
A tagadás az obi-ugor nyelvekben 

Az obi-ugor nyelvek tagadási módjaival a nyelvtudományi irodalomban 
többen foglalkoztak, azonban az eddigi vizsgálódások csupán egyes részle
tekre terjedtek ki. Dolgozatomban a monografikus feldolgozást kísérelem meg. 
A kérdés történetét az egyes jelenségek tárgyalásával kapcsolatban ismertetem. 

Tanulmányom célja megvizsgálni a tagadásra használt nyelvi eszkö
zöket az obi-ugorban, ezen belül részletesen a legfontosabb és a leggyakrabban 
jelentkező igei eredetű tagadószókat, valamint a tagadó határozószókat. 
A tagadó névmások feldolgozását egy korábban megjelent cikkemben közöltem 
(NyK. LILI, 210-219) . 

Munkám céljára feldolgoztam MUNKÁCSI és KANNISTO manysi szövegeit, 
PÁPAY, PATKAJSTOV, STEINTTZ, ZSIRAI (REGULY) chanti szövegeit, a PAASO-
N E N — D O N N E R és a KARJALAINEN—TOIVONEN szótárt, valamint mindkét 
nyelvből szovjet kiadványokat. HUTSTFALVY, AHLQVIST szövegeit kis mértékben 
vettem figyelembe, mivel ezek nyelvészeti földolgozásra kevésbé alkalmasak. 

A földolgozott anyagból a manysi régebbi, a chanti — STEINITZ révén — 
újabb nyelvállapotot is képvisel. A gyűjtések közti időbeli eltérés nem olyan 
nagy, hogy dolgozatom tárgya szempontjából a nyelvállapot megváltozásával 
számolni kellene. 

Igei eredetű tagadószók 

A tagadás és a tiltás kifejezésére a finnugor nyelvek a magyar kivéte
lével általában tagadó igét használnak, — mint CASTRÉN indogermán szem
lélettel megjegyzi: ,,Aus Mangel an negativen Partikein" (OstjSprl. 65). 
Ezeknek a tagadó igéknek egyes nyelvekben még többé-kevésbé teljes para
digmájuk van, másokban viszont csak egy-egy alakjuk maradt meg. Az elsőd
leges típusban a ragozott tagadó ige a ragozatlan tagadott ige előtt áll. A másik 
típusban a tagadott igét ragozzák, és a tagadó igének valamelyik, rendszerint 
jelenidejű egyesszámú 3. személye áll előtte. A finnugor nyelvek közül ma 
a mordvinban a legteljesebb a tagadó ige ragozása (vö. PAAS., MdChr.). 
Az ellenkező végletet az obi-ugor nyelvek képviselik, amelyekben a tagadó 
igének csak egyes megmerevedett alakjai maradtak fenn. A fejlődés közbeeső 
fázisaira a többi finnugor nyelvben találunk példákat. A magyarban nincs 
nyoma; SZINNYEI (Nyr. XIII , 197) sikertelenül kísérelte meg a nem, ne szócskát 
a finnugor tagadó igére visszavezetni. Történeti szempontból az obi-ugor nyel
veknek tagadó igéjük van, de leíró szempontból ma csak tagadó határozó
szókról beszélhetünk. AHLQVIST, HUNFALVY, SZINNYEI adverbiumoknak 
nevezi őket. Kivétel az imperativusi tagadószó a chanti obdorszki és szinjai 
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nyelvjárásában, ahol STEINITZ bizonyos személyragozásfélét állapított meg 
(OVd. I, 135). 

Az igei eredetű tagadószók rendszerében — eredetüket véve figye
lembe — a következő típusokat különböztetem meg: indicativusi tagadó
szó, imperativusi tagadószó (mindkét elnevezés STEiNiTZtől való [uo.]), 
participiunii tagadószó, mondatértékű tagadószó (ez utóbbi ugyancsak par-
ticipiumi eredetű, sajátos funkciója azonban indokolttá teszi, hogy külön 
csoportban tárgyaljam). 

Ez a fölosztás a továbbiakban nem jelent egyúttal sorrendet is, mert 
azt mindenkor a tárgyalási szempont természete határozza meg. 

Adattár 

Indicativusi tagadószók 

M a n y s i: É.: (HUNF. ) at (VogF. 123), (MŰNK.) 1 at (I, 1); Szo. ( K A N N . ) 1 

at (I, 13), a-t (filmtéyn) (I, 136); El. at (I, 74), át (I, 79), a-t (öksefi) (I, 74), 
avt (uo.), a'-t (Jfruiimeén) (I, 79), a':t (mi-neyán) (I, 80). 

Ny.: KL. (MŰNK.) at (VNyj. 121); AL. (MŰNK.) at (i. m. 177), (KANN.) 
at (SUSAik. XXX8 , 26); P. (AHLQV.) at (235), (MŰNK.) at (II, 255), oat (VNyj. 
248), (KANN.) at (I, 86), át (I, 92). 

Kel.: ( H U N F . ) at (NyK. IX, 130), (AHLQV.) at (6), a%t (178), K. (MŰNK.) 
at, oat(l, 166), (KANN.) a í (I, 115), a -t (áidjh) (I, 124), at (I, 118,) ájt (1,2), 
*á't (I, 3), aQt (I, 4), at (I, 284), iat (I, 16), a0-t (tu-nsi) (I, 188), a/t 
( %ő:Í) (I, 176), öa-t (td <ponidntdshm) (I, 55). 

> Déli: T. (MŰNK.) a (ÍV, 348), (KANN.) a (I, 128), a' - (kátém) (I, 160). 
írod. ny. at. 
C h a n t i : É.: (HUNF. ) an (NyK. XI, 107), (AHLQV.) ant (4), an (40), 

(PÁP. ) ant (ONGv. 23). ant (i. m. 75), and (ONyt. 19), an (i. m. 1), ánf (OM. 
92), ánt (i. m. 119), (ZSIRAI) ánn (OH. I, 31), ánd (i. m. 211), ant (i. m. 13), 
(REG. ) and (i. m. I I , 203), end (i. m. I I , 268); O. ( K A R J . - T O I V . ) vn (886b); 
Szin. (STEIN.) at (OVd. I, 53), dt (i. m. I, 164); Kaz. (KARJ.—Torv.) qgt 
(464b), ánf (58a), qn- (msh. előtt) (58a), an- (msh. előtt) (58a), erwr 

(194a), a:n' (ib^ta'-ntds) (153a); Se. (STEIN.Yarít (OVd. I, 235), dnt (í. in. 
I, 234), írni ( i /m. I, 246), ^ (i. m. I, 280), ow (i. V I, 2.50), and (i. m. I, 366). 

Déli: Ni. ( K A R J . ) án'f (OL. 198), (KARJ.—Toiv.) ánf (58a), qn- (58a); 
I . (CASTR.) en, ent (66), (PATK.) ew (IO. II , 2), erci (i. m. 8), én, ént (i. m. 14); 

1 Dolgozatomban a következő — a szokásostól eltérő — rövidítéseket használom: 
AHLQV. (ms. példa mellett) = AHXQVIST, Wogulische Sprachtexte nebst Entwurf 

einer wogulischen Grammatik. Helsinki. 1894. 
AHLQV. (cht. példa mellett) = AHLQVIST, Ueber die Sprache der Nordostjakén. 

Helsingfors. 1880. 
CASTR. = CASTREN, Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörter-

verzeichniss.2St.-Petersburg. 1858. 
CSERNY. = H3MKH H nHCbMeHHOCTb HapoflOB ceBepa. Macrb I . MocKBa-JleHHHrpaa 

1937. (Ms. nyelvtani rész.) 
KANN. = KANNISTO — LIIMOLA, Wogulische Volksdichtung. SUSToim. Cl. 
MŰNK. = MUNKÁCSI* Vogul Népköltési Gyűjtemény, I—IV. Bp. 1892 — 1921. 
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Cing. (KARJ.—Torv.) dnt (412b), dnD (183a), dn (220b); Szav. dnt (901a), dnD 
(uo.), dn (913b); Szög. dnt (183a); DN. dnt (235a), anf (1069b), a ip (9b), dn 
(191a), an, (183a); K. (PAAS.—DONN.) dnt (43), a» (174), \t (14); Kr. ( K A R J . — 
TOIV.) dnt (153a), an (235a), nnt (9a). 

• .Kel. :NTrj. (KARJ.—Toiv. ) d-nf '(a.sAdA) (242a); V. arci (19b), e#£ 
(794b), d-nt (íh UdtJidllát) (257b);~Vj. dnt"(62b), d-nt (o'nlá-ySn ) (190b)", 
nnt (654a). 

írod. ny.: an, ant. 

Participiumi tagadószók 

M a n y s i . É. : (HUNF. ) átim (VogF. 36), (AHLQV.) alimet (8), (MŰNK.) 
átim (I, 1), du. atimer (I, 57), ^hátimét (I, 64), ati (IV, 170); áta ( I I I , 415), 
ata (IV, 32); Szo. (KANN.) áti (I, 14), átim (I, 61), du. átimiy (I, 234), (am 
te- mm) á-tim (I, 144), pl. (tene xu'm'páD) á-timt (I, 243); FL. atim (I, 133), 
afM (L 133). 

Ny.: KL. (MŰNK.) oatém (VNyj. 121), pl. oatamét (uo.); AL (KANN.) 
ontiim (SUSAik. XXX 8 , 22); P . (MŰNK.) atim (VNyj. 248), oaí'im (III, 523), 
ati (V^yj. 248), (KANN.) «átom (I, 91), '"Mm (I, 10). 

Kel.: K. ( H U N F . ) atim'(NyK. IX," 60), (AHLQV.) atim (8), (MŰNK.) 
oatim,'(I, 169), du. oatimei (II, 226), ogfí (II, 237), ofisíim [!] (VNyj. 199), 
(KANN.) p M (I, 121), öaf'i (I,_ 36), .(td-mdl! kfiá:Uox) ga'ti (I, 42), óati 
(1,^173), ő& # (I, 168), (öa0mdlát pdl) "Uó-ii (l, 176)7 öáji (I, 172), öaíam 
(I, 98), öh'Jdfn (I, 170),"ö«.oí'3m (I, 2), \üm (I, 2). 

Déli: T. (MŰNK.) íkém (IV, 352), pl. íkémiM (IV, 351^ Í&ŐM (VNyj. 
286), pl. ikéminét (IV, 360), ikéménét (IV, 368), í'fcém (IV, 403), a&, aki (VNyj. 
286), (KANN.) íJtom (I, 128), (eta-m) lkd-m (I, 128). 

írod. ny. atim (ZULOV, Hurum mojt 8), atim (CSERNY., Man mojtanuv 9). 
C h a n t i . ' É , : (HUNF. ) antom (NyK. XI , 190), (AHLQV.) antom (11), 

pl. antomet (41), (PÁP. ) anta (ONGy. 165), anda (ONyt. 43), andam (i. m. 4), 
du. andámrjdn (i. m. 39), anpm (ONGy. 24), ándöm (OM. 109), ándöm (i. m 
39), ánDÖm (i. m. 111), (ZSIRAI) ánnöm (OH. I, 57); O. ( K A R J . — T O I V . ) vndám 
(943a), pndá'm (58b); Szin. (STEIN.) antum (OVd. I, 54), du. antúmrjdn, 
anty'mtjdn (i. m. I, 12), pl. antumdt, anhimdt, antumdt (uo.); Kaz. antgm 
(i. m. II , 112), (KARJ.—TOIV.) ' 1 ánfom (58a), antom (712b), ant&m (168a), 
ántö'm (738a), antó'm' (234a); Se. "(STEIN.) antá {OVd.I, 261),*(sat) a-nta (i. 
m. I , 266), antom \i. m. I, 288). • 

Déli: Ni. (KARJ.—Toiv. ) a-nt^m\ du. -mrjdn', pl. -tnmdt (58a), I. (CASTR.) 
endam, endem (65), du. endemgen (66), pl. endemet (uo.), (PATK.) indám (IO. 
I I , 106), du. indameyen (i. m. II , 130), pl. indámét (i. m. 1T, 30), íraZa (i. m. 
I I , 124); C ing / (KARJ .—TOIV. ) dnDám (47b); Fii, dnDá'm (58a);_ Kos. dnná'm 
(183a); D. dnDám (800b); DN. dnDám (47b), dnDám (681b), dnDá'm (58a), 
dnna^'m, du. d-nDá/meydn, dnDá'mydn, (tott) dnn&'meydn, pl. dmni>amdt (dn-
joá'mdt), (tott) dnpd'mét (uo.); Szál. dnw (uo.); DT. dnDám (942b); K. 
(PAAS.—DONN.) dfítá-m, nta-m (174), (nőw) dntá -, (sóm) nta • (1466); Cs. 
(KARJ.—Torv.) 9«iám(751a); Kr. dntám(9b), (mán) d-ntám, (min) dntá-mvpn, 
pl. dntamdt (58a), (9str.ök) d-nDám (mán, sdr uertám) (235a), nntám (58a). 

Kel.: Szúr. ( P Á P . — M Ű N K . ) intem; Trj. ( K A R J . — T O I V . ) ' dnp (152b), 
d-np (uuu-iVz%:JL dm ) (550b), dnp (921a), dnfd (582a), dnp (464a), 

' ( K A R J . ) d&fá'm' (ÖL. 259; KARJ .—Toiv . 6a), dnfe'm (581b), dnüm (884a), 
dnfem (459b), (tsaA) d-nfe^m (965a), d-nfe'm (UUOA) (58a), dnffem 
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(896b); J . (PAAS.—DONN.) dntd (21), dntém (174); Ob dntd (194); Mj. ( K A R J . — 
Torv.) dnte'm* (443a); V. dnte (58a), dnp (560a), d-nfa (992a), dnh (550a), 
dniim (58a), dniim (6a), dníim (943a), a ? - í w B (58a); Vj. a$|a (179b), d-np 
(tfelaydtb") (653b), dntj (58a), d-nlj (58a), dnti'm (179b), dnti'm (238a). 
dntím' (57b), d-ntiym", pl. dntlmáptf, -p (58a), nnti'rn (1012a). 

Iroda. ny. antom, pl. antomet. 

Mondatértékű tagadószók 

M a n y s i. ( H U N F . [KLAPR. ] ) akem, atim, atym (nyelvjárás-megjelölés 
nélkül); É. : (MŰNK.) áüm (I, 130), ati,ati (VNyj. 32), at (I, 164); Szo. (KANN.) 
atim (I, 223), (kai) a-tim (I, 221); FL. át (I, 74), útim (I, 75). 

Ny.: KL. (MŰNK.) oqta (IV, 317), oat (VNyj. 121). 
Kel.: K. ( H U N F . ) atim (NyK. IX, 57), (KANN.) oaft (I, 124), öáti (I, 30), 

ó-d0-fr (I, 188). 
Déli: T. (MŰNK.) aki (VNyj. 286), dk (IV, 345), (KANN.) dk (I, 128). 
í rod. ny.: ati (ZUL'OV, Hurum mojt 4), ati (CSERNY., Lovintane mafybs 

kniga 89). 
C h a n t i . É.: (HUNF. ) antom (NyK. XI , 99), (AHLQV.) antom (47), 

(PÁP. ) andám (ONyt. 3), andöm (OM. 36), (ZSIRAI) ánDÖm (OH. I, 45); O. 
(KARJ.—Toiv.) pnda (58a); Szin. (STEIN.) qntum (OVd. I, 57), qnta (i. m. I , 
78); Kaz. (KARJ.—Torv.) qnta"^ (58a); Se. "(STEIN.) anta (OChr1". 56). 

Déli: Ni. (KARJ.—Toiv.) anta (58a); I . (CASTR.) endam, endem (117), 
(PATK.) inda (IO. I I , 46); K. (PAAS.—DONN.) mtá (22); Kr. ( K A R J . - T o r v . ) 
dntá (577a). 

Kel.: Szúr. ( P Á P . - M U N K . ) entém (NyK. XXVI, 17); J . ( P A A S . - D O N N . ) 
mtd (174); Ob dnta (194). 

írod. ny.: antom. 

Imperativusi tagadószók 

M a n y s i . É. : ( H U N F . [ R E G . ] ) ul, (SAT.) vul (VogF. 125), (MŰNK.) 
ul (1,9);Szo. (KANN.) wZ(1,14), wl (kinsi) (I, 67); FL. ul (1,76), £l (sa^n) 
(I, 80). 

Ny.: KL. (MŰNK.) ul (VNyj. 121); AL. (KANN.) ul (I, 319); P . (MŰNK.) 
ul (VNyj. 248). 

Kel.: K. ( H U N F . ) ul (NyK. IX, 130), (AHLQV.) vil (178), ul (6), (MŰNK.) 
vél (I, 167), (KANN.) fol (I, 36), (fc-l (öla'n) (I, 97). 

' Déli: T. (MŰNK.) al (IV, 348), (KANN.) el (I, 323), s-l (péti) (I, 129). 
írod. ny.: ul.. 
C h a n t i . É. : (HUNF. ) al (NyK. XI , 107), (AHLQV.) al (5), al (13), 

( P Á P . - M U N K . ) al (NyK. XXVI, 17), (PÁP.) alt (ONyt. 11), Att (i. m. 154), 
ant (ONGy. 253), al (i. m. 80), ál (ONyt. 33), (ZSIRAI) aZ (OH. I, 19), alt (i. m. 
I, 103), ál (i. m. I I , 97), ált (i. m. I I , 77), (REG. ) al (i. m. I I , 317), áll (i. m. I I , 
267), alt (L m. I I , 248); O. (KARJ . ) ^ { ( O L . 7), ( K A R J . - Toiv.) Ü| (695a), 
(STEIN.) ál (2. szem. OVd. I I , 135), alt (3. szem.), aV (3. szem. mássalh. előtt, 
uo.); Kaz. (KARJ) a.'A (OL. 7), (KARJ.-Toiv.)ÍÍA (574a); Szin. (STEIN.) ál (2. 
szem.) (OVd. I, 64), az (3. szem.) (i. m. I, 74); Se. üt (i. m. I, 235). 
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Déli: ( P Á P . - M U N K . ) el (NyK. XXVI, 17); Ni. ( K A R J . ) áf (OL. 7 ) ; I . 
(CASTR.) at (66), (PATK.) at; Cing. ( K A R J . — T O I V . ) át (443b); D . ~ ( P A T K . ) ot; 
DT. ( K A R J . ) ót (OL. 7), ( K A R J . - T O I V . ) Ö-Í (kerdni) (966b); DN. ( K A R J . ) 
á't (OL. 7, K A R J . - T O I V . 1086b), át (9b), át (178b)f KK. (PATK.) ot; AK. at; 
K. (KARJ . ) o'f (OL. 7), ( P A A S . - D O N N . ) öt (37); Kr. ( K A R J . - T O I V . ) ot (21b), 
o-í (m»á) (9b), ót (172b). 

Kel.: Szúr. (CASTR.) al (66); Trj. ( K A R J . — T O I V . ) ÚA (139b), er^ (md-na ) 
(368a), fa^í (178b), 'a-A (irya) (1061b), 'a'A (OL. 7/ l062a) , &4 (mdna:) 
(59a), g'-ví (iá.-yrayAá, md'ná) (139b, 444a); J . (PAAS.—DONN.) a? (163)", áh 
(b'öl'á) (203)"; d| (97); V ^ K A R J . ) á T (OL. 7), (STEIN.) ál (FgrVok. 41), 
( K A R J . - T O I V . ) M (7b); Vj. ( K A R J . ) ÍC (OL. 7), ( K A R J . - T O I V . ) al (169a), 
«/ (tsojsi) (963bf. 

írod. ny. aZ. 
Az adattárba olyan alakokat is fölvettem, melyek csak bizonyos hangsúly

viszonyok közt, vagy csak bizonyos mondatfonetikai helyzetben fordulnak elő. 
A tagadószók lehetnek hangsúlytalanok, pl. a chanti szinjai nyelvjárásá

ban az indicativusi tagadószó at, de hangsúlytalan helyzetben dt is lehet 
(STEIN. , OVd. I, 4). A serkáliban ant helyet dnt alakot találunk hasonló esetben 
(i. m. I, 182), ugyanis i t t az á—9 ugyanannak a fonómnak a változatai. Az á 
hang tipikusan hangsúlytalan helyzetben erősen redukálódik, ezért hang
súlyos helyzetben a-nak, hangsúlytalan helyzetben 3-nek ejtik (STEIN., OChr.2 

37). — A tagadószók kaphatnak fő- vagy mellékhangsúlyt, ezt a körülményt 
az adattárban jeleztem. 

Az igei eredetű tagadószók hangtani problémái 

A magyar szakirodalomban SZENNYEI foglalkozik elsőnek módszeresen 
a finnugor tagadó ige kérdésével. Szerinte a manysi-chanti verbum negativum 
töve a lehetett (Nyr. XII I , 149—50). A mostani vokális kezdetű alakok finn
ugor eredetije í-vel kezdődött. A *te ~ *ds formát a mordvin M. fa-imperati-
vusi alak alapján következteti ki (i. h. 150). SIMONYI (Nyr. XIII , 248) véle
ménye szerint nehézséget okoz a szókezdő hang megállapításában az a tény, 
hogy az egyik szamojéd nyelvjárásban a tagadó ige töve nji-. Erre az utóbbira 
tekintettel, noha a manysi vul v-]ét kellene előbb megmagyarázni — lehet
ségesnek tartja, hogy a tagadó ige a finnugorban és az ugorban is nazálissal 
kezdődhetett. 

Utánuk érdemlegesén félévszázadig nem foglalkozik senki ezzel a kér
déssel. KLEMM 1927-ben megjelent ,,A létige szerepe a vogulban és az oszt-
jákban" c. munkájában az obi-ugor tagadó igét e-, a-, a tavdaiban i-, á-
tövűnek következteti ki (NyK. XLVT, 383). Ezt FAZEKAS (AZ egyszerű mondat 
fajai az északi osztják nyelvben 35) és KÖVESI is elfogadja (Igemódok a vogul
ban: FgrÉrt. 11). 

Próbáljuk megállapítani a megmaradt tagadó igealakokból előbb a 
manysi, majd a chanti tagadó ige tövét. 

Az adattárban fölsorolt adatok alapján a manysi indicativusi, parti-
cipiumi és mondatértékű tagadószók közül a két utóbbi tőhangzójául *a-t 
következtethetünk ki (vö. WogVok. 1). De végeredményben mindezek tővoká-
lisául mégsem tehetünk föl egyetlen hangot, mert ha az indicativusi tagadó
szók egyrósze *a előzményű is, a Szo., FL., AL. és P . alakok *e-re utalnak 
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(vö. i. m. 16), A manysiban lehetséges *á'~ *e váltakozás (vö. i. m. 131 kk.), 
amely KANNISTO szerint ugyanerre az osmanysi váltakozásra vezethető vissza 
(i. m. 133). . 

A P . nyelvjárásban a participiumi tagadószó ?a stb. (*a) hangja és 
az indicativusi tagadószó a stb. (*e) hangja egy nyelvjáráson belüli váltakozást 
mutat. Ennek flexiós oka lehet, vö. pl. P. nnáks 'er stampfte', ha%&m 'ich 
stampfte' (i. m. 131) (*a ~ *e); P . nanyn/i 'auf dem flusswege, auf der mitt-
leren fahrstrasse' (*a : i. m. 4), P . n^á/iet 'flussabwárts' (*s:i. m. 17), 
Az AL. nyelvjárásban az indicativusi tagadószó tőhangzója a, a participiumé 
OQ. Ez a váltakozás is *a ~ *e-re vezethető vissza, pl.: AL. naxs9m 'ich 
stampfte', noQks 'er stampfte' (i. m. 131); AL. lapost 'sie hatten platz', loQps 
'er hatte platz' (i. m. 131). A K. nyelvjárásban is kettősséget tapasztalunk: az; 
ód stb. hangoknak *a az osmanysi előzménye, de az a, á hangokénak, melyek 
az indicativusi alakokban találhatók, csak az *e-t tehetjük föl (vö. i. m. 
2 3 - 4 ) . 2 

Magyarázatlanul maradt mindezideig a tavdai participiumi alakok l 
tőhangzója. Ennek előzménye *i lehetett (vö. i. m. 48). A manysiban van, 
sőt KANNISTO szerint az ősmanysiban is volt *a)'*e ~ *i váltakozás (WogVok. 
145—46). Ez valószínűleg a ragozással magyarázható. A ms. 'enni' igének 
hasonló hangváltakozásai vannak, csak a tagadó igével azonos vokálisok 
nem ugyanabban a nyelvtani alakban fordulnak elő: TJ., TCs. tlm 'ich esse'; 
ti 'er isst'; TJ . tain 'iss'; tejt- (i. m. 41, 57, 145). 

Nehézséget okoz az imperativusi tagadószó tővokálisának a megállapí
tása. Külön kell tárgyalnunk a többi tagadószótól, mert tőhangjai — északi 
y,-, nyugati u-, keleti 9-, déli e- — együttesen nem illenek bele ugyanazon 
hang nyelvjárási megfelelőinek a sorába. STEINITZ (FgrVok. 41) finnugor 
alapon keresi az imperativusi alak tőhangzóját: msT. ál (megjegyzi, hogy 
MUNKÁCSI adata fonetikailag bizonytalan), chtV. ál stb., fi. alá szerinte 
fgr. *ü-re vezethető vissza. Az *á váltóhangja az *i a mdE. iía alakban maradt 
meg. A msE. ul és K. wdl nem világos. 

KANNISTO adatai alapján a következőket állapíthatjuk meg a manysira 
vonatkozóan: egyedül a T. el alakot kapcsolhatjuk hangtanilag az indicati
vusi stb: tagadószókhoz, amennyiben a T. e-nek *e, tehát a fönt kikövetkez
tetett osmanysi hangváltakozás egyik tagja felel meg. A többi nyelvjárás 
tőhangzói sem ebbe a nyelvjárási sorba, sem váltakozó párjaiba nem 
illenek bele, és egymással sem hozhatók — kis kivétellel — nyelv járásközti 
megfelelési kapcsolatba. A K. /fo- nem lehet nyelvjárási változata az északi 
|«-nak, mert annak a KK,-ban /?<?- felel meg, pl. Szo. y,ns- ~ KK. fígns-; 
Szo. UR ~ KK. figr. A többi K. nyelvjárásban nem kap /5-t (vö. WogVok. 
119). A nyugati nyelvjárások tőhangzói közül a P. a Szo.-val szemben fiu-
szókezdetet muta t : uns- ~ jkmi~, %R ~ fiur (uo.). Az AL. és KL. meg
egyezik a Szo.-val: un£- ~ uns-, ur ~ QR (UO.). de nem tudhatjuk, hogy 

2 KANNISTO ugyan azt írja, hogy amikor e hang megfelelőjéül az AK.-ban á helyett 
a található, az csak jelölési hiba lehet [a WogVok.-ban a K. nyelvjárások közül az AK.-
ban fordul elő a, de KANNISTO és MUNKÁCSI szövegeiből legtöbbször nem derül ki, 
hogy melyik K. nyelvjárást jegyezték]. Föltételezhető azonban, hogy az általa föl
sorolt szavakban az AK, nyelvjárásba az a keveredés következtében került bele abból a, 
nyelvjárási, megfelelési sorból, amelynek a a kikövetkeztetett előzménye (i. m. 24). 
A jelölési hiba valószínűségét némileg csökkenti, ha nem is esik kellő súllyal a latba, 
hogy nemcsak KANNISTO, hanem MUNKÁCSI sem jelöl i t t a-t. 
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MUNKÁCSI följegyzése pontos-e, mert KANNISTO adat a két utóbbi nyelv
járásból nem áll rendelkezésre. A K. /fo- esetleg a K.-ban uralkodó hangsúly
viszonyoknak köszönheti hangalakját, de a hangsúlytalanodás lehetőségére 
választ a szövegekből nem kapunk. Hasonlóképpen nem tudom megnyug
tatóan megoldani az északi u és nyugati u [?] problémáját. Erre a következő 
— bár kétségtelenül nehezen bizonyítható — föltevést kockáztatnám meg. 
Az északi és nyugati manysiban ul a tiltás mellett a bizonyosság erősítésére is 
szolgál (1. lejjebb). Elképzelhető természetesen, hogy ez ellentétes jelentés
változás eredménye (vö. EOKOS, A jelentésváltozásnak néhány különleges 
esete: NyK. LIV, 63 kk.). De az is föltehető, hogy volt, illetve van a manysiban 
egy erősítő, nyomósító szócska, mely (többek között) az imperativusi tagadó
szó nyomósítására szolgált. Hangalakjának hasonlósága megkönnyítette azt 
a folyamatot, amelynek következtében átvette az imperativusi tagadószó 
funkcióját. Elgondolásom szerint a nyelvjárási sortól eltérő tő vokális esetleg 
így kerülhetett bele a tagadó ige rendszerébe. 

A c h a n t i indicativusi, participiunli (és. mondatértékű) tagadószók tő vo
kálisa É.: 0 . Ü, Ber., Kaz., Se. a; Déli: Ni., I . (DN., DT., PAAS. K.) a ; Kel.: 
Szúr. (Trj., J.) V., Vj., 9, az ezeknek megfelelő őschanti hang STEINITZ szerint 
*9 (OstjVok. 89; 97).3 

Az imperativusi tagadószók nyelvjárási sorában a következő tőhangzók 
fordulnak elő (csak PAAS., K A R J . és STEIN. adatait veszem hangtani szem
pontból figyelembe): É.: 0 . ü, á Se. a; 'Déli : J . (DN. a, DT. o, K.) á; Kel.: 
Szúr. (Trj., J.) á, V., Vj. a, (STEIN., OstjVok. 96). KARJALAINEN jelölésében Ni. 
á, Kaz., Trj. g,, PAASONENéban K., J . a (i. m. 60). Ezeknek a hangoknak 
őschanti megfelelője STEINITZ szerint *á (i. m. 60:. 96). KARJALAINEN *á-t 
következtet ki (OL. 7, 276). A föltevések nem állnak ellentétben egymással, 
mert a két hang között KARJALAINEN átírásában csak palatalizáltsági fok
különbség van (vö. i. m. IX). A nehézség abban rejlik, hogy a déli nyelvjárá
sokban, a DT., K., Kr.-ban o-tőhangzót találunk. Mind KARJALAINEN, mind 
STEINITZ foglalkozik ezzel a problémával. Az előbbi (i. m. 7) szerint nem világos 
a hangváltakozás. Esetleg eredetileg külön palatális, külön veláris alakra lehetne 
gondolni. A DT. és a K. (Kr.) o ezek szerint a előzményű lenne, vagyis a pala
tális változat a nyelvjárások többségében, a veláris az említett dialektusokban 
általánosult. Szerinte AHLQVIST manysi vyl, ul és SZILASI vél, ul adatai 
— tekintve, hogy velárisoknak látszanak — támogatják, a chanti veláris 
(mellék)formát (i. m. 8). STEINITZ az o-s alakokat úgy világítja meg, hogy 
a vachi nyelvjárásban a hangtörvény szerinti dl helyett veláris igék előtt al 
áll [az eddig megjelent anyagban ilyen adatra nem bukkantam; kár, hogy 
STEINITZ teljes gyűjtése még nem jelent meg], ennek alapján magyarázható 
lenne a déli nyelvjárások veláris alakja (FgrVok. 41). Ezt természetesen köz
vetlen egymásrahatás következtében földrajzi okokból nehéz elképzelni. Leg
följebb az lehetséges, hogy a déli nyelvjárásokban is volt hasonló tendencia, 
mint a vachiban, és némelyikben palatális igék előtt is a veláris variáns állan
dósult. 

Ha összefüggést keresünk a c h a n t i indicativusi stb. alakok *a és az 
imperativusi alakok *a tőhangzója között, csupán annyit állapíthatunk meg, 

3 Hangsúlytalan helyzetben a Ber., Kaz., Se., Ni. á, O. «-ból <? lesz (STEIN., OstjVok. 
89, 97), vő. Szin. aí, Se. gnt (STEIN., OVd. I, 164, 234). — KARJALAINEN a Ni., Kaz. nyelv
járásban d-t ír (STEIN., OstjVok. 89, jegyz.). 
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hogy az *9 palatális illabiális redukált hang, az *a palatális illabiális teljes 
hang. A m a n y s i tagadó ige tőhangzója *a ~ *e ~ H váltakozást mutat , 
amelybe az imperativusi alak (ha az északi és nyugati ul más eredetű) a T. 
alapján beletartozhatik. A kikövetkeztetett tő vokálisok mindkét nyelvben 
palatális hangrendűek. Az imperativusi és egyéb igei eredetű tagadószók 
tőhangzója között a manysiban szabályos váltakozást, a chantiban valamelyes 
összefüggést találunk. Ezért nem merném teljes bizonyossággal állítani, hogy 
az obi-ugor nyelvekben külön tagadó és külön tiltó ige volt, mint SZINNYEI, 
KLEMM, MISTELI, FAZEKAS stb. vélik, bár az ő nézetüket támogatja H A K U -
LINEN is, aki külön tagadó és tiltó igét tesz föl a finnben (SKRK. I, 226). 

Az igei eredetű tagadószók alaktani tárgyalása 

A m a n y s i indicativusi tagadószó tőhangzójához, a tavdai nyelv
járás kivételével, mindenütt t elem járul. Erről a képzőről többféleképpen 
vélekedtek. SZINNYEI mom. intenzív képzőnek tartja (Nyr. XIII , 148). KLEMM 
"A létige szerepe az osztjákban és a vogulban" c. cikkében több lehetőséget 
sorol föl (NyK. XLVI, 393): a t lehet gyakorító képző (vö. i. h. XXXIV, 68), 
mozzanatos-intenzív képző (vö. i. h. 218). Végül is KLEMM, úgy látszik, 
mozzanatos-intenzív képzőnek tartja, mert a következő lapon már (i. h. 
XLVI, 394) a ms. at tagadószót csak mint a tagadóigének ezen képzővel 
képzett egyes 3. szem. alakját említi. A t gyakorító képző rögtön kiesik a 
KLEMM fölsorolta lehetőségek közül, ő ugyanis az -nt- gyak. képző denazalizá-
ciójával magyarázza a t képző létrejöttét. MUNKÁCSI több helyen beszél 
ugyan arról, hogy többek között az -nt- hangcsoportból eltűnhetik a nazális 
(VNGy. I I ? 573, 744); az É. (VNyj. 7), KL. (i. m. 103), AL. (i. m. 155), P . (i. m. 
234), K. (i. m. 189—90), T. (i. m. 259) nyelvjárásokban találunk erre példá
kat, de ezekben is bizonyos esetekben megmarad az n. Az at indicativusi 
tagadószónak nt-s alakváltozata azonban a manysiban nincs. Ennek föltevé
sére csak a megfelelő chanti ant alak adott alapot, szerintem be nem bizo
nyítottan. 

Tárgyalt képzőnk lehetne momentán deverbális képző (vö. L E H T . : 
SUSToim. LXXII , 326): a fgr. *tt deverbális momentán igeképző folytatója. 
Meggondolkoztató azonban, hogy az imperativusi tagadószó képzője szintén 
momentán (1. lejjebb). Az indicativusi tagadószó t képzője inkább a -t- deverb. 
causativ igeképzővel látszik azonosnak. Ennek ősuráli megfelelője *tt deverb. 
causativ igeképző, de mint LEHTISALO megjegyzi, az általa fölhozott példák 
egy része lehet *t folytatója is (i. m. 323). 

Külön kell beszélnünk a T. nyj . indicativusi tagadószaváról: (MŰNK.) 
a, (KANN.) a. Ugy látszik, ez maga a puszta igető. A participiumi alakok 
arra engednek következtetni, hogy eredetileg *k ~ *y képzővel volt ellátva 
(1. ott). Ennek semmi nyoma a kérdéses szóban; még hehezet alakjában 
sem jelölik a gyűjtők. Az északi nyelvjárásokban az állító igeragozásban 
megvan ugyan az említett praesensképző, de a tavdai nem ismeri az affirma-
tív alakokban sem, mert itt -nt-, ül. -I- használatos e célra (VNyj. 290). A kér
dést eldönteni nem tudom. A probléma fölvetését — mint említettem — 
a participiumi alakok tették szükségessé. KLEMM ugyanis ezeket a tagadóige 
fgr. *k ~ *y gyakorító képzős származékának tartja, úgy, hogy a k i t t 
praesens-jelül szolgálna (NyK. XLVI, 393). 
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A participiumi és mondatértékű tagadószók képzőjét együtt tárgyalom, 
tekintettel azonosságukra, illetőleg a képzésmód hasonlóságára. MUNKÁCSI 
magyarázatát az atim-ról (VNyj. 110), melyet KLEMM is elfogad (NyK. XLVI, 
393), nem tarthatjuk helyesnek. Eszerint a kérdéses szó -í'-je (a chanti antom 
-wí-jéből kiindulva) -nt-hö\ keletkezett. Mint az indicativusi tagadószó eseté
ben láttuk, ott a ms. at -í^jét tekintették mindketten -nt-hol valónak. Éppúgy, 
mint ott, itt sem láthatjuk bebizonyítottnak ezt a föltevést. Szerintem a 
manysi participiumi tagadószó atim és nyelvjárási változatai a tavdai kivételé
vel ugyanazzal a t deverbalis causativ igeképzővel vannak ellátva, mint az 
indicativusi tagadószó, vagyis a participiumkópző az indicativusi alakokhoz 
járul. A szóközépi -t- valószínűleg az utána következő i hatására palatalizáló-
dott, pl. et 'éjszaka', éiimi 'beesteledik'. A nyugati nyelvjárások AL. és P . 
adataiban a -t$- szabályszerű változata az északi -í'-nek, pl. Szo. ftátim- ^ 
V.fát&jn,- (WogVok. 105).-

De térjünk át a tulajdonképpeni participiumkópző tárgyalására. A ms. 
atim stb. alakok -w-je igenév-képző, amint KLEMM megállapítja (NyK. XLVI, 
393). Ez ősuráli *m deverbalis nomenképzőnek felel meg, melynek a manysi-
ban lehet -m (nomen acti vagy actionis) (LEHT. : SUSToim. LXXII , 99) és 
-im alakja (i. h. 101). Az -m képzős igenév lehet állítmány, amelyen a 3. személy 
többnyire jelöletlen (i. h. 99—100; SZABÓ D.: NyK. XXXIV, 430—31); ez meg
felelne az atim előfordulási módjának. Az -im alak passivumi természetű, 
ez is szerepelhet állítmányként (LEHT.: SUSToim. LXXII , 100—1; SZABÓD.: 
NyK. XXXIV, 429). Alakilag mindenképpen az -im képzővel kellene azonosí
tanunk az atim második szótagát, de passivumi funkciója nincs. 

Összegezve: az -m kétségkívül igenévképző az atim stb. szavakban, 
a megelőző i stb. eredete, funkciója nem világos. 

A participiumi tagadószók között atim stb. mellett egyes nyelvjárások
ban találunk rövidebb alakokat is. így az északiban áta stb. a Szo. nyelvjá
rásban ati, a nyugatiak közül a P.-ben até, a keletiek közül a K.-ban oati 
stb. tagadószókat is. A mondatórtékű tagadószók között pedig: E.: ati, FL. 
at; Ny. KI. oat, oqta; Kel. K. oati alakokat. Ezek a tagadó ige -i, -a képzős 
igenévi alakjai, amint KLEMM megállapítja (NyK. XLVI, 393; vö. SZABÓ D.: 
NyK. XXXIV, 417). Szerinte ez az igenévképző néha lekopott a manysi-
ban, mint olykor más szóvégi -i is (NyK. XLVI, 393). így lenne magyaráz
ható a FL.-i át és KL. -i oat. A t palatalizációját valószínűleg ezekben az 
alakokban is az utána következő palatális magánhangzó okozta. 

Idetartozik, ha funkciójában nem is követi a participiumi és mondat
értékű tagadószókat, a csak az északi (Szo., FL.) nyelvjárásokban előforduló 
atirj-he. Érdekessége, hogy csak a -ke föltételes partikulával együtt található. 
MUNKÁCSI azt írja ugyan róla, hogy továbbképzett szó (VNyj. 32), de bőveb
ben nem magyarázza. Szavunk képzője valószínűleg az uráli eredetű -r\ 
deverbalis nomenképző (vö. LEHT. : SUSToim. LXXII , 141). SZABÓ DEZSŐ 
szerint az -r\ előtti hangzó nem jelentős elem (NyK. XXXIV, 421). M U N 
KÁCSI (VNyj. 46) szerint -r\, -ir\, -vr\ végződésű melléknévi igenév az „ének 
nyelvében" fordul elő (példáim nagy része onnan is való). Tehát, mint láttuk, 
atir\-ke képzési módja olyan, mint a participiumi és mondatértékű tagadó-
szóké, vagyis a tagadó ige indicativusi alakjából képződött igenévkópző 
segítségével a -t- palatalizációjával. 

A tavdai participiumi és mondatértékű tagadószők: ikdm, aki, ak 
némileg más képet mutatnak, mint egyéb nyelvjárások megfelelő alakjai. 

5 Nyelvtudományi Közlemények LVI 
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Az igenévképző it t is -m, -i ugyan, de ezek a tagadó igefgr. *k ~ *y (praes.-
jelül szolgáló) gyakorító képzős származékához járulnak. (MUNKÁCSI tévesen 
nyomatékosítónak tartja az i-t [VNyj. 286].) Az -i képző néha itt is lekopott, 
mint aii > aí esetében láttuk, s maradt dk (KLEMM: NyK. XLVI, 393). 
Ha ez a vélemény helytállónak bizonyul, akkor ez azt jelentené, hogy ebben 
a nyelvjárásban is . hasonló módon képezik a tárgyalt tagadószókat, mint 
a többiben, vagyis a tagadó ige tövéhez járuló képzőhöz — mely praesens-
jelül szolgál — kapcsolódik az azonos igenévképző. 

Az ikdm többese az -r\ képzővel továbbképzett tőből való (uo.): Ikdmirjdt 
(a -mirj képzőről 1. SZABÓ D.: NyK. XXXIV, 442). A chantiban is megtaláljuk 
ezt, ahol az -dm igenévképző összetett alakja -marj; csak a folklór nyelvében 
fordul elő (STEIN., OVd. I, 230). Ezért az íkdmirpt többes alakot megőrzött 
régiségnek tekinthetjük az atimdt alakkal szemben. 

A c h a n t i indicativusi tagadószók között (ant stb.) t nélküli alakokat 
is találunk. A kutatóknak ez már rég föltűnt. HUNFALVY a manysira való 
hivatkozással eredetibbnek tartja az ant alakot (NyK. XI, 107). SIMONYI 
az an formát az ant kopott változatának magyarázza (Nyr. XIII , 248). A í 
nélküli alakok a keletiek kivételével a többi nyelvjárásban előfordulnak. 
Áltálában nem lehet szabályt megállapítani, hogy milyen szókezdő hangok 
előtt áll an, ant stb. PÁPAY gyűjtésében pl. ugyanazon hangok előtt állhat 
mind a két forma. Csak annyit mondhatunk biztosan, hogy vokálisok előtt 
legtöbbször az and alakot találjuk, de olykor ant is előfordul. STEINITZ meg
figyelése szerint a serkáli nyelvjárásban an áll m, n, n, l, r, j , w és % előtt 
(OChr1. 71; OVd. I, 203). — Az utóbbi nyelvjárásban az énekek nyelvében 
előfordul hogy a toldalékhangot kapnak egyes szavak (i. m. I, 213), az and in
dicativusi tagadószót is ilyen alaknak tekinthetjük. 

Az indicativusi tagadószó tővokálisához ezek szerint nt- képző járul. 
Egyetérthetünk SziNNYEinek és KLEMMnek a nézetével, mely ezt a fgr. 
*nt ~ *nd gyakorító képző folytatójának tartja. Az nt frequentativ képző 
nem gyakori (SCHÜTZ: NyK. XL, 4—5). KLEMM szerint a tagadó ige tövéhez 
járulva praesens-jelnek tekinthetjük (NyK. XLVI, 393). A képző a manysi-
ban is megvan A tavdai nyelvjárásban az nt-t az egytagú igék praesens 
képzésére használják (VNyj 290; Nyk XXXIV, 68). Elképzelhető tehát , 
hogy a chantiban is praesensképzésre szolgált, a tagadó ige jelen idejének 
képzésére. 

A mondatfonetikai helyzettől függő alakváltozatok magyarázatát L 
lejjebb. I t t csak a nyelvjárás jellegétől függő variánsokat említem meg. 
A szinjaiban n nélküli az indicativusi tagadószó: at. Ezt a nyelvjárást 
ugyanis jellemzi a denazalizáció (STEIN., OVd. I, VII) . A déli és keleti 
nyelvjárásokban a-fnazális vagy liquida helyett gyakran szonáns nazálist 
vagy liquidát ejtenek.(STEIN,, OChr1. 16), ezzel magyarázhatók a déli K., 
Kr. és a keleti Vj. nt, nnt alakok. 

Az indicativusi tagadószóként is használatos északi anta és keleti dnt& 
tkp . nomenverbumok. (Tárgyalásukat 1. a participiumi tagadószók között.) 

A c h a n t i participiumi és mondatértékű tagadószók történeti szem
pontból nézve a tagadó ige indicativusi alakjából képzett igenevek. Közülük 
az É.-i anta ós Kel.-i 9ntd vokális végződését a *y de verbális nomenképzővel 
lehetne magyarázni. SCHÜTZ szerint ez az északi chantiban -a, -a alakban 
maradt fönn, de alig egy-két példa van rá (NyK. XL, 70). A manysiban 
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a fenti képzőből -i, -a lett (SZABÓ D.: NyK. XXXIV, 417—18, 420). Ezek, 
mint lát tuk az üti, üta stb. igenévi alakokban vannak meg. A képzés módja 
tehát mindkét nyelvben ugyanaz. Ha a *y azonos a fgr. *Jc ~ *y praesens 
képzővel, akkor az obi-ugor nyelvek ugyanúgy képzik egyik tagadó igenévi 
alakjukat, mint a mari, udmurt, komi tagadó nomenverbumok (vö. SET. : 
SUSAik. I I , 63—64, 65—67). — A keléti dntd az északi anta megfelelője, 
éppúgy, mint dnt a,z ant-é. — A tárgyalt igenevek az északi nyelvjárásokban 
szerepelhetnek mint indicativusi és mondatértékű, a déliekben mint parti-
cipiumi és mondatértékű tagadószók, a keletiekben pedig indicativusi és 
mondatértékű tagadószóként. Míg az indicativusi és participiumi tagadószók . 
között nem gyakori az alkalmazásuk, addig a mondatértékű tagadószók 
között ezek az alakok az általánosak. A keleti jugáni nyelvjárásból viszont 
más tagadó igealakot nem is ismerünk. — STEHSTITZ megállapítása szerint 
qntum és qntom azon kevés szó közé tartozik, amelyeknek második szótagjá
ban w illetve o előfordul (OVd. I, 188). 

M a n y s i, c h a n t i . Az imperativusi tagadószó Z-je képző. SZIÜSTNYEI 
azonosnak veszi az -l momentán vagy intenzív képzővel (Nyr. XIII , 148—49). 
Ez a vélemény szerintem elfogadható. A manysiban és a chantiban is van 
-l momentán képző, amely az ősuráli *l deverbális momentán inchoativ ige
képző folytatása (LEHT.: SUSToim. LXXII , 167). A chantiban ennek a külön
böző nyelvjárásokban a következő képviselőit találjuk: É.: 0 . | , l, Kaz. A', 
Déli: Ni. t, DN. t (n), K. t; Kel.: Trj. A, V., Vj. I (vö. Toiv.: ÍTJF. XX, 71). 
-It végződés csupán az északiban fordul elő az -l-es alakok mellett. A -í-nek 
STEINITZ szerint személydifferenciáló szerepe van (vö. OVd. I I , 135), de ez 
nem bizonyítható minden esetben meggyőzően (1. lejebb). 

SZLNNYEI szerint a manysi ul a sg. 3. személyű *ule kopott végű marad
ványa (Nyr. XIII, 149). A végvokális föltételezését a chanti nem támogatja. 

A tagadószók mondattani tárgyalása 

I . Az állítmány tagadása 

1. Kijelentő mondat. 

a) az állítmány verbum finitum. 
a) indicativusi tagadószó. 

Az indicativusi tagadószó helye rendszerint a tagadott állítmány előtt 
van, amely bármelyik ragozott alakjában állhat. Az állítmány helye jelleg
zetesen a mondat vége állító, és tagadó mondatokban egyaránt, úgyhogy 
az ettől eltérő eseteket, amelyek nagy többségükben a manysi felsőlozvai 
és tavdai, a chanti déli nyelvjárásaiban fordulnak elő, nem tekinthetjük 
az obi-ugor nyelvekre jellemzőnek. Tehát a tagadott állítmányt általában 
minden egyéb mondatrész csak megelőzheti. — A tagadószó nem befolyásolja 
a mondat szerkezetét, a példamondatok tagadószó nélkül affirmativ mondat
ként éppúgy előfordulhatnak. 

M a n y s i . É.: tarés at vare'im 'akadályt nem okozok' (MŰNK. IV, 326); 
Szo. j3e-mtéyn, a't fílmteyn, ö-lesn ki-^eml 'Dauerst du aus (oder) dauerst du 
nicht aus; (so) sei (hier) drinP (KANN. I, 136); versben is ugyanezt a szó
rendet találjuk: Szo. M at iöRu^Vtl^m g^tal at iöHufllilum 'In der Nacht vergesse-

5* 
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ich dich nicht, am Tagé vergesse ich dich nicht' (i. m. 270); FL. slal' bgáp 
cCt lájcfii, iu(5 a't lálcfii i sl a't lalcfii '. . . fáhrt das Boot nicht vorwárts, rück-
wárts fáhrt es nicht und vorwárts fáhrt es nicht' (i. m. 103), so-p^rt a-t iöxtfr zt 
'Es kamen keine Birkháhne' (i. m. 106). 

Ny.: KL. tiná at khanéilém 'értékét nem ismerem' (VNyj. 122), nau 
rusnisá khesén amiltu%, mansa at woayen 'te oroszul tudsz beszélni, vogulúl 
nem értesz' (i. m. 118—19); AL. jesémná at páti 'Ha yMi> He na/jerb' (i. m. 179), 
pisaiéi at khajwés 'He nonaub pywbeivrb, rosszul czélzott, a puska nem érte' 
(i. m. 178); P . jérén joyti, jerén at jo%ti ' talán jön, talán nem jön', (i. m. 248), 
il at nn(íf5i, per a't nnfifíi 'Sie bewegt sich nicht vorwárts, bewegt sich nicht 
rückwárts' (KANN. I , 91). 

Kel.: K. o%sa oat anSam 'nincs pénzem' (VNyj. 220), tepdl Ue'p oatdmm 
a't ka'sfid 'Der Speise essende Mensch weiss es nicht' (KANN. I, 120). 

Déli: T. elpél men pis áncukdnu sQpér jórtél a kháséltqlst 'Régebben 
a mi ősatyáink nem vegyültek egybe az orosszal' (MŰNK. IV, 407), íntam jou, 
íntam a jeu 'lehet, hogy jön, lehet, hogy nem' (VNyj. 287). 

írod. ny.: Manae aAMXOAuCbie am jiObmmacamiA '3a moj\m He CMMTajin' 
FlanaHHH, FIojnocT 7.) 

C h a n t i . É.: O. vn sithm 'enehdi, minulla ei ole aikaa, ne ycnfeio' 
( K A B J . — T O I V . 886b); Kaz. i semem an kaA 'toisella silmálláni en náe' (i. m. 
464b), s^mem an ioyUAA 'voimani eivát riitá' (i. ni. 943a). 

Déli: Cing. menta nerdm,9nt mdndm (i. m. 594b), gui mdnem iür§y,nen 
mdnem iürdg 9UD UD§m 'en tiedá menná kosimaan' (i. m. 183a); Szav. pagdnná 
séménat, iqxvnvob pdnenat dni> úiivándn dnt gÚDiDárjdn 'sind deine augen 
ausgebrochen, deine ohren , da du mich nicht gesehen hast' (?) (i. m. 
901a); Szög. iür§x dnt ÚDen 'du weisst nichts' (i. m. 183a); DN. riiM 9nD 
e-udttam 'en usko venáláistá (i. m. 19b), ániB dnt kattdpt3t 'coÖaKa He HMaeTCfl' 
(ifin. 460a); Kr. tistdm, dn ondnuám ! 'paskannan! kusen!' (i. m. 1029a), túit 
dnt Udio-t 'ei ottanut tul ta (pyssy)' (i. m. 1029a). 

Kel.: V. p' rali dnt endmpdl' 'leipáá, viljaa ei táállá kasva' (i. m. 794b); 
Vj. panat árisSt panat nnt arlsdt 'muutamat sárkyivát, toiset eivát' (i. m. 
654a), pvna'murjUdl árjd'tá UgHtidl'pma'm, dnt arfisim' 'koettelin ja koettelin 
avata solmua, en saanut avatuksi' (i. m. 456a). 

írod. ny.: Burzuj an ropites, ar voh tajs ['Á burzsuj nem dolgozott, sok 
pénze volt '] (KARTER, Hantb bukvar 58). 

Minden nyelvjárásban találunk csekély számban olyan tagadómondatot, 
amelyben az általános szórendtől eltérően az indicativusi tagadószó a tagadott 
állítmány előtt áll ugyan, de ez a szerkezet nem a mondat végén van, hanem 
különböző mondatrészek következhetnek utána. 

M a n y s i . É.: Szo. fíássiyat pö'Prm pórné ny)pH 'Er spricht garnicht 
zu der Por-Frau' (KANN. I, 212); FL. s]imjé^ólassn at ünlafie ti ma 'Dieses 
Land wird nicht von Menschen bewohnt' (i. m. I, 196). 

Ny.: KL. at-khaiikha at ng,msi am-masam 'senki sem gondol én felölem 
(tkp. én értem)' (VNyj. 122); P. sus at khoiwés alé-khum 'a jávort valahogyan 
nem találta (a nyíl)' (i. m. 246), dié-khum at selelm vq,ru% 'sehogy sem tudom 
megcsinálni' (uo.). 

Kel.: K. oqt meni pe vuorné 'nem megy föl az erdőbe' (i. m. 203), kum 
mdnds fiörnd, a't köntös n&nd 'Der Mann ging auf die Jagd, hörte nicht auf 
die Frau' (KANN. I, U6). 
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Déli: T. a khalas in-pél 'még most nem halt meg' (VNyj. 282), u%-vail 
a khansant mánsinis 'éppenséggel nem tud vogulúr.( i . m. 284). 

C h a n t i. Déli: man en mendam man tagem-lva 'En nem megyek el helyem
ről' (MTJNK.: NyK. XXVIII , 6 [PATK. ] ) ; I . Tigde ent jit jiarjem 'Hierher 
kommt die Schwester nicht' (PATK., 10 . I I , 8); Szav. f§ndpái, güDdpái dn 
mos mdném 'diesen überfluss brauche ich nicht' (KARJ.—Toiv . 913b); DN. 
mán dnt pdttá'm puqtte't, it üB§ttére"mBá dnnoxtdt 'en pelkáá hántá, hiuskarva-
nikaan ei liiku, váráhdá' (i. m. 1086b); Kr. kdntáétá dnt most ataj] 'ocepAHTbCfl 
He Ha^o ÖbiJioÖbi '(i. m. 412b). 

Kel.: V. iüydt d'n\ lh Udtttdllat 'puut (halót) eivát syty' (i. m. 257b). 

Az indicativusi tagadószó igekötős ige esetében az igekötő és a tagadott 
állítmány között áll. 

M a n y s i. É. : ákwá takkátá naurém kwon at tárátitá 'A nénije nem ereszti 
ki magában a gyermeket' (MŰNK. I, 34); Szo. ta.^ai iu-ft a-t sálcBs 'Er selbst 
t ra t nicht hinein' (KANN. I, 243); FL. merjuHukoika iólnó*pcpm, nölsg at 
Permül gáti 'ein Waldgeist ist (in das BraunmóÖr) hinabgesunken (und) kann 
sich nicht. heraufarbeiten' (i. m. 192). 

Ny.: KL. khatél tar at uokhti 'a nap át nem látszik'. (VNyj. 115), pessa 
kitan §ama kwan at vájlija 'a két kesztyűről (tkp. a kesztyű kettőről) le nem 
vette szemeit' (i. m. 104); P . nála sauéppoal kwan at £eti 'nem jön ki a 
nyele a fejszéből' (i. m. 243), iü(3 at taHlhm 'ich bringe ihn nicht nach 
Hause' (KANN. I, 90). _ 

Kel.: K. pásén metánéi el oat seti 'az asztal nem mozdul ki helyéből' 
(VNyj. 192), nőnk ajt lestsesldn 'Würdest du mich nicht herauffegen' (KANN. 
I, 310, A.), d1sdmfiitpütd iá/l óá't kuá^/ii 'nimmt sein Késsel heisses Wasser 
kein Ende ' (i. m. I, 179L" B.). 

Déli.: T. neunmi il a tártilém, 'téged el nem bocsátlak' (VNyj. 286), iil 
á- igxtánt 'er kommt nicht hin' (KANN. I, 129). 

""írod. ny.: nonh at kvali ['nem kel föl'] (CSERNY. 186). 
C h a n t i . É.: Se. ij gü-jdt no-x dnt tö-tds 'Der Mann stand nicht au f 

(STEIN., OVd. I, 235). 
Déli: I . mettena sem no% ent edemet 'der Blick kann nicht emporgehoben 

werden' (PATK., IO. I I , 120.) 

(Folytatása következik). K. SAL ÉVA 




