци је од + ге ни тив и ма ђар ског абла ти-
ва, из ме ђу пред ло шко па де жне кон струк ци је из + ге ни тив и ела ти ва, као и 
из ме ђу пред ло шко-па де жне кон струк ци је због + ге ни тив и име ни це с пост-
по зи ци јом mi att. Тран спо но ва ње про стор ног у узроч но зна че ње ви дљи во је 
у пр ва два слу ча ја у оба је зи ка, док је тре ћи тип кон струк ци је, та ко ђе у оба 
је зи ка, ре зер ви сан ис кљу чи во за ис ка зи ва ње узро ка.

За па жа ња о се ман тич ким свој стви ма по сма тра них кон струк ци ја, до ко-
јих се до шло не за ви сно у срп ској и ма ђар ској ли те ра ту ри, по твр ди ла су се на 
кор пу су фор ми ра ном за овај рад: срп ску кон струк ци ју ге ни ти ва с пред ло гом 
од и ма ђар ски абла тив ка рак те ри ше по ја вљи ва ње уз гла го ле и гла гол ске 
кон струк ци је ко је озна ча ва ју не на мер не, не вољ не, спон та не рад ње, док се 
срп ски ге ни тив с пред ло гом из и ма ђар ски ела тив ја вља ју уз на мер не, вољ-
не, све сне рад ње. Се ман тич ка по ду дар ног из ме ђу срп ске пред ло шко-па де жне 
кон струк ци је због + ге ни тив и ма ђар ске име ни це с пост по зи ци јом mi att 
огле да се у то ме што се њи ма обе ле жа ва ин ди рект ни узрок.

У ма њем бро ју при ме ра по сма тра не срп ске кон струк ци је пре ве де не су 
фор мал но дру га чи јим струк ту ра ма, уз за др жа ва ње основ ног узроч ног зна-
че ња. Та ко се, на при мер, као екви ва лент срп ског ге ни ти ва с пред ло гом од 
ја вља и ине сив, ко јем у срп ском нај че шће од го ва ра ло ка тив с пред ло гом у, 
што се мо же сма тра ти аде кват ним ре ше њем, бу ду ћи да се у оба је зи ка овим 
кон струк ци ја ма ис ка зу је иден тич ни под тип узроч ног зна че ња. По је ди на 
од сту па ња од ти пич ног екви ва лен та усло вље на су раз ли ка ма у рек циј ским 
ка рак те ри сти ка ма гла го ла у срп ском и ма ђар ском је зи ку. Спо ра дич но по ја-
вљи ва ње име ни це с пост по зи ци јом mi att уме сто срп ског ге ни ти ва с пред ло гом 
од ука зу је на то да је у не ким кон тек сти ма те шко раз гра ни чи ти ди рек тан од 
ин ди рек тог узро ка. Мо гућ ност ре кон струк ци је узроч не ре че ни це по сто ји у 
оба је зи ка, те се и ово пре вод но ре ше ње мо же сма тра ти од го ва ра ју ћим. Фор-
мал но уда ља ва ње од струк ту ре по ла зног тек ста нај у оч љи ви је је у при ме ри ма 
у ко ји ма се у циљ ном тек сту, уме сто име ни це у па де жу с узроч ним зна че њем, 
ја вља ре че нич на струк ту ра с ка у за то ром у функ ци ји су бјек та. То се, ма хом, 
мо же при пи са ти лич ном опре де ље њу пре во ди о ца.

На кон са гле да ва ња јед ног ма њег сег мен та узроч ног се ман тич ког по ља 
мо же се кон ста то ва ти да, иа ко при па да ју ти по ло шки раз ли чи тим је зи ци ма, 
срп ски и ма ђар ски је зик на иден ти чан на чин фор ма ли зу ју по је ди не се ман-
тич ке под ти по ве узро ка. Екви ва лен ти ко ји су, осим оче ки ва них, за бе ле же ни 
у овом ра ду ука зу ју на то да су пре во ди о ци ма на рас по ла га њу и дру га је зич-
ка сред ства, не ка усло вље на спе ци фич но сти ма по сма тра них је зи ка, а не ка 
раз ли чи тим мо гућ но сти ма ис ка зи ва ња узро ка у оба је зи ка. 
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