
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Az uráli tagadásról 

1. A finnugor nyelvek tagadó igealakjairól, illetve tagadó partikuláircl 
már igen sok említés történt a nyelvészeti szakirodalomban. A probléma első
sorban más nyelvészeti (hangtani, alaktani stb.) kérdésekkel kapcsolatos utalás 
formájában került elő. Napvilágot látott azonban egy-két olyan cikk, illetve 
tanulmány is, amely összefoglaló jellegű. Ezek részben egyes finnugor nyelvek 
tagadó formáit dolgozzák fel, részben mondattani szempontból vizsgálják 
az uráli (finnugor) tagadást (K. SAL, A tagadás az obi-ugor nyelvekben. NyK 
56:57 — 69, 57:73—111; R É D E I , Kiellon ilmaisemisen alkuperästä unkarissa. 
Vir. 1970:47 — 51; P. SÍRÓ, A finnugor nyelvek tagadó igealakjainak mondat
tani összetevője. NyK 70:361 — 5; H A J D Ú , Zur Syntax der negativen Verbal
formen im Samojedischen. Symposien über Syntax der uralischen Sprachen 
90—101). Összefoglaló jellegű CoLLiNDERnek a jugakir-uráli nyelvrokonságról 
szóló művében adott áttekintése is az uráli nyelvek tagadó formáiról (Juka-
girisch und Uralisch 60—9). COLLUSTDER a tagadó alakok elemzése során gon
dolatokat ébreszt az uráli tagadás mibenlétére, jellegére vonatkozóan (1. 
alább). 

Látható tehát, hogy témánk kutatásának vannak bizonyos előzményei 
egyfelől az egyes nyelvek tagadó formáinak vizsgálata, másfelől a tagadás 
mondattani aspektusból való szemlélete, továbbá a nyelvrokonság, nyelvi 
érintkezés bizonyítása kapcsán. Az előzmények közé sorolható természetesen 
a már említett meglehetősen nagy számú hang-, alaktani stb. utalás is. Bár
mennyire is foglalkoztak azonban ezzel a problémakörrel, úgy véljük, nem 
fölösleges az uráli tagadó ige összefoglaló vizsgálata az egyes nyelvek adatainak 
összegyűjtése és részletes elemzése segítségével, éppen azért, mert a kérdés 
ilyen típusú, részletező kutatása még hiányzik. Alább következő vizsgálódá
sainkban a mondattani szempont nem fog szerepelni. Figyelmünket — lépésről 
lépésre haladva — az uráli tagadó ige hang- és alaktani problémáira irányítjuk, 
hogy ezek tisztázásával képet tudjunk alkotni a finnugor, illetve az uráli kor 
tagadó formáiról és azok szerepéről. 

2. A d a t t á r 
Az egyes nyelvek tagadó igei paradigmáinak, illetve tagadó partikuláinak 

elrendezése vokálisaik szerint történik. A sort a palatális magánhangzót tar
talmazó formák nyitják meg, ezeket követik a veláris magánhangzóval rendel
kezők. Az előbbiek között elkülönítjük egymástól az esetlegesen eredeti zárt 
e-re, illetőleg nyílt ä-ra mutató paradigmákat és partikulákat. Az adatközlés
nek ez a módja azzal magyarázható, hogy így készítjük elő a tagadó igei formák 
és tagadó partikulák vizsgálatának első fázisát, bennük jelentkező 
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vokálisok és ezek alapján az alapnyelvre kikövetkeztethető vokálisok bemu
tatását. 

Finn 
a) (praes., praet. stb.) e-: en, et, ei 

(diai.) (imper.) elä, el-: ellös, elkäämme 
(part.) epä 'miß-, un-, los-': epäedullinen 'unvorteilhaft, nachteilig, ungün
stig' 
(2. inf. instr.) eten-, (dial.) elen- : etenkehdaten, elenkehlaten 'faul, träge, schlaf, 
gleichgültig, teilnahmlos' 

b) (imper.) älä, al- : älköön, älkäämme 

Észt 
a) e- : ei 'nicht, nein' 

(S) (praet.) es, is, (dial.) esin, esiD 
(dial.) ep 'nicht': pole, pole (<C ep ole) 

b) (imper.) ära, (dial.) ala, ala 

Lapp 
a) (ind. praes.) sg.: N i- : im ~ in, ik ~ ih, î ~ ii, L i- ~ l- : iv <-v im, 

i ~ iha, i, Ko. P ji- <~ j - : jim, jïë'k, ff, Wfs. i- : ip, io, i ~ ii 
du.: N de-: dem, dem, œp'pe, œba, œba, L ä- ~ à-: q,n, ahpë, äpä, 

Ko. P je- : jëa, je'ppe, jeß, Wfs. ie-: ïen, iètHen, ièp^eom 
pi.: N de- ~ ë- : ôêp, aep, ëppit, œi, L à- ~ a- ~ e-: äp, dhpit ~ ehpit, 

a ~ ah, Ko. P je- : je'p, je'ppev, jeä, Wfs. ie- ~ e- : ièpHe, iètHe, eäo 
(ind. praet.) sg.: L i-: idï'siv, idt'si(h), it'fsi, Wfs. i- : itt'êip, it'so, itt si 

du.: L e- : èimëe, èitëe, eikä, Wfs. *'-: ittsimen, itfs{itn, ittsißän 
pl.: L e - ~ *'-: èimë, èitë, id'tsin, Wfs. i-: ittsim, ittsit, itt'sin 

b) (imper.) (sg., du., pi.) N al- ~ al- : aie ~ âlë, al'lë ~ alle, allet ~ âllit, L ël- : 
ëlë, èellë, èellit, Wfs. UA- : UAAZO, uAAe{tn, UAAIM 

Mordvin 

a) (praet.) E e- ; ezin, ezit, es, M e- : ezin, ezit, ez 
(imper.) E il'a-: il'a (ilak), ilado, M *it'a-: tat (d'at), fada (dada) 

b) a-: E a (at) 'nicht', M af 'nicht' 
(praet.) M asin, asit, asiz 
(conj.) E avolin, avolit, avol, M afolin, afolit, afol 

Cseremisz 

a) (praet.) *ds- <~ *§s- : KB hm, ëdc, ds, U s§m, s§c, s§s 
(conj.-desid.) d- ~ i-: KB dnem, dnet, dnez, U inem, inet, inez 

b) (imper.) it- : KB it, iôa, U it, iôa 
c) (praes.) a- ~ o-: K B am, at, ak, U om, ot, ok; B ok, oyël 'nicht' 

Votják 

a) (imper.) e- : S K G en 
ô-^ e-: S K ôvôl, O evel 'nein, ist nicht, nicht (S K G); das Fehlen, 
Abwesenheit (G)' 

b) (praes.-fut.) M - : S K G ug, ud, (praes.) ug <*-> (fut.) uz 
c) (praet.) ô- ~ e- : S K ôj, ôd, ôz, G ej, ed, ez 
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Zűrjén 
a) (praet.) e - ~ i - : S P eg, en, ez, PO ig, in, iz 

(imper.) e- ~ i- : S P en, PO m 
b) (praes.) o- : S P PO og, on, oz 
c) S abi, P a&w, PO o-&e, o-bel, ópermi abul 'ist nicht, nicht' 

Osztják 
a) (ind.) V DN dntd, 0 an 'nein, nicht' 

(part.) V dntim, DN dntàm, O ântàm 'ist nicht' 
b) (imper.) V «i, DN át, O àZ 
c) (imper.) DT ot 

Vogul 
a) (ind.) T I , K at, ot, LU So. at 

(part.) T äk, ïkdm, K otï, LU öfom, So. ät'i, ät'im 
(imper.) T ál 

b) (imper.) K *ßdl, LU So. ul 

Szamojéd 

Jurák 

a) (ind.) ni- : nidm?, nin, ni 
b) (imper.) no- : non, noje 

Jeniszeji 

(ind.) ne-: nero, neddo, ne 

Tavgi 

nintu 'nein' 
(ind.) ninte- : nindem, ninden, ninte 

Szelkup 

a) (imper.) Ta. îki, Ke. elckä, êk, Öl. ig, iig 
b) (ind.) Ta. asa, Tur. ássa, Ke. assa, ass, N aha, ä 'nicht' 

Kamassz 

(praes.) e- ~ el-: (sg.) em f < elem), elle, el, (du.) elbwj, (pl.) élbe? stb. 
(praet.) e- : ej 
(conj.) e-: énem stb. 
(imper.) i- : íP, í^a 

3. Amint az előzőek során már említettük, az adatok elrendezése bizo
nyos — a vokálisokhoz alkalmazkodó — szisztéma szerint történt. Elorebocsá-
to t tuk azt is, hogy a tagadó formákban a palatális magánhangzó mellett jelent
kezik veláris is, továbbá, hogy a palatális magánhangzó-képviselet a zártsági 
fokban megoszlást mutat (e, ä). A következőkben részletesen megvizsgáljuk 
az egyes nyelvek magánhangzó-képviseleteit, s ezek vallomását az alap
nyelvre feltehető magánhangzókról. 
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Finn: 
Az első csoport (a) adatai nyilvánvalóan eredeti zárt e-re, a másodikéi 

(b) pedig nyílt «-re mutatnak. Meggondolkoztató azonban az imperativusi 
formák nyelvjárási változatának (e-) szembenállása a köznyelvi változat
tal (ä-J. Amennyiben a nyelvjárási változat az elsődleges, egységesen zárt 
e-ből is magyarázhatók az összes finn tagadó formák. COLLINDER véleménye 
ezzel kapcsolatban az, hogy a finn älä egy elä alakból fejlődött (CompGr. 405) 
és a finnben első szótagi e > ä változás történt (i. m. 172). A finn alapján 
tehát: finnugor/uráli *e, *« 

Észt: 
Az (a) csoport egységesen zárt *e-re, a (b) pedig nyílt *ä-re mutat. 
Finnugor/uráli *e, *ä 

Lapp: 
A lapp megfelelők magánhangzó képviseletei meglehetősen bonyolultak, s finn
ugor/uráli előzményeik már nem olyan egyértelműek, mint ahogyan ezt a finn 
és az észt esetében láthattuk. A bonyolultságot elsősorban az uráli *j múlt 
idő jel eltűnése következtében fellépő kontrakció okozza. Az (a) csoporton 
belül a kontrakció egyfelől *e > i, másfelől *e > de változást eredményezett. 
A (b) csoport is változatos képet mutat . Feltehetően kiindulhatunk itt egy 
nyílt *ä vagy esetleg egy zárt *e hangból és a veláris megfelelőket másodlagos
nak tekinthetjük. 
Finnugor/uráli *e, *ä 

Mordvin : 
Mind az indicativusban (praet.), mind pedig az imperativusban ((a) csoport) 
szabályos folytatóit látjuk az alapnyelvi *e-nek (COLLINDER, CompGr. 173). 
Ezzel szemben a második (b) csoport tagjai eredeti *a-ra mennek vissza. 
Finnugor/uráli *e, *a 

Cseremisz: 
a) a KB d ~ 3, valamint a KB â ^ U i megfelelés eredeti *e-re vezethető 
vissza (1. E. ITKONEN: FUF 31:225 — 41) 
b) KB i ~ U » < őscser. *i < finnugor *« (E. ITKONEN: i. m. 215 — 6) 
c) K B a ~ U o < finnugor *a (E. ITKONEN: i. m. 190) 
Finnugor/uráli *e, *ä, *a 

Votják-zürjén: 
A permi nyelvekben különválasztott csoportok közül megnyugtatóan csak 
az (a) és a (b) csoportok votják és zűrjén tagjai hozhatók összefüggésbe 
egymással. 
a) votj. e ~ zürj. e (PO i) < őspermi *e < finnugor *e (1. E. ITKONEN: 
i. m. 3 1 0 - 1 ) . 
A votj. S K óvói ó hangja veláris magánhangzóra mutat ugyan, de — a G evei 
formát figyelembe véve — úgy véljük, hogy jelentkezése a második szótag 
vokálisának asszimilációs hatásával magyarázható, tehát másodlagosan jöt t 
létre az *e-ből. 
b) votj. 'M'-^zürj. o < őspermi *o < finnugor *e vagy *ä (1. E. ITKONEN: 
i. m. 267 — 73). 
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c) Ezen a csoporton belül a votják és a zűrjén formák természetesen semmilyen 
szempontból nem konfrontálhatok. Különválasztásuk a bennük jelentkező 
vokális problémák miatt történt. 

Az bizonyos, hogy a votják praeteritumi paradigmát (c) leglogikusabban 
a zűrjén praeteritumhoz kapcsolhatnánk (zűrjén (a) csoport). Ennek viszont 
súlyos akadálya az a körülmény, hogy a votj. e — szemben a zürj e-vel — 
kétségtelenül eredeti veláris magánhangzóra mutat (<< őspermi *o <C finnugor 
*a vagy *o; 1. E. ITKONEN: i. m. 292 — 8). Más oldalról viszont megmagyaráz
hatatlannak tűnik, hogy a votják tiltó szó miért en ( ~ zürj. en), és miért 
nem en, holott ez a tiltó forma nyilvánvalóan azonos a praeteritum egyes 
szám 2. személyével. 

Megkíséreljük, hogy problémánkra magyarázatot a tagadó ige vokálisá
nak a *j múlt idő jellel való hangkapcsolatában keressünk. A j a permi nyelvek
ben zártabbá teheti és palatalizálhatja a mellette álló magánhangzót. A zürj. 
veini, votj . vjjînî 'senken' ( ~ fi. vajota) ige első szótagi vokálisa egy eredeti 
*a folytatása. ITKOJSTEN szerint itt a következő fejlődés történhetett: *vai- > 
*väi > *vôi vagy *vai ^> *vpi > *vói (uo. 298). A j hatására tehát a magán
hangzó palatalizálódott, illetve zártabbá vált. Másik példánk a zürj. jem (PO 
im) ~ fi. äimä 'Nadel', ahol egy előpermi *äj hangkapcsolatból őspermi *e kelet
kezett (uo. 311), clZctZÍ eb vokális zártabbá vált. A problematikus votják tagadó 
igei paradigmából annyit mindenesetre láttunk, hogy az őspermiben a zárt *e 
mellett kellett lennie egy zárt *ó-nak is. A j hatását ismerve a következő fejlő
dési variációk tételezhetők fel: 

1. *ej -»> őspermi *oj -+ *ej -*• *ej (-> zürj.-votj. e) 
\ *ój -*- *ój (->- votj. e) 

vagy *pj —y *ój (-> votj. e) 
2. *ej -> őspermi *ej -»• *ej 

\ őspermi *oj -> *ój -*• *öj vagy 
\ *oj —*• *ój 

3. *ej -*• őspermi *ej -*• *ejl*öj -+ ősp. *ej 
*aj -> őspermi *pj -> ój 

4. *aj -> őspermi *oj -*• *ój m+ ej 

A felvázolt variációkból kiderül, hogy az őspermi *e és *ó éppenúgy 
keletkezhetett egyazon hangból mint két különbözőből, sőt hozzátehetjük 
még, hogy a palatális magánhangzóból való származtatásnál egyaránt kiindul
hatunk *e-ből és *ü-bŐl, ugyanis elképzelhető egy *äj >> őspermi *ej fejlődés is. 
Ez utóbbi körülménnyel kapcsolatban emlékeztetünk arra, hogy a zürj.-votj. 
praesens tagadó paradigmában ((b) csoport) sem tudjuk eldönteni, hogy ere
deti *e vagy *ä volt-e az őspermi *o előzménye. Ha áttekintjük a permi 
nyelvek tagadó formáiban levő vokálisoknak őspermi előzményeit, akkor 
kiderül, hogy az őspermiben *e, *ó, valamint *o állt a finnugor/uráli vokálisok 
folytatójaként. 

Visszatérve a j esetleges hatására, a következőket mondhatjuk: ismeretes, 
hogy a finnugor *e az őspermiben szabályosan velarizálódott (*o vagy *ö). 
A velarizáció azonban több esetben nem történt meg, s ez általában egy jésített 
mássalhangzó (vágyj) hatásának tulajdonítható (E. ITKONEN: F U F 31:325). 
Amennyiben tehát az *e (?*ä) szabályos fejleményét látjuk a praesensben, 
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ugyanúgy feltehetjük, hogy a j miatt az *e változatlanul meg is maradhatott 
(*e > *e) a praeteritumban. Ennek alapján 1. variációnk, pusztán egy őspermi 
*oj feltevése kevéssé látszik valószínűnek. Ebben a megvilágításban a 3. 
variáció sem meggyőző, mivel — nézetünk szerint — az *e őspermi kori ala
kulásakor nagyon érthető módon kerülhetett egymással szembe egy j-s (*e-vel) 
és egy j nélküli forma (*o-val), szükségtelen tehát a zürj. praeteritumot is 
veláris magánhangzóból magyarázni. A votják praeteritumra azonban még 
mindig nem találtunk választ. Nem vitás, hogy elvben feltehetünk ennek 
alapján egy veláris magánhangzót, azaz elfogadhatjuk ily módon a 3. variációt. 
Fölösleges azonban, hogy a votják praeteritum alapján ilyen messzemenő 
következtetésekhez jussunk el, vagyis, hogy már a finnugor/uráli alapnyelvre 
feltegyük a votj. e-nek veláris előzményét. Rugalmasabbnak tűnik a második 
variáció kínálta lehetőség, mely szerint csak az őspermiben következett be 
megoszlás, s ily módon egy bizonyos időszakban a szabályos *e >> *o változás 
következtében létrejött *o mellett az alapnyelvi *e — éppen a j hatására — 
változatlanul megmaradt. Az őspermiben tehát az ily módon kialakult *e 
és *ó magánhangzójú tövek keveredtek, ezt a keveredést tükrözi a votják, 
amely egymás mellett ismer egy en tiltószót és egy en praeteritumi formát. 

A permi tagadó formák közül már csak a zürj. obi stb. ((c) csoport) 
vokálisának vizsgálata maradt hátra. Problémát okoz az S P a- szemben
állása a PO o-val az első szótagban. Ha az előbbi magánhangzót tartjuk elsőd
legesnek, akkor őspermi *a-ból indulunk ki ( < finnugor *ä), ha pedig az 
utóbbit, akkor őspermi *o-ból ( < finnugor *e vagy *ä). Figyelembe véve az 
abu összetartozását a fi. epä- partikulával, inkább az utóbbi lehetőséget 
fogadjuk el (1. még LYTKIN: Vopr. fgr. jaz 1962:42). Ismeretes, hogy finnugor 
*e-ből *o keletkezett az őspermiben, ha a 2. szótagban *ä volt eredetileg. 
Ezért jelen esetben nem finnugor *a-ből, hanem *e-ből indulunk ki az első 
szótagban. 

Az elmondottak alapján tehát az őspermire a következő magánhangzók 
következtethetők ki: *e, *o, *ó. 
Finnugor/uráli *e, ?*ä, ?*a 

Osztják: 
a) Ososztják *d. Az ősosztják *e ~ *a magánhangzó váltakozás (1. STEINITZ, 
OstjVok. 100) alapján ennek a csoportnak vokálisai visszavezethetők finn
ugor *e-re. 
b) ősosztj. *ä <C finnugor *ä. 
c) Az elszigetelten álló DT ot imperativusi forma magánhangzója talán egy 
finnugor *a továbbélésének bizonyítéka az osztjákban. 
Finnugor/uráli *e, *ä, ?*a 

Vogul: 
a) ősvogul *a ~ *í << finnugor *ä 
b) ősvogul *u •< finnugor *a 
Finnugor/uráli *ä, *a 

Szamojéd: 
A szamojéd tagadó formák vokálisainak vizsgálatakor arra a megállapításra 
juthatunk, hogy bennük palatális—veláris megoszlás tapasztalható. Eredeti 
palatális magánhangzóra (*e) mutatnak a következő csoportok: jurák (a), 
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jeniszeji, tavgi, szelkup (a), kamassz. Veláris magánhangzó (*a) folytatói 
lehetnek a következők: jurák (b), szelkup (b). 

Uráli *e, *a. 
Eddigi vizsgálódásaink alapján a tagadó ige, illetve partikula a finn

ugor/uráli korban a következő magánhangzókkal rendelkezhetett: 
*e (finn, észt, lapp, mordvin, cseremisz, votják, zűrjén, osztják, szamojéd), 
*ä (?finn, észt, lapp, cseremisz, ?permi, osztják, vogul), 
*a (mordvin, cseremisz, ? votják, ?osztják, vogul, szamojéd). 

4. Miután számba vettük az alapnyelvre kikövetkeztethető magán
hangzókat, feladatunk a továbbiakban az, hogy megállapítsuk, milyen funk
ciót tölthettek be a különböző vokálisokkal rendelkező tagadó igei tövek. 
Ehhez, első lépésként a tagadó igei formák morfológiai vizsgálata szükséges. 
Áttekintjük tehát az egyes nyelvekben jelentkező tagadó igei formák morfo
lógiai felépítését. Meg kell i t t jegyeznünk, hogy a morfológiai felépítés vizsgá
latánál számunkra csak az egy magánhangzóból álló tőhöz közvetlenül járuló 
formánsok fontosak. (B-vel (bázis) az egyetlen magánhangzóból álló tagadó 
igei tövet jelöljük.) 

Finn: 

Észt: 

B - f V x (en, et stb.) 
B + i (ei) 
B + là (elä, älä) 
B + l (elkäämme, älkäämmä) 

(elén-, éten-) 
B + pà (epä-) 

B + i 
B + s 
B + la/ra 
B + p (+ oie) 

Lapp: 
B + V x 
B+i 
B + < # £ « ? *é) 
B + Z 

Mordvin: 

£ + 0 
B + íjé 
B + ë 
5 + l'a 
B + t'(a) 
B + t (< *vt)lf 
B + vol/fol' 

(ei) 
(es, is, esin stb 
(äla, ära) 
(ep, pole) 

(im, in stb.) 
(kontrakciós tövek) 
(idïsiv, idt'si(h) stb.) 
(aie, aVle stb.) 

(a) 
(eíin, es stb.) 
(asin, asit stb.) 
(Ha) 
(tat) 
(at, af) 
(avol'in, afolin) 

11 Nyelvtudományi Közlemények LXXIV/1 
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Cseremisz : 
B + 
B + 
B + 
B + 
B + 

Votják: 
B + 
B + 
B + 
B + 

Zűrjén: 
B + 
B + 
B + 

Osztják: 
B + 
B + 

Vogul: 

B + 
B + 
B + 

w + B + 
Szamojéd: 
Jurák: 
(ú+) B + 

Vx 
k 
ë 
n 
t/ba ~ bä 

Vx 
j 
g (< *k) 
vei 

Vx 
g (< *k) 
bu(bi)be(l) 

n(t) 
l(t) 

0 
tjt~k 
l 
l 

Vx 

(am, om stb.) 
(ok, oydl) 
(de, Sdm) 
(dnem, inem) 
(it, ibä, iba) 

(ud, uz, ed, ez; en) 
(ej) 
(ug) 
(óvói, evei) 

(en, ez; on, oz) 
(eg, og) 
(abi, obe(l) stb. 

(dnt, dn; dntim stb.) 
(al, át ; ot) 

(a) 
(at ; âtï, âtïm, ïkdm) 
(al; ul) 
(wdl) 

(ni, nîdmP) 

Szelkup : 

B + kjg 
B + ssa 

Kamassz : 

B + V x 
B + i 
B + n 
B + ß 

gz 
B + l 

(îki, ek, ig) 
(assa) 

(em) 
(ej) 
(enem) 
(i?) 

(w) 
(el, elle, stb. 

A tagadó igei paradigmák és tagadó partikulák fenti morfológiai tagolá
sában — amint már említettük — számunkra elsősorban a bázishoz közvetlenül 
kapcsolódó morfémák jelentősek. Ezek ugyanis jobbára finnugor, olykor uráli 
eredetű szuffixális elemek, s az előttük álló bázis bizonyos vokálissal történő 
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realizálódása annak a vokálisnak alapnyelvi funkciójára is fényt vethet. 
A bázishoz közvetlenül az alábbi szuffixális elemek csatlakozhatnak: igei sze
mélyragok (Vx), időjelek (*k, *é, *j), módjelek (*n,3), deverbális verbum
képzők (*l, *t), deverbális nomenképzők (*pä). Tekintsük át a bázis realizá
lódását ezek előtt a formánsok előtt: 

— Vx: *e (6: finn, lapp, votj., zürj., jurák, kamassz) 
*a (1: cser., ?2: votj., zürj.) 

? *ä (12: votj., zürj.) 
— *k: *e (4: votj., zürj., szelk., kam.) 

*a (1: cser.) 
la (?2: votj., zürj.) 

— *k + wole: *a (1: cser.) 
— *é: *e (3: észt, mord., cser.) 
— *j : *e (4: finn, észt, lapp, kam.) 

? *a ( t i : votj.) 
— *n: *e (2: cser., kam.) 
— *l: *ä (3: finn, osztj., vog., ?1: finn) 

*e (2: mord., kam., ?1: finn) 
*a (2: osztj., vog.) 

— H: *ä (2: cser., vog., ?1: mord.) 
— *pä: *e (2: finn, észt) 

*a (1: mord.) 
— *pä -f *wole: *e (1: észt, ?2: votj., zürj.) 

*a (1: mord.) 

5. Áttekintve az egyes realizálódásokat, nyilvánvalóvá válik, hogy az *e 
vokális majdnem minden szuffixális elem előtt jelentkezik. Ez a tény kétség
telenül annak bizonyítéka, hogy a tagadó ige, illetve partikula alapnyelvi 
formáiban elsősorban az *e képviselte a bázist. Milyen szerepet töltött be 
akkor az *ä, illetve az *a? A témával foglalkozó kutatók általában eddig 
pusztán arra a következtetésre jutottak el, hogy az alapnyelvre palatális és 
veláris magánhangzó következtethető ki, s a palatálisokon belül a zártsági 
fokban megoszlás mutatkozik. Fontos azonban, hogy ezekkel a magánhang
zókkal ne csupán mint az alapnyelv szinkron rendszerében létező bázisokkal 
foglalkozzunk, hanem kíséreljük meg felderíteni létrejöttük sorrendjét, illető
leg a bázis realizálódási megoszlásának okait is. 

Az *e- tő időbeli elsődlegességéből indulunk ki, azaz hipotézisünk szerint 
az uráli alapnyelvben eredetileg csak ez a magánhangzó szerepelt a tagadó 
ige töveként. Az *ä- tő jelentkezése teljes bizonyossággal csak két suffixum 
előtti helyzetben mutatható ki. Mind a kettő deverbális verbumképző (*l, *t). 
Megfigyelhető, hogy ezekkel a képzőkkel ellátva a tagadó ige imperativusi 
formája jelentkezik az egyes nyelvekben. Ennek alapján gondolhatunk arra, 
hogy az H és a H momentán-inchoatív képzők (1. LEHTISALO, AblSuff. 165, 301). 
További következtetésünk lehetne az, hogy a nagyobb nyomatékkal kiejtett 
imperatívusi formában a zárt *e helyén a hangzósabb alsó nyelvállású *ä 
jelentkezett és állandósult. Zavaró körülmény, hogy az *Z nem kizárólag 
imperatívusi formaként jelentkezik, hanem az indicativusi praesens tövében is. 
A kamassz elle, el stb. alakokra, valamint a fi. elén-, éten-: elenkehlaten for-

11* 
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mákra gondolunk itt. Meggondolkoztató továbbá az is, hogy az / előtt nemcsak 
*ä állhat, hanem *e, sőt *a is. Ez utóbbiról majd később szólunk. Az indicativus 
praesensben való előfordulás az l-ben inkább frequentativ képzőt sejtet (1. L E H -
TISALO i. m. 169). COLLINDER erre gondol, amikor a fi. el(ä)- tövet össze
függésbe hozza a kamassz el(e)-vel, és az Z-ben kifejezetten praesens-karaktert 
lát: „Der nicht nur im Kamassischen, sondern auch im Ostjakischen . . . 
auftretende Präsenscharakter auf -l- dürfte nämlich letzten Endes mit dem 
in allen uralischen Sprachen auftretenden sog. Frequentativsuffix auf -l-
identisch sein" (JukUr 65 — 6) ,,Fi. el(ä)- könnte mithin sozusagen die Präsens
basis von e- sein" (uo. 66). COLLINDER nem beszél azonban arról, hogy ha 
a fi. el(ä)- és kam. el(e)- l-je eredetileg ugyanazon frequentativ funkciót 
betöltő képző volt, akkor az el(ä)- tőről elsősorban nem mint a tagadó ige 
imperativusi alakjáról beszélhetünk, hanem inkább mint a 'leben' jelentésű 
(elä-) ige tövéről, iV/AX'A Jl 'leben' jelentésű ige, továbbá a tagadó ige impera
tivusi formája összefüggésbe hozható egymással. Kérdés, hogyan tudjuk 
elképzelni kettőjük kapcsolatát. Feltevésünkből ugyanis két következtetés 
adódhat: a) A fi. elä- 'leben' tulajdonképpeni bázisa a képzőnek felfogott -l 
leválasztása után egy *e- tő. b) Az *e- tő az alapnyelv egy kezdeti stádiumában 
'sein' és 'nicht sein' jelentésű ige lehetett. • 

Mielőtt ezt az elképzelést részletesebben megvizsgálnánk, utalnunk kell 
arra, hogy a 'sein' és 'nicht sein' jelentésű igei tövek etimológiai azonosításá
nak a gondolata már fölmerült az uráli nyelvek tagadó igéjével kapcsolatban 
(vö. pl. P E D E R S E N : M S F O U . 67:317 — 9). Nem fogalmazódott meg azonban az, 
hogy elsősorban a fi. elä- (és nem ole-) uráli előzménye vehető ebből a szem
pontból figyelembe. Legutóbb H A J D Ú P É T E R vizsgálta ezt a kérdést a szamojéd 
nyelvekben. (Symposion über Syntax der uralischen Sprachen. Göttingen, 
1970. 99 — 101.) „Die Vorzeichenwechsel bzw. Bedeutungsumkehrung (Inver
sion) der Kopula mit positivem bzw. neg. Vorzeichen sind genauso zu beurtei
len wie der adversative Bedeutungswandel (Antonymie) bzw. Bedeutungs
fluktuation, infolgendessen im Bereich eines und desselben Wortes gegen
sätzliche Bedeutungen auftreten (nenz. mal 'Ende — Anfang', %äel)o 'sünd
haft sein — heilig sein', sance 'tief — hoch' usw.). Unter solchen Umständen 
taucht der Gedanke auf, daß die nenz. (und auch die übrigen sam.) Kopula
formen mit positivem und neg. Vorzeichen etym. miteinander zusammenhän
gen, d. h. beide als Fortsetzer einer gemeinsamen Wurzel erklärt werden kön
nen. Somit wären die Hilfsverba für 'sein' und 'nicht sein' sprachgeschichtlich 
gesehen durch Antonymie aus demselben Stamm entwickelte Wortpaare, 
gleich wie ung. áld 'segnen' — átkoz 'verfluchen', fi. siunata 'segnen' — est. 
siunata 'verzaubern, verwünschen" (i. m. 100). Állítását H A J D Ú PÉTER részben 
más nyelvekben tapasztalható analóg jelenséggel (mongol, tunguz), részben 
a szám. pozitív és negatív segédige hangtani vizsgálatával támogatja. Ez utóbbi 
kapcsán megállapítja: „Für das Gemeinsamojedische kann also die Kopula 
in der Form *%- ~ *e- rekonstruiert werden, die aber vielleicht schon damals 
eine velare Variante (*a-) ha t te" (i. m. 101). 

H A J D Ú érvelését követve természetes módon felvetődik a kérdés, hogy 
igazolható-e a 'sein' és 'nicht sein' jelentésű igei tövek etimológiai azonosítása 
az uráli alapnyelvre is. Nézetünk szerint — mint már föntebb említettük — 
egy ősi 'sein; nicht sein' jelentésű igei tőnek egykori megléte csak a fi. elä-
'sein, leben' igének a tagadó igével való esetleges kapcsolásával bizonyítható. 

Kérdés, hogy ez a kapcsolat hogyan képzelhető el. Említettük azt a 
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lehetőséget már, hogy az uráli korra felteszünk egy *e- 'sein; nicht sein' igei 
tövet. Ebben az esetben az uráli alapnyelv —fejlődésének egy korábbi szaka
szában — egymás mellett kellett, hogy ismerje az *e- 'sein; nicht sein' tövet, 
valamint ennek egy *-fófrequentatív képzővel ellátott formáját, amely kifejezte 
a negatív és pozitív praesenst, továbbá — mint nyomatékosan kiejtett tőalak — 
az imperativust is. A fejlődés egy későbbi szakaszában pedig ketté vált az *e-, 
valamint az *elä- ige és az első 'nicht sein' a második pedig 'sein, leben' jelen
tésben élt tovább. Kettőjük korábbi kapcsolatát tehát csak a tagadó ige l-es 
formái őriznék. 

Ennek az elképzelésnek az a gyenge pontja, hogy az uráli *e — tekin
tettel egyszótagúságára — eredetileg bizonyára nem fogalomszó volt, hanem 
tagadó partikula, amely később igésült, vagyis magába szívta a főige végző
déseit: képzőket, jeleket és ragokat vett föl. Ily módon egy *e- 'sein; nicht 
sein' igei tő létezése nem valószínűsíthető. Létezhetett azonban az uráli korban 
egy elä- 'sein; nicht sein' igei forma, ugyanis ennek a feltételezésénél már nem 
ütközünk az egyszótagúság előbb említett akadályába. Amennyiben a 'sein; 
nicht sein' differenciálatlan jelentés egy uráli *elä- tőnek tulajdonítható, akkor 
az uráli korban emellett léteznie kellett egy *e- tagadó partikulának is. A nyelvi 
fejlődés egy későbbi szakaszában a 'sein' és a 'nicht sein' jelentések elkülönü
lése azzal a következménnyel járhatott , hogy egyfelől kialakult az elä- 'sein, 
leben', másfelől ugyanaz az -l képzős, eredetileg differenciálatlan jelentésű igei 
tő nagyobb nyomatékkal kiejtett imperativusa egybeesett az időközben igésült 
*e- tagadószó mom.-inch. -I képzős alakjával, de néhol (finn, kamassz) meg
őrizte frequentatív jellegét 'nicht sein' jelentésben is. Az elä- 'leben, sein' 
második szótagi nyílt ö-je feltehetően az imperativusi älä hatására jött létre. 
Az imperativusi älä ugyanis a nagy nyomatékkal kiejtett *ele- igei tőből 
a következőképpen alakulhatott ki: *ele- 'sein; nicht sein' —• (imp.) *äle—• 
(imp.) *älä. Amennyiben valószínűsíthető egy uráli *elä- 'sein; nicht sein' 
jelentésű ige egykori megléte, akkor ennek alapján az uráli nyelvcsalád rokon 
vonást mutat az altáji és a paleoszibériai nyelvekkel, ahol ugyancsak létezik 
ilyen jelentésű ige. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk az *ä jelentkezésről az *e mellett, hogy 
az ä az imperativusi formában jöhetett létre már az uráli alapnyelv felbomlása 
után. Természetesen nem foglalódott le teljesen az imperativusi funkció 
betöltésére, hanem váltakozhatott az *e tővel. Forrását azonban az imperativus 
nyomatékosságában látjuk. Amint a nyelvi adatokból látható, a tiltás l-es for
mája mellett megjelenhetett a t-s imperativus is. A t ugyancsak momentán-
inchoatív képző lehetett, s előtte a nyílt ä az Z-es imperativus analógiájára 
keletkezhetett. 

Miután szóltunk az *ä- tő jelentkezésének körülményeiről, rátérünk 
az *a-val kapcsolatos problémákra. Az *ä esetében világos volt, hogy az *e-hez 
viszonyítva másodlagos, mivel csupán a finnugor nyelvekből mutatható ki, 
a szamojéd nyelvekből nem. A veláris magánhangzós tő azonban jelentkezik 
a szamojédban is. Kérdés, valóban ősi örökség-e ezekben a nyelvekben a tővál-
tozat. A szelkup ássa, aka esetleges idegen (tunguz) eredetéről 1. KATZ: NyK 
72:149—150. Ha nem is fogjuk fel tunguz jövevénynek ezt a tagadó formát, 
létrejöttében — s így vokálisában — számolhatunk tunguz hatással. A jurák 
no- veláris magánhangzója úgyszintén felfogható másodlagosnak, hiszen az n 
palatális magánhangzók előtt jelentkezik a jurákban, eredeti forma: 
ni- s ehhez viszonyítva későbbi fejlődés eredménye no. Ügy véljük tehát, 
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hogy az a létrejötte éppenolyan másodlagos, finnugor kori jelenség, mint 
ahogyan az ä- esetében is láttuk. 

Milyen körülmények játszhattak közre a tagadó igei tő finnugor kori 
mélyhangú változatának megszületésében ? Áttekintve az adódó lehetőségeket, 
úgy véljük, háromféle variáció lehetséges ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 
Valószínű, hogy egyik sem jelenti önmagában a probléma megoldását, hanem 
mind a három összefüggésben áll egymással: 

1. A magyar nyelv tagadó formáinak vizsgálatakor R É D E I KÁROLY 
a következőket mondja: ,,uralilaisessa kantakielessä kieltoverbillä oli kaksi 
varianttia: palataalinen je velaarinen. Tämän taas voi ymmärtää alkuperäisen 
vokaalisoinnun perusteella. Uralilaisen kantakielen kieltoilmauksen kaksi 
varianttia johtuu siitä, että se alun perin (sus esiuralilaisella kaudella) ei ollut 
verbi, vaan sanoihin liittyvä partikkeli (esiliite), kuten suomessa esim. -kaan 
^ -kään, -pa ~ -pä. Tämä kieltopartikkeli kehittyi ehkä uralilaisen kauden 
viimeisenä jaksona finiittiverbiksi" (Virittäjä 1970:48). Lehetséges, hogy a 
magánhangzó-illeszkedés is szerepet játszhatott a veláris variáns kialakulásá
ban, de mivel a tagadó partikula prefixális elem volt, ennek a feltevésnek bizo
nyítására egyéb illeszkedő prefixális elemet kellene említenünk. Ilyeneket 
azonban — legalábbis egyelőre — nem ismerünk. 

2. A másik megoldási lehetőség tárgyalásakor abból indulunk ki, hogy 
áttekintjük az a előfordulásait a finnugor nyelvekben. Biztosan kimutatható 
a volgai nyelvekből és talán az obi-ugorból, bizonytalan nyomai vannak 
a permiben. Megfigyelhető, hogy — az obi-ugor nyelvek kivételével — mind
ezekben a nyelvekben megtalálható a tagadó ige valamely formájának a veláris 
hangrendű, finnugor kori létigével való kapcsolata (*wole). Feltevésünk sze
rint a 'sein' és 'nicht sein' jelentésű igék különválása után a mondatértékű 
tagadás, illetőleg az 'es gibt nicht' jelentés hordozására a tagadó partikula 
(*e-) csatlakozott a létigéhez, s annak veláris magánhangzója asszimilálta 
a tagadó tő magánhangzóját. Ily módon létrejöhetett a tagadó igének egy 
veláris tővariánsa. Természetesen az a- tő a későbbiek során önállóan kezdett 
élni, s különböző szuffixumok járulhattak hozzá. 

3. E. L E W Y jegyezte meg a cser. uke mongol származtatásával, illetve 
a tagadó formákban megmutatkozó idegen nyelvi hatásokkal kapcsolatban, 
hogy a mordvin a- partikula (pl. E a-paro 'schlecht, böse') az árja nyelvek 
hasonló tagadó partikulájára emlékeztet. Mint ismeretes, az ieur. *n tagadó 
partikula az indoiráni nyelvekben a-, illetve (magánhangzó előtt) an- alakban 
jelentkezik (POKORNY, IndgrWb. 757, MAYRHOFER 1:13). Ha nem is számolunk 
indoiráni (vagy csak iráni) kölcsönzéssel, elképzelhetőnek tartjuk, hogy az árja 
hatás is valamiképpen közrejátszhatott az *a- tagadó igei tő kialakulásában. 

KORENCHY ÉVA 

The Uralic Negation 

First the author gives a short summary of the antécédents of the research on the 
topic; then she turns to a detailed and comprehensive examination of the Uralic negative 
verb. As the first step of the examination the paradigms and particles of the negative 
verb in the individual Uralic languages are ennumerated in the collection of data. Their 
séquence is made according to the vowels: in the first place are the forms showing an 
original closed *e, thèse are followed by the verb paradigms and particles containing 
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an open *ä and finally those with velar vowels. The séquence of the languages is the 
following: Finnish, Estonian, Lappish, Mordvin, Cheremis, Votyak, Zyrian, Ostyák, 
Vogul, Samojedic (Yurák, Yenisei, Tavgi, Selkup, Kamassian). 

After the collection of data the author analyses the vowel représentatives of the 
data and on the évidence of the vowels of the particular languages she tries to draw 
conclusions as to the possible vowels of the base language. On the basis of thèse analyses 
she states that the negative verb and negative partiele may have had the following 
vowels in the Finno-Ugrian/Uralic period: *e (It is shown in Finnish, Estonian, Lappish, 
Mordvin, Cheremis, Votyak, Zyrian, Ostyák, Samojedic), *ä ( ?Finnish, Estonian, 
Lappish, Cheremis, ?Permian, Ostyák, Votyak), *a (Mordvin, Cheremis, ?Votyak, 
?Ostyak, Vogul, Samojedic). 

Then the author puts the following question: What functions could the negative 
verb stems with différent vowels have fulfilled in the base language ? To solve this problem 
the author looks at the morphological structure of the negative verb förmed in the indivi
dual languages and she examines how the base consisting of one vowel is realised in front 
of the individual formants (verbal personal suffixes, tense suffixes, mood suffixes, verbal 
and nominal formants). I t can be stated that the vowel e appears in front of nearly ail 
the suffix-elements. This fact is a positive proof that in the base language forrns of the 
negative verb or particle the base was first of ail represented by the e. The question is 
what rôle the vowels ä and a played. The appearance of the *ä stem can be shown 
with certainty only before the déverbal formants of *l and *t. The *Z can be charae-
terized not only as a momentary-inchoative suffix, but it can be considered as a fréquenta
tive suffix on the basis of the Kamassian: elle, el, etc., and the Finnish elen- : elenkehlaten. 
That fact is the starting point of the author's hypothesis, according to which in the Uralic 
period the verbal form ele „sein, nicht sein" (to be, not to be) and the negative particle 
*e could exist side by side. In a later period of linguistic development the séparation 
of the meanings ,,sein" (to be) and „nicht sein" (bot to be), caused on the one hand the 
formation of el „sein, leben" (to be, exist) and on the other hand the imperative of the 
verbal stem with the suffix l which originally was semantically undifferentiated was now 
pronounced with greater emphasis and resulted in a change of *e > *ä, becoming homo-
nymous with the negative particle e having förmed a verb with the momentary-inchoative 
suffix l. Thus the *ä could have come into existance in the imperative form after the 
dissolution of the Uralic base language. 

Finaly, the author examines the problem of the appearance of the *a stem. 
She states that the *a similar to that of *ä is a secondary stem of the Finno-Ugrian 
period. Three conditions could have played a rôle in its formation: 1. vowelharmony, 
though other harmonizing préfixai élément is not known y et. 2. The joining of the negative 
particle e to the verb 'to be' (*wole) of the Finno-Ugrian period may have had the result 
that the velar vowel of the verb 'to be' assimilated the vowel of the negative stem and 
so later the velar *a stem acquired an independent existance. 3. The influence of the 
Indo-Iranian negative particle a- ( < Indoeuropean *n) could have played a rôle in the 
formation of the velar base. 
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