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A serkendéz-re csak egyetlen irodalmi példánk van, az is a nyelv
újítás korából. Tehát ez a képző is részesült a -d-z képzőcsoport nyelv
újításkori kedveltségéből. 

A csetlendéz csetledéz alakban is előfordul. 
Néhány -adóz képzős igével kapcsolatban (PannonhFőiskÉvk. 1942. 

135_6 . jvj kny. 39., 40. 1.: hajladoz, omladoz, romladoz, hulladoz, oszladoz, 
bomladoz, fojladoz, foszladoz) már említettük, hogy több igéből is el lehet vonni 
egy -ladoz végzetet, de ilyen képző mégsem alakult ki. A most tárgyalt, e 
hangokkal alakult -d-z képzős igékkel kapcsolatban két -ledez képzős igéről 
is beszámolhatunk: ,,Űgy kéjledez éltünk egybe ömölve" KisfK.: Alkonyi 
dal. | „Majd megáll s néz fül-hegyezve, Kedves terhit kémledezve, S őt nem 
hallva szózatán, Száguld a küzdők u tán" KisfK.: Elte 6. rész. A kémei igérer 
a NySz. a Jókai kódextől egész Faludiig ismer példákat, de mint BALASSA 
szótára is jelzi, ez az ige újabban nem él. Tehát a kéjledez és kémledez igét 
Kisfaludy Károly alkotta a -ledez képzővel. 

SÁMSON EDGÁR 

Az obi-ugor nyelvek tagadó névmásainak kérdéséhez. 

Az obi-ugor nyelvekben a névmásokat és határozószókat ne-, nem-
partikulával tagadósítják. Találunk ilyen tagadószócskát a szamojédságban 
és az indogermánságban is. Ez vezette a kutatókat arra, hogy néhányuk 
a fgr.-idg. ősrokonság egyik bizonyítékát lássa benne. Volt, aki uráli eredetű
nek tartotta, más az ősi fgr. szókészlethez tartozónak vélte, ismét más közös 
iráni átvételnek, illetőleg szláv kölcsönszónak tekintette. Vegyük sorra a 
vélekedéseket. 

SIMONYI szerint lehetséges, hogy természetes hangmetaforával állunk 
szemben, vagyis, hogy ahhoz az nn-íéle hanghoz kapcsolódott a tagadó jelentés, 
amelyet beszélőszerveink akkor hallatnak, mikor fájdalomérzetet iparkodunk 
elfojtani. De azt a lehetőséget is fönntartja, hogy a fgr. ne azonos eredetű 
lehet az idg. nyelvek tagadó ne szócskájával.,,A háttérben fölmerül itt a finn-
ugor-indogermán nyelvrokonság nagy és érdekfeszítő kérdése" (Alex. Emik. 
617). Az ősrokonság egyik bizonyítékát látja PAASONEN is ezekben a tagadó 
partikulákban. A fgr. és szamojéd alakjk rokonaiul a következőket sorolja 
föl: idg. *ne 'nicht', ói. ná, lat. ne: ne- scio, óir. ne-ch 'aliquis', gót ni, litv. né, 
ószl. ne stb. (FUF. VII , 26). COLLINDER szórói-szóra idézi Paasonent s elfo
gadja véleményét (Indo-uralisches Sprachgut 66). 

HALÁSZ IGNÁC uráli korból valónak tartja „Az ugor-szamojéd nyelv
rokonság kérdése" c. tanulmányában (NyK. XXIV.). A vogul,^ osztják, 
magyar nem-et szamojéd alakokkal veti össze: szamJur. nim, úidm 'ich 
nicht', nin 'du nicht' , ni 'er nicht' stb., szamTav. nintu 'nem', nindem 'ich 
nicht' úinden 'du nicht', ninte 'er nicht' stb., szamJen. nero 'ich nicht', neddo' 
'du nicht', ne 'er nicht* stb. (i. h. 463). KLEMM is az uráli eredet híve. Szerinte 
az uráli alapnyelvben a tagadás és tiltás fogalmának kifejezésére két szó 
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szolgált: az e-, a- és a ne-. Az ige szófaji kategóriájának kifejlődésekor mind 
. az e-, a-, mind a ne- igei természetűvé lett. ne- a szamojédban ma is tagadó 

igéül szolgál (NyK. XLVí, 396). 
KLEMM e véleménye SIMONYI gondolatának továbbfejlesztése, mely 

szerint a finnugorságban eredetileg a tagadásnak kétféle módja volt hasz
nálatos: máskép tagadták a igeállítmányt s máskép a névszói mondatrészeket. 
Az előbbi tagadására a külön tagadó ige, az utóbbiéra a we-féle tagadó hatá
rozószó szolgált. Ez az eredeti különbség ma is megvan a zürjónben és a 
votjakban, ahol ige előtt a tagadó igét, de igenevek és általában névszók 
előtt a ne- tagadószócskát használják. Az eredeti nyelvállapot úgy változ
hatott meg, hogy pl. a finnben s az észtben elejtették a külön névszói tagadást 
s erre a célra is a tagadó igét alkalmazták. Más nyelvek csak a tagadó név
másokban őrizték meg a ne- elemet, a magyar ellenben elvesztette a tagadó 
igét s az igeállítmány mellett is ne, nem áll (Alex. Emik. 616—7). SIMONYI 
véleményét KLEMM igen egyszerűen cáfolja: a finnugorságban eredetileg 
nem volt külön igei szófaji kategória (NyK. XLVI, 396). 

A tagadó partikulák rokonságának kérdése már BEREGSZÁSZIT is foglal
koztatta, akinek föltűnt a magyar és árja tagadószócskák egyezése. Az ind 
nei, kurd na 'nein, nicht' adatokra utal (Áhnl. d. Hung. Spr. 133, 121). 

MUNKÁCSI szélesebbkörű egyeztetéseket végzett. A vog. ni, nem, osztj. 
ne, nem, ír agy. ne, nem, zürj. ne, nem, ne, ni tagadó partikuiákat ind eredetű-
éknek tartja és a következő alakokkal veti össze: szkr. na 'nicht', av. na 
'nicht', oszét-dig. ne-, tag. na 'nicht', óper. naiy 'nicht', av. nőit 'nicht, 
pázend ne , újper na-, na 'un-, nicht' stb. Ezek a tagadószók éppúgy lehetnek 
kérdőnévmások előtagjai, mint a vogulban és az osztjákban. Pi. szkr. ná-kis 
'niemand' (kis 'wer?') (ÁKE. 478). A ,.keleti finn-magyar nyelvek ne- szócs
kája közös árja illetőleg iráni átvétel. Ez annál is inkább valószínű, mert 
alkalmazása aránylag szűkkörű. A vogulban pl. csak néhány, főkép névmási 
alapú adverbiumra szorítkozik s területileg se.n kiterjedt. Alakilag egészen 
egyezik szavunkkal a középperzsa ne, vagy oszét ne. Oszét né-lie' niemand' 
és zürj. ne-kin ua., oszét ne-Had nie' és zürj. ne-kodir ua. (i. m. 479). Az iráni 
átvétel lehetőségének ellene mond az a körülmény, hogy nem volna meg 
a szamojéd alak, ha ilyen késői jövevényszó lenne (PAAS.: FUF . VII, 26). 
Arról azonban szó sem lehet, hogy a ne elem a szlávságból került volna a 
finnugorságba (mint pl. WIEDEMANN állította a zűrjén nyelvre vonatkozólag 
1847-iki nyelvtanában). Ezt cáfolja a tagadószócska elterjedtsége nemcsak 
a fgr., hanem a szamojéd és török nyelvekben is. Az is jelentős ellenvetés 
hogy a ne-hől már a közös ugor korban kifejlődött a nem alak, ekkor pedig 
szláv hatásról még nem lehetett szó (SIMONYI, Alex. Emik. 617). [Viszont 
ugyanő a magy. ne elterjedését szláv hatásnak tartja (1. Nyr. X I I I , 247) ] 

KLEMM vélekedése: „Azt tartom, bajos volna megmondani, hogy i t t 
véletlen találkozásról van-e szó, átvételről-e avagy fgr. illetőleg uráli-idg. 
ősrokonságról-e" (MNy. XVI, 72). 

Merőben új álláspontot képvisel KERTÉSZ, aki az eddigi véleményekkel 
szemben azt vallja, hogy az n- (n-J-el kezdődő tagadó partikulák nemcsak, 
hogy nem tartoznak az ősi fgr. nyelvelemekhez, de még a legrégibb átvételek-
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hez sem számíthatók. A fgr. tagadás egyetlen ősi módja a tagadó igével 
való tagadás (Zur Frage der finnisch-ugrischen Verneinung, SUSToim. LXVII . 
191). 

Vegyük közelebbről szemügyre a kérdéses tagadó névmásokat. 

I. A tagadó névmások: 
1. Személyre vonatkozó tagadó névmások: 
Vogul. Északi nyelvjárások: ( H U N F . ) nemkatpá (NyK. XI , 99), (AHLQV.) 

nem-xottiut (SUSToim. VII, 173), (MŰNK.) nem-xgtpd (VNGy. I, 164), né-mat 
y.gtpa (i. m. I I , 93). 

Nyugati nyelvjárások: AL. (MŰNK.) at khaíígwa (VNyj. 159), KL. at-
khankha (i. m. 111), at-khankha (!) (i. m. 121), (SZIL.) at-khankha (Vog. Szój.), 
(MŰNK.) ul-x.dnx.a (VNGy. I, 163), kiirts 'ember' (tagadó mondatban) (VNyj. 
111); P. (AHLQV.) atqan-koat (SUSToim. VII , 173), (MŰNK.) gté-khgn (VNyj. 
237), (KANN.) afhpn (WogVok. 23): ÉVZ. afikan (i.m. 23), ÉVK. atkán 
(i.m. 23), DV. afskan (i.m. 23). 

Keleti nyelvjárások: K. ( H U N F . ) ati chon (NyK. IX , 52), (AHLQV.) ati-
qon (Wog. Spracht. 17), (MŰNK.) oiii-khon, oiíi-khon-ndr (VNy.j 199), oq.fi-
khwgn (VNGy. IV, 378), AK. (KANN.) ajixnn (WogVok. 23), KK. oaf\tcnn 
(i. m. 23); FK. öafikuan (i. m. 23). _ 

Déli nyelvjárások: T. (MŰNK.) ax-khgn (VNyj. 270), AT. a-khgn (i.m. 
270). 

Irodalmi nyelv: nem-hotpa. -
Osztják. Északi nyelvjárások: (HUNF. ) nem hajat (NyK. XI , 108), 

(AHLQV.) nem-xojat (NO. 50). Az újabb gyűjtésekben 'kein Mensch'-szerű 
szerkezeteket találunk. ( P Á P . ) nemdza nb\x.o (ONyt. 10), ném3za nbixoi (i. m. 
98), ne-matti x.oj (ONGy. 162); Szy. (STEIN.) nemdi x.ojat (OVd. I, 157), ném^(ti) 
gojat (i. m. 155); Se. nem-xojat (OChr. 46); O. (KAEJ.—Toiv . ) njmvza ne>iyui 
(579a); Kaz. (i.m.) i ggid t (2826), w§m ^öia^f ,n#m, 4 göiá £ (51da),nemxQia í 
(2806). (FINCZICZKY ^ne-matti 'senki' és né-mrtti 'senki, semelyik' példákat 
hozza föl, de ezeknek csak /o i 'ember' szóval kapcsolatban van 'senki' jelen
tésük (NyK. XLVII , 396). 

Déli nyelvjárások: Ni! ( K A R J . — TOIV.) nem X*iá£ (579a); J . (PATK.) , 
ei met, ei metta, ei x.ojat (csak tagadó mondatban) (IO. I I , 146); DN. ( K A R J . — 
TOIV.) dijcgii, (281a), d-ixQij, i-£gie (9a), dixoimn, txgiven (281a), diXQwe-.n, 
rXQinem (9a); DT. d-ivöU (9a), atyöioen (9a) (csak tagadó mondatban); K. 
(PAAS.—DONN.) di^oyr (477) csak tagadó mondatban); Kr . (KARJ.—Toiv . ) 
fti^qiat (2826), dix&:iát (9a), d-igaidt (2826), dixQite.n (281a), d'igőiten (9a) 
(csak tagadó mondatban). 

Keleti nyelvjárások: Trj. (KARJ.—Toiv.) (9Í me-$'aVil (498a), ldi md % 
(4976); J. (PAAS.—DONN.) m9ta (121); V. ( K A B J . — T O I V . ) m d i a (497a), nwih 
M(vs (497a), #*?|a kvs\ (497a), m$th Mvsip (4&la),mdí,dkvsiiap (196); Vj. koiip 
(2806), m0ta (497a), mdta Uvslp1 (497a) (csak tagadó mondatokban). 

Irodalmi nyelv: nemhojat (KARTER, N. K., Hant^ bukvar 65), nemiho 
(i. m. 47), nemltb hoj (ZULEV, P. N., Ltu/t& knir/a 54), HeMXOHT (KacCHJib, 
J l , HaHr 3amHTHHKTaH 5). 
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2. Tárgyra vonatkozó tagadó névmások: 
Vogul; É. (HUNF. ) ne mát (VogF. 120), nem mátr (i. m. 158), nemmát 

i. m. 170), nemmátér (i. m. 171), (MUKK.) ne-mat (VNGy. I, 24), ne-mát (i. m, 
I I , 154), ne-matér (i. m. I, 72), ne-matér (i. m. IV, 62), ne-matr (i. m. IV, 174),. 
ne-mátér (i. m. I , 11). Ugyanezek a névmások tagadó partikula nélkül tagadó 
mondatban. 

Nyugati nyelvjárások: AL. (MŰNK.) at-már (VNyj. 159), at-nár (Lm. 213), 
(KANN.) atmen, atmer (WogVok. 23); KL. (MŰNK.) at-már (VNvj. 111), 
at-mán (i. m. 112); P. (AHLQV.) máder-át (SUSToim. VII, 1 7 3 ) / ( M U N K . ) 
oafi-mán, át'i-mánér (VNyj. 2 3 8 ) , J K A N N . ) afsmen, a$mmrí>r (WogVok. 23); 
ÉVZ. át'mün, áímflr (i. m. 23); ÉVK. aimán, áfmár, átmér (i. m. 23); DV. 
áfimán, átsmeár (i. m. 23). 

Keleti nyelvjárások: K. ( H U N F . ) ati nar (NyK. IX , 52), (AHLQV.) ati nar 
(WogSpracht. 26), (MŰNK.) oqfi-nár (VNGy. I, 169), oaü-né, oqt'i-né-sér, 
ogfi-né-sér-nár (VNyj. 199), oqii-né-sé-nár (VNGy. IV, 372-), qfi-né-sé-nár 
(i. m. IV, 412), mát, máte, mater csak tagadó mondatban (VNyj. 199). 

Déli nyelvjárások: AT. ( M U N K J a-nQxQr (VNyj. 270); T. üz-nozor (i. m. 
270), az-nozgr (VNGy. IV, 369), a-nér (i. m. IV, 355). 

Irodalmi nyelv: nematbr. 
Osztják. Északi nyelvjárások: (HUNF. ) ne mattat, ne mát, nem molt'i 

(NyK. XI , 99), (AHLQV.) nem-moiti (NO. 48), (PÁP.) nem-dza (ONyt. 4), 
né-molti (ONGy. 27), nemdlti molti (OM. 32), ne-mslti (i. m. 120), né-matti 
(ONGy. 162). ne-mátti (i. m. 109), m-rmtti (ONyt. 6), nemdttit (i. m. 28); 
0 . ( K A R J . — T O I V . ) nemdza (579a); Szy. (STBIN.) nemdUi (OVd. I, 54), nimhti 
(i. m. I, 68), nemen (i. m. I, 145), némdL (i. m. I, 157), nlmdl (i. m. I , 83); 
Kaz. (KAEJ.—Toiv. ) nlmd/ic" (560a), ns.-mrji (579a), nJm9A 'kein' (579a); 
Se. (STEIN.) né-mdttd (OVd. I, 250), nvmHtf (i. m. I, 257). < 

Déli nyelvjárások: Ni. ( K A R J . — T O I V . ) nemöt,U (579a), ne?n"£p (560a); 
1. (CASTR.) i met (Versuch 67), im'tta (i. m. 65), (PATK.) ei met (IO. I I , 126) 
ei metta (i. m. I I , 82), ei-metta-pa (i. m. I I , 120), ei mettat (i. m. I I , 166), ei 
met-sir (i. m. I I , 62); Ts. ( K A R J . — T O I V . ) i-mittgij (96); DN. (KARJ.—Toiv . ) 
d-imdDöb,imdr>őu (%),ím9pá 'kein5 (96), ime£ía:p 'kein' (10a); DT. ( K A R J . — 
TOIV.) dirmi (96), d"imdDö:u (96), dimdDá (96), nmdttap 'kein' (10a); K. 
(PAAS.—DONN.) 9Í rmttr (167), di mattit (1219); Kr. ( K A R J . — T O I V . ) viriMtU 
(10a), dvmdtt (10a), dimdtU (4986). Ezeknek a névmásoknak a Ni. kivételével 
csak tagadó mondatban van 'semmi' jelentésük. 

Keleti nyelvjárások: A következő névmásoknak csak tagadó mondatban 
van 'semmi'jelentésük. Trj. ( K A R J . — TOIV.) V$ md£a (4976), "di md£a (497a), 
ldi mdr£aAi (498a), V | ym£aAÍyp (498a), (di mdfa^Aíp (498a), J . (PAAS.— 
DONN.) mtfá (1219), métáll J96); V. (KARJ.—Toiv . ) mdta (497a), nvdt'alj, 
(498a), nwt'alip, (5616), mdtatip (59a); Vj. ( K A R J . — T O I V . ) m d t a U p (60'ö) 
md^dlip (498a). 

Irodalmi nyelv: (PUSKIN, A. S.) nemúti (Monsót 7), (KARTER, N. K.) 
nemdi (Hantb bukvar 54), (ZULEV, P. N.) nemltb (L'witb kni/ya 4), (KARTER 
N. K.) nemi (Hantb bukvar 58), (KacoiuL, .1.) neMMommbi (HaHr 3amnT-
HHKTan 22). 
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II. A tagadó névmások szerkezete. 
1. 'senki' jelentésű tagadó névmások: 
VogÉ. I t t a tagadó névmások alapja határozatlan névmás: yátpa 'valaki' 

(VNyj. 14). Ez azonos az É. yo'ti, K L khot stb. 'minő, micsoda' jelentésű 
kérdő névmással (BEKÉ: Das finnisch-ugrische Indefinitum. KSz. XIV, 139). 
A -pa nyomatékosító partikula. ne-mat yátpa nem-yátpa nyomatékosított 
formája, ne-mat jelentése 'semmi', tehát ne-mat yatpa 'semmi valaki'-t, 
'senki'-t jelent. A névmások előtagja nem- tagadó partikula, m-mel kezdődő 
utótag előtt ne- (HUNF. , NyK. XI , 100). 

VogNy. A tő kha- a yo- névmást ő nyelvjárási változata, -n ugyanaz 
a névmásképző, mely a személy és mutató névmásokban van (FINCZICZKY: 
NyK. XLVII , 387). A -ghwa nyomatékosító partikula. 

Érdekes KL. alak ul-yan,a. Az obi-ugorságban csak ezt a névmást 
találtam imperativusi tagadószóval negativálva. Talán a mondatban lévő 
tiltó szerkezet lehet az oka. Azt a mesét, melyben előfordul, MUNKÁCSI északi 
nyelvjárási közlője SZOTYINOVA mesélte középlozvai nyelvjárásban. Ugyan
ebben a mesében az északi nem-yMpa' alakot is megtaláljuk. 

KL . khqls 'ember' csak tagadó mondatban jelent 'senki'-t. Megvan ez 
az oszt jakban, és a lappban is találtam rá példát: olmus 'Mensch', ' jemand', 
tagadó mondatban 'niemand'-ot jelent (LAGERCRANTZ, Sprachlehre des Nord-
lappischen nach den seelappischen Mundarten 58). 

A P.-i, ÉVZ.-i, ÉVK.-iés DV.-i kérdő névmásokat a tagadóigének ige
névi a'akja előzi meg. 

VogKel. Ezekben a nyelvjárásokban a kérdőnévmás nyomatékosító 
nélküli alakját és előtagként, tagadó igenevet találunk. Az egyetlen oqt'i-
khon-nar a nyomatékosított forma, itt a nyomósító maga is névmás nar 
'mi, ami' (VNyj. 198), így a szó jelentése 'nem-ki-mi'. 

VogD. A névmások alapja olyan, mint a keleti nyelvjárásokban. Elő
tagként a tagadó ige a indicativusi és üy igenévi alakját használják. I t t is 
megtaláljuk az 'ember' szót tagadó mondatban 'senki' jelentésben, mint 
a KL.-ban: khqlás (MŰNK., VNyj. 270). 

írod. nyelv. Megegyezik az északival. 
Osztják. A személyre vonatkozó tagadó névmás nem- és liojat 'ember' 

szó összetétele. Gyakoribb az az eset, amikor yoj, yojat, nenyo, néijyoi, npjyui 
'ember' jelentésű szavak előtt tárgyra vonatkozó tagadó névmás áll 'kein' 
jelentésben (az előtagot a tárgyra vonatkozó tagadó névmásoknál tárgyalom). 

Az északi nyelvjárások közül csak a Kaz.-ban találunk tagadó névmás 
és partikula nélküli alakot, i góia $' tkp. 'egy ember', de tagadó mondatban 
'senki' a jelentése. Ez a változat megegyezik a déli és keleti nyelvjárásokkal. 

OsztjDél. 'kein Mensch'-szerű szerkezet, vagy tagadó mondaton kívül 
'niemand' jelentésű szó nincs. A 'senki' kifejezésére határozatlan névmást 
v a g y Zaját, %oi 'ember' szavakat használják nem tagadó partikulával, sem 
tagadó névmással negativálva, hanem di, i 'egy' számnévvel nyomatékosítva, 
csak tagadó mondatban. Tehát 'egy ember nem', 'egy valami nem' — 'senki'. 
(A vogulban fordítva, a személyre vonatkozó tagadó névmást alkalmazzák 
tárgyra.) 
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OsztjKel. A "senki" és 'semmi' közti különbség elmosódottságát vehetjük 
«szre it t is. A Trj.-ban például C9Í me-ta A , jelentése egyformán lehet 'niemand' 
és 'nichts' is. Hasonlóan a déli rryelvjárasokhoz határozatlan névmás áll 
tagadó mondatban n, l-vel nyomatékosítva, előfordulhat önállóan vagy 
mint jelző. A V.-ban és Vj.-ban az »i elmarad, ha at tr ibútumként szerepel. 
-p enklitikus partikulával itt is találkozunk, mint az északi nyelvjárásokban 
és a vogulban. 'kein Mensch'-szerű szerkezet is használatos: vonatkozó név
más + tfvsi 'ember', eziutóbbi rendszerint p-vei nyomatékosítva. A Vj.-ban 
találunk ezenkívül még Kérdőnívmást: £oii 'wer', de mikor tagadó mondat
ban 'semmi'"-t jelent, mindig el van látva a -p partikulával. 

Irodalmi nyelv. Az északi nyelvjárások kétféle névmás típusát találjuk 
meg benne. Részint nem- tagadó partikulával van ellátva hojat, részint a 
kein Mensch' szerkezeteket használják. 

2. 'semmi' jelentésű tagadó névmások. 
VogE. A névmás előtagja né-, nem- tagadó partikula. A második tag 

inat, mater stb, határozatlan névmás, mely kérdőnévmásból lett ( B E K É : 
KSz. XIV, 139). Ugyanezek a névmások tagadó partikula nélkül is előfordul
nak tagadó mondatban tagadó jelentésben. 

VogNy. A névmás alapja mar 'mi? micsoda' kérdőnévmás (MŰNK. , 
VNyj. 111, 159). Az AL.-ban és KL.-ban nar 'mi, ami' is előfordul, ez a keleti 
K.-ban is megvan (i. m. 198). Előtagként az AL.-ban és KL.-ban a tagadó 
ige megmerevedett indicativusi, a többi nyelvjárásban igenévi alakját találjuk. 

VogKel. A tagadósítást mindig a tagadó ige igenévi alakja végzi. A máso
dik tag nar 'mi, ami; mi' (MŰNK., VNyj. 198), né (attr.) 'mi, mely, mi ' (i. m. 
198) névmások. Több pleonasztikus formát találunk: né-sé-nar, né-sér-nar, 
jelentése 'mi, micsoda' (i. m. 198) (sér azonos az osztják sir-iel, melyet 
azonos funkcióban használnak). Ebben a nyelvjárásban is megvannak a 
kérdőnévmások tagadó jelentésben, ha tagadó a mondat. 

VogD. A tagadó igének indicativusi vagy igenévi alakjai állnak a nQx°r 

'mi, micsoda? ami, amicsoda' (i. m. 269) jelentésű névmás előtt. 
írod. ny. 1. vogÉ. 
OsztjÉ. 1. vogÉ., de a kérdőnévmáson kívül határozatlant is használ

nak. Pleonasztikus alak nemdlti molti. Másutt nem fordul elő: nemdza = nem 
iza 'nem minden' = 'semmi'. 

OsztjDél. I t t a kérdőnévmás különféle alakjait találjuk, előtte 'egy' 
számnév áll, nyomósításra az általánosan elterjedt, vogulban, oszt jakban 
egyaránt használatos -pa, -p szolgál. 

OsztjKel. A tagadó névmások a kérdőnévmások különféle változataiból, 
'egy' nyomósítóból és enklitikus partikulából állnak. 

írod. ny. Határozatlan és kérdőnévmást találunk tagadó partikulával 
ellátva. 

I I I . Hasonló szerkezetek a többi fgr. nyelvben 
A többi finnugor nyelvben ugyanilyen fölépítésű tagadó névmásokat 

találunk A névmások alapja a kérdő (határozatlan vagy vonatkozó) névmás. 
Ehhez járul általában egy tagadó funkciót végző partikula, mint előtag 
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és olykor nyomatékosító utótag. A mondatok mindig tagadók. Három főtípust 
különböztethetünk meg. Az egyik az az eset, mikor az előtag ne, nem, ni,. 
tehát a sokat vitatott tagadó partikula. Ezt találjuk a zürjénben, a votják 
néhány nyelvjárásában, a cseremiszben, a magyarban (*s nem-ki, *s nem-mi) 
a vogulon és osztjákon kívül. Megvan még a vepszében, karjalaiban és a kolai 
lappban. 

A zürjénben az orosz ne, ni tagadó szócskát teszik a kérdőnévmás elé. 
Nyomatékosításra az orosz no 'is' jelentésű szó zűrjén megfelelője nö szolgál, 
pl. ne-Jeod, ninö-kod ( W I E D . Syrj. Gr. 151 — 2). A nöm stb. eredetét nem tudjuk,, 
de tekintve, hogy a ne, ni-vei tagadó névmási előtagok idegen eredetűek, 
ez sem tartozhat nyelvcsaládunk eredeti szókincséhez (KERTÉSZ: SUSToim. 
LXVII , 195). 

A votják tagadó névmásokról ugyanezt mondhatjuk, neno-kin-no senki,, 
a nyomatékosító partikula kétszer is ki van téve ( W I E D . Syrj. Gr. 152). A ne, 
ni WICHMANN szövegeiben nem is fordul elő, tehát a votják nyelvterület 
nagyrésze nem ismeri (KERTÉSZ: SUSToim. LXVII , 193). 

A cseremiszben ni-ko-at 'senki', ni-ma-a't 'semmi', kö, ma kérdőnévmás,. 
at nyomatékosító partikula (BEKÉ, Cser. nyt. 273). MUNKÁCSI csuvasos 
szerkezetűnek tartja (NyK. I, 259), a csuvast pedig orosz átvételnek minősíti 
(AKE. 479). A csuvas n-nek a cseremiszben n kellene, hogy megfeleljen. 
RAMSTEDT szerint késői orosz átvétel (PAAS.: FUF. VII , 26). 

A vepszében és karjalaiban a névmás előtti ni orosz eredetű (1. KERTÉSZ: 
SUSToim. LXVII , 191 -2 ) . 

A lapp nyelvjárások különféle módon képezik a tagadó névmásokat 
(1. ih. 192), de ni- csak a kolai lappban található, tehát az orosz hatásnak 
erősen kitet t nyelvjárásban. 

Hogy ezekben a nyelvekben használnak-e tagadó mondatban tagadó 
partikula nélküli kérdő stb. névmásokat tagadó jelentésben, nem tudom. 
Mindenesetre érdekes és hasznos volna mondattani kutatást végezni e téren. 

Az obi-ugor nyelvekben csak az északi nyelvjárásokban van né, nem 
partikula és a KARJ .—Toiv . szótárban a déli nyelvjárás legészakibb dialektu
sában, a Ni.-ban, találtam rá adatot. Azt hiszem, elfogadhatjuk KERTÉSZ 
megállapítását, aki a nem tagadó partikulát zűrjén jövevényszónak tartja. 
Az északi vogulok zürjénekkel való érintkezése érthetővé teszi az északi 
osztják alakot is (SUSToim. LXVII , 197). 

A másik lehetőség az, amikor a névmás elé a tagadó igét teszik, mint 
a finnben, ahol a tagadó ige praes. sg. 3. szem. alakja áll a nyomatékosított 
kérdőnévmás előtt: ei kukaan 'senki', ei mikáan 'semmi'. A lappban is elő
fordul ez az eset: i ka 'senki', * miké 'senki, semmi' (HALÁSZ, Svéd-lapp nyelv
tan és olvasmányok UF. I I I , 38). A vogulban az északi nyelvjárások kivételé
vel a tagadó ige megmerevedett indicativusi vagy igenévi alakját találjuk 
a névmás előtt. Ez a kettősség arra mutat egyrészt, hogy a tagadásnak ez 
a módja nem lehet eredeti, másrészt, hogy a névmás tagadósítása akkor 
történt, amikor a tagadó ige már nem volt ragozható, csak megmerevedett 
alakjai éltek, tehát kései szükséglet kívánta a tagadó névmások megalkotását. 
Hogy a tagadó ige alakjaival való tagadósítás nem lehet ősi, bizonyítják 
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az osztják nyelvjárások, ahol ilyen szerkezetű tagadó névmást egyáltalában 
nem találunk. De megtaláljuk a kérdő-, határozatlan vagy vonatkozó név
mást egy'-gyel nyomatékosítva, vagy a nélkül, tagadó mondatban tagadó 
jelentéssel minden osztják nyelvjárásban, mintahogy a vogulban sem lehet 
ez stiláris jelenség az egyéb szerkezetű tagadó névmások mellett. Ez a tagadó 
névmások alkotásának harmadik, legősibbnek látszó módja. Ebből követ
kezik, hogy kettős tagadás az obi-ugor nyelvekben nem lehetett, mint ahogy 
ma sincs a nyelvjárások nagy részében. Tehát igaza van KERTÉsznek, mikor 
tagadja a ?ie, nem partikulák eredeti szókincshez való tartozását. A magyar 
nem ezek szerint nem függhet össze velük. Ha szétnézünk a rokon nyelvek 
körében, teljesen azonos jelenséget tapasztalunk a mordvinban (vö. BUDENZ, 
Md. nyt. 58): kijah csak tagadó mondatban jelent 'semmi'-t (PAAS., MdChr. 
77 mdE.), mezejak tagadó mondatban' semmi' (WIED. , Gr. mdE. 57). Alappban 
is megtaláljuk ugyanezt. A déli lapp (wefseni) határozatlan névmások ki' ekánáo^ 
miijkatiáo tagadó mondatban 'senki'jelentést kapnak (LAGERCRANTZ, Sprachl. 
des Südl. 95). Az északiban is hasonló jelenséggel találkozunk (LAGERCRANTZ, 
Sprachl. des Nordl. 189). Ez az egyezés is a lapp és obi-ugor nyelvek közelebbi 
kapcsolatára utal, amiről legutóbb TOIVONEN írt (Esitelmát ja pöytákirjat 
1948). A szamojéd teljesen azonos szerkezetet muta t (1. CASTRÉN, Gr. der 
Sam. Spr. 364 — 5). 

IV. Az obi-ugor tagadó névmások a mondatban 

I. Személyre vonatkozó tagadó névmások. 
Vogul. A nyelvjárásokban első helyen az eredetibb, tagadó partikul a 

nélküli alakokra hozok példákat. 
E. xqtjmn tar és at vareim "senkinek akadályt nem okozok' (MUKK-

VNGy. IV, 326), ful-ult %gtpa at va'i, kit /al pattuwés azután nem ismer 
senkit, megbolondult' (MŰNK. VNyj. 20); ?iem-/atpa ti' tárátankivé at lauiuasém 
'megtiltotta, hogy bárkit is ide bocsássak' (tk. senkit ide bocsátani nem. ren
deltettem") (MŰNK. VNGv. I, 164), ne-mat xgtpa at l'ünéésl 'senki sem sírt ' 
(i. m. I I , ' 93). 

VogNy. KL. ul-xgnxd ti' ul taratén! 'senkit ide ne bocsáss' (i. m. I I , 163), 
at-khankha, at nomsi am-mqsam 'senki sem gondol én értem' ('felőlem') (MŰNK. 
VNyj. 108). 

VogKel. K. oat'i-khwané oat khwaéwé 'senki sem tudja' (MŰNK. V N G V . 
IV, 378). 

VogD. T. A személyre vonatkozó kérdőnévmást állatra is alkalmaznák 
(MŰNK. VNyj. 269), tagadó alakjában szintén, áz-khqn álén E stlant '(az 
erdőben) nem tud semmit sem fogni' (MŰNK. VNGy. IV, 369), khgltérém-asf 
áx-khan í'kem 'a hídon nincs senki' (i. m. IV, 352), dm ax-khanélü pilant m 
"én senkitől sem félek' (i. m. IV, 349). 

Irodalmi nyelv. Nemhotpa lahs at te^enti (ZULOV, P . N., Lovintan m a W 
lovintanut 17). • / 

OsztjÉ. nem-xoiata al jasta 'ezt senkinek el ne mondd' (AHLQV., N O . / 
hu uandiiü, nemdza nbr/^o andám 'ő nézegeti, senki sincs ott ' (PÁP. y 

^ 
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10), i yui ol, némdza nbjxoi arí tviil "egy ember él, senkié sincs' (i. ni. 98), 
£jt kim 'peLdkn nemL(ti) gojat gntum 'Vor dem Haus ist kein Mensch' (STEIN. 
OVd. 155), éi kin<a nermL xojat gntum 'ausser ihm ist kein Mensch da' (i. m. 
I , 157); Se. td>;kd wetta ném-xojatna ant üntltdsijdm''mókust ölni senkitől nem 
tanultam' (STEIN., OChr. 48) ma ke wéttajdm, tam un ölném nem-y.ojata át 
mije! 'ha engem megölnek, ezt a nagy bundát senkinek ne add' (i. m. 48). 

OsztjD. DN. tQtt(i) rXQt£e:n, dtiDa-m 'siella ei ole kukaan ' ( K A E J . — 
TOIV. 9a), i^öiDé-neu(^) dn£ pd££á-m 'en pelkáá ketáán' (i. m. 9a), mán i 
XQiDtmd mB eUBpnojnem (i. m. 196); K. tottr d% XQir vnt ütQ-t 'sieíá ei ollut 
ketáán ' (PAAS — DONN. 477); Kr. iott dvxaiat nnt utót 'siella ei ollut 
ketáán' ( K A E J . — TOIV. 2826), d-ixqdát.ni mán dnt pittám 'en ketáán pelkáá" 
(i. m. 2826). 

Ke].Tij.(3Í mdiatiö'p dn^em'ei ketáán ole' (KAEJ.—TOIV. 4976); V. mdta 
tfvs dnh iüs HHKTO He npHinejib" (i. m. 497a), mdta kvslp dnh uvljs 
HHKOPO He CEIJIO, (i. m. 497a), loy mdta Mvsiiap dnt őyd\ydl_ 'lián ei usko ketáán' 
{i. m. 196); Vj. kgiip dnt,im 'ei ole ketáán' (i. m. 2806), rmta Uvsitf dntd 
imlds 'e iketáán sielSá ollut' (i. m. 497a): J. totü mdia {\'ppd dntem 'dórt ist 
keiner' (PAAS.—DÓNK. 1219). 

Irodalmi nyelv. Kulaka nemiho ropitth an maniet [ 'Kuláknak senki dol
gozni nem megy'] ( K A E ^ E E , N.K., HanU bukvar 47),Mur, muvev nemhojata 
an maiev ['Hazánkat senkinek nem adjuk'] (i. m. 65), iuw rtemltb hoj évit an 
paies L<> stnkitő. nem fé*i'] ( Z I L E V , P. N., Lui tb kni a 54). 

2. Tárgyra vonatkozó tagadó névmások. 
Vogul. A nyelvjárásokban először az eredetibb, tagadó partikula nélküli 

alakokra hozok példákat. 
É lü (Ifim, mater át'im 'ló nincsen, semmi sincsen' (MŰNK. VNGy. I, 16), 

puu/ matr at postem 'nem tudok semmit sem megfogni' (MŰNK. NyK. XXI I I , 
73); kwol unttunkwé ne-matér at %anteit 'semmit sem találnak, mivel házat 
lehetne építeni' (MŰNK. VNGy. I, 72), am kátét ne-matér at gnée'im "nincsen 
nekem semmi a kezemben' (i. m. I, 19), ne-matr at natawé 'semmit sem hoz 
a víz' (i. m. IV, 174), ne-matér at anée'im "nincs semmi (félni való) rajtam 
(i. m. IV, 62). 

VogNy KL. öpán náura oafém mater uj 'a medvénél erősebb nincs semmi
lyen állat' (MŰNK. VNyj. 106); AL. at-mar at ints 'nem lett semmi belőle' 
(i m 161); P. am-paltém áti-manér at'im 'nálam nincs semmi' (i. m. 238). 

VogKel. FK.. matr oat voirsém 'semmit sem csináltam' (MŰNK. VNGy. 
I I , 240); K. mat s j oaiim 'semmi hang sem hallatszik' (MŰNK. VNyj. 199); 
oaíi né-sé-nar oat koaréx 'semmi sem kell' (MŰNK. VNGy. IV, 372), oatí nár 
oat koaréx 'semmi sem kell' (i. m. 373). 

VogD T. min a-nér ü kiíalsu 'Mi semmit sem neszeltünk" (i. m. IV. 
£55), ü-nér ak 'semmi sincs' (MŰNK. VNyj. 270), ü-úgxgr aláus "semmit sem 
mondott ' (i. m. 270). 

írod. ny. nemat6r at nar|ki, 'semmi nem látszik' (ZULOV, P. N., Lovintan 
mal)6s lovintanut 20). 
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OsztjÉ. mgti ot gt ki tajhn 'Wenn du gamichts besitzt' (STEIX. OVd. 
I , 68 Szy.); némdza andám 'semmi sincs ' (PÁP . ONyt. 130); Szy. sénaijél sajem 
tumpijn némdLti gt tgjldm 'Ausser meinen nissigen Hősen habé ich nichts' 
(STEIN., OVd. I, 73), ma nemeH gt nümdshm 'Ich denke nichts' (i. m. 
I, 145); Se. gijkem némdttd nur gn wérdsf 'Meine Mutter hat Mchts Böses 
getan' (i. m. I, 250); Kaz. nlimdht g'n£om HH^ero HUTL (KARJ .— TOIV. 

(579a), nlmdA xűisi gn£om 'HHKaKoro pbiöbi Hurb (i. m. 579a). 
Dél. I . ma tau erekte i met en tiidam 'ausser dem Pferde habé ich nichts 

(OASTRÉN, Versuch 67), pet>;ái kem sei ot vérada, ei metsirvera ot vérada 'Machet-
nicht so viel Geráusch, wie eine Mücke (macht), thuet nichts (eig.: kein einziges 
Oescháft) '(PATK. 10. I I , 62); DN. ímwöfodn uöD§m 'entiedá mitáán' ( K A R J . — 
TOIV. 96), imdDá pnydtn dnnám 'missáán kylássá ei ole' (i. m. 96); Kr , 
d-imdtt dnt uert 'ei tee mitáán (tvötá)' (i. m. 10a) dimitU \ür$£ dnt üthn 'en 
tiedá mitáán ' (i. m. 10a). 

Kel. Trj. (di md£a uugrpí gnfd ii-jdm 'en tiedá mitáán' (i. m. 76), ldi mifatflp 
dn£Sm ['semmi sincs'] (i. m. 498a); V. ma miYa Hol dntd jtgld/sdm 'H HH^ero 
He roBOpHJrV (i. m. 497a), raamrl'áfídní y9 uersdm'ft HHMero He flEJiajrV (i. m. 
498a), mdtafipmana dn£* £üs 'HHMero He npHHecb' (i.m. 59a); Vj.md£al%p dnp 
u^rsdn 'et mitáán (oíe) tehnyt ' (i. m. 606). 

Irodalmi nyelv. Partija vdsíe ials takJe Burzujet pila nernU ver an ji 
(ZULEV, P. N., Lur|fc6 knina 53), IhMommbi ammm mim naniA y HHMero ke 
BOHTCfl (EÁCCHAL, A., USLHr SaiUHTHHKTaH 42). 

V. 

Az eddigiek alapján a következőkép látom az obi-ugor tagadó névmások 
fejlődését. 1. Va"amely kérdő (határozatlan) névmás a tagadó mondatban 
tagadó jelentést kapott. Ezen a fokon még nem volt kettős tagadás. 

2. Később a névmás tagadó jellegének hangsúlyozására az 'egy' szám
név más nyelvjárásokban pedig a tagadó ige valamely (indicativusi vagy 
igenévi) alakja járult a névmáshoz. Az utóbbi esetben már megjelent a kettős 
tagadás. 

3. A fejlődés végső fokán a kérdő (határozatlan) névmásokat a ne, 
nem tagadó partikulával tagadósították. 

(A tagadó határozószók fejlődésének ugyanez a menete.) 
A mai nyelvben a tagadó névmások mindhárom változata él egymás 

mellett. Az irodalmi nyelv a ne nem-mei ellátott alakokat rögzítette. így 
tehát idővel az irodalmi nyelv mind szélesebb elterjedésével a tagadó név
másoknak ez a formája lesz általánossá. 

K. SAL ÉVA 




