
A tagadás az obi-ugor nyelvekben 

(II., befejező közlemény) 

Sajátos csoportot alkot az indicativusi tagadószónak alábbi képzős 
származéka és összetétele: 

A m a n y s i indicativusi tagadószóhoz a comparativusi -nüw képző 
járulhat a 'még nem' kifejezésére. Kétségtelen, hogy igei természetének teljes 
elhomályosulása után keletkezhetett csak ez a továbbképzés, összesen két 
példám van rá: 

~Éi.:kwoilén atnüw jo%tsüw,mégnem jutottunk a közepéig' (VNyj. 31 — 32). 
írod. ny.: atnuv artmbs 'He coBceM yAaJiocb' (HepH., KpaTKHÍí MaHCHÍícKO-

pyccKHÍí cnoBapb). 
A m a n y s i indicativusi tagadószó összetételben is előfordul: É. inét 

(VNyj. 2,2). Az összetétel első tagja irj 'még' (vö. GOMBOCZ, ,,A vogul nyelv 
idegen elemei": NyK. XXVIII , 160). Az at-ból hangsúlytalan helyzetben dt 
lett. Valószínűnek látszik, hogy az összetétel akkor keletkezett, amikor a 
tagadó ige nem volt többé ragozható. K. inat (AHLQV. 236), más alakban 
nén-at,néi-at (VNyj. 213). Úgy látszik, ebben az esetben nem olyan szoros 
az összetétel, hogy az at elvesztette volna hangsúlyát. Érdekes, hogy a gyak
rabban használt oát nem fordul elő nén, né% szócskával összetételben. 

É.: %um janitál inétjemtés 'Férfi nagyságúvá még nem vált ' (MŰNK. I I , 
102), an Jeli-Us ajka akiüw inét jo%ti, tawá as kitilankwé éri\ 'Jeli-városbeli
öreg nagybácsink még nem jött el, őt is meg kell kérdeni' (i. m. I, 74), akit
ajka an-malin nar)% inét royti 'Öreg bácsija azalatt még nem ébredt (riadt) föl' 
(i. m. I I , 20). 

Kel. K nén-at jo%ti 'még nem jön' (VNyj. 213), néi-at jiw 'ua. ' (uo.) . 

/?) tagadása participiumi tagadószóval 
M a n y s i . Egyetlen adatom van rá: É.: at %um Iryáná sujtsén atá ne-

ils (REGÜLYnáhaten ils) ['öt férfi énekét hallani nem látszott '] (MŰNK. IV, 122). 
C h a n t i . É. : puddn anda káudrds 'a fazekad [még] nem főtt meg' 

(PÁP. , ONyt. 94), ma Iont %öráss\ %olna anda ilfom 'Én még nem válok (tk. 
jövök) lúdformává' (i. m. 43) ; Ser. má manmem %ütdm %qtta qnta jit 'noch 
nicht drei Tagé sind seit meinem Weggang verstrichen' (Stein., OVd. I, 261). 

Kel. : A keleti nyelvjárásokban a legnagyobb a terheltsége. Trj. menfgyd 
dnp pfdk'A9m 'enuskalla, en rohkene menná ( K A R J . — T O I V . 682a), uuá'rtcpf 
9-np famÍAdmr 'minulla ei ole työtá ' (i. m. 236a) ; J . türémt dntd kolydL 'geht 
nicht durch meine kehle hinab' (PAAS.—DONN. 823), má nőn púa'3 wáy 
dntd mdlldm 'sinusta rahaa en anna' (i. m. 1773) ; V. ma lg Jígl' dntd tpja'ldm 



74 K. SAL ÉVA 

'y MeHfl naMHTH H'ínV ( K A R J . — T O I V . 1059a), ma uéli" nüydVsim', dnp 
ioydsim 'ajoin poroa, en voinut saavuttaa ' (i. m. 612a); Vj. ruikpl dntd 
UoHUm 'en ymmárra venájáá' .(i. m. 462a), t$ü Poydia dnp ipyps 'ei páássyt 
sühen paikkaan' (i. m. 152b). 

y) Orosz eredetű tagadószó a ne. Á példákban az állítmány is orosz 
jövevény. 

M a n y s i . Déli: T. ^ankánán ivl tolmantö,Aej3,ne sna'i kaná- 'Ihre Rüben 
werden gestohlen, es ist unbekannt, von wem' (KANN. I, 160). 

C h a n t i. Déli : DN. pdy zajé • t sé'mát ne naDo pqDdrtta" 'syrjáisille, 
syrjaisten kuullen ei pidá puhua' ( K A R J . — T O I V . 665a), mán uöid nogtlmm, 
•ne.moh ipydtta 'ajoin hirveá, en voinut tavoit ta ' (i. m. 612b). . 

b) Az állítmány (személyragozott) igenév, 

a) tagadása indicativusi tagadószóval 
M a n y s i . É.: vór-jiw at %ultém 'erdei fa nem maradt meg' (MŰNK. 

I, 46), elém-%alés at arltém 'nem maradt meg egy ember' (i. m. I, 47). 
Ny.: P . tau poqksi : nunk-telém at vásintálém témlin-khgr 'ő csodálkozik: 

felnövekedvén nem látott olyat' (VNyj. 253). 
Kel.: K. „°at loaum", loa^i; „systp Q<\, sastp pofi kuáHaí lóapil.V 

'(Wenn) sie nicht verordnet ist", sagt er, ,,wo hat (dann) das heranwachsende 
Mádchen (und) der heranwachsende Knabe Platz?!" (KANN. I, 5). 

Dél i : T. qlmq,%-pal ía%-sei minén: tini-khgr a khantpn 'a baloldali úton 
menn i : enni valót nem találni (t. i. következményében)' (VNyj. 294). 

C h a n t i. Sokkal gyakoribb a chantiban az indicativusi tagadószóval 
tagadósított rendszerint személyragos igenévi állítmány, mint a manysiban, 
aminthogy állító mondatokban is közönséges. 

É.: Íöp97] %olój)dl ant kerlatal '•az evezős ember evezője nem fordul' (PÁP. , 
ONGy. 188), kalt-venpr] kat vqjem ma %aimem tayána %qr leti kul nata Un ant 
kagman 'az én kalt-képű két rénem a hagytam helyen ( = ott, a hol hagytam 
őket) rénbikának való vastag mohát ők nem kerestek' (i. m. 122). 

Dél i : I : totta namas vermen ioii', tabetmet jita tankta-li, en tankta 'da 
steht er überlegend, ob er ins 7. Zimmer hineingehen solle oder nicht' (PATK.— 
FTJCHS 206), sem no% ent edemet 'der Blick kann nicht einporgehoben werden' 
(i. m. 221) ; C. nerdf) ner\ nérémá dnt pdkmém '. . . sie ertrug cs nicht' ( K A R J . — 
Toiv. 633b). 

(í) participiumi tagadószóval 
C h a n t i. Déli: I. medoje most, inda porjmet 'was nötig ist, ist bei uns 

nicht béreit' (PATK., 10. I I , 54), Nánk-%ué^%oi virin űrt áinai, ái-ar\em pajemda 
kidet jit, inda paimet 'Meiner, des Nank-^us'-^oi, des blutigen Heldengreises 
jüngsten Tochter, der Jungfrau, sind die wachsendcn Armgelenke nóch nicht 
ausgewachsen' (i. m. 54). 

bj) Az állítmány maga a paríicipiumi tagadószó 

A participiumi tagadószó állítmányi szerepe körül ellentétes vélemények 
alakultak ki. KLEMM szerint (NyK. XLVI, 393—94) a participiumi tagadószók 
eredetileg csak a tagadás képzetét fejezték ki és később értették beléjük a lét 
tagadását. KLEMM nézetének éppen az ellenkezőjét vallja FAZEKAS (i. m. 37). 
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Az ő véleménye az, hogy ezeket az alakokat csupán a lét tagadására használták 
az ilyen mondatokban, mint: ner\%o andám 'ember nincs'. Lehetségesnek tartja 
ugyanis, hogy a fgr. tagadó igető a létezést kifejező ual-, uol-, ol- stb. igető 
korrelatívumaként keletkezett az ellentétes fogalomnak, a nem létezés fogal
mának kifejezésére, mint ilyen vette föl az általános tagadás funkcióját a 
tagadó és tiltó ne- határozószó mellett. A ne- nem tartozott a fgr. szókincs
hez (KERTÉSZ: SUSToim. LXVII, 191 kk.) és nincs okunk arra, hogy a tagadó 
igét eredetileg a lét tagadására specializáltnak tartsuk, különben nem volná
nak lehetségesek az at áli, and ol alakok, vagyis az olyan esetek, amikor a 
létezést tagadó szerkezet az ind.-i tagadószóból és a létigéből áll. FAZEKAS 
szerint amikor a nominális mondatokban nem a létezést; hanem csak a taga
dás képzetét, azaz valamely tárgy tartalmának igaztalan voltát akarják 
kifejezni, akkor nem az andám tagadószót használják (i. m. 38). KLEMM 
az ilyen esetet nyomatékos tagadásnak tartja (i. h. 393). Mind a két véle
mény igazolására lehet példákat fölhozni, de a kérdést eldönteni nem tud
juk, mert akár a tagadás képzetét, akár csupán a lét tagadását fejezték 
ki a participiumi tagadószók, ma már elhomályosult eredeti funkciójuk. 

Az állítmány egyes számú 

a) Az alany igenév . 
Ha az alany igenév, akkor a participiumi tagadószó az igenévben kifeje

zett cselekvés végbemenését tagadja. Ilyenkor a személyeket és az időt rago
zott igenév jelölheti. Az igenévi alany sokkal gyakoribb a chantiban, mint a 
manysiban. 

M a n y s i. E.: pil vátmű áiim 'bogyót nem szedhettünk (szedtünk 
nincs)' (MŰNK. I I I , 468), ás najné páltésta, náj latya %ar\léné-mos ta-kwoss 
sunsi, minim áiim 'Ismét tűzbe vetette, hiába nézi egész az (utolsó) szikra 
elalvásáig, (most már) nem ment ki semmi (a tűzből)' (i. m. I, 13); Szo. am 
tv mm á'iim 'Ich habé (es) nicht gegessen' (KANN. I, 144). 

Kel. K.: akumást tnk dssan, dssán, nufitd massytap óaii, assltápanl öat'i 
'Nach einiger Zeit, (als) er sie so behandelte (und) behandelte, habén sie 
niemand, der einen anderen um Hilfe bittet, habén sie niemand der (für) 
einen anderen arbeitet' (i. m. I, 36). 

C h a n t i . E. : tám yvtl ma üddt mozátmém andám 'ma ennivalót nem 
szereztem' (PÁP. , ONyt. 5), ma lálmém ándöm 'Ennem loptam el' (PÁP., OM. 
120); Szin. min Idhmmemri gntjml 'Wir habén ihn nicht gestohlen' (STEIN., 
OVd. I, 104); Kaz. ma pgrmtm cntom' 'en luvannut, en káskenyt' ( K A E J . — 
Toiv. 738a). 

Déli : I . T'. voca togüi j<ln%ldem ár, pira ján%em éndam 'es gibt viele, 
die in die Stadt des T'. gegegangen sind, aber keine, die zurückgekehrt wáren' 
(PATK.—FTJCHS 214). 

Kel.: Trj . Ja'ÁtdJcim dn.fím 'en, et, ei voi seisoa' ( K A R J . — T O I V . 401b), 
KatAfamKim dnfem 'en voi saada kiinni' (i. m. 459b); V. má dtdyna tvial'tám 
lám dnúm 'fl Mopc3b TepniTb He Mory' (i. m. 970a), láttálttim znűm 'OHT> 
CTOHTb He MOKeTb' (i. m. 401a). 

fi) Az alany főnév vagy névmás 
Ha az alany főnév vagy névmás, akkor a participiumi tagadószó az 

alany létezését tagadja. Ilyenkor a személyt és az időt — ellenkezőleg mint 
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az igenévi alany esetében — a participiumi tagadószó (körülírt) ragozásával 
fejezhetik ki. Ez a mondat végén, az állítmány helyén áll. 

Manysi. E.: määiim 'föld nincsen' (MŰNK. I, 1), йпёт nawlém %áré%s% 
áíim 'az engem üldözött rabló nincsen' (i. m. IV, 5); §zo. swp afim, ns-l^m 
ütim 'er hat keinen Mund, er hat keine Zunge' (KANN. I, 246) frku sfipe ä't'im, 
Ifrylrj su'pe ä'iim 'sie hat nicht ihre andere Hälfte, sie hat nicht den Unter
teil ihres Körpers' (i. m. I, 145); FL. an oikä iunätim 'Der Alte ist nicht z a 
Hause' (i. m. I, 200). 

Ny.: KL. oatem, mint egyéb hasonló végződésű nomen verbale fölveszi 
a személyragokat is: am jun oatamém ' ennem vagyok otthonn', näuoatämen, 
tau oaiém (VNyj. 121). A du.-t, pl.-t 1. lejjebb.) Ezek az adatok egyetlen bizo
nyítékai annak, hogy MUNKÁCSI gyűjtése idejében manysi nyelvterületen a 
határozószóvá merevedett tagadó ige egyik alakjának igenév voltát még 
érezték, ezt is egy már akkor kihalófélben lévő nyelvjárásban. Szövegben 
ilyesmire nem akadtam. — uj khantal akw Xi% oatém 'egy szeg sincsen, melyen 
állatbőr ne függne' (MŰNK. IV, 100); P. ew oaf im, sőrém oatim 'nincs ajtaja, 
nincs tetőnyílása' (MŰNK. IV, 376), köm g,tim 'tehetség nincs' (VNyj. 248), 
assoPr oäüm 'da ist der Obfürst nicht da' (KANN. I, 91), amn^ánmriá elpkar 
Qäihm 'Einen, der mich tötet, gibt es nicht' (i. m. I, 157). 

Kel.: K. lönhhät veyänl, takw-té oaii 'útját látják; de maga nincsen' 
(VNyj. 213), törém jql-poalt né tlné oaii, sakh üli 'a mi étel csak van (tpk, 
nincs) az ég'alatt, minden megvan' (uo.), ßärsikn^k кuazköäli in пёёуjöabm, 
sölztoäylat kuaz kdscMs, sölzt°dylat öahm 'Als Värsikaufsteht, so ist keine Frau 
da, als er sein Hermelinkleid suchte, (so) ist sein Hermelinkleid nicht da' 
(KANN. I, 171.). 

Déli: Т. uxsáT-hhum ikém 'A rézember nincs meg' (MŰNK. IV, 346), 
riim lkém i ni vuní akhcdm ikém 'Nőm nincsen és nőszerzésre pénzem sincsen* 
(i. m. IV, 370), etä-m гкэ-т 'es sind keine Menschen da' (KANN. I, 128). 

írod. ny. Vot atim ['Szél nines'] (ZULOV, Lovintan mahbs lovintanut 20), 
jola-totne pi% atim ['elvinni fortélyom nines'] (SERN—SERN.-A, Hurum 
mojt 8). 

äii és Sí'*makét leggyakrabban használt participiumi tagadószó között 
nehéz jelentésbeli különbséget, eltérést megállapítani. Az esetek egy részében 
mintha áti tagadószóval a 'sincsen' fogalmát fejeznék ki különösen összetett 
mondatokban. Ezekre hozok most adatokat. (Az ellenkezőjére is vannak 
szép számmal példák, vagyis amikor aí'i-nak 'nincs' a jelentése. Ilyenekre 
fönt már lát tunk esetet.) 

É.: Szo. iuß ióxtumattnt áku kßaliysup äfi 'Als sie nach Hause kamen, 
war nicht (einmal) ein Seilende (mehr übrig)' (KANN. I, 219). 

Kel.: K. noßtd tdxtka'tnd оатэЩгй öaíi, mg,ztagctn gamdlanl óaíi 'Ein
ander zu ernähren, ist ihnen unmöglich, einander zu kleiden, ist ihnen un
möglich' (i. m. I, 39), poirB^s kóásefflÉmdt ßiskar öati, Qüyjöaü, poß oaii 
'als der Herr (es) bemerkte, ist da kein Kind (mehr), ist da keine Tochter, ist 
da kein Sohn' (i. m. I, 60). 

C h a n t i . É.: O. §amam yndäm ['erőm nines'] ( K A R J . — T O I V . 943a); 
Szin. jo%l[i] ankdrtiltn — Sijdl апЩт 'Sie blicken zurück — nichts zu sehen' 
(STEIN.,~OVd. I, 81) (eij Pyrysev [STEINITZ egyik közlője] szerint csak ebben a 
kifejezésben fordul elő. Jelentése: 'Wahrnehmung, Wahrnehmbarkeit, Sicht
barkeit' [i. m. I I , 136]); Kaz. pannn ént gm 'ei ole muassani' (KARJ.—Tóiv . 
712b), kgZEmántfm'm X04y'A[tl£p, 'kedvem nincs'] (í. m. 443a); Ser. amet 
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im(d) antm ij imet antom' 'Seine Tante ist nicht da und seine Frau ist nicht 
da ' (STEIN., OVd. I, 289). 

Déli: I. wáx endam'es ist kein Geld' (CASTE,. 65); D. vegen, somen 
éndam 'Erőd, tehetséges nincs' (MŰNK.: NyK. XXVIII , 10); Cing. ö'mät 
дтюат 'ich habe keine kraft, kann nicht, bin nicht imstande (etw. zu 
tun) ' (KAEJ.—Torv . 47b); Kos. гогэх ъпъит 'ich weiss nicht' (i. m. 183a); 
DN. pdktqmä'mm dngám,- равэг-ttam 'en voi enää kestää, pysyä puhumatta 
{i. m. 681b); DT. eömöm шшт 'не могу' [tkp. 'erőm nines'] (i. m. 942b); 
Kr . Jcajsem dntám 'en tahdo' [tkp. 'kedvem nines'] (i. m. 443a). 

KeL: Trj. niiAt miém 'ei ole valaa' (i. m. 652b), tfernaA sats intern 
(i. m. 884a); J . tern tprr§m lownd kum\nt-kö dntem 'in der ganzen welt gibt es 
keinen solchen mann' (PAAS.—DONN. 1122); Mj. kltsdm dntem' 'ich habe 
keine Lust' ( K A E J . — T O I V . 443a); V. nvmsäm эпйт 'ума н^тъ у меня' 
{i. m. 582а), Шг11 эпйт (i. m. 416b); Vj. ii'póydl uäidy dntim' 'sellaisia eläi-
miä ei ole' (i. m. 674b), slsin щЬът 'sinä et kestä' (i. m. 880a). 

Irod. ny.: Intam kulaket vlast antom ['Most a kulákoknak hatalma nines'] 
(KARREE, Hantb bukvar 37), Si muvn jirjk antom ['Ezen a földön víz nincsen'] 
(ZTJLEV, Lu^tb kni^a 32). 

y) A létezést tagadhatja a participiumi tagadószó az alany kitétele 
nélkül is 

M a n y s i . É.: ämpe пйрН sunsi: äiim, góttál' mi'nám 'er schaut nach 
seinem Hund hin: (der Hund) ist nicht da, er ist irgendwohin gegangen' 
(KANN. I, 61). 

Ny.: P. tu та, nathm 'nein, es gibt nicht' (KANN. : FUF. XVII, 211). 
С h a n t i. Déli: Kr. ran %oua td iduot, dntäm 'die zeit ist weit fortge

schritten, und es ist nichts von ihm zu sehen' ( K A E J . — T O I V . 804b). 

A szokásostól eltérő szórend előfordul szórványosan i t t is, mint az 
indicativusi és imperativusi tagadószóknál. 

M a n y s i . É.: telätä äiim vässV 'Többé semmi köze hozzá' (MUNK. I I , 
98); Szo. äßßekßat äiim iun 'Seine Tante ist nicht zu Hause' (KANN. I, 145) 
säläii ilmex^lässni 'Hast du kein Mitleid mit deinen Menschen?' (i. in. I, 14). 

Ny.: KL. öpä kwät-pel oaiém näürä vuor-uj 'a medvén kívül nincs erős 
erdei állat' (VNyj. 113). 

Déli: T. ikéminét khul-kért 'nincsenek a házban' (i. m. 286), ßsü'm гкэт 
iämö"n 'Ich habe keine Kraft zu gehen' (KANN. I, 128). 

С h a n t i. Déli: DN. täidm щъа-т két säyert 'kirves ei ole käden mukaan' 
{KAEJ.—Toiv . 452a); Kr. hyt3 iduäl ^strök ъ'пъат man, sdr uertäm[\] (i. m. 
235a). 

A participiumi tagadószó kettős számú, az alany megegyezik vele 

M a n y s i . E.: jä'l-plyäyä äiimeV 'fitestvérei nincsenek' (MŰNK. IV, 
80), naurémakayém äiimeV 'kis gyermekeim nincsenek' (i. m. I, 57); Szo. 
kiteryayee iun äiimiy 'Ihre beiden (Kameraden) sind nicht drin' (KANN. I, 
234), n"QxsaÍGálamüD kitjydy^e äiimiy 'Als sie aufwacht, (da) sind ihre beiden 
(Kameraden) nicht da' (i. m. I, 237). 

Ny.: KL. mm [jun] oaiemäm, nin oatemän, tin oaiemän ['mi ketten nem 
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vagyunk (otthon) stb. ' ] (VNyj. 121). Ezekben a példákban az állítmány és; 
az alany nemcsak számban, hanem személyben is egyezik. 

Kel.: K. vétkes=kä%r-kit oatimeV 'nincs a vizi szörnyeteg hasában' 
( M Ű N K . I I , 226), jaíwél=ka%r-kit ogtimei 'a manók belsejében nincs' (i. m . 
I I , 226). 

С h a n t i . Gyér számú példa van csak. 
É.: ko%äir\alu andámrjdn 'A gazdáink nincsenek' (PAP. , ONyt. 39). 
Déli: I . kus tdgiset, tdgiset, imerjen, igerjen per indamerjen 'Obgleich er . 

wartete, wartete, waren die Alten nicht da' (PATK., 10. II, 130); DN. nlntott 
эпва-теуэп ['ti ketten nem vagytok ot t ' ] (KARJ .—Toiv . 58a); Kr. min-
dntá'mrjdn ['mi ketten nem vagyunk (ott)'] uo.). 

írod. ny.: Boxcap пошхиенгын антомнгын 'Нет лисят' (Чарушин,. 
Потрыт 68/146), Па вохсарнгын хуват антомнгын 'И лисят давно нет' (i. m. 
66-7/145) . 

A participiumi tagadószó többes számú, az alany is többesben -áll 

M a n y s i . É.: an х$ш lelpä pgxäturt akwäV jortal Mimét 'azok a hosszú 
farkú hősök mind az utolsóig elpusztultak (nyomtalanul nincsenek') (MŰNK 
I, 64), mä%manä átimét 'nincsenek emberei' (i. m. IV, 82);Szo. tens jg^HipáD 
Tvtimt 'sie sehen nicht essbar aus' (KANN. I, 243). 

Ny.: KL. man [jun] oatemau, nan og,iemän, tan oatämet ['mi nem 
vagyunk (otthon)' stb.] (VNyj. 121). 

Déli: Т. ikéménét... khul-kert 'Nincsenek a házban' (MŰNK. IV, 368), tlní-
kharan ikéminét 'ennivalójuk nincs' (i. m. IV, 360). 

С h a n t i. É.: ко%а\Ы yolna andámdt 'A gazdáink még nincsenek* 
(PAP. , ONyt. 49); Szin. nllal antumdt 'ihre Frauen sind nicht da' (STEIN., 
OVd. I, 93), sulluw muj sirn Ulluw, kaeet antumdt2. 'Wie sollen wir unsere 
Därme auffressen, ist es nicht schmerzhaft?' (i. m. I, 135). 

Déli: I. merj endemet 'wir sind nicht' (CASTR. 66), Jinka vegettai jink 
%ul tdxperj űrt %udem pagát jatan indámét 'Die drei Jünglinge J inka . . . űrt 
waren nicht zu Hause' (PATK., 10 . I I , 30); DN. py tott еща'тё^ ['ők ott nin
csenek'] (KARJ .—Toiv 58a), mgn totpy dnDamdt (t. dnvamdt) 'me emme ole 
siellä' (uo.); Кг. пэг} dntámdt ['ti nem vagytok (ott)'] (uo.). 

Kel.: Trj. лэу vnfhmf 'he eivät ole' (uo.). 
írod. ny.: Jofyd johtes, mirl ahtomet ['Bement a házba, az emberek nin

csenek (ott)'] (ZALCBERG—PRATKOVA, Monset navremetá 18), си киньси 
нявремыт сэмат антомыт 'ребятишки и те не показываются' (Лю.варская, 
Нанг тухыстан 35/113). 

Az állítmány egyes számban áll, az alany kettős vagy többes számú 

M a n y s i ; E.: FL. . . .; пап ätim, lut äiim '. . . ; t i sem lesztek, a lovak 
sem lesznek' (MŰNK. I, 9). 

C h a n t i . Kel.: V. mm tát эпйт ш1уа-ятт 'me emme olleet siellä" 
(KARJ .—Toiv . 58a). 

írod. ny.: Тепны немецыт антом 'Нет немцев подлизости' (Кассиль, 
Нанг защитниктан 50/103), лётчикыт антом 'нет . . .лётчиков' (i. m. 12/91). 

A lét jelen idejű tagadása at áli, and ol szavakkal ritkán fordul elő. 
inkább uiim, antom, tehát participiumi tagadószók használatosak e célra, 
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A létezés múlt idejű tagadása is gyakoribb participiumi tagadószóval, amely 
után ilyen esetben a lét ige megfelelő alakja áll. 

M a n y s i . MUNKÁCSI szerint (VNyj. 32) a szigvai nyelvjárásban az 
ätim alak előfordul az ál- 'lenni' ige előtt at helyett is, pl.: Tomii äsem sät ujV 
jemtunkwé akw'ujä ätim QIS 'Т. atyám, hogy hét medve leterítője legyen, 
még csak egy hiányzott (nem volt)'. Valószínűbbnek látszik, hogy ätim nem 
at „helyett" áll a létige előtt; hanem a létige segítségével képezi a múlt idejét. 
Ezt a MUNKÁCSI által idézett példa is mutatja. 

E.: elém-%glés pikänemsusmanl ätim älilälem 'Emberfiacskáim tekintete 
többé reám nem irányúit (volt vala)' (MŰNK. I I I , 149). 

Kel.: K. ilß äoiim Öls, tösdmmä "aotdm öls 'Bäume waren keine, trocke
nes Land war keines' (KANN. I , 2). 

Irod. ny.: по маг атим олыс, магварпыт атимыт 'не было ни мёда, 
ни пчёл' (Арсеньев, Таигат 35/198). 

С h a n t i. É.: séfem sem а1щ rímal antom oltal 'még csak egy homok
szem se esett le' (PAP. , ONGy. 185), mánem léi sal' апъот uos 'én persze nem 
sajnáltam' (tkp. 'sajnálatom nem volt') (ZSIRAI, OH. I, 61); Szin. пётэь guur 
antum üs 'Nicht lange dauerte es' (STEIN., OVd. I, 87); Kaz. anto'm uo's 'ei 
ollut' (KARJ.—Toiv . 58a). 

Kel.: Trj. nomfdUi'm snfe'm^ua• л%т 'enkyennyt muistamaan,panemaan 
muistiin ( = olin liian nuori muistoon panemaan)' (i. m. 581b), mg, ^dUyapia'f 
tsäA1d-ffe^m ицол 'en säälinyt häntä ' (i. m. 58a); Vj. Щщ uo'rrja'np dntim 
uvWa4e 'von dir war (damals) keine spur, kein dunst, du warst damals noch 
gar'nicht da (als z. b . etw. geschah)' (i. m. 238a), mä tot dntim шЩа\ът 'en 
ole ollut siellä' (i. m. 58a). 

Irod. ny.: грузовикыт, танкыт, мост moma антомыт у сыт 'не было 
уже там ни моста, ни танков, ни грузовиков' (Кассиль, Нанг защйтниктан 
32/97). 

с) A chant ib an van egy minden tagadószó nélkül is tagadó jelen
tésű ige: 

É.: O. (KARJ.—Torv.) kor'ta 'etw. (nach einem versuch) aus mangel an 
kraft unterlassen, unfähig sein, etw. zu tun ' (435b); Kaz. kőrtí 'ua.' (uo.). 

Déli: № . kgfta 'ua.' (uo.); C. kortta (uo.); Kr. kort- (uo.); Kam. kgrttä 
'nicht können' (uo.). 

Kel.: Trj. k'grf- (uo.); Vj. Uortä 'nicht können, nicht die kraft haben, 
unfähig wurden, etw. zu tun ' (uo.). „ 

É.: nemdza nvmds osta kurdds 'Semmi okosat (tk. gondolatot) se tudott 
kitalálni' (PAP. , ONyt. 18), Kaz. ä\dmU kör se m 'en voinut nostaa' ( K A R J . — 
TOIV. 435b). 

Déli: С. та %опет когвеп '(?du hast keine lust') (uo.); Kr. %bt uer korts 
'bei der hausarbeit ermüdet' (uo.). 

Kel.: Trj. Ait'aYd Mortem t . Uorpm 'ich kann nicht essen' (uo.); Vj-
idliltä Jcgrsdm' 'en voi kävellä (uo.). 

Mint látjuk, a nyelvterület nagy részén, mind az északi, mind a déli és 
keleti nyelvjárásokban megvan ez a szó. FAZEKAS, „ A Z egyszerű mondat fajai 
az északi osztják.nyelvben" c. munkájában (37) arra az észrevételére, hogy 
a tagadó ige a létezést jelentő ual-, uol-, ol- ige korrelativ párjaként keletkezett, 
a fenti 'nem képes' és a uer- ' tud, képes' jelentésű korrelativ igéket hozza föl 
bizonyítékul. , 
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d) Az állítmány névszó, 

a) tagadása indicativusi tagadószóval 
M a n y s i . mat-namin atin, erin-ke at atin 'édes talán? hátha nem 

édes' (VNyj. 31). 

fi) tagadása fosztóképzővel 
Tagadásra szolgálhat fosztóképző is, amint később látni fogjuk, nemcsak 

állítmány, hanem más mondatrész —főként határozó és jelző — tagadására 
is. — A finnugor fosztóképzok irodalmából az obi-ugorra vonatkozó érdekel 
bennünket közelebbről. BUDENZ (UA. 277 — 79) és MUNKÁCSI szerint (KSz. 
X, 181) a manysi -tat fosztóképző a chanti tal 'leér' jelentésű szó mása. A magyar 
fosztóképzőtől teljesen elválasztották a manysit. B E K É ,,A magyar tagadó
képző" c. cikkében (NyK. XXXIX, 419) a magyar és manysi képzőket össze
kapcsolja, de nem tartja hozzájuk tartozónak a chantit. ,,Az osztják tagadó
képzőről" c. közleményében (i. h. XLI, 477) azonban föladja előző álláspont
ját és a chanti tagadóképzőt is bevonja a magyar-manysi rokonságba. Szerinte 
a chtE. képző -Z-je nem akadály, bár azt szokták eredetinek tartani a déli 
t- ellenében. Ebben az esetben a déli nyelvjárások őrizték volna meg az ere
deti hangot, az északi és keleti nyelvjárások l-]e analógiás úton jött létre. 
A mai álláspont szerint a finnugor fosztóképzok közül a manysi tartozik össze 
legszorosabban a magyarral (SZINNYEI, FgrSprw.2 91). 

A manysi, chanti fosztóképző egyformán járulhat igéhez és névszóhoz. 
Alakjai: 

M a n y s i . É.: -tal; Szo. -tál. 
Ny.: P . -tal. 
Kel.: K. -tal, -tál, -foal. 
Déli: TCs. -tél. 
írod. ny.: -tal. 
C h a n t i . E.: 0 . (sem)\i; Kaz. (sem)Ai 'blind'. 
Déli: Ni. semp; DN. (sem)na'; DT. (sam)ná\- Kam. -tá; Kr. -tá. 
Kel. Trj. (sam)A9%; V., Y]~ (sexm)hx\0L. 156). 
M a n y s i . Déli: TCs. khgt khátél swjtél 'Hat napon át hangtalan' 

(MŰNK. IV, 403). 

2. Kérdő mondat 
K N Ö P F L E E : ,,A magyar és vogul kérdő mondat szórendje" c. cikkében 

(Nyr. LXV, 98) a következő példát hozza föl a kijelentő mondat és a tagadó 
kérdés közti szórendi összefüggésre: kit élmip kasájil majwásénl söl'l... kit 
elmip kasájil majwásém 'két élű kést nem adott neked ? — I g a z . . . két élű 
kést adott nekem' (MŰNK. I, 17). Megállapítja: ,,A vogul nem használ külön 
szórendi sajátságokat . . . azért, hogy a kérdő és a kijelentő mondatot egymás
tól megkülönböztesse" (Nyr. LXV, 150). Ugyanezt mondhatjuk a chantirol 
is. Éppen ezért a kérdő mondatokat ismert típusai és nem a kijelentő mon
datnál alkalmazott felosztás szerint osztályozom. 

Kiegészítendő kérdés 

M a n y s i . E.: Szo. sün, nán ma~n ji rl at Rnjífii? 'Mutter, wieso geziemt 
es sich nicht für dich (zu Hause zu sein) ?' (KANN. I, 223); Szo. sásdr, táu mamnniy 
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än^m at tänatUs ? 'Sieh, sieh, warum lässt sie mich nicht ?' (i. m. I, 224); FL. 
nävj, äpiyku, manriy pä dt kßaleynl 'Warum steigst du, Jüngelchen, nicht 
ans Ufer?' (i. m. I, 196), an ós ma'nriy dt iö'-mäsit 'Warum zertritt er denn 
nun nicht?' (i. m. I, 77). 

Ny.: P . mér at minelnl 'miért nem mész? (VNyj. 248). 
Kel.: K. от ёкитkhotéoat kaséloalilén 1 'az én feleségemet nem vetted-e 

valahol észre?' (MŰNK. 11,226), од td losßiHdmkot öat ßgifon, kö't°atkóáse-
löallhnl 'Wie (?) siehst du nicht diese meine Tränen, wie (?) bemerkst du sie 
nicht?' (KANN. I, 297). 

A kiegészítendő kérdések csoportjába tartoznak a f e l k i á l t ó k é r 
d é s e k is. 

M a n у s i. É.: nanki ánsém piyén %umTé-mus at %ansilen\\ 'a magad 
nemzette fiad hogyan nem ismered?!' (MŰNK. IV, 340); FL. ta-'ß ós mat iá-niy 
mat ßäyenake pd'ts, ma'njir dt tá-'íiiV. 'Nun, wenn ihn eine grosse Lust 
angewandelt hat, warum passt es nicht?! ' (KANN. I, 75). 

С h a n t i. E.: schi kern ver älngelpa koti änd uitlen 'ilyen fontos dolog 
végét hogy is nem tudod'? (ZSIRAI, OH. II , 359 [ R E G . ] ) , nvn %odiand oslenl 
['te hogyan nem tudod' ?] (PAP. ONyt. 42) ; Szin xojat sirn muj(a) at Щш\ 
'Warum lebst du nicht nach Menschenart?' (STEIN., OVd. I, 152). 

Kel.: V. mdtä tioy эп1з nvmldх1щщ-Т\ 'ethän vaan mitään unohtanut ' 
(KAEJ .—Toiv . 583aV 

Eldöntendő kérdés 

Kérdőszó nélkül 

M a n у s i. E.: пап aném jot at v\lén\ 'Te nem vennél-e engemet magad
dal?' (i. m. II , 127), punk-nulmil at-ta varilem ?! 'fogsebet vájjon ne ejtsek-
e rajta?! ' (i. m. III , 505); Szo. sül äii tlm^xHäs^snt 'Hast du kein 
Mitlied mit deinen Menschen?' (KANN. 1,14); FL. när\ tag ti lapa iirjuku раЧт^п, 
am urmöii^kße ieypyamnH dt pileynV '(Da) du nun nahe herbeizukommen 
begannst, fürchtest du dich nicht vor meinem Bruder, dem Magermännchen ?' 
(KANN. I, 199). 

Kel.: K. am jatUm nüpi-jorri jat oat jdlyénl 'násztársul nem jönnél-e 
velem?' (MŰNK. II , 223). щл °at td pathsbn? 'würdest du nun nicht (zu uns) 
herabneigen?' ( K A N N . I, 291). iälpäsjst purlam, óat purlißnl moärjk^ß? 
' . . .sie aufgehört haben zu opfern (und) uns keine Opfer darbringen?' (i. m. 
114—15). 

Déli: Т. nsn трэ-l ä te-imsisdnäl 'Ihr habt noch nicht gegessen?' (i. m. 
I, 128). 

Irod. ny. Дмитриевич, am хуегынЛ ['Dmitrievics, nem fekszel?'] (Па-
папин, Полюет 61). 

С h a п. t i . Е.: mánem uöntlti kurem-iir апъ-si uöntllen, uöntlti iásém-nr 
ánD-si uöntllen ? 'engemet megismerhető lábam ízéről nem ismersz meg, meg
ismerhető kezem ízéről nem ismersz meg?' (ZSIRAI, OH. I, 281), iájti pántén 
ánt nömlén, mánti káltmen ánt uöidilén ? 'Járó utadra nem emlékezel, menő 
nyomodat [már] nem tudod? ' (i. m. I I , 69). 

írod. ny.: Ант myjíunl 'не проводишь?' (Терешкин, Ленин, 
Сталин 11/84). 

6 Nyelvtudományi Közlemények LVII 
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Kérdőszóval 

A kérdőszócska a kérdezett mondatrészhez csatlakozik (KNÖPFLER: 
Nyr. LXV, 123). Mindkét nyelv nyelvjárásaiban — az északiak kivételével 
— elterjedt az orosz -ли kérdőszócska használata. 

A tagadószóhoz járul: 
M a n y s i . É.: FL. пап %otté at-lí vasién2, 'nem láttad-e te valaholV 

(MŰNK. IV, 154). 
Ny.: P . met mutraa't la kassN? 'weisst du nicht irgendein Zauberkunst

stück?' ( K A N N . I , 89), teeßä ia/ipußnä mutrá at la kanseyn2 'weisst du nicht 
ein Zauberkunststück um ihn zu fangen ?' (i. m. I, 86). 

Kel.: K. kitilän, эд kßänaipänd pösdm art le idmti\ 'frage ob (noch)nicht 
die Zeit meiner Befreiung kommt' (KANN. I, 122). 

Déli: Т. Teremén métárél a-li mewún2. 'Nem ad-e Isten valamit szá
modra?' (MŰNK. IV, 360). 

C h a n t i . Déli: I. Nurjeta menk-iget ota tavdan ent-li tutitten(it)2. 
'Führst du nicht etwa deine Pferde zum Hofe des alten Waldteufels ?' (PATK. , 
10. I I , 126), in naurimet no% ent-li enmettetdjet2. 'werden nicht diese Kinder 
(da) auferzogen?' (PATK., 10. I I , 158); K. тШд iürdg ntl'\ wtn\ 'etkö t iedä 
mitä keinoa?' (PAAS.—DONN. 372). 

A kérdoszó nem a tagadószóhoz kapcsolódik: 
M a n y s i . Kel.: FK. kuäne jälkän mater-li oat khöntíné 'menjetek 

csak k i . . . , nem találtok-e valamit' (MŰNK. I, 166); K. kitilän, man 
kßänaipän pösnß Te a't idmti 'frage, ob (noch) nicht die Zeit unserer Befreiung 
kommt' (KANN. I, 122). A kérdőszó nem a tagadószóhoz ugyan, de a tagadó
szerkezethez kapcsolódik: nm, loäßi, kßän a't äipäm l'i ? 'Werde ich, sagt er,, 
nicht frei?' (i. m. I, 125). 

С h a n t i. Déli: I. munat ent partten-li nerj éttitta ? 'gestattest du uns 
nicht, Frauen und Männer, uns anzusehen ?' (PATK., 10. I I , 152); K. prytdr] 
iu')c p\yd't dnt ^ee'kd'tl'i, Щгщ iu'% Игзш dnt xe^kg-tTi 'ist kein stumpf 
stumpfbaum, keine wurzel vom wurzelbaum geblieben ?' (PAAS.—DONN. 1785). 

Az eldöntendő kérdés egy csoportja a v á l a s z t ó k é r d é s . A vá 
lasztó kérdések mellérendelések. Szórendi tekintetben nem különböznek az 
eldöntendő kérdésektől (KNÖPFLER: Nyr. LXV, 99), vagyis a tagadó szerkezet 
j t t is a mondat végén áll (kevés kivétellel) (i. h. 98). 

M a n y s i . Ny.: P. näi mineln-U, at minein-le 'mész-e te, vagy pedig 
nem mész?' (VNyj. 249). 

Kel.: K. atén am at Шёй 'izletes-e, vagy nem ízletes' (VNyj. 216). 
írod. ny.: Полюет... олунгкве рови ман am рови2. ['Az északi sarkon 

élni szabad vagy nem szabad?'] (Папашн, Полюет 10), тзнут товли аман 
am товли2. ['Az ennivaló elég vagy nem elég?'] (i. m. 17). 

С h a n t i. É.: mola Viddt laudndiiú, molaant laudndiiü? 'Valami ennivalót 
eddegél, vagy nem eddegél' (PAP. , ONyt. 95). 

Déli: I . nirj-pa jigívet tivda, ankivet tivda jűr%at udeden-na, ent udeden ? 
'dass ihr von einem Vater und von einer Mutter geboren seid, wisset ihr 
den Umstand oder nicht ?' (PATK., 10. II , 174), %onetena tut veda vägat termet-li, 
ent térmet-li 'das alles zu kaufen, reicht eurem Könige das Geld hin oder nicht V 
( P A T K . — F U C H S 204). 
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Az állító feleletet magukban rejtő tagadó kérdések 

M a n y s i . É.: météla%tasém, yumlé at jo%teimV. 'Elszegődtem, hát 
hogyne jönnék meg ?! (MŰNK. IV, 332—33); nan kémén %um at хйп yänteim ?! 
'magadféle férfit hogy ne találnék?' (i. m. IV, 60); FL. tä:ß ós mat iwniy 
mat ßä'yenake pá'ts, ma'nnr át tä:lii?! 'Nun, wenn ihn eine grosse Lust-
angewandelt hat, warum passt es nicht?! ' (KANN. I, 75). 

Ny„: P . кит at kanstymV. 'Wie sollte ich nicht wissen?! (i. m. I, 86). 
Kel.: K. mäji%ät nm täß täryd 9a t iQatsdm, täß dsmdidsän gätdmät farat 

tári 'Habe ich (es) ihm nicht kürzlich gesagt, (und) er hat sein Volk auf diese 
Weise behandelt?!' (i. m. I, 38), öähtäm лг^тГэ р'Я 9ä't ßöärdpitd 'Was macht 
er nicht alles mit seinem Grossvater' (i. m. I, 48). 

C h a n t i . É . : ma and kun uitlem 'én hogy ne ismerném' (ZSIKAI. OH. I I , 
336 [REG.]);Szin. jémdtj úol pä wös lu% xojn éaúajoxn atüjdtlajtn? 'Wer von 
den Synj a-Bewohnern kennt nicht das Heilige Kap midwoslu% (die Stadbucht) V 
(STEIN. , OVd. I, 53). 

Irod. ny.: Stalin hojn an vdjtlb? ['ki nem ismeri Sztálint?'] (ZTJLEV, 
Lutytb kni^a 54). 

A tagadó feleletet magukban rejtő affirmativ kérdő fölkiáltások (1. LŐCSEI: 
NyK. XLVH, 328). 

M a n y s i . E.: ti %urip jiw %um-műs totilém?! 'efféle fajta fát hogyan 
hozok?!' (MŰNK. I I , 119), am nanén vámé man g,ntés ynse'im?! 'micsoda 
segítséget tehetek én neked?!' (i. m. íj 142). 

С h a n t i. É.: та тоёетпа palpmpi погэт-xär ma %urí pállem 'Magam 
miatt megijedt réti-rénbika módjára én tán félek' (PÁp.,ONGy. 169), tam-кётэп 
%ön sömdltsem? 'ez idő szerint hogyan róttam volna?' (i. m. 269), ma köti 
ságat tini kinzsä un tinnä tinilem 'árán fölül nagy áron én hogyan adnám el V' 
(ZSIKAI, ОН. И, 232 [ R E G . ] ) . 

3. Felszólító mondat. 
A manysi felkiáltó, felszólító és óhajtó mondatokról LŐCSEI (Északi -

vogul mondattani kérdések, NyK. XLVII, 305 kk.) és K Ö V E S I (Igemódok 
a vogulban, FgrÉrt . I , 14 kk.), a chantiról FAZEKAS (AZ egyszerű mondat 
fajai az északi osztják nyelvben, Debrecen 1932) írt részletesen. 

a) Az állítmány verbum finitum, 
a) tagadása indicativusi tagadószóval 
Indicativusi tagadószót felszólító mondatban csak a chantiban találunk, 

a manysiban nem. Ott is csupán az északi nyelvjárásokban fordul elő, de 
mindig at nyomósítószóval kapcsolatban. A 3. személyen kívül nem hasz
nálatos. 

С h a n t i. É.: 0 . patlddi-mosa laildi pitsdli, uas and ät nila 'besötétedésig 
kezdett várni, hogy a város ne lássék' (PAP. , ONyt. 19.). 

ß) imperativusi tagadószóval 

Az állítmány imperativusban áll. 
2. személy: 
M a n y s i . É.: to% ul varén, ti-müs varén! 'ne úgy tégy, [hanem] így 

(tégy)!' (VNyj. 35), tü ul minén! 'oda ne menj! ' (i. m. 33); Szo. piyskße, y,l 

6* 
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pi'teen! 'Söhnchen, fürchte dich nicht!' (KANN. I, 63), tinä-ßnam ta- päcln ul 
ШяаШэп! 'Lasset dieses Kind nicht auf jene (Schlaf-)Pritsche!' (i. m. I, 223); 
F~L.'piykst, ul IUSSN! 'Mein Söhnchen, weine nicht! ' (i. m. I, 193), ä'nmönMtäyl 
um läßeym, ul minin 'Ich sagte (euch schon) vorher, geht nicht' (i. m. I, 197). 

Ny.: ÄL. ulkä$ßllä%Jtn! 'verfolge (mich) nicht!' (i. m. I, 319); ÉV. nei 
tgßeen ил pi\ln 'fürchte dicht nicht vor ihm' (LIIM.: SUSAik. LVII/1, 40, K A N N . 
mscr.); P . ul min! 'ne menj!' (VNyj. 248). 

Kel.: K. arin vél vajén 'többet ne végy' (i. m. 214), гэтррл йтЕрдл ßdl 
tóaidm! 'Iss keine Hagebutten (und) Himbeeren!' (KANN. I, 187), tärjksr-
nnßl Uep l'ul' öämpi ßd'l öla'n! 'Seid keine Mäusefleisch fressenden unreinen. 
Hunde! ' (i. m. I, 97). — A következő példában a második imperativusi tagadó
szó után állítmány nem áll: ßärs^'ß ßars%, ßd-l äln, ßd'l! 'Värsik, о Värsik, 
schlag (mich) nicht, nicht!' (Kann. I, 172). 

Déli.: Т. ál Tönsén! 'ne sírj' (VNyj. 287), el югкд\лп! 'vergiss nicht! ' 
( K A N N . I, 323). 

írod. ny.: Apblfkve, пщ ul sunsen [ 'Apuska,tenenézz'] (SERN.—SERN.-A 
Hurum mojt 14). 

С h a n t i. Az imperativusi tagadószó az egyetlen a tagadó ige meg
maradt alakjai közül, amelyen bizonyos személyragozásféle észlelhető, de 
az is csak a chantiban. STEINITZ saját följegyzései szerint az obdorszki nyelv
járásban al a 2. szem., alt (konszonánsok előtt áT ) a 3. személyű imp.-i tagadó
szó, äl ämsa 'setz dich nicht', alt ämdsl 'er soll sich nicht setzen' (OVd. II , 135). 
KARJALAINEN gyérszámú obdorszki adatai közt ilyesmire nem bukkanunk. 
STEINITZ a szinjai nyelvjárásban is megfigyelt hasonló jelenséget, itt äl a 2. sze
mélyű, ÜL a 3. személyű imperativusi tagadószó (uo.). murjew äl joremaln! 'ver
giss uns nicht' (i. m. I, 100), ämpdt iti al xorta! 'Bell nicht wie ein Hund' (i. m. 
I, 72). samen ab manl! 'Dein Herz soll nicht leiden!' (i. m. I, 74). joxi äh Lorpll 
'er soll nicht hineingehen' (i. m. II , 135) (lor\- szókezdő l-je ÜL szóvégző i-jével 
LL-\é olvad össze (i. m. II , 135). Szerinte a két személyileg differenciált impera
tivusi tagadószó megvan PÁPAY és REGULY északi osztják szövegeiben is. 
Amint megjegyzi: ,,was bisher nicht bemerkt worden ist". А 2. személyű 
PÁPAYnál al, äl, REGULY gyűjtésében al (i. m. II , 135). Az 1. és 3. személyű 
imperativusi tagadószó alt, ált, &At, ill. alt (i. m. II , 135). Bármennyire örven
detes lenne, ha a tagadó ige ragozásának további, még oly szegényes nyomaira 
is bukkannánk, STEINITZ megfigyelése teljes mértékben nem igazolható, bár 
a példák többsége az ő nézete mellett tanúskodik. Lehetséges, hogy ezek 
az esetleges kivételek más északi nyelvjárásból valók, vagy pontatlan lejegy
zés, esetleg analógia eredményei, vagy éppen mondatfonetikai okokból jöttek 
létre, de ezt nehéz eldönteni. 

STEINITZ nézete mellett szólnak a következő példák: 2. személy, PÁPAY: 
Äs kuddß роуъг pan al manädi! 'az obközépi sziget halászó helyére ne men
jetek!' (ONyt. 141), matöyrdm Ытапщ %ät tumanem пщ al рищМ 'A magam 
zárta lakatos házam lakatját te ki ne nyisd!' (ONGy. 224). REGULY: vuáres lill 
älngem näng al korti 'vércse-lelkem végét te ne oltsd ki! ' (ZSIRAI, OH. I, 420), 
Jcannmiä adom támpi un adom al vera 'Nászocska, rossz után következő 
nagy rosszat ne csinálj!' (i. m. 62). 1. és 3. személy: PÁPAY: SÍ uulßäsldn igina 
alt siialdláiu 'A nagy-folyóági öreg meg ne lásson bennünket' (ONyt. 154), 
manem uazdm ёиШ alt kaéldü! 'Engem a városomban ne keressen' (i. m. 153). 
REGULY: nängen köti alt esltem! 'Tégedet én hogyne bocsátanálak el!'] (ZSIRAI, 
OH. I, 432). 
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STEINITZ megfigyelése ellen vallanak a következők: al után 1. szem. áll: 
PÁPAY: kat-péhk-xo nurdl (?) jux al lanslémen, kat-pélvk~xo nurdl (?) jux 
al vuerlémen! 'a két felől való ember bosszúfáját (?) ne szúrjuk le, a két felől 
való ember bosszúfáját (?) ne csináljuk!' (ONGy. 44), REGULY: katt beleh 
ho null joch áll láschleu, Jcatt heleh ho null joch áll verleu^A kél felől való ember 
bosszúfáját (?) ne szúrjuk le, a két felől való ember bosszúfáját ne csináljuk!' 
(ZSIRAI, OH. II , 275). al után 3. személy áll: PÁPAY: xn^iel nwrdm elti isnl 
pulárj nox-ámdts9l, paldánstk át ól, ámfídtna ál lila 'A halottjukat egy állványra 
az ablakkal szemközt fölültették, kissé magasan hadd legyen, az ebek meg 
ne egyék' (CXNyt. 27), idm ör t-pvx idm lildn ál át #»foZ/ 'jeles fejedelemfi 
jeles lelked meg ne haljon!' (i. m. 136). alt után 2. személy áll: PÁPAY: maré-
ma A tü jem xul alt marémalajen 'Tespedő tavi hal módjára ne tespedj' (ONGy. 
157), UÚBÍ uái sáménná ált áhmláidn! . . . pomt uái sámdtná ált áhmláidn! 
'ölni [való] vadra [irányuló] bátorságodtól ne ragadtassál el! . . . harapó vadra 
[irányuló] bátorságodtól ne ragadtassál el! ' ( R E G . alt) (ZSIRAI, OH. I, 
103). \ 

É.: pálténpi pálti nomdsnárj ál pala 'Félős félő elmével te ne félj' (ZSIRAI, 
OH. II , 155); O. yl pvlidá' ['ne fecsegj'] ( K A R J . —Torv. 695a); Kaz. i"é néuH, 
kör néuHa maiit g,A páutg* 'láss mich nicht krank werden' (i. m. 574a); Ser. 
XÖ't sás pé'ta át ja'rjxa 'geh nicht hinter das Haus ' (STEIN., OVd. L, 270). 

Déli: C. kdé át xqne ! 'alá koske' ( K A R J . — T O I V . 443b), namds át taiá 
['Gondolatod ne legyen'] (i. m. 660a); DN. nán át tső-oáne ['A kenyeret ne 
morzsáid'] (i. m. 931a), at ti-stá, át tso'kta 'He ropiofó, rie ne^anHCb' (i. m. 
1028b);'K..nür ö-tdrj öt tá'tá, pott ö-tsrj öt tá'tá 'ráche dicht nicht' (PAAS.—DONN. 
1884); Kr. u x lerjíca ot pá'na 'alá tee kannetta ' (KARJ.—Toiv . 21b), kvnta 
iönáx oH táte Verde clann nicht bőse' (i. m. 172b). 

Kel.: Trj. CC-A md-ng, 'alá mene' (i. m. 444a), nai iiA. idp'laAfe 'alá varjosta 
tulta, alá está tulta paistamasta' (i. m. 178b); V. ei ál mdná! ['ej, ne menj!'] 
(i. m. 7b), ál nulta' 'He 6o)KHCb' (i. m. 652b); Vj. Uglnát ál idli'la 'álá kanna 
kieliá, alá mene kertomaan kuulemaasi' (i. m. 462a), nirk' öyd k'ömdlt ál 
idlihlá 'paljain páin álá kuljeksi ulkona' (i. m. 630b). 

írod. ny.: Ham, eoxcap, HM eoxcap, Mymum am mdea! ['Te róka, jó róka, 
minket ne egyél meg'] (XBaTaM—Myxa, EyKBapb 135). 

3. személy. -; . 
M a n y s i . E.: aumné mol'éx ul voss páti 'betegségbe ne essék' (MŰNK. 

I, 165); a ritkábban használt imp. sg. 3. szem. alakkal: namténné l'ül' ul álá 
'ne legyen rossz emlékezetednek' (VNyj. 38), e mellett voss nyomósító szó 
nincs, ellentétben a gyakrabban használt alakkal, amelyet csak a voss szócska 
különböztet meg az ind. praesenstől; Szo. ti kö:lumn u;l ós öli 'In dieser 
meiner Hütte sei sie nicht!' (KANN. í , 245 — 46), tn-r^m ta' s% rl wl @ós lájSi! 
'Gott mögé (es) nicht so gestatten!' (i. m. I, 254); PL. sáns \un ul flós öli 
'Seine Mutter sei nicht drinnen' (i. m. I, 104). 

G h á l t t i . É.: A 3. személyű imperativus funkciójában al át, ant at 
stb. + ind. praes. stb. használatos. 

\ Déli: I. ot purmldatj 'er mögé nicht ausgehen' (PATK.-FUCHS 187), kát 
pagerjen jügoiteden-na, . . . ot ránanen 'wenn die zwei Söhne kommen werden, 
mögen sie nicht zögern' (i. m. 188). 

Az állítmány ind. praesensben áll. 
M a n y s i. E.: PL. nolin xáp nolán nal-tálimé váyén-lu kitxáyén ul üsle'in! 

'Az orros ladik orrára fölszállva te két vállcsontod ne fáraszd' (MŰNK. IV, 93). 
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С h a n t i. É.: idm ort-рщ idm lihn dl üt %г)Ы! 'jeles fejedelemfi jeles 
lelked meg ne haljon' (PAP. , QNyt. 136); 0 . ült ämdsl 'er soll sich nicht setzen' 
(STEIN., OVd. II , 135); Szin. samen ÜL manll 'Dein Herz soll nicht leiden!' 
{i. m. I, 74), jogi ÜL L07)dl! 'er soll nicht hineingehen' (i. m. II , 135). ... 

Az állítmány ind. praeteritumban all. 
С h a n t i. Déli: I . röten verde nui, pégde nui jemat take: jer mem tűr um 

•sur\et ot ujeu, mönd'em türum sur\etot щей 'in dein Boot wirf reichlich rotes 
Tuch und schwarzes Tuch, auf dass wir nicht ein bedrängtes Weltende sehen, 
auf das wir nicht ein dürftiges Weltende sehen' (PATK. — FUCHS 190). 

Az imperativusi tagadószó után conjunctivus áll. 
M a n у s i. Kel.: K. am pöum pömentéslém, äri to% vél voaré 'én intettem 

fiam, hogy többé úgy ne tegyen' (VNyj. 220), am Jchwaté vél jarulém 'hogy el 
ne felejtsem' (uo.). 

Az 1. és 3. személyú tiltás ill. óhajtás passivummal is kifejezhető. 
Indicativus: 
1. szem. 
M a n у s i. É.: namséim : ul kasélawém 'azt gondoltam vala, vajha, észre 

ne vegyenek' (VNyj. 24); FL. am tab% íi'l älaum! 'Wenn ich nur nicht getötet 
würde!' (KANN. I, 193), pat k^önNsn ulßos alßssum! 'wenn mich nur das Heer 
nicht tötete! (i. m. I, 102). 

3. szem. 
M a n y s i . É.: jäT minim jäyin nur ul voss kinsilawé 'atyától eredt 

atyai bosszúokot ne keressen senki' (MŰNK. I I , 45); Szo. tiyl elaT mönt ne 
näßnam mont пвп ul ós tulmanDa"ße! 'Hinfort möge die eine Frau nicht das 
Kind einer anderen Frau stehlen!' (KANN. I, 212); FL. sitpr\ ui sip^n törtal 
alrn^n, . . . sijpn ui sip^n ul ßös näkitaße, pörgőn ui pörkx9n ul ßös iäktaße 
'erhebe ganz deinen Hals des einen Hals tragenden Tieres, . . . (damit) deinen 
Hals des einen Hals tragenden Tieres nicht zerbreche, (damit) deine Schultern 
des Schultern tragenden Tieres nicht zerschneide' (i. m. I, 373), keralpin törtal 
maeßn, . . . kgurir) ui kgurin ul ßös ßäßs! 'Ziehe ganz deine eiserne Haut an, 
. . . (damit) deine Gestalt des mit einer Gestalt versehenen Tieres nicht gesehen 
werde! (i. m. I, 373). 

Conjunctivus: 
M a n y s i . KeL: K. loatsém, nun vél rettänkwän 'megmondtam, [vigyáz

zatok] nehogy megcsaljon benneteket' (VNyj. 220), jälßdl äons%<p sisßd 
närdßnäoid nokmäsdps iömitänät ßdl gölurjkv' 'Der Schrat zog seine Stiefel 
(und) Strümpfe aus Hasen(-Fell) an, (damit) man sein Gehen nicht höre' 
(KANN. I, 178). 

Előfordul itt is, mint az indicativusi tagadószónál, hogy a tiltó szerkezet 
nem a mondat végén áll: 

M a n y s i . É.: Szo. piykße ul роЧЫЧп ässdh! 'Bübchen, sprich nicht 
zu deinem Vater!' (KANN. I, 252), ßä-nksanßße pam, päy y/l s^ssamteen tau 
pähftelel '(Wenn) es [das Kind] zu kriechen anfängt, wirf nicht (Funken) 
hinaus auf es' (i. m. I, 271). z 

Kel.: K. mänt l°Z'tsdm nüy tärydn, loäßi, näy ßd'l iaj,dn us! 'Ich habe 
eben zu dir gesagt, sagt er, komm du nicht mehr!' (i. m. I, 173). 

Igekötős igéknél az igekötő épp úgy megelőzi a tagadószerkezetet, mint 
az indicativusi tagadószók esetében. 
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M a n у s i. É.: Szo. tußl sirdis'isH üsliyta say^e, iöl ós miney, n^og ul 
és päiäluey 'dann drohte er ihnen mit dem Schwertrücken, (damit) sie nieder
sänken, (damit) sie nicht aufwogten' (i. m. I, 13—4), ßässiy i&l u;l ЦцНШЫ 
'Stelle sie gar nicht auf den Boden' (i. m. I, 248). 

Kel.: K. näy ti\yii а'зэг) Шэт гал ßd'l äiltaxtdn! 'Diese Nacht versinke 
nicht in tiefen Schlaf (i. m. I, 179). 

Déli: Т. tar öl pötiténS 'ne lőjj keresztül!' (VNyj. 278), sü'ymi pä'lsarjuQ-
kßä:sn, üskar il-e'l рей 'Stosse (mit dem Fuss) an die Bülte, (ob) nicht etwas 
hervorkommt' (KANN. I, 129). 

С h a n t i. É.: lun är yptl ущ'fonna top Ivyärdn no% ál hfäl 'meleg napon 
odajártadban csak a pánczélodat ne vesd le!' (PAP. , ONyt. 144). 

b) Az állítmány (személyragozott) igenév, 
tagadása imperativusi tagadószóval 

M a n у s i. A KL. nyelvjárásban a conjunctivus passivi kifejezésére 
olyan személyragozott képzőt használnak, amely „nyilván" azonos az infini-
tivus képzőjével (1. VNyj. 42—3), az északi és a déli tavdai nyelvjárásban is 
találkozunk ezzel a jelenséggel (uo.), de ott csak állító példám van rá. 

Ny.: KL. saj-mön untiwen, vuotné ul khajankhwqu! 'üljünk egy félreeső 
helyre, hogy a széltől ne éressünk!' (i. m. 43), pilem, wüiné ul joytankwau 'félek, 
hogy a víz eláraszt bennünket [tkp. 'félek, a víztől ne árasztassunk el'] 
(i. m. 126). 

С h a n t i. E.: kap nyauring jam pänteu lu alt tágantal 'ladik verte 
habos utunk az ne szakadjon meg!' (ZSIRAI, OH. II , 370 [ R E G . ] ) . 

4. Az állítmány tagadása jeltételes mellékmondatban 

A feltétel kifejezésére szolgálhat enklitikus partikula és feltételes 
gerundium. 

a) Az állítmány verbum finitum, 
tagadása indicativusi tagadószóval 

M a n y s i . E.: -ke 'ha, midőn' (VNyj. 36). -ke a tagadószóhoz járul. 
Az állítmány ragozott része jelentő módban áll. 
äsäyem-sänäyem-palt at-ke tote'in : glém pasin ti 'ha . . . az én atyám

hoz és anyámhoz el nem visztek . . . : vége az életeteknek' (MŰNK. I, 20); 
Szo. ^Itu] Jirj sutján köl atkée srs, iálenf 'Wenn (euch) keine wohlhabende, 
vermögende Hütte vonnöten war, (dann) fahrt!' (KANN. I, 203), atkée ßäyln, 
am pö^'Prtéym 'Wenn du es nicht weisst, (dann) spreche ich' (i. m. I, 225); 
FL. äyi atke sälitassN, . . . e-lal kxá'iitne äyi ätim ö:lnuß 'wenn du das 
Mädchen nicht bedauertest, . . . (dann)"gäbe es kein weiter laufendes Mäd
chen' (i. m. I, 280), nän ti seml ui ßiyr ui misiköll unlujjkß aytke kgäss^n, 
an kxul'terasjn! 'Wenn du nicht in dieser an (Feilen von) schwarzem Wild, 
rotem Wild reichen Hütte zu wohnen verstanden hast, (so) bleibe jetzt, 
Arme!' (i. m. I, 201). 

A tagadott állítmány feltételes módban áll. 
näüknüw-ке, nänknüw; äs at-ke nänknüw, at nänknüw 'látszanék, ha 

ugyan látszanék; de ha nem látszanék, nem látszanék' (MŰNK. IV, 170). 
С h a n t i. A feltételt kifejező szócska az északibb nyelvjárásokban 

{Szin., O.) ki, a délebbre fekvő északiakban ke, (Ser., Ni., K A R J . Gr. Mscr.) 
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ke, HuNFALVYnál (leginkább Berj.) ke (36). A két csoport között lévő Kaz. 
nyelvjárásban mind a két alak előfordul: (STEIN.) ki, ke, ( K A E J . Gr. Mscr.) 
-ke, ke. (Ezeket az adatokat STEINITZ közli [OVd. II, 57]). A déli és keleti 
nyelvjárásokban feltételt kifejező szócskát hiába keresünk. 

-ke a tagadószóhoz járul, az esetek legnagyobb részében a tagadott 
állítmány előtt áll. 

É. mana ma poikem ant ke yulsen 'gehe, wenn du meiner bitté nicht 
gehorchst' (AHLQV. 14), ánt-ki láhmsen, nölta! 'ha nem loptad el, esküdjél' 
(PÁP. , OM. 120), ijrj''k-%án-po% séudn náj, euem ánt-ki másem 'Vizi-királyfi 
hajfonatos fejedelemnő leányomat ha nem adtam [volna]' (ZSIRAI, OH. I I , 
161); Ob ánt-ki iástdl, kát sémndn kuPlná sb%-umpdl tárdm mázdk iáuUmi 
'Ha nem beszél, a két szeme közén tokhal álla [formájú] erős ököllel vágd 
meg hirtelen' (i. m. II , 43); Szin. ot ki og main, sita pá atdm 'Wenn du kein 
Geld gibst da ist es auch shlimm' (STEIN., OVd. I, 68). 

Választó tagadómondatokban mindig az indicativusi tagadószóhoz 
járul: 

E. kát SOUBÍ kát brt-yp lánslen-ki nár\ %ö ölüén, ánn-ki lánélen, nárj őrt 
uölnen 'Ha két botos két kérő-embert állítasz, te férfi vagy, ha nem állítasz, 
te fejedelemhős vagy' (ZSIRAI, OH. I, 323); Ser. éwen maten ke, mije; ant 
ke~ maten—nan káSenf ['Lányod, ha adod, add; ha nem adod — a te dolgod'] 
(STEIN., OChr.1 56). 

A feltételt kifelező partikula egyéb kiemelt mondatrészhez járul. 
A tagadott állítmányhoz kapcsolódik: 
M a n y s i. É.: ti má^m fiönriifl at núsáskée, fiónriij3iy ős iemBeyt! 

'Wenn dieses mein Land keine Waldbáume hatte, mögen sie [die Feinde] 
zu Waldbáumen werden!' (KANN. I, 71). 

Ny. KL. aserém at ülkét: nár pom nukh-janiméni 'ha nem volna hideg, 
a fű (zöld fű) megnőne' (VNyj. 130), nalnén og,t téytwesém-ke, ajtwésém-ke, 
jal khölam 'ha te nem táplálnál, ha te nem itatnál, meghalnék' (MŰNK. I I , 376). 

C h a n t i. É.: nen ant tölen-ki, %oj pilna manlem% 'ha te nem viszel el, 
hát kivel mennék?' (PÁP. , ONGy. 184). 

Egyéb mondatrészhez járul. 
M a n y s i . É.: ng,mtél-ke at %an§tálwásén, aú namtél yahsstawén! 

. . . ' h a észszel [gondolkozni] meg nem tanítottak; . . .most megtanítanak 
észszel [gondolkozni]' (MŰNK. IV, 55); Szo. ná-naée at fiáyPn, am fiá-ylum 
sáR 'Wenn du es nicht weisst, weiss ich es wohl' (KANN. I, 250), ti 
maam purnoée at hnsas, pummiy ós iemneyt! 'Wenn dieses mein Land 
kein Heu hatte, mögen sie zu Heu werden!' (i. m. 11)_. 

C h a n t i. É.: ésmdfj méuhp gnoem-ki ánn uösnn, lárdr) méutop sánem-kl 
ánB uösnn, pás-táxtdrj iám %ár táda uérsém 'csecses mellű anyám ha nem lennél, 
tavas (?) mellű anyám ha nem lennél, keztyűbőr-darabos jeles teret csinálnék 
i t t ' (PÁP. , OM. 113), náng ke and tollen schirtn köti koi pilna mánnlem 'ha nem 
visztek, akkor hát hogyan [és] kivel menjek' (ZSIRAI, OH. II , 243 [ R E G . ] ) , 
lu ke and mánnl ma köti ságat tini kinzsa un tinná tinilem 'ha ő nem megy, 
áránál nagyobb áron mi módon adnám el?' (i. m. II , 232 [ R E G . ] ) ; Szin. mana, 
ulti ki at %dshn! 'Geh, wenn du nicht zu lében verstehst' (STEIN., OVd. I, 123). 

b) Az állítmány igenév, 
tagadása indicativusi tagadószóval — A feltételt feltételes gerundium 

fejezi ki. 
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M a n y s i . Kel.: K. näy titd mánt tltd söárnt ölxu ?at ngrsdnk, от näy 
aßrr>ßj,ißdnt ßo'sndm mäht, kit lemi, kit säp%t\ tit sgfotán! 'Wenn du nicht in 
diesem deinem Lande, in dieser deiner Welt zu leben wünschest, zerfällst 
du hier in zwei Sandkörnchen, in zwei Erdschollen, während ich über deine 
Schwelle trete ' (KANN. I, 52), ощ pgali at läßsämk, ^m olnäsdm snkd ßä'idnän! 
'wenn ich es nicht errate, nehmt all meine Habe weg!' (i. m. I, 119). 

Déli: Т. to% a läusken 'ha nem úgy mondod' (VNyj. 295), äwen ä mosken 
'ha leányodat nem adod' (uo.). 

bj) Az állítmány maga a participiumi tagadószó 
A feltételt kifejezheti 1) -ke, -ki szócska, 2) feltételes igenév. Az első 

esetben a participiumi tagadószó mellett, rendszerint a jelenidő kivételével, 
a létige megfelelő alakja áll. 

1) A feltételes partikula a tagadószóhoz kapcsolódik. 
M a n y s i . E.: taw lawém lul' lätin äiim-ke cililali 'ha a tőle kimondott 

csúnya beszéd nem lett volna' (MŰNK. I I I , 447); Szo. nema'Pr аИточ, tag 
irßl räniia'ne 'wenn (dort) niemand ist, so haut er sie D?it einem Holz' (KANN. 
I, ' 226). 

С h a h t i. E.: Ser. kirsanin öjkapo% antom кё ütds, %ojna no% kittdsijdni. 
['A paraszt ember fia, ha nem lett volna, ki költött volna föl téged ?'] (STEIN., 
OChr.157), ma antom ke, wuskdwen manem an müstds ['ha én nem vagyok (ott), 
(akkor) a templomod nekem nem tetszett ' ] (uo.). 

A partikula más kiemelt mondatrészhez csatlakozik. 
M a n y s i . írod. ny.: Hul ke atim, тапъг аЩьп!''['Ha hal nincs, mit 

fogsz?'] (CSERNY^ Lovintane mal,bs kniga 34). 
С h a n t i. É.: smmdm-gi andäm, Vida anc цегэтГеп 'ha nincs it t a halálom 

ideje, nem tudsz megenni' (PAP. , ONyt. 6). 
2) M a n y s i . Kel.: K. pupryoß öaidm olk olk, tärjkdrnnßl' téep lul öätdmäy 

idmtnlßd 'Wenn unsere Schutzgöttin nicht wäre, (so) wären aus uns Mäuse
fleisch essende unreine Menschen geworden' (KANN. I, 98). 

II. Az alany tagadása 

a) participiumi tagadószóval 

M a n y s i . Erre a célra a ritkán előforduló ätä participiumi tagadószót 
használják. Ez egyéb mondatrészt is tagadósíthat, de állítmányi szerepe 
nincs. Csak névszókra vonatkozik és mindig az előtt a nomen előtt áll, amelyik
kel kapcsolatos. Csupán az északi nyelvjárásból ismeretes. (Mellérendelő -
tagadó^ mondatok kötőszavaként is szerepel, 1. lejjebb.) 

E.: man äyitä, ätä jäny' äyitä 'a kis leánya, nem a nagy leánya' (VNyj. 
33), jär-mantik ätä taw neilepäles 'mintha nem ő jelent volna meg' (i. m. 31). 

ß) tagadó névmással 
A személyre és tárgyra vonatkozó tagadó névmásokról részletesen a 

NyK. LIII , 210—19 lapjain írtam. Az ott közöltek lényege a következő: 
a manysi és chanti északi nyelvjárásában vannak névmások előtagjául szol
gáló ne-, nem- tagadó partikulák. Ezekben a kutatók egy része a finnugor-
indogermán Ősrokonság egyik bizonyítékát látta. Volt, aki uráli eredetűnek 
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tar tot ta , más az Ősi finnugor szókészlethez tartozónak vélte, ismét más közös 
iráni átvételnek, illetőleg szláv kölcsönszónak tekintette. Új szempontból 
foglalkozik a kérdéssel KERTÉSZ (Zur Frage der Finnisch-Ügrischen Ver-
neinung: SUSToim. LXVTI, 191 kk.). Szerinte az n-, n- hanggál kezdó'dó' 
tagadó partikulák nemcsak hogy nem tartoznak az ősi finnugor nyelvelemek
hez, de még a legrégibb átvételek közé sem számíthatók. Az oroszból eredez
teti őket a komi és az obi-ugor kivételével. Az utóbbiakat komi jövevény
szóknak tartja. Az északi chantiba az északi manysin át került. (Másképp 
COLL., Iur. Nachlese 3, uő. Iur. Sprachgut 66). A komi szó finnugor eredetét 
KERTÉSZ azon az alapon vonja kétségbe, hogy a többi rokon nyelv tagadó 
partikulája sem eredeti. A magyar nem, ne-ről nem szól. Az obi-ugor tagadó 
partikulák komi jövevény volta elképzelhető, ha nem is bebizonyított, 
tekintve, hogy a ne-, nem- csak az északi nyelvjárásokban fordul elő, a nyelv 
terület többi része nem ismeri. (Erről részletesebben alább fogok szólni.) 
A komi tagadó partikula eredete ismeretlen, mint ahogy bizonytalan a magyar 
tagadószóé is. Lehetséges, hogy összetartoznak, bár ezt erősen kétségessé 
teszi az a tény, hogy a többi finnugor nyelvben nem találunk hasonlót; ugyanis 
az utóbbiakban ezek a partikulák orosz eredetűek, amint azt KERTÉSZ 
bebizonyította. 

Fönt említett cikkem megjelenése óta látott napvilágot HEXENDORF 
E D I T , „A nyomatékosítás és tagadás mondatbeli összeszövődésének kérdésé
hez" c. dolgozata (I. Oszt. Közi. VI, 379—408). Érdekes ötlete szerint a m. nem 
eredetileg 1. személyű igealak lenne, a föltehető uráli nazális kezdetű tagadó
ige folytatója. A magyar és komi tagadószók, illetve tagadó partikulák uráli 
eredetének lehetősége kicsiny, mert a szamojéd tagadó ige kezdő nazálisa 
valószínűleg másodlagos ( H A J D Ú P É T E R szóbeli közlése; vö. még ugyanő, 
„A másodlagos szókezdő nazálisok a szamojédban", NyK. LV, 60—97). 
Tehát a kérdéses szavakat ez idő szerint bizonytalan eredetűeknek kell 
tekintenünk. 

Vegyük közelebbről szemügyre a tagadó névmásokat. Az obi-ugor 
nyelvekben a tagadó névmások alapja kérdő (határozatlan) névmás. 
Ehhez járul tagadósító elemként a né-,nem- partikula, mint előtag. De ezekkel 
csak a manysi északi, a chanti északi és a déli nyelvjárások legészakibbjában, 
a nizjamiban találkozunk. Tehát a nyelvjárások többsége nem ismeri; egy
öntetűséget azonban hiába keresünk ezekben is. Míg a manysi az északi 
kivételével az indicativusi vagy participiumi tagadószóval tagadósítja a 
kérdő (határozatlan) névmást, addig a chantiban az északi kivételével a név
máson semmiféle tagadósító elemet nem találunk. A déli és keleti nyelv
járásokban kérdő, határozatlan névmás 'egy'-gyel nyomósítva jelent 'senki'-t, 
'semmi'-t a tagadó mondatban. A tagadó névmások (és tagadó határozószók) 
— tartozzanak bármelyik csoportba a fönt vázoltak közül — mindig tagadó 
mondatban szerepelnek. Két példám van összesen, amely kivételt jelent: 
manysi É.: at%üii vassintalsém?! 'sohasem láttam még?!' (MŰNK. I I I , 302); 
chanti É.: nemdza vndi uantl 'semmit se lát még' (PÁP. , ONyt. 10). Bár a 
manysi példáról úgy is gondolkodhatunk, hogy az indicativusi tagadószó az 
állítmányhoz. tartozik, a határozószó pedig a tagadó névmások és határozó
szók elsődleges csoportjába (abba a csoportba, amelyiknek csak a tagadott 
állítmány ad tagadó értelmet). — A chanti példa vndi szava lehet, hogy 
sajtóhiba andi helyett. De elképzelhető az is, hogy andinak (PÁPAY fordításá
ban: 'talán, mintha, pedig, is', vö.: ONyt. 31, 42, 101, 129, 130) az andi parti-
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cipiumi tagadószóhoz való hasonlósága miatt lehet a fenti példában tagadó 
jelentése. (Az alig használt andi a tagadó ige indicativusi alakjából -i képzővel 
képzett igenév [az -i képzőről 1. SCHÜTZ: NyK. XL, 70]). 

Ez a változatosság amellett bizonyít, hogy csak kései szükséglet kívánta 
a tagadó névmások kialakulását. Ezt mutatja az a kettősség is, melyet a 
manysi névmások tagadósítására használt indicativusi és participiumi tagadó
szók használata jelent. Ebből következik, hogy a tagadásnak ez a módja 
nem lehet eredeti és csak akkor történhetett, amikor a tagadó ige már nem 
volt ragozható, csupán megmerevedett alakjai éltek. Hogy a tagadó ige alak
jaival való tagadósítás nem lehet ősi, bizonyítják a chanti nyelvjárások, 
ahol ilyen szerkezetű tagadónévmással egyáltalán nem találkozunk. í)e talá
lunk kérdő, határozatlan vagy vonatkozó névmást minden tagadó és nyomo
rí tó elem nélkül tagadó mondatban tagadó jelentésben olyan nyelvjárásokban 
is, amelyekben különben tagadósított vagy nyomósított névmások is vannak. 
Ilyenek a manysi északi és nyugati, a chanti északi és keleti nyelvjárásai. 
Ebből a jelenségből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az obi-ugor 
nyelvekben eredetileg nem volt kettős tagadás. 

A tagadó névmások fejlődésének menetét a következőképpen lehet 
elképzelni: 1) valamely kérdő (határozatlan) névmás tagadó mondatban 
tagadó jelentést kapott . Az obi-ugor nyelvekben tehát eredetileg nem volt 
kettős tagadás. 2) Később a névmás tagadó jellegének hangsúlyozására a 
chantiban 'egy' számnév, a menysiban pedig a tagadó ige valamely (indicati
vusi vagy participiumi) alakja járult a névmáshoz. Az utóbbi esetben már 
megjelent a kettős tagadás. 3) A fejlődés következő fokán a kérdő (határo
zatlan) névmásokat a ne-, nem- tagadó partikulával tagadósították. — A tagadó 
határozószók fejlődésének ugyanez a menete. — A népnyelvi gyűjtésekben 
a tagadó névmások minhárom változata él egymás mellett. Az irodalmi nyelv 
a ne-, ném-mel ellátott alakokat rögzítette. így tehát idővel, az irodalmi 
nyelv mind szélesebb elterjedésével a tagadó névmásoknak ez a formája lesz 
általánossá. 

Ha szétnézünk a rokon nyelvek körében, mindhárom névmásformához 
találunk hasonló szerkezetet (1. SAL: NyK. LIII , 215—7). A legősibbnek látszó 
formára példát — amikor nincs tagadó elem a névmáson és csak tagadó mon
datban van tagadó jelentése — a mordvinban, a lappban és a szamojédban 
találunk, kijak csak tagadó mondatban jelent 'senki'-t (vö. BTTDENZ, 
Mdnyt. 58, PAAS., MdChr. 77 mdE.), mezejak tagadó mondatban 'semmi' 
( W I E D . , Gr. mdE. 57). A lappban ugyanezt tapasztaljuk. A (wefseni) déli 
lapp határozatlan névmások ki'ekánáo, miikanáo tagadó mondatban 'senki' 
jelentést kapnak (LAGERCR., Sprachl. des Südl. 95). Az északiban is hasonló 
jelentéssel fordul elő (LAGERCR., Sprachl. des Nordl. 189). A szamojéd ugyan
ilyen szerkezetet mutat (1. CASTR., Gr. der Sam. Spr. 364—5). 

A tagadó névmás mint jelző tagadósítja az alanyt. 
M a n y s i . É.: Szo. nemat tixltj atim! 'e's ist keinerlei Bewölkung!' 

(i. h. I, 67), nemat jániyui ati 'kein Elch ist da' (i. h. I, 202); FL. nemat pafft 
atim, nemat üs atim '(da) ist kein Dorf, ist keine Stadt ' (i. h. I, 73), nemaPrsir 
§itiálj}r\, nemaPrsir mdialcprj man iötu\fi at fieriti 'Keinerlei Wasserheiligtum, 
keinerlei Landheüigtum hált es mit uns aus' (i. m. I, 78). 

Kel.: K. öat\nd figikul tgjlnóánl vl öat mdnii, óat köáli 'Kein Tier ent-
kommt ihm, (keines) entrinnt (ihm)' (KANN. I, §2). 

C h a n t i . É.: lou uandthl, nemdza ner)%o andám 'Ó nézegeti, senki sincs 
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ott ' (PAP. , ONyt. 10);Каг.тг|тэл! хшл ánto m 'никаково рыбы нт>тъ' ( K A P J . 
—TOIV. 579a). 

Déli: I . petfjäi кет sei ot vérada, ei metsir vera ot vérada 'Machet nicht 
so viel Geräusch, wie eine Mücke (macht), th'uet nichts (eig.: kein einziges 
Geschäft)' (PATK., 10. II , 62). 

Az alany tagadó névmás 

M a n у s i. É.: FL. ШпЬх slal' ßäs^syjiiim, nsmatr äilM vweiter vor
wärts sind gar keine Spuren, ist nichts' (KANN. I, 133). 

Ny.: KL. at-khankha at namsi äm-masäm 'senki sem gondol én értem 
(felőlem)' (VNyj. 108). 

Kel.: K. öátiJjnn óat ngri 'keiner will (es)' (KANN. I, 60), ßis/öm p^äolt 
käl'ta/tp äoiinärpdl "äoti 'der kleine Mann hat gar nichts Juckendes' (i. m. 
I, 8)Л. 

Déli: Т. MiaÜerem-aSt ä%-khqn гкгт 'a hídon nincs senki' (MŰNK. IV, 352),. 
a-nér ak 'semmi sincs' (VNyj. 270). 

írod. ny.: nematbr at nanki ['semmi nem látszik'] (ZULOV, Lovintan 
mal)bs lovintanut 20). 

C h a n t i . É.: пётэга andäm 'semmi sincs' (PAP. , ONyt. 130); Kaz . 
ni:mdAt a-ntom 'инчего Н'1ггъ' ( K A P J . — T O I V . 579a). 

Déli: DN. tottfs) i'x$ive:n эппа'т 'siellä ei ole kukaan' (i. m. 9a); 
K. toÜ3- di %o\3' dntjíitg-t 'siellä ei ollut ketään' ( P A A S . — B O N N . 477); Kr. tott 
d'Í£$$t nnt utót 'ua.' ( K A P J . — T o i v . 282b). 

Kel.: Trj. rdi mdfy лгр dnfe'm ['semmi sincs'] (i. m. 498a). 

III. A tárgy tagadása 

a) A tárgy igenév, 

tagadása indicativusi tagadószóval 

M a n у s i. É.: at joxtunkwé namsitä 'azt hiszi, hogy nem jön' (VNyj. 31); 
FL. man mblax numipös {äyyiißnä áku sós iohtßesaß at k^óntla^turjk^^. 
'Das Obere Licht, unser Vater, hat ehedem einmal bestimmt, dass wir keinen 
Krieg führen dürfen' (KANN. I, 77). 

C h a n t i . É.: Ser. Ы8 %ötta jö%dtl, änt ujdtta wuratsdte ['Bárhová érkezik, 
(hiába) fáradozott, nem talál (semmit)'] (STEIN., OChr.2 94). 

b) A tárgy névszó, 

tagadása tagadónévmással 

M a n у s i. E.: Szo. nemat ma at ^nDi 'sie . . . findet kein Land' (i. m. 
I, 220); FL. närj nemaPrsir апЩ щ, nsmaPrsir tó^^xv Щ U} ßos ^yn '(dass) 
du keinerlei Wild mit Hörnern, keinerlei Wild mit Hufen sollst fangen können' 
(i. m. I, 370). 

Ny.: P. snqt tumpeyliyeen äiH men nnts at ßnqreryt 'Deine sieben 
Kälber bringen (dir) keinen Nutzen' (i. h. I, 25). 

C h a n t i . É.: Ser. an kern nlmdttd nur an werdsl 'Meine Mutter hat 
nichts Böses getan!' (STEIN., OVd. I, 250), 

Kel.: Trj. rdi mdfa uudrpr щр йлът 'en tiedä mitään' ( K A P J . — T O I V . 7b). 
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c) A tárgy tagadónévmás 

M a n y s i . É.: пёт-xatpä t% tärätankwe at läuwäsem 'megtiltotta, hogy 
bárkit is ide bocsássak' [tk. 'senkit ide bocsátani nem rendeltettem'] (MŰNK. 
I , 164), kwol unttunkwé пё-matér at x§nte4t 'semmit sem találnak, mivel házat 
lehetne építeni' (i. m. I, 72); Szo. iáls, пётаЧэг a'las 'Er wanderte (und) 
bekam nichts' (KANN, I, 61); FL. ßässiy nemäPr at ßäy 'er weiss von gar 
nichts mehr' (i. h. I, 80), тёп iöt nematars at onsimen 'Wir haben, Ärmster, 
nichts bei (uns)' (i. h. I, 194). 

Ny.: KL. ul-xän%ä f% ul tarnten 'senkit ide ne bocsáss' (MŰNK. I, 163). 
Kel.: K. iäyöäyä tári óát'inar óárt lä'tts 'Sie sagte ihren Schwestern 

nichts ' (i .hVI, 115), see ml тёпэ ра'ггтэпа'п, u's öäiinar ßdl кй'щ'п! 'Geht 
(denn) auf die schwarze Erde zurück, (aber) rührt nichts mehr an! ' (i. m. I, 61). 

Déli: Т. äx-khan älen a silänt '(az erdőben) nem tud semmit sem fogni' 
{MŰNK. IV, 369), man a-nér a kilálsu 'Mi semmit sem neszeltünk' (i. m. IV, 355). 

C h a n t i . É.: Szin. та петэи, at numdsfom 'Ich denke nichts' (STEIN., 
OVd. I, 145), senar] ei säjem tumpijn nemdLti at tajfom 'Ausser meinen nissigen 
Hosen habe ich nichts' (i. m. I, 73). 

Déli: I. та tau erekte i met en taidam 'ausser dem Pferde besitze ich 
nichts' (CASTE. 67); DN. гтэвтз эп uömm 'en tiedä mitään' (KAEJ .—Torv . 
9b); Kr. 9'imdtt dnt uert 'ei tee mitään (työtä)' (i. m. 10a). 

Kel.: V. та md'iäli. эпр иёгвэт 'я ничего не дйлалъ'(i . m. 498a); Vj. 
тэШЧ€р эпр ugrsvri 'et mitään (ole) tehnyt ' (i. m. 60b). 

IV. A határozó tagadása 

1) Helyhatározók 

a) A határozó névszó, 

tagadása participiumi tagadószóval 

M a n y s i . É.: am Jäni-раиШ, ätä xa^'Vau^ aíeHm'én Nagyfaluban, 
nem Közfaluban lakom' (VNyj. 33), taw kwolä pujin öli, ätä jä-vätat 'az ő háza 
beljebb van a folyótól, nem a folyóparton' (i. m. 17). 

ß) A határozó névmással tagadósított névszó, vagy tagadó határozószó 
Helyhatározószók 
Hol? kérdésre: 
M a n y s i . É.: (MŰNK.) nem-xot (VNyj. 15); FL. ne-mat-xot (MŰNK. 

I I , 125), at-xotté(mat) (uo.). 
Ny.: KL. (MŰNK.) at-khot (VNyj. .112). 
Kel.: K. (HUNÉ. ) atichot (NyK. IX, szój.), (AHLQV.) ati-qot (235), (MŰNK.) 

oatí-khot (VNyj. 200), (KANN.) óáüköt (I, 112). 
írod. ny.: (CSEENY.—CSEENY.^A) nemhot, (Ромб.) нэмхот (153). 
C h a n t i . É.: O. ( K A E J . — T O I V . ) ^ Ш ' yvrti 'ei missään' (367a), Kaz. 

iiem yptti, щтэл XQttl (i*1 vern. sät zen) 'nirgends' (579a). 
"Déli: Ni. nemrntp 'nirgendshin; nirgends' (uo.); I. (PATK.) ei met tagana 

(tagadó mondatban); DN. (KAEJ.-— TOIV.) ъ^ава-п 'nirgends, -her' (i. m. 
9b); гххаш-п 'nirgendswo, -woher' (i. m. 367b); DT. э-гуфшп 'nirgends, 
-her' (i. m. 9b); Kr. digötan (uo.), 9'igotan (i. m. 367b), d'igptan 'nirgendswo, 
-woher' (in neg. sätzen) (uo.). 
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Kel.: Trj. Uofa'p' -dnt'd 'nirgendswo' (uo.); V. mdiá tvyrn (tagadó mon
datban) (i. m. 497a). 

A manysi-chanti tagadó határozószók előtagjáról ugyanazt mondhatjuk, 
amit a tagadó névmásokéról (1. NyK. LIII, 210—5). A manysi utótag %o-
névmástő -f- t loc. rag. A chanti Kaz. és a déli Ni. alakok nagy mértékben 
emlékeztetnek a manysi északi alakokra és -t locativus ragjukkal eltérnek a 
többi chanti -na, -n locativus ragos alakoktól. Az 0 . goisti yvrti előtagját 
vö. Kaz. nem yoÁsa" utótagjával. Érdekes^ hogy a Kaz.-ban a tagadó név
másoknak nincs előtagja, csak a határozószóknak. A Kel.: Trj. Uofa'p' p-\el 
nyomósított névmási alak. A déli irtisi és a keleti vachi alakok utótagja tkp. 
loc. ragos névszó, amelyet tagadó névmási jelző előz meg. (Szószerinti jelen
tése 'valami helyen'.) A tagadó határozószók tagadó mondatban fordulnak 
elő, éppúgy, mint a tagadó névmások. 

M a n y s i . É.: FL. Ugyanabban a mesében fordul elő a két különböző 
alak: at-%otté mat ne miném néyén süm at ti va'llém 'én sehol semmiféle nő-járó 
nős vidéket nem ismerek' (MŰNK. I I , 125), am ne-mat-xot at vayém né mini 
néyén sam 'én sehol sem ismerek valami nőjáró nős vidéket' (uo.). 

Kel.: K. t^n td idpöa'lt öátiköt óat pdl td köaldmáljst 'Hiernach stiegen 
sie auch nirgends ans Ufer' (KANN. I, 112). 

G h a n t i. Déli: I . ei met taganá éndam 'ist nirgends' (PATK.) , ei met 
taganá éndamet 'sie sind nirgends' (PATK.) ; Kr. d\yotan dntám 'missáán ei 
ole' (uo.). 

Kel.: V. ma mdiá tvyrn dnh uvlsdm 'H HMIXÉ He öbijrb' (i. m. 497a). 

Honnan ? kérdésre: 
M a n y s i . É.: (MŰNK.) ném-xotél (VNyj. 15). 
Ny.: KL. (MŰNK.) at-khotél (i. m. 112). 
Kel.: K. (MŰNK.) ogti-khwqtél (i. m. 200). 
C h a n t i . É.: Kaz°. (KARJ.—Torv.) nem yőJsa", nemdA £ÖAsd' (in vern. 

sátzen) 'nirgendsher' (i. m. 579a). 
Déli: DN. igana-n 'nirgends, -her' (i. m. 9b), l^aBa-n 'nirgendswo-, 

-woher '(i. m. 367b)" DT. d^y^nan 'nirgends-, -her' (i. m. 9b), Kr. eigőtán 
'nirgendswo, -woher' (in negT sátzen) (i. m. 367b). 

A határozószók előtagjáról ugyanazt mondhatjuk, amit a tagadó név
másokéról (1. NyK. LIII , 210—5). A névmások alapja a manysiban a x°~ 
névmástő + l abl. rag. A chantiban a Kaz. kivételével megegyezik a hol ? 
kérdésre felelő tagadó határozószóval. 

M a n y s i . Déli: K. oati-khwqtél at vesém 'HH OTKyAa He nojiyHHjTb' 
(VNyj. 200). 

C h a n t i . Déli: DN. i^aDa-n dnn afittán 'et mistáán löydá' ( K A R J . — 
TOIV. 9b). 

Hová ? kérdésre : 
M a n y s i . É.: (MŰNK.) ném-xotal (VNyj. 15); Szo. (KANN.) nem^óttaT 

(I, 13); FL. kottái (tagadó mondatban) (I, 80); L. (MŰNK.) né-mat^xotal 
(IV, 392). 

Ny.: KL. (MŰNK.) at-khotaT (VNyj. 112). 
Kel.: K. (HUNF. ) ati chotal (NyK. IX, szój.), (AHLQV.) atiqödal' (12), 

(MŰNK.) oati-khwat (VNyj. 200). 
Déli:° T. (MŰNK.) ax-khot (IV, 357). 
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írod. ny.: (CSERNY.—CSERNY.-A) nemhottal (Losum hum), (ZULOV) nemhot
tal' (Lovintan maljbs lovintanut 52). (Ромб.) нэмхотталь (153). 

C h a n t i . E.: О. ( K A R J . — T O I V . ) nemdzfr yős 'никуда' (579a); Szin. 
(STEIN.) goiti (OVd. I, 91); Kaz. ( K A R J . — T O I Y . ) щтуОAti,n\mdA goAti (in 
vern. sätzen) 'nirgendshin' (579a). 

Déli: DN. ( K A R J . — T O I V . ) ixäm" 'nirgendswohin' (366b), г}аш 'nir
gendshin' (9b), rágná (9b); DT. d'iyava* 'ua.' (9b); Kr. э-ixotá, 9'jxotát 'ua. ' 
(uo.). 

Kel.: (Csak tagadó mondatban van tagadó jelentésük.) Trj. ( K A R J . — 
Toiv.) tio-Aaß.'nam' (368a); V.mHal'á (497a), Vj. Uoppáp' dnp,—dntixmT 

— a j 'ei mihinkään' (Koppá 'wohin') (367b). 
Í rod . ny.: (Кассиль) нэмхотты (Нанг эащитниктан 70). 
A hova? kérdésre felelő tagadó határozószók elő-és utótagjáról ugyan

azt mondhatjuk, mint az előző határozószókéról. %ottaI stb. végződésére vö. 
alyäl' 'a folyón fölfelé', jolál ' a lá ' s tb . (VNyj. 16). A chantiban csupán a déli 
alakok -a lativusi ragja ismeretes számomra. 

M a n у s i. É.: Szo. nemxöttaT at äWmßs 'Nirgendswohin (zu gehen) 
fand er Zeit' (KANN. I, 13); FL7sár ná:r\ pó-idk&n, kxottál' mt mineynl 'Bete 
du nur, du gehst nirgendshin' (i. m. I, 80); L. ne-mat-yotäl at yani 'semmin 
(sehová) sem áll meg' (MŰNK. IV, 392). 

Kel.: K. oati-khwat vél тёп\ 'никуда не ходи!' (VNyj. 200). 
Déli: Т. mánún tűnél äy-khot a minőn 'Nekünk innen nincs hova men

nünk' (MŰNK. IV, 357). 
С h a n t i. É.: Szin. nin in XOLÍÍ at manhti 'Ihr geht jetzt nirgendswohin' 

(STEIN., OVd. I, 91). 
Déli: DN. гхава' at тэпа •! 'älä mene mihinkään'. (KARJ.—Toiv . 9b); 

Kr. щхоЩ nnt mentám ['sehová nem megyek'] (i. m. 367b), dixotá ot тэпа!: 
['sehová ne menj'] (i. m. 9b). 

Kel.: Trj. Цо-ла\э:па)т gr А. тэ-пд,' 'никуда не иди (i. m. 368а); V. 
тэШГа äl тэ-ná 'ua'. (i. m. 497а). 

Iroof. ny.: Врага нэмхотты тангты тахы актом 'И некуда деться 
врагд от них5 (Кассиль, Нанг защитниктан 70). 

2. Időhatározók 
A határozó névmással tagadósított névszó, vagy tagadó határozószó. 
M a n y s i . É.: (MŰNK.) ne-mat-yün (IV, 415), at-уйп (VNyj. 20); Szo. 

пёт-yűnt (I, 33). 
Ny.: KL. (MŰNK.) at-khun (VNyj. 116); ÉV. (KANN.) atf kun (FUF. 

XVII, 68); P . (MŰNK.) aü-khun (IV, 413), aü-khun (VNyj. 244). 
Kel.: K. (HUNP. ) atichun (NyK. IX, szój.), (AHLQV.) ati-qun (19), (MŰNK.) 

oaü-khun (VNyj. 207), erra, FK. Ira (tagadó mondatban) (i. m. 208). 
Déli: T. (MŰNK.) äy-khön (IV, 345), äy-khön (VNyj. 280). 
írod. ny.: (CSERNY. — CSERNY. -A) nemhunt; at hun (Hurum mojt 28), 

(ZULOV) nemhun (Lovintan mal^bs lovintanut 60), (Ромб.) нэмхунът (153). 
С h a n t i . ' É.: (AHLQV.) nem-yuntta (27), nem-yunti (52), nem-yundi 

(57); Szin. (STEIN.) wek (tagadó mondatban) (OVd. I, 164), §ёта ёо^а (i. m. 
I I , 116). 

Déli: I . (PATK.) ei met-tätna; DN. ( K A R J . — T O I V . ) Vxun 'nie' (9a), 'nim
mer' (309b); DT. diyun 'nimmer' (uo.); Кг. эци-пра (9b)! K. ( P A P . — M Ű N K . ) 
khuntép, (PAAS.—DONN.) ei gu-npa. 
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Kel.: J . (PAAS.—DONN.) kuntapd; V. (KARJ.—Toiv. ) тэ-Щапз, -гпз 
'immer; nie (J)' (1097b). (A kérdőjel törölhető, tagadó mondatban 'nie' a 
jelentése.) 

írod. ny. (ZULEV), nemktb hbntb (Lurjtb kni^a 4), nemit purajn (i. m. 31), 
(KARh)ER) nemi puran (Hantb bukvar), (Кассиль) немхунты (Нанг защит-
никтан 5), веккеша (i. m. 72). 

Időhatározóként a chantiban nemcsak névmási eredetű határozó
szókat, hanem időt jelentő loc. ragos nomeneket is használnak. Ezeket a sza
vakat mint jelző, névmás előzi meg. pl. tätna idején ei met tätna 'soha' (PATK.) . 
Az irodalmi nyelvben nemltb purajn, nemi puran utótagja időt jelentő orosz 
eredetű szó loc. raggal ellátva. A chanti déli és keleti névmásokban a -pa, -p 
nyomósító. 

M a n у s i. E.: Szo. nem-yuht ti %urip porV at telsäli 'soha ilyes alakú 
kóró nem terem vala' (MITNK. I, 33), la'Ilin uj mans nen nemat-%un at tewe 
'lábas állatot vogul nő sohasem eszik' (i. m. IV, 415) at %йп vassintalsem ?! 
'sohasem lá t tam még?!' (i. m. III , 302). 

Ny.: ÉV. iéstén ai& kun at рЩъ 'niemals nimmt er rücksicht (auf etwas)' 
(KANN.: FUF . XVII, 68); P . toni-poalt aii-khun oat meni ре vuorné 'Attól 
fogva sohasem megy többé föl az erdőbe' (MŰNK. IV, 413). 

Kel.: K. vuj-ansu%né ira nolto% oat koaré% 'a medvére sohasem kell esküdni' 
(VNyj. 208). 

Déli: T. am ä%-khön a jóum ti! 'én ide sohasem jövök!' (i. m. IV, 345). 
írod. ny.: man nemhun at jorulev ['mi soha el nem felejtjük'] (ZUL'OV, 

Lovintan mal;bs lovintanut 60). 
Chanti. É.: Szin. áema eoga, erről STEINITZ azt írja: „Die genaue Bedeuó 

tung . . . ist schwer zu fassen". Érdekessége, hogy alakilag nem tagad
mondatban is tagadó jelentése van: ,,es handelt sich . . . offenbar um eine 
ganz abgegriffene Redensart" (STEIN., OVd. II , 116). äema §oxa lünidtl'iten 
'warum ziehst du nicht mehr an? ' (uo.), nar\ гииШапэп ёёта Soxa näwrdltiten 
'warum fährst du nicht mehr mit deinen Renntieren?' (uo.). .• 

wsk 'ewig' < orosz век 'Ewigkeit' (i. m. II , 164). Tagadó mondatban 
'soha', nog wek dt kill\ 'er steht gar nicht au f (i. m. I, 164), molgath uMk tarn 
iti at ollijV. 'An den vorigen Tagen hat er niemals so wie jetzt geschlafen' 
(i. m. I, 164). 

Irod. ny.: Vana sarat navrem nemitb hdntb an vantes ['Ványa ily sok gyer
meket sohasem látott '] (ZULEV, Lm?tb kni^a 4), Huvbn muvn tol nemltb purajn 
antom ['A forró égöv alatt soha sincs tél ' (i. m. 31). 

Веккеша: B. фашист тыв ант керыпыт 'Не вернутся сюда богыне 
фашиста' (Кассиль, Нанг защитниктан 72). 

3. Számhatározószó 

M a n у s i . Ny.: AL. at-män-si 'semennyi, sehány' (VNyj. 162). 

4. Állapothatározó 
A határozó fosztóképzős névszó. 
M a n у s i. É.: särita%ttal mini-ke 'ha füstölés nélkül megy el' (MŰNK. 

IV, 416), man läwtalüw, aulä vätal us ünte%ats 'Ami rendeletünk nélkül vége 
láthatatlan város támadt ' (i. m. II , 291). 

Ny.: P . anSértal, kwaetal. . . man vujét khantesém^Fogatlanul, köröm-
telenül . . . micsoda állatokat találtál ' (i. m. III , 521). 
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Kel.: K. vortal pátép khpmmé . . . vgrél miién 'szerencsétlenül járt ember
nek . . . szerencsét adsz' (i. m. I I , 377). 

C h a n t i . E.: %ol-moza ámdsl UlVi, iesTi 'meddig ül étlen, szomjan' 
( P Á P . , ONyt. 175). 

5. Eredményhatározó 
A határozó a participiumi tagadószó ragos alakja. 
M a n y s i ; írod. ny.: akv lul uj atimbl) jemti ['egy rossz állat elpusztul 

(semmivé válik)'] (ZULOV, Lovintan mafybs lovintanut 20). A participiumi 
tagadószó translativusban áll. 

C h a n t i . A fenti kifejezés nagyon gyakran előfordul. A lativust 
használják translativusi jelentésben a ji- 'werden, anfangen, zu etwas werden, 
kommen' igével kapcsolatban. 

É.: i %oil antoma jis 'der Mann wird zu Nichts' (AHLQV. 11), l-mosaina 
uas-pözd%lal andami nsdt 'Egyszer csak a réczetojásaik is elfogytak' (PÁP. , 
ÖNyt. 33); O. pndamí [ns] 'kuoli (ihminen)' ( K A R J . — T O I V . 58b); Szin. met 
jügdt sördm low lat antuma jis 'Schliesslich ging auch die Fischreste-Suppe zü 
Ende ' (STEIN., OVd. I, 76); Kaz. antö-ma1 ks 'kuoli (ihminen)' ( K A R J . — 
TOIV. 58b); Ser. Sükdrj taxija jo%tdm, antoma juwdm otem xottdta ['A temetőbe 
megyek halottamat siratni'] (STEIN., OChr.1 59). • 

Déli: K. tam atcfrmd idm átá-mz ntá'ma p0wg-t 'tárná ihminen, hyvá 
ihminen, kuoli' (PAAS. — DONN. 2944). 

írod. ny.: "Mym napmunee penbim KypbiK" awnoMa üuc, — xomu eoxca 
JlemiH CmaAUHHbi 'He crajio „ropHOBo opjia HaiueH napTHH" — KaK Ha3biBaji 
JleHHHa TOBapHiu, CTajiHH' (TepeuiKUH, JICHHH, CranHH 6/80). 

6. Módhatározók 

a) A határozó igenév, 

tagadása indicativusi tagadószóval 

M a n y s i . É.: an-manin at-ke %qntné-mü~s %öltawé 'Ha pedig úgy mu
tatja [az istenke], hogy nem találja meg' (M'UNK. IV, 411). 

C h a n t i . É.: seudrj o% unt madalna, Irty/dm %ui tehl ant madalna landdrj 
As mvl iorna il-sayds 'hajfonatos fejedarabját nem adván; pánczélos férfi 
öltözetét nem adván, a táplálékos Ob mély örvényébe ugrott ' (PÁP. , ONyt. 
136), iirdn igi and osti éudlt %ondá\ 'öreg apád tudtán kívül fuss el!' (i. m. 
161); Szin. at láwhsman román wös luxa jö% pöriliti talaja jogdtsdmn 'Uner-
wartet kamen wir plötzlich nach woslu# an die Opferstátte der Leute' (STEIN., 
OVd. I, 54). 

Déli: I . xun mettat najivet togui ent uimen vankmöt 'wenn irgend eine von 
ihnen unbemerkt aus dem Feuer fortkriecht' ( P A T K . — F U C H S 224). 

b) A határozó névmással tagadósított névszó, vagy tagadó határozószó 
M a n y s i . E.: (MŰNK.) nem-xotém (VNyj. 24), ne-mat-sirél (I, 70). 
Ny.: KL. (MŰNK.) né-mat ürél (I, 163), at-khum, at-khuml'é (VNyj. 118); 

P . até-khum, at-khumle (i. m. 246). 
írod. ny.: (POM6.) H3MX0tnmu cupbiA, HdM.xomM.yc (153). 
C h a n t i . É.: (PÁP. ) nemdza-sirna (ONyt. 25); Szin. (STEIN.) némiti 

Mrn (OVd. I, 74). ' ; 

7 Nyelvtudományi Közlemények LVII 
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M a n y s i . É.: nem-%otém at tai 'HHKaiCb Hejib3fl' (VNyj. 24), ülnél 
ne-mat-sirél liliánüv at ne lile it 'egyébként semmilyen módon életünk meg 
nem menekül' (MŰNK. I, 70.) 

Ny.: KL. elém-%alés né-mat Urél tan at vérlténüw 'ember semmi szerrel 
nem bírná ki velük' (i. m. I, 163); P. át'é-khum at selelm varu% 'sehogy sem tudom 
megcsinálni' (VNyj. 246), at-khumle varne oqmélém aiim 'sehogy sincs módom
ban megcsinálni' (uo.). 

C h a n t i . É.: némdza-sirna ant raydl tádá tr>\da\ 'Sehogyse lehet i t t 
tar tani ' (PÁP., ONyt. 25); Szin. pilip iki éi kém si tdrdm ás kéw %orpi némUi 
sirn wura at ésdhl 'Der Philipp-Alte [hartnáckig] wie ein Ob-Stein, gibt nicht 
irgendwie nach' (STBIN., OVd. I, 74). 

7. Tagadó ok- és célhatározószó 
M a n y s i . Ny.: AL. at-máru% 'semmiért' (VNyj. 162). 

8. Egyéb határozók 
Az alábbi határozókat (képes helyhatározó, részes határozó, eredethatá

rozó, állandó határozó) nem tárgyalom külön. Mindegyiket tagadó névmások 
ragos vagy névutós alakjával fejezik ki. 

M a n y s i . Ny.: AL. át kanná át pil'i 'er fürchtet sich vor niemand* 
(LIIM.: SUSAik. LVII15 40, K A N N . mscr.). 

Kel.: K. oqii-khwqné oqt khwqéwé 'senki sem tudja' (MŰNK. IV, 378), 
öátinamd öárt kánftd 'nichts bleibt an ihm haften' (KANN. I, 108). 

Déli: T. ám á%-khqnél á pilantém'íbn senkitől sem félek' (MŰNK. IV, 349), 
C h a n t i . É.: Ser. tárjkd wetta ném%ojatna ant üntltesijdm ['mókust ölni 

senkitől nem tanultam'] (STEIN., OChr.1 48). 
Déli : DN. igpii>é-néu(3) ent pdttá'm 'en pelkáá ketáán' ( K A R J . — T O I V \ 

9a); Kr. d'igáiátins mán vnt pdttám 'en ketáán pelkáá' (i. m. 282b). 
írod. ny.: Mwrj muvev nemhojata an maiev ['Hazánkat senkinek nem 

adjuk'] (KARTER, Hantb bukvar 47), mMommu aeumm anm nartiA 'Y Hmiera 
He ÖOHTCfl' (RaCCUAb,, HaHT 3aiMHTHHKTaH 4 2 ) . 

Y. A jelző tagadása 

a) A jelző verbum finitum, 

tagadása indicativusi tagadószóval 

C h a n t i . É.: tamánDuánthmláBdtmou-surj laBdt tárdn %áimál 'Ezt a nem 
láttam (tkp. látom) hét földszögeletet hét vész érte' (ZSIRAI, OH. I, 309), 
tám ánD uánthVi lásdt mou-sun láüdt tárdn %áimal 'Ezen a nem látta ('tkp. 
nem látja) hét földszögelet hét vésze érte helyen' (i. m. I, 347). 

b) A jelző igenév, -

tagadása indicativusi tagadószóval 

M a n y s i . É.: am at váné uj ma'és at yasné uj ma'és 'Én tudatlan állat 
létemre, tapasztalatlan állát létemre' (MŰNK. I I I , 264), at verltém %um kwályá 
tálmatés 'annak, a ki/nem bírta ki, a kötele elszakadt' (i. m. I, 72). 

C h a n t i. É.: sémna an nida éudl ol 'szemmel nem látható leánya van ' 
(Páp., ONyt. 115), kézi ant tmdm %ui kézi uis 'kinek szablyája nem volt, szab-
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lyát vett ' (i. m. 143); Szin. si jásdrjn ow öhn pilip iki at üjdtti xty iti nox löj9s 
'Auf diese Worte hin stand der owola^'er Philipp-Alte wie errTnichts wissen-
der Mann au f (STEIN., OVd. I, 60), nog lumdtti at lepdm soxlal lipaéa ponvmdt 
'Die Sachen die [dem Flussalten] anzuziehen nicht mehr Platz war1, sind 
frei [auf die Erde] hingelegt' (^Die anzuziehen nicht daraufgegangenen 
Sachen') (i. m. I, 56); Ser. átdna arít kátltd jiren jetn kátte, jetn arít kátltd jiren 
atdrja káttel 'Dein amMorgen nicht empfangenes Opfer empfange am Abend, 
dein am Abend nicht empfangenes Opfer empfange am Morgen!' (i. m. I, 263). 

Deli: I. yüdéndem kem ár igeja jink-%ui tedérj aitta, %ar-ta$ tedén aitta, 
ent %üdéndem kem ár igeja pétteda jánk 'jeder von den zahlreichen Mánnern, 
die zugehört habén, mögé in Überfluss Fis eh erbeuten, mögé reichlich Pelz-
werk erbeuten; allén den zahlreichen Mánnern, die nicht zugehört habén, 
(mögé) ein Nagel in die Ohren (geschlagen werden)' (PATK.—FUCHS 207). 

írod. ny.: ant laptbm íovbt j^litbm hd tujbta kirta partsbie. ['Megparancsolta, 
hogy a meg nem etetett lovakat a vendég szánjába fogják be'] (STEIN., 
OChr2. 115). 

bx) A jelző kürt-, önmagában is tagadó jelentésű ige igenévi alakja 
C h a n t i . E.: tinH kumdm iiyeu-éui éini uöltal 'menyasszonyi díját nem 

győzte leány test vérünk van ím' (ZSIRAI, OH. I I , 123). 

c) A jelző fosztóképzős névszó 
M a n y s i. É.: josa-nol laptal pal ur kinse'im 'hótalp orra, melyre föl 

nem emelkedett, oly sűrű hegyvidéket keresek' (MŰNK. I I I , 94), ta'lntettal 
pajpkén tűi ta'intaptálnl 'telhetetlen „puttonyodat" abból töltsd tele!' (i. m. 
I I I , 18); Szo. surmá g^nttál kéerköl klfcrt Unleyn 'in einer eisernen Hütte, in 
der man kein Rauchloch findet, sitzest du' (KANN. I , 265). 

Ny.: KL. poanktal nurmné joytén 'egy szeméttelen réthez fogsz érkezni" 
(MŰNK. IV, 161). 

Kel.: K. khom masiláttál rgswin taul'él mástaus 'férfitől soha föl nem öltött 
selyemruhával öltöztették föl' (i. m. IV, 253), aglé jo%ttal üs teles 'vége érhetet
len város támadt ' (i. m. I, 172), kuáAtóá'l téepkdltdp k^m 'Mann mit unerschöpf-
lichen Speisekasten (?)' (KANN. I , 303). 

írod. ny.: Man naeAyem wnaKmaA xomna amuM 'B HáineM cejié HeT 
HerpáMOTHbix'(PoM., PyccKo-MaHCHHCKHií cjioBapb 152), 9AMXOAÜC ém OAymicee 
xacmaA xomna 'HeBéwa' (i. m. 149). 

C h a n t i . É.: pátla \dr\kpi §ards soppí-ussdl 'A be nem fagyó vizű 
tengert átúsztak' (PÁP. , ONyt. 62), sémli-bvlll ásni kurdn-sir ua\na %ánri% 
lézátsa 'A süket-vak. medvét a lábas állatok királyivá tet ték ' (PÁP. , ONyt. 78), 

A mondat értékű tagadószó 

Mondatértékű tagadószóként participiumi tagadószót alkalmaznak 
manysiban, chantiban egyaránt. Az előbbiben idegen eredetű tagadószot is 
találunk. A mondatértékű tagadószó állhat a hozzátartozó mondat előtt vagy 
után feleletképpen, tagadó vagy állító mondattal kapcsolatban. 

M a n y s i . A következőkben először a manysinak ta tár eredetű, csak 
a pelimiben és a kondaiban előforduló mondatértékű tagadószaváról szólok. 
Alakjainak felsorolása és a róla szóló irodalom bemutatása nem tagadó igei 
eredete miatt történik most. 

7* 
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Ny.: P. (MŰNK.) tuma (VNyj. 248), (KANN. tv?mer (FUF. XVII, 211). 
Kel . :K. (HUNÉ. ) torna (NyK. IX. szój.), (AHLQV.) torna (14), (MŰNK.) 

tgmé (II, 223), (KANN.) tam (I, 124), AK. tamd (FUF. XVII, 211); FK. iámd; 
KK. tam, tamd (uo.). 

HUNFALVY a torna tagadó jelentését a -ma szótagban keresi, tekintve, 
hogy -ma, -ma tagadó igeképző a törökben (NyK. IX, 42). KALLÓS a magyar 
tagad és a mdM ta- tagadó ige tövével egyezteti (Nyr. XXIX, 338—9). Érdekes 
megemlíteni, hogy AHLQVIST vogul szójegyzékében a következőket találjuk: 
„torna, tomo 'verkürzt von antoma, nein' " (SUSToim. II.) . MUNKÁCSI és 
KANNISTO ta tárnak tartja és a tobolszki ta tár tvma szóval veti egybe ^FUF. 
XVII . 221). Ez a vélemény valószínűnek látszik. 

Használatára nézve megállapíthatjuk, hogy csak tagadó felelet esetén 
alkalmazzák. Ellentétben a többi nyelvjárással, ahol a tagadó feleletkor szereplő 
mondatértékű tagadószó megegyezik a közös alanyú összevont mondatokban 
tagadólag ismétlődő állítmány helyett használt mondatértékű tagadószóval. 
A pelimi és a kondai nyelvjárásokban tehát nem azonos a kettő, mert az előbbi 
esetben a fent említett tatár eredetű jövevényszót, az utóbbi esetben a tagadó 
ige igenévi alakját találjuk.v 

É.:aí'im, söT pűwwésV 'Óh nem, igazán meg vannak fogva' (MŰNK, I I , 
12), mas%atim ? áti ? 'Fel van öltözködve] Nem ?' (i. m. IV, 172), a(! — láwi ámp 
'Nem! szól az eb ' (i. m. I, 164); Szig. Aiim, átiml 'Óh nem, óh nem!' (i. m. 
I I , 426); Szo. átim, áyiafíe, am iy.-n H^iquo^a't nnfipi 'Nein Töchterchen, es 
geziemt sich nicht für mich, zu Hause zu sein' (KANN. I, 223), á'tim misnél 
{ö-masobGu fylilélnl 'Nein, Mös-Frau! Liebkose mich schön!' (KANN. I, 242); 
FL. atim, apiykfi atim, am ná's mófij3aláleym 'Nein, Töchterchen, nein, ich 
scherze nur ' (i. rnTl, 199), át, mán numipós iáyyufiná tóiig at lafifíesafi 'Nein, 
das Obere Licht, unser Vater, hat uns das nicht erlaubt' (i. m. I, 74). 

Ny.: KL. Svorpmé mát khwaáát at áláslénl oqtá\ 'a jávort nem valami 
messze ölted? nem!' (VNyj. 121). 

Kel.: K. ti, ti, torna, torna (AHLQV. 14), ta'md, Igáfti, nm mdnd'm 'Nein, 
sagt er, ich gehe' (KANN. I, 101). 

Déli: T. ak\ — lant ásráil 'Nem! -^ m o n d a sárkány' (MŰNK. IV, 353), 
üti khvnál kitántiul ('ezt hogy hívják?') k hanSantné nél ('Írótok'); . . . áki\ 
'ej nem (t. i. nem úgy hívják)!' (VNyj. 286), ák, in tEime-fáip 'Nein, jetzt 
essen wir' (KANN. I, 128). 

írod. ny.: AH, — akvate lavs 'Nem, — mondta az anyja' (CSERNY., 
Lovintane maljbs kniga 33). 

C h a n t i. É.: O. nömdn lajdi pám ár, mola Un %oidi pám ár ? — andám! 
Un %oidi pám ár 'a fönnálló fű a több, vagy a lennfekvő fű a több ? — Nem a'! 
a lennfekvő fű a több ' (PÁP. , ONyt. 12); Szin. anta, imel i jel oM at üjdtti xojat 
jvkana 'Nein, die Frau schláft immer weiter wie ein nichts wissender Mensch' 
(STEIN., OVd. I, 105), anta, si %ün %ühtL, in gopemn i jel ömdSL,\ 'Nein, wann. 
hat man das gehört, das Boot da steht imme~rfort still!' (i. m. I, 78). 

Déli: I . Inda, ei jirjet or\\ miget orj pvngedem 'Nein, ich ergründe den 
Abgrund (eig.Tdie Mündung) des Wassers und der Erde' (PATK., 10 . II , 110). 

írod. ny.: AnmoM-—eoxcap AOiíbtm ['Nem, — mondja a róka'] (XBaTaH— 
Myxa, ByKBapb 135).. 

A mondatértékű tagadószó után tagadó mondat áll, mintegy a tagadó 
felelet megerősítéséül. . 
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M a n y s i. É.: aiim... am at mine'im ' n em. . . én nem megyek' (MŰNK. I I , 
302), Aiim, to% ul láwánl 'Nem, úgy ne mondjátok!' (i. m. I, 9). 

Ny.: KL at jiwn, ogi 'nem jövök, nem' (VNyj. 121); P. túrna, at mineim 
'nem, nem megyek' (i. m. 248), tu'má, at mineym 'nein, ich gehe nicht' (KANN. 
FUF. XVII, 211), tumá, nathm 'nein, es gibt nicht' (uo.). 

Kel.: FK. tame, at tem 'Nem, nem eszem' (MŰNK. I, 168); AK. tame 
kásém! — láwi — om oat ménam 'Oh nem öcsém! — mond. — én nem megyek' 
(i. m. II , 223); nárj tá't ö'lsdnl tá'md, áo't olsdm 'warst du dórt? nein, ich war 
nicht' (KANN.: FUF . XVII, 211); K. tg-khotél ogt ásletánl tame, oat ááletam 
'ma nem dolgozol? nem, nem dolgozom' (VNyj. 220), tarnál Igáfii. nay iathn 
olridsöfi óat'il 'Nei-ein! sagt er. Mit dir kann man nicht sein' (KANN 187, B.; 
tárná i . m. 186, A.). 

Déli: T. aki ám neúnmi il a tartílém 'Nem! Én tégedet nem bocsátlak 
el' (MŰNK. IV, 345), t&u jant, intem ak\ 'jön-e ő, vagy pedig nem?', ok, a jant 
'nem, nem jön' (VNyj. 286). 

írod. ny.: Ati, at hűli ['Nem, nem marad'] (CSEBNY., Lovintane maljbs 
kniga 89), nar] johtelpní ati — at johtú)Um ('Te jössz-e? Nem, nem megyek') 
(CSEBNY. •187). 

Akkor is a mondatértékű tagadószót használják, ,,ha közös alanyú 
összevont mondatokban az egyiknek állító igéje a másikban tagadólag ismét
lődnék, de el van hallgatva" (VNyj. 32). A mondatértékű tagadószó a pelimi 
és a kondai nyelvjárásban — mint már említettem — ilyen esetekben nem 
azonos a tagadó feleletkor használt szóval. Ugyanis ez utóbbi esetben ta tár 
jövevényszó, előbbiben pedig a finnugor eredetű tagadó ige igenévi alakja. Az 
összes többi nyelvjárásban a kettő megegyezik. 

M a n y s i . É.: tg, %um jo%ti, tg %um at 'némely ember jön, más nem' 
(VNyj. 15), apér %ásein, man aíil 'értesz-e a fortélyhoz, vagy nem?' (MŰNK. 
I I , 123); FL. ta kga-nsarj nlnNtsatiiin sri man aiim\ 'Ist (euch) jené eure bunte 
gelte Renntierkuh nötig oder nicht?' (KANN. I, 105). 

Ny.: KL. [te] ngwi, te oat 'mozog is, nem is' (MŰNK. IV, 312), te nunén 
unélpa tul-sup ngwi, man ogí ? 'ez a fönnt ülő felhődarab mozog-e vagy nem V 
(VNyj. 121); ÉV. .ía/9 io%<pts ál üotV'i&t er gekommen oder nicht?' (KANN.; 
F U F . XVII, 51); P . Khgis kissép khgr áriái, mán ogtl 'van-e Khaisznak kere
sője, avagy nincs?' (VNyj. 249). 

Kel.: K. jo%tilén-ket: jo%tilén, ogii-ket: ogti 'ha utóiéred: utóiéred, ha 
nem: nem' (VNyj. 213), tey kfíáná-ipi l'i gáti ? 'Wird er frei, oder nicht ?' (KANN. 
I, 124), tö'rdm po"j,ertskat, kö'ált kntl áku td máyamdnnd i^tlmdn amn óá(H 
'Wenn Gott (es) gestattet, kommen wir am morgigen Tag auf diesen unseren 
námlichen Platz, oder nicht ?' (i. m. I, 30). 

Déli: T. sgnátg%tglém... nongháil teulálun silántem-éntám ak 'Megpró
bálom . . . fölfelé röpülni tudok-e, vagy nem ?' (MŰNK. IV, 361), ta khgtél Muran-
tén-l'i, áli ak\ 'kaszálsz-e ma, avagy nem?' (VNyj. 288); TJ. kóir ela á'kl 
'schláft er oder nicht? ' (KANN.: FUF. XVII, 51). 

írod. ny.: jemti man ati ['lesz vagy nem'] (CSEKNY., Lovintane mal^bs 
kniga 22) Tom ucymKee poeu MÜH ámul ['Ott leszállni szabad vagy nem?'] 
(flanaHUH, ÜOJIIOCT 10). 

C h a n t i . É.: O. loii mola laudndijil, mola andám 'ő eszik is, meg nem 
is' (PÁP. , ONyt. 33); Szín. tüp naj pala jis muj antum 'Die Sonne war kaum 
hoch gekommen oder nicht' (STEIN., OVd. I, 61) sagen jettéds muj antum — ti 
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tuwil 'Ob dein Rock fertig geworden ist oder nicht — bring ihn hierher!' 
(i. m. I, 127). 

Déli: Kr. ne-r\xaiá:t tötts ütot(a)dntá 'oliko siellá nainen vai ei' ( K A R J . — 
TOIV. 577a). 

A mondatértékű tagadószó kicsinyítő képzőt is fölvehet a kedveskedés 
kifejezésére. 

M a n y s i . E.: nan ánse'inl — atimakwé 'van-e kenyered? — nincs 
édesem' (VNyj. 32). 

C h a n t i . É.: andbmi\e\ 'Nem a, kedves!' (PÁP. , OM. 36). 

Mellérendelő összetett mondatok tagadása 

a) M a n y s i . A mellérendelő mondatok tagadó kötőszavai a különböző 
nyelvjárásokban nem egységesek. A manysi északi és nyugati nyelvjárásaiban 
a tagadó ige egyik igenévi alakja É.: atá, Ny.:P.á£e használatos a 'sem . . . sem' 
kifejezésére. A keleti és déli nyelvjárásokban orosz eredetű kötőszót találunk: 
Kel.: K. (MŰNK.) ne — ne 'sem — sem' (VNyj. 213). Déli: T. (MŰNK.) ni — ni 
'ua.' (i. m. 286). 

É.: atá süp, atá nelm 'sem szája, sem nyelve' (MŰNK. I I I , 415), nan atá 
lii gntés várilásén, atá %q.tél gntés várilásén, atá ícátá gntéstálsén, atá la'ilá gntéstál-
sén 'te neki sem éjjeli segítséget nem nyújtottál (tettél), sem nappali segít
séget nem nyújtottál; sem a kezét nem támogattad, sem a lábát nem támo
gattad ' (i. m. IV, 32). 

Kettős tagadás is előfordul: atá gin, atá ten-ut at gnsi 'sem pénze, sem' 
ennivalója nincs' (VNyj. 33). 

Ny.: P. am paltém aié sá'ir, até lü, aíé-khan át'im 'én nálam sem tehén, 
sem ló, semmi sincs' (VNyj. 248). 

Kel.: K. né os, né syur, ogii-nár at ánSi 'sem juha, sem tehene, semmije 
sincsen' (i. m. 213). 

Déli: T. táu-poltit ni niti, ni gwi puwi ikém 'ő neki sem felesége, sem gyer
meke nincsen' (i. m. 286 —87). 

írod. ny.: Munnd Mmxyem amd jiazAbim yü eacye, ama moeAbim yü eacye 
'Ilo nyra MM He BCTpeTHJiH HH 3Bepn, HH mvmbi' (POMÖ., PyccKO-MaHcniícKHH 
cjioBapb 66). 

C h a n t i. Tagadó igei eredetű kötőszót nem találtam. Az említett 
mondatok kötőszó nélkül kapcsolódnak. Csak egy déli nyelvjárásból idéz
hetek a manysihoz hasonlóan orosz eredetű kötőszót. Déli: DN. ne—ne 'HH—HH | 
weder — noch' ( K A R J . — T O I V . 599a). 

E.: iigjfíil-igi ^tl ánt mzdsl yűtl ánt uízdsl 'A bátyja-öreg éjjel sem pihen, 
nappal sem pihen' (PÁP. , OM. 119). 

Déli: I. xudindemen cutc, tapir ent noxtetái, púm dnt noytetái 'Er horcht, 
wie sie schreiten: weder der Waldschutt bewegt sich, noch ein Hálmchen 
bewegt sich' (PATK. , 10 . II , 62). 

b) M a n y s i . Enklitikus partikula összetett mondatban -pél. . . -pél 
'is . . . is', illetőleg tagadó mondatban 'sem . . . sem' (VNyj. 216). 

Kel.: K. khgnsilém-pél ogt loattam, ogt khanSilém-pél oat loattam ! 
'Ügy sem mondom meg neked, ha tudom, úgy sem mondom, ha nem tudom' 
(MŰNK. II , 226) hm mém, hm fiöánydm an rg'snd pdl óat ka'sfid, móánsnd pdl 
óá't ka'sfid 'Mein liebliches Land, meinen lieblichen Wald kennt jetzt weder 
ein Russe, noch kennt es ein Wogule' (KANN. I, 309). 
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A tagadás nyomósitása és enyhítése 

A tagadás nyomósítására szolgálhatnak mutatónévmások, határozószók, 
enklitikus partikulák. 

a) Mutatónévmások 
indicativusi tagadószó mellett 
M a n y s i. A mutatónévmások helye az indicativusi tagadószó és a 

tagadott állítmány között van, affirmatív mondatokban is megelőzik az 
állítmányt. Használatuk gyakori. 

É.: tőnin tel at ti jis 'úgy látszik azért nem jött ' (VNyj. 34, [ R E G . ] ) , 
tönt at-té pilsén 'akkor ím nem féltél' (MŰNK. IV, 254); Szo. ánma\lrj t^-ná at ti 
tanata^e, {ö'li ma nu]p?>l tá-Ra narjai 'Sieh, darum wird sie dann nicht (dahin) 
gelassen, (weil) man hindurch in das untere Land sieht' (KANN. I, 224), sa\nn 
tu'jl a-t ti- tanata^en 'Die Mutter lásst dich ja nicht dorthin (i. m. 224); ÉL. 
am kxót pisumnárj ayt tá- töryamtasLN 'Du b a s t . . . meine sechs Künste nun 
nicht "Verstanden' (i. m. I, 85). 

Ny.: P . at ié testes ' lm nem volt bátorsága' (MŰNK. I I I , 523). 
Kel.: K. s^dot el s^dot ir>rjtfpn(v) áot t[d) trfVs 'An sieben Jahren fehlten 

noch sieben Monate' (KANN. I, 4), o% l[gáfi]i pöfisisküm 9a t td p'ómdntdshm 
'O, sagt er, meinem lieben Sohne hábe ich nicht (genügend) befohlen' (i. m. 
I , 54). V \ 

írod. ny.: Ám sis tanúm nujurjkwe at ta vermum ['Én hátinam lenyúzni 
bizony nem vagyok képes'] (^ERN.—Í5ERN.-A, Hurum mojt 11). 

Feltételes tagadó mellékmondatok főmondatait gyakran nyomósítják 
mutatónévmással. Az indicativusi tagadószó helye a névmás előtt van, ugyanis 
a névmás affirmatív mondatban megelőzi az állítmányt, 'pl. ms. É.: Szo. 
sánen pwfífíeskée ta- puft(3es 'Wenn seine Mutter ihn gefangen hat, so hat sie 
ihn gefangen' (KANN. I, 232). 

M a n y s i . É.: at-ke %ántiáyén: at ta %qntiáyén 'ha pedig nem találod: 
hát nem találod' (MŰNK. I, 27); Szo. Ivlino^e ne-yli, ta' neyli, .a'tkée neyli, 
a-t ta- neyli 'Wenn déin Lében verschont bleibt, dann bleibt es verschont, wenn 
es nicht verschont bleibt, dann bleibt es nicht verschont' (KANN. I, 140), 
üxiPnGée, ta' ÜRíln, a-tk&e ÜRíln, at ta üRíJn 'Wenn du schnost, so schonst du, 
wenn du nicht schonst, dann schonst du nicht' (i. m. I, 272). 

b) Határozószók 
a) indicativusi tagadószó mellett 
A határozószók általában közvetlenül a tagadó szerkezet előtt állnak. 
M a n y s i . É.: a k w a t at so%témli 'egyre nem csillapodik' (MŰNK. I I , 

15); Szo. ájcfiay at fíáyte 'sie weiss es gar n i c h t ' ( K A N N . I, 215); FL. táp 
ájcfiáy at nöumdti 'sie macht gar keine Bewegung' (i. m. I, 206). 

a k w-m ü s at vaiten 'ők teljességgel nem tudják' (MŰNK. I, 33), a k uf-. 
műs at al%átíli 'semmikép se hagyja magát megöletni' (i. m . I I , 202); Szo. án 
n^-^xX^^Dim á-yi ny^pdl á-ku my,'z at po Prtey 'Zu dem hinaufgezogenen 
Mádchen sprechen sie überhaupt nicht' (KANN. I, 222). 

taw ness at nuwémtáli 'ő még csak meg sem mozdul' (MŰNK. II , 85). 
MUNKÁCSI (VNyj. 35) szerint as 'szintén, megint, még, is', tagadószóval 

'sem' jelentésű: taw g, s at jiw 'ő sem jön' (uo.); FL. taft ős aH nóumdti 'sie 
macht wieder keine Bewegung' (KANN. I, 206). 
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Szo. am sár a't pattanni s^m 'Mir Kerlchen geschieht ja nichts' (i. m. I , 
144), sár ci"nMm a't péti, In 'Du wirst mich aber nicht zum Kochen legén' (i. 
m. I, 145). 

vass t %ant% at lapeim 'Többé haddá föl nem kerekedem' (MŰNK. II , 6); 
Szo. fiassiy at pö'ftrm pórné nySprt 'Er spricht garnicht zu der Por-Frau' 
(KANN. I, 212), alnsnómt at páni fiassiy 'der Tötungsplan taugt [gefállt 
ihr] gar nicht (i. m. I, 210). 

Szo. am fi ó s a't ti mineym 'Ich fahre doch nicht' (i. m. I, 235). 
Ny.: A KL. nyelvjárásban az É. gs megfelelője -és, 1. az enklitikus parti-

kulák között. P. vuj-an£u% Ul ö s at téStés 'Az ,,állat«-öreg"-nek ismét nem volt 
bátorsága őt megtámadni' (MŰNK. I I I , 523). 

Kel.: Az É. gs megfelelője a K. nyelvjárásban MŰNK. US ,FK. ÖS 'még, 
ismét', K A N N . K. US, US. MUNKÁCSI szerint tagadómondatban 'mégsem' 
jelentésű (VNyj. 216). Az általa fölhozott példában tau lön khom, onmnan us 
at kogréx 'ő ugyan jó ember, nekem még sem kell' (uo.) valóban az, de a követ
kezőkben csak egyszerű nyomósító: tau ü s tét at öls 'ő még nem volt i t t ' (i. m. 
208), td'td m§t us °at öVimdn 'An diesem Platz bleiben wir nicht weiter' 
(KANN. I, 111), us Tul l'enkynl öatk^jifiys 'Kein Böses Wort hörte mannun-
mehr von ihnen' (i. m. 61). 

Déli: T. ux-vail a khansant mán&nis 'éppenséggel nem tud vogulúF 
(VNyj. 284). 

Az északi gs megfelelőjére csak összetételben bukkantam: in-gs 'még 
most' (VNyj. 282). tau in-gs a jis 'ő még most sem jött ' (uo.). 

Irod.ny.: Ta nopam anyMH w-Mirnymicee eaccue ampoeu ['Akkornekünk 
visszamenni többé nem szabad'] ([JanaHUH, FIOJIIOCT 64). 

C h a n t i. É.: Szin. isa jama at jil 'immer noch wird sie nicht gesund' 
(STEIN., OVd. I , 156). 

né§ 'alsó, (mit Negation) auch, sogar' (i. m. II , 175, Szin., Ser.). 
A többi nyomósító határozószót 1. FAZEKAS i. m. 39—40. 
fi) imperativusi tagadószó mellett 
M a n y s i. É.: ti mat vassV ul os£ aji 'e helyen vizet többé sohase igyék' 

(MŰNK. I I , 180); Szo. elmúlás \i s^ t^flum nÖt*r\töRum gólne miiz fiassiy 
iálcprjJáGu ul fiadén! 'bis zum Ablauf der Lebenszeit, der Daseinszeit des 
Menschen mach mehr keine heilige Feuerflut!' ( K A N N . I, 14), fiassiy ió'l 
u'l uuntteln 'Stelle sie gar nicht auf den Boden' (i. m. I, 248); FL. fiassiy élaT 
y,l minin! 'Fahr tgarnicht weiter' (i. m . I , 196), nár\ an^m fiassiy yrl safiatejln! 
'quále du mich nicht mehr!' (i. m. 277). 

Szo. sdk ii'l röptén! 'erschrekt nicht sehr' (i. m. I, 332), xy,nimalne XURÍ 
sar]GÍ sák QI £]iRi'meen! 'Wie eine erschreckende scheue Trauerente erschriek 
nicht sehr] ' (i. m. I, 348). 

y) participiumi tagadószók mellett 
M a n y s i . É.: ti-kwoss üréim, akwaV aiim 'akárhogy várom, egyre 

nem jön meg (nincsen)' (MŰNK. IV, 200); Szo. ta- koz kinsi, ase a kfiáy aii 
'wie er auch sucht, ist sein Vater gar nicht (dórt)' ( K A N N . I , 14) án Á'ikji'kfiáy 
aiim 'Der Mann ist überhaupt nicht da' (i. m. 216). 

akwa-ékwa akw'-mű s aiim 'nénje-asszony nincs sehol' (MŰNK. 1,16). 
Szo. xu*mixDe ^'s aiim 'Ihr Mann ist immer noch nicht da' (KANN. I, 243). 
telatü aiim vass" 'Többé semmi köze hozzá' (MŰNK. II , 98); FL. l'örjkg 

elal' fiMsy^aiim 'weiter vorwárts sind gar keine Spuren' (KANN. I, 133). 
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C h a n t i . A tagadás erősítésére szolgáló nyomósítószókat (határozó-
szókat stb.) FAZEKAS részletesen bemutatja (i. m. 39). A teljesség kedvéért 
néhányat mégis fölsorolok. 

É.: sdi ázat andam 'semmi nesz sincs' (PÁP. , ONyt. 93). 
min oldemdn tvyáina nez nér\%oi andam 'mióta [csak] vagyunk, még 

[csak] ember sincs' (i. m. 109). 
Kaz. uőA. Á\:UÖAA. tynitim 'coBC'&M'b HHiero HÍTT. |ganz undgar nichts' 

( K A E J . - T O I V . 274b )7 
Déli: Ni. u^ydsp : u* ydstg,nt^mr 'COBCÍMI. HÍTB |gar nicht' (i.m.213b). 
Cing. p 9 r dnDám ' is t 'gar nicht' (i. m. 721a). 
Kel.: Trj. tWyay onfe'm' 'ist gar nicht' (i. m. 976b); V. toyáy dnúm 

['ua.'] (uo.). 

&) mondatértékű tagadószók mellett 
A m a n y s i nyomósított participiumi tagadószóról ness aii, ness 

átim-vól azt írja MUNKÁCSI: „valami mondatviszonyt jelölő szólás, melynek 
pontos értelmét — a mint a fogalom természetéből könnyen meg is érthető — 
nem sikerűit megállapítanom, primitív műveltségű közlőim magyarázatai 
alapján" (I, 204). Közli Tatjána Szotyinova ún. sorsénekének szövegét: 
„Az ének a közlőnek egy régi kérőjéről szól, ki így szól önönmagáról: „Azután 
én azt gondolom, hogy megkérem őt (Tatjánát) nagybátyjától. Drága sely
met, drága posztót helyeztem ím oda az asztalra. Azt mikép is képzelhettem 
volna, hogy nevelő leányát férjhez adni nincs hatalmában!" 
ness üti. — Tat-tit paulirjáyi P e d i g n i n c s . — A tattit-falusi 

leány 
takwi küéei né além, olyan nő volt, ki maga ura magának, 
takwi namtiiq ne além. olyan nő volt, ki a maga esze után 

indul. 
namtá at artélamém, Hajlandóságát ki nem fürkésztem, 
takwitát at kitilösém. őt magát meg nem kérdeztem. 
namsasém: ta% japán mlwé; Ugy véltem: majd csak ide adja a 

bácsija; 
ness a ti. — japán minkwé at vér- p e d i g n e m — a bácsijának nincs 

mawé. hatalmában (hozzám) adni őt. 
(i. m. I, 205). Ez az idézet a jegyzetekből való, a szövegek közt a fordítás 
máskép van megfogalmazva, a ritkítva szedett szavak így: 'pedig hát nem' 
(i. m. IV, 32). Szotyinova „H To"-val („s íme az", „holott") fordítja (i. m. I, 
204). MUNKÁCSI a 'pedig nincs, pedig nem'-féle értelem mellett kardoskodik 
(uo.). Viszont a fent idézett szöveg első sorához ez a jegyzet tartozik: „KaKT> 
H Morb jxymajb, MTO OHT. He M0>Kérb en oTAaTb •. H TO 0Ha caivia xo3*fflKa ce6 i" 
(„hogyan gondolhattam, hogy Ő nem adhatja oda a leányt: s í m e, a z a 
leány maga magának, ura"). 'Szerinte a fenti szövegösszefüggésből a 'pedig 
nincs, pedig nem'-féle jelentés derül ki (i. m. I, 205). A közlő orosz nyelvű 
magyarázatában az H TO 'íme az', 'holott ' jelentése éppen olyan jól beleillik 
a szövegbe, mint a MuNKÁcsitól ajánlott, ő maga is elismeri, hogy a 'pedig 
nincs, pedig nem' fordítás a gyérszámú példák nagy részében nem alkalmaz
ható. Pl. ajka, ness aiim Tapél-ajka além: „TOTI> CTapHKi. H H K T O fl p y r o H, 
T. g,. ŐbiJib ; az az öreg s e n k i m á s, mint T. á. volt" (uo.). lat%én ness 
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ati vojéytimé 'szavad semmibe van véve (hívságosnak bizonyul) (i. m. IV, 34). 
Az alábbi példák 'nem egyéb volt' fordítása ,,sejtelemszerű, a ness és 
aiim szók közönséges értelméből van következtetve" (uo.) [ness 'csak' 
(i. m. II , 74), 'csak úgy, ok nélkül' (VNyj. 30), 'csak', 'csak úgy', 
'ingyen', 'szinte' (MŰNK.—SZIL . ) ] , mat jist, ünttélimatd porát pés %ansdn, 
narém %ansán nawér-plkwé glém, — ness ati glém: an voss gsd man ta %animé 
'Valami régi korban, midőn ellődött, csípője tarka, válla (lapoczkája) tarka 
csikócska volt — nem egyéb volt: most pedig egész testét hozzá ragadt föld 
lepi' (i. m. I, 43); ness aiim, — ta %urip uj ti glém: akw' pdl nol=sam-asdnél 
ula-sultmél pdjta%ti 'Nem egyéb, — olyan állat volt: egyik fél orralikából 
tüzes szikra tódul (forr)' (i. m. I, 44), akw-mat-ert jóid %gntmént ness aiim, 
— vör-jiw at %ultém, mata-pél jortál akwdi at nanki 'Egyszer csak a mint 
lefelé tekintenek: nem egyéb, [ami megesett, mint hogy] erdei fa nem maradt 
meg, sőt éppenséggel (nyomtalanul) a földje sem látszik' ( i .m. I, 46); Szo. 
mf>sne sd'ma'yée drjuGfiata'sayée: nds ati dn ii'-piy ta- %URIB xwm ölnéte, 
sd-mayée sivnsdrjuk^ at fienméy; nas ati ta- XMR^B XWm ta' öluml án iifisu_fit 
palt <M)uG$aT)s: nas ati ta' gnim'B ayit ölne ni, dn ma\lr) tá-(3 idydyiid'ne. 
'Die Augen der Mös-Frau blickten ihn an: sieh, jetzt ist der Uhu ein so (schön) 
gestalteter Mann, (dass) ihre Augen es nicht etragen, (ihn) anzusehen; sieh, 
ein so gestalteter Mann ist er nun gewesen! Jetzt blickte sie nach den Holz-
klötzen hin: sieh, so gestaltete Mádchen sind sie, (sie sind) ja seine Schwestern' 
,KANN. I, 245). 

Indulatszó: kai: kai ati! 'Óh nem!' (MŰNK. I, 130); Szo. kai á'tim, 
söi' göntsum 'Nun, nein, ich habé wirklich (so etwas) gefunden' (KANN. I, 221). 

c) Enklitikus partikulák, 
a) indicativusi tagadószó mellett 
A kiemelt mondatrészhez járulnak. 
Az indicativusi tagadószóhoz: 
M a n y s i. É.: pél 'is', at-pél 'nem is, sem' (VNyj. 36, É., KL., P., K.,T.): 

ühném at-pél jiwwé 'álmom még sem jön meg' (MŰNK. I I , 162), lakwa minast, 
at-pél xgntlast 'szétmentek s nem is hadakoztak' (VNyj. 36). 

Kel.: K. glé-khwgtél tdulat, oat-pél veydnl 'valahonnan [csak] előjelent
keznek, nem is látják [honnan]' (MŰNK. IV, 377), tan at pdl kasianl 'sie 
wissen es (aber) nicht einmal' (KANN. I, 126). 

Az at-ke-hez is járulhat nyomósító enklitikus partikula: at-ké-pél: 
kéíp saT at-ké-pél séli, jdrmak-tg,r at-ké-pél séli . . . jdrmak-tq,rél jamíte'im 
'ha nem is szerez vörös sálkendőt, ha nem is szerez selyemkendőt, . . . mégis 
. . .selyemkendővel járdalok' (MŰNK. IV, 70), g,ln gnse'in? — kwoss at-ké-pél 
anse'im, nanén manér! 'van pénzed? — ha nincs is, neked mi közöd hozzá?!' 
(VNyj. 32). 

Egyéb kiemelt mondatrészhez: 
É.: akw'pül-pél at tajépasém 'egy falatot sem et tem' (Vnyj. 36); FL. 

téfi h^uii, nas pH a't ríö(3 fim tali 'Er liegt (und) macht gar keine Bewegung' 
( K A N N . ' I , 79). 

Ny.: Az É. ás stb. KL. megfelelője nem önálló határozószó, hanem 
szóhoz simuló kötőszócska -és, tagadó állítmányú mondatban 'sem' (VNyj. 
123); (önálló alkalmazását 1. a nyomósító határozószók között). Pl.: nau sogu 
khum-khalné per jen, dk khum-és kwdn at per jen 'te sok férfi közül válogatsz, 
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![de] egy férfit sem választasz ki ' (uo.), pofikén uj ám ösám puéén tésün, ákuf 
ö§-és at áriptápts 'a farkas az én juhaimat mind megette, egy juhot sem hagyott 
meg' (uo.). • 

Kel.: K. nqjér-pél térnél' kwálét oat ánSi 'a fejedelemnek sincsenek ilyen 
házai ' (MŰNK. IV, 383), ^mnán pdl éepnöánd ééprjtóá's °at figttat 'auch mir 
stellen sie keinen dampfenden Napf, keine dampfende Schale (als Opfer) hin' 
(KANN." I, 38), afamát pdl °at kansltd 'Er weiss nicht einmal, wann sein 
Tod naht ' ( i .m. í , 113). 

Határozószóhoz kapcsolódnak : 
to%a-pél 'mindamellett,.mégis' (VNyj. 36). Tagadó mondatban 'mégsem' 

a jelentését • 
E.: vármél to% Jcwoss öli, am to%a-pél at minőim 'habár a dolog úgy áll, 

én mégsem megyek' (uo.). 
Ny.: KL. ám té-khatél soau jálsém, tok-pél jel at ogrtsém 'én ma sokat 

jártam, mégsem fáradtam el' (i. m. 123). 
Déli: T. in-pél 'még most', a khglgs in-pél 'még most nem halt meg' 

( i .m. 282). 
C h a n t i. É.: ,,pá 'und, auch' der auch zur Hervorhebung dient" (STEIN., 

OVd. I I , 61). 
Az ind.-i .tagadószóhoz járul: 
É.: lou ant pöddrdds, ant pá láldds ' 0 nem beszélt, nem is sírt ' (PAP. , 

ONyt . 178)? 
írod. ny.: I jam jasbn an pa lopbl ['Egy jó szót sem szól'] (PUSKIN, 

Monsbt 2.0). 
Kapcsolódhatik más kiemelt mondatrészhez is: 
E.: sidi noyáidn piddmna pá, sidi iésti idirfk an ié§hn pá '[Mikor] így 

le vagy soványodva, [mikor] még innivaló vizét sem iszol' (PAP. , ONyt. 148); 
Szin. luw %osajdl ar £ü manilisdt pá at weritsdt 'Viele Mánner sind zu ihm 
gegangen und wurden [mit ihm] nicht fertig' (STEIN., OVd. I, 95). 

Déli: I . jogot en táidam, not-pa en táidam 'weder einen Bogén, noch einen 
Pfeil habé ich' ( P A T K . — F U C H S 169). 

írod. ny.: Leint pa an kitset ['Ennivalót bizony nem küldtek'] (ZULEV, 
-tuntb kni^a 37). 

/5) Imperativusi tagadószó mellett 

M a n y s i. pdl 'sem'. K péerntálmáyldpsogu pö$$n téetál pytnd k^tdhnant 
sák t°áyldrj ká%fdl fidl dnsá"n, sák tóátt káyrdl pdl fidl dnsa'nl 'Halté . . . deine 
vielen Söhne, die kein Kreuz auf der Brust tragen, an dem Tagé, wo sie ohne 
Nahrung sein werden, nicht mit sehr vollem Bauche, (aber) halté sie auch 
nicht mit sehr leérem Bauche!' ( i .m. I, 37). 

y) Participiumi tagadószó mellett 

M a n y s i. pdl, jelentése a participiumi tagadószóval együtt: 'sincs', 
'semmi sem'. A kiemelt mondatrészhez csatlakozik, tehát a tagadószóhoz is 
járulhat. . 

Kel.: FK. oglpél pgnné ponémémt ogti-pél nár khöntímén? 'ha előbb 
nem tet tünk oda semmit, mit találhatunk [ott] ?!' (MŰNK. I, 166); K. jüntép 
pélné mö-pél ogíi ' tűtől áthatható hely sincsen [rajta] ' ( i .m. IV, 252), iufi-
teewanl pdl gáti '. . . habén sie ja nichts zu essen' (KANN. I, 97), á'kusgftn 
dsmdidsán, iörligar pdl gáti, sák knrjk pöi%ar pdl gáti 'Als Gleichwertige behan-
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delte er sie, einen Armen gibt es nicht, (aber) auch einen Steinreichen gibt 
es nicht' (i. m. I, 36). 

#) Tagadó kötőszó mellett 
M a n y s i . E.: áta-pél ness pattéstá, ness jól pinémtésta 'sem le nem 

ejtette, sem le nem te t te ' (MŰNK. IV, 143). 

A tagadás enyhítése. Csak néhány, gyakrabban előforduló, állító és tagadó' 
mondatban is e célra használatos szót sorolok itt föl. 

M a n y s i . É.: ér iii joxti, érin-pél at jo%ti 'lehet, hogy jön, lehet is, 
hogy nem jön' (VNyj. 36, R E G . ) ; FL. aleyn, nárj e'/rj áií at ayteyn 'du wirst 
Beute machen, villeicht glaubst du (das) jetzt nicht (KANN. , I, 370). 

C.h a n t i. E.: ndt] arddn iá%na uérdmdi-kenidt ant oldel-lamba .'Magatok
forma néptől lebírhatok mintha nem lennének' (PÁP., ONyt. 143). 

(PATK.) cék kicsinyítő szócska, ent-cék 'csaknem'. 
Déli: I . etta ent-cék jüytdi 'mit genauer . not ist er angekommen' 

(PATK. 146). 

Néhány mondatfonetikai megjegyzés 

Az alábbi példamondatokban a tagadószó nem változik ugyan minden 
esetben, de szókezdő és szóvégző hangjai a környező szavak hangtestében 
változást okoznak, pl. d, 3, a eltűnhet stb. Ez a jelenség általános, nem tagadó 
mondatokban is találkozunk vele. 

M a n y s i . É.: EL. mán k^óntla^tuf]kp\_at lafíj3esa(3 'Uns ist es nicht 
erlaubt Krieg zu führen' (KANN. I , 74), asá, ákumelcfi^yCt pényi 'Vater, meine 
Tante, weissagt nicht ' (i. m. I, 148). 

C h a n t i . É.: lou némdz(a) ant pöddfl 'Ő semmit sem beszél' (PÁP., 
ONyt. 162); Szin. %ojat sirn muj(a) at ulhn? 'Warum lebst du nicht nach 
Menschenart ?' (STEIN. , OVd.I, 152); Ser. ámet im(d) antom 'Seine Tante ist 
nicht da' (i. m. I, 289). 

Déli: Kr. ne"r}%aiá:t töÜ3 iitot(a) dntá 'oliko siellá nainen vai ei' ( K A R J . — 
TOIV. 577a). 

Kel.: Trj. 'ai dnt(d) fa\tiA ['Nincs szerencséje]' (i. m. 6a). 
L + l < LL. C h a n t i. É.: Szi. nol áL zépdl ( < ÜL + lépdl) 'die Nase 

soll nicht hindurchgehen' (STEIN., OVd. I, 27, 37). 
y töltőhang keletkezik. M a n y s i . Kel.: K. nfisafi téénd-y-öáti,, 

pumsafí téénd-y-őáti 'Baumknospen zum Essen gibt es keine (mehr), Oras-
knospen zum Essen gibt es keine (mehr)' (KANN. I, 44). 

Tagadószók állító értelmű használata 

a) Érdekes, hogy mindkét obi-ugor nyelvben az imperativusi tagadószó 
a tiltás mellett a bizonyosság erősítésére is szolgál. De a jelentésváltozás 
a két nyelvben ellentétes irányú, mert míg a manysiban áhító értelmű nyomó -
sítószóból lett tagadószó, addig a chantiban az imperativusi tagadószónak 
van bizonyos esetekben állító jelentése. 

M a n y s i. Csak az északi nyelvjárásból van rá példám, ahol az impera
tivusi tagadószónak ul az alakja. 

E.: ul vit=xul-siisas éri 'Természetes, hogy halhozomány kell' (MŰNK, 
I, 23), taw jani %um 'ő nagy tisztviselő!' — ul, ul 'hogyne, hogyne' (VNyj. 33)r 
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ítot ul-'pél amp %arti 'ott alighanem v. bizonyára kutya ugat' (uo.); ás ul am?! 
'hát hogyne én?! bizony én!' (MŰNK. II3 , 476), taw %um ul vorate'im?! 'Hát 
ugyan hogyne követelőzném?!' (MŰNK. I I I , 117). 

Elképzelhető, hogy az imperativusi tagadószó ellentétes jelentést vett 
föl (vö. FOKOS: A jelentésváltozásnak néhány különleges esete, NyK. LIV, 
•63 kk). De éppen az északi és nyugati nyelvjárások — a tagadó ige többi 
alakjaihoz nem illő — hangteste^ miatt azt a föltevést kockáztatom meg, 
liogy ul nem tagadó igei eredetű. Állító, nem tagadó jelentése volt, és nyomó-
.sításra szolgált (vö. NyK. LVI, 62—3;. A manysiban az imperativusi 1. és 3. sz. 
mellett ma is áll voss nyomósító. A chantiban pedig az imperativusi tagadószó 
kíséretében minden személy mellett állhat nyomósító szócska. A jelentés
változás úgy mehetett végbe, hogy az imperativusi tagadószó ul nyomósító 
szócskával együtt állt az igei állítmány előtt. Az ul, hangalakja az imperativusi 
tagadószóhoz hasonló lévén, idővel átvette ennek funkcióját. Az első két 
vagy három példában eszerint az ul eredeti jelentése maradt volna meg. 
A jemtlandi lapp nyelvjárás szolgáltat az ilyen változásra analógiát, henna, 
honn nyomósító áll a tagadó ige mellett, de sokszor elmarad a tagadó ige 
•és a nvomósítószó fejezi ki a tagadás képzetét (HALÁSZ: N V K . XXII , 248, 
KERTÉSZ: SÜSToim. LXVII, 192). 

C h a n t i . PÁPAY szövegeiben az 1. és 2. szem. imperativusi tagadószó 
lehet al és alt is, a 3. szintén. REOULYnál inkább a 3. szem. -t végződésű. 
Ugyanezek az imperativusi tagadószók lehetnek nyomósítók 'mögé' jelentés-
hen: 1., 3. szem. alt, 2. szem. al. Az O.-ban KARJALAINEN személyileg diffe
renciálatlan adatai szolgálnak egyszersmind, nyomósításra is. STEINITZ 
személyragozott adatai közül az 1. és 3. szem. tiltó és nyomósítószó együtte
sen, tehát 'ich, er mögé nicht' értelmén kívül 'mögé, soh" jelentése is van 
(OVd. I I , 135). A Kaz. nyelvjárásban sem KARJALAINEN, sem STEINITZ 
imperativusi tagadószavait nem találtam nyomósító szerepben. A Szin.-ról 
STEINITZ ugyanazt mondja, mint az O.-ról (uo.). Érdekessége, hogy. bár dl 
2., ÜL 3. személyű, közülük nyomósító szerepben csak ai-t találtam, még pedig 
2. és 3. személyben. A Ser. át (A > t, uo.) nem fordul elő nyomósítóként, 
illetve vele azonos hangalakú a parancsolószó. 

Ami az imperativusi tagadószók jelentésfejlődését illeti, az ellentétes 
jelentésváltozás az ilyen mondatok alapján indulhatott meg: iztie, ma-pá 
mánti %ODÍ ált mánhm 'Öcsiké, én hát menni hogyne mennék!' [ < hogy ne 
mennék! Olyan nincs!] (ZSIRAI, OH. II , 67), ner}-ki manlen, ma %oű alt manlem! 
'ha te menni akarsz, hogyne mennék én is!' (PÁF., ONGy. 184). Ezekben 
a mondatokban ki van téve a %oni, %oti 'hogyan', tehát jelentése az imperati
vusi tagadószóval együtt; 'hogyan ne, hogy ne' . Idővel erre nem volt szükség, 
mert az imperativusi tagadószónak egymagában is volt már állító, nyomósító 
jelentése: alt lilemdn! 'Hogyne ennénk meg (v. persze hogy megeszszük)!' 
(PÁP., ONyt., 138), masejámke alt mannlem 'Ha oda adtak, hogyne mennék?' 
(ZSIRAI, OH. II, 196, [ R E G . ] ) . Az ugyanazon személyek közti ellentétes jelentés
változás úgy képzelhető el, ahogy fent vázoltam. De annak a jelenségnek, 
amikor pl. a 3. személyű Imperativusi tagadószó 2. személyű ige előtt állva 
nyomósító jelentésű, okát adni nem tudom. 

b) M a n y s i. aivq-ke a tagadó igének egyik igenévi alakja, ma már 
csak a -ke föltételes partikulával kapcsolatban fordul elő. Jelentése felől 
maguk a gyűjtők is bizonytalanságban vannak. aiir\-ke változatos funkcióban 
jelentkezik, ezért nehéz ennek pontos elhatárolása. Egyes esetekben mondat-
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értékű tagadószónak mutatkozik, legtöbbször azonban a kötőszó kategóriájá
hoz közeledik, sőt valódi kötőszóként is előfordul. Hasonlóképpen kell elképzel
nünk a fejlődését, mint a magyar hanem szónak (vö. KLEMM, TM. 445). aíirj 
participiumi tagadószó -ke feltételes partikulával tagadó feltételes mellék
mondatot alkothatott vagy abban fordulhatott elő. A két szó idővel össze
tétellé vált (atirj szót az eddig megjelent szövegekben önállóan nem találtam). 
Jelentése elhomályosult, sem a tagadást, sem a feltételességet nem érezték 
benne és így elleLtétes kötőszóként is kezdték használni. MUNKÁCSI a szó-
jelentésének megvilágítására párbeszédet hoz föl, ahol csak lehet, megkísérli 
a tagadó jelentésű fordítást. Ahol ez nem lehetséges, ott a 'nohát' szót 
alkalmazza. 

MUNKÁCSI jelentésmagyarázó példája és egyéb példamondatok: ti latin 
áném táivaln, manér-sir latin ? — am at láwe'im, ésérmá nanén láwunkwé, — ul 
éssémtén! manér éssémtankwé ? ! — atin-ke lawe'im 'mondd meg (magyarázd m.) 
nekem ezt a szót, micsoda szó ? - Én nem mondom, szégyen neked mondanom 
— Ne szégyenkezzél! minek szégyenkezni?! — Nohát, (ha nem kell, hát) 
megmondom' (VNyj. 32). Egyéb példa: atin-ke [!] — ngmsi — jálunkwé éri 
'Nem lehet máskép — gondolja — útra kell indulni' (MŰNK. I I , 55); L. aiin-ke 
táratilém 'ha máskép nem lehet, alábocsátalak' (i. m. III , 115); EL. atin-ke 
nanki %um sgpitálém kit jiw gltém pora aytim sas joli pálné, náj űnli jgmés 
jolné nan voss ünttaslén! 'Hát nem egyéb [minek lennie kellene, mint az hogy] 
a magad férfiú fölszerelte két fából összerótt tutajnak hántott nyírhéj — [ernyő
je] alá, az úri nő ülésére szolgáló jó helyre — ültetnél [oda] engem' (i. m. IV, 51),. 
láván: Tari-péé-nimál'á sgwluwét üreu, atin-ke — juil náj-%gn jiw—pélémlawán 
'mondjátok, hogy Tari-pés-nimál'á-saw lovait őrizzük, másképp — hátúi a 
tüzes fejedelem jön — meg fogtok gyúladni' (i. m. I, 9), aiin-ke Numi-Tgrém 
asüw kwoss-ke-pél vit-%ul voss tarátasén 'Nohát N u m i - T a r é m atyánk 
bocsáss le legalább vízi halat ' (i. m. I, 73), tguli! — lawi — atin-ke jüw jgn%eu! 
'Elég, — szól — hát forduljunk vissza! (i. m. II , 57), atiű-ke am jeltéptiáném. 
'nohát én adok nekik életet' (i. m. I, 131). A jegyzetek közt ezt a magyará
zatot találjuk: ,,H HXT> He TO OWHBJIK) (ha nem lehet máskép v. ha meg kell 
lenni, hát életre hozom őket" (i. m. I, 262); FL. am atink salhtseym sár 'Viel-
leicht trete ich doch hinein' (KANN. I, 193). A magyarázatok között KANNISTO 
a következő orosz jelentést adja: 'Hy Aa, y>Kfc, He TO, 3afóAy' (i. m. I, 423). 

Összefoglalás 

Az obi-ugor nyelvekben tagadásra a finnugor eredetű tagadó ige egyes 
tagadószóvá merevedett alakjait használják. Ezek (eredeti alakjuk szerinti 
elnevezéssel): indicativusi, imperativusi, participiumi (mondatértékű) tagadó
szók. A személyragozás nyomai megvannak a chanti obdorszki és szinjai 
nyelvjárásában, ahol is az imperativusi tagadószónak más a hangalakja 
sg. 2. és 3. személyben. A manysi középlozvai nyelvjárásában a múlt század
ban még használtak birtokos személyragozott participiumi tagadószót. — 
Az említett igei eredetű tagadószók mellett tagadást fejeznek ki: fosztóképző-
vel, — a chantiban egy tagadó jelentésű igével — tagadónévmásokkal és 
határozószókkal, idegen (orosz, tatár) eredetű tagadószókkal. 

Hangtani eredmények. A. manysiban a tagadó ige tőhangzójául *á, *e ~ ** 
magánhangzóváltakozást következtethetünk ki. Az imperativusi alakok közül 
csak a déli tavdai tartozik hozzá. Az északi és nyugati imperativusi ul magya-
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rázatára az a föltevésem van, hogy nem tagadó igei eredetű, hanem parancsoló, 
nyomósító szócska. Ilyen szerepköre ma is van. 

A chantiban az indicativusi és participiumi alakoknak *a, az impera-
tivusiaknak *a a kikövetkeztethető tohangzojuk. Tekintve, hogy az eló'bbi 
palatális illabiális redukált hang, míg az utóbbi palatális illabiális teljes hang, 
a kettő különbségének flexiós oka lehet. A manysival együtt palatális hang-
rendűek a kikövetkeztetett hangok. Az eddigi véleményekkel ellentétben 
lehetségesnek tartom, hogy nem kell külön tagadó és tiltó igét feltennünk. 

Alaktani tanulságok. A manysi tagadó ige tövéhez az indicativusi ala
kokban causativ képző, a tavdaiban semmi, a chantiban gyakorító képző 
járul. Az említett képzők valószínűleg mindkét nyelvben praesensjelül szol
gáltak (egy részük szolgál ma is). A ránk maradt indicativusi tagadószó a 
praes. sg. 3. személy lehetett, míg az imperativusi tagadószó valószínűleg 
imp. sg. 2. sz. volt. A tövéhez járuló -l momentán intenzív képző azonos 
alakot mutat a mordvin, finn, lapp imperativusi tagadószó képzőjével. — 
A participiumi tagadószók az obi-ugorban többféle igenévképzővel ellátott 
alakjai az indicativusi formának. A leggyakoribb mindkét nyelvben az -m 
képzővel továbbképzett alak. . 

A mondattani tárgyalásnál az a probléma merült föl, hogy eredetileg, 
milyen jelentéstartalmú igék tagadására szolgált a tagadó ige. KLEMM és 
FAZEKAS, a participiumi tagadószó mondattani alkalmazására alapozva 
véleményüket, ellentétes eredményre jutottak. A tagadó igét eredetileg csak 
a cselekvés, illetőleg csak a létezés tagadására vélték specializáltnak. Velük 
szemben valószínűnek látszik, hogy a tagadó ige a cselekvést és létezést 
egyaránt tagadta, bár ezt ma már nehéz eldönteni a nem élő tagadó igén. 

Ami a tagadószók használatát illeti, az állítmány tagadására használják 
az indicativusi, imperativusi, participiumi tagadószót, a cht. kürt- tagadd 
jelentésű igét, a fosztóképzőt és az orosz eredetű ne tagadószót. 

Az alany tagadására participiumi tagadószót, ne szócskát használnak,, 
azonkívül tagadó névmásokat; 

a tárgy tagadására indicativusi tagadószó és tagadó névmás; 
a határozóéra indicativusi, participiumi tagadószó, fosztóképző; tagadd 

névmás és határozószó; 
a jelző tagadására indicativusi tagadószó, kürt- tagadó jelentésű ige 

igenévi alakja és fosztóképző használatos. 
Mondatértékű tagadószó szerepében általában participiumi tagadó

szókat találunk (de: ms. P. , K. tuma < tat . ) . 
A mellérendelő összetett mondatok tagadása participiumi tagadószóval 

történik. A nem északi nyelvjárásokban ne is előfordul. 
A fölsoroltakból láthatjuk, hogy egy-egy tagadószó fajta három—négy 

féle mondatrész tagadására is használható. Az imperativusi tagadószó azon
ban csak az állítmányt tagadósíthatja. Legkiterjedtebb szerepköre a part i
cipiumi tagadószónak van. 

A tagadó névmások és tagadó határozószók tárgyalásakor kimutat tam 
mondattani kutatások alapján, hogy az obi-ugor nyelvekben az eddigi véle
ményekkel ellentétben kettős tagadás nem volt (1. NyK. LIII , 210—19). 
Ezt a megállapításomat egyéb finnugor nyelvekbeli vizsgálódások is támo
gatják.4 K. SAL É V A 

, 4 E helyen is köszönetet mondok Vértes Editnek dolgozatom második felére 
vonatkozó hasznos tanácsaiért. • 




