La negation / A tagadás
A francia tagadó szópárral tagad. Többféle lehetőség is van a tagadásra, a
legfontosabb tagadó szópárok a következők:
Ne-pas
Jelentése: ne, nem
Ex.: Ne fumez pas. (Ne dohányozzon!) Je ne fume pas. (Nem dohányzom.)
Ne-guère
Jelentése: alig
Ex.: Je ne travaille guère. (Alig dolgozok.)
Il n’aime guère ce quartier. (Nem nagyon szereti ezt a városrészt.)
Ne-personne
Jelentése: senki sem (alanyi szerepben), senkit sem (tárgyi szerepben)
A melléknevek de viszonyítószóval, hímnem, egyes számban kapcsolódnak hozzá.
Ex.: Dans la salle, il n’y a personne d’intéressant. (Senki érdekes ember nincs a teremben.)
Helye nem a megszokott, ha több ige van, akkor a szerkezet végén áll, mivel a tárgy
szerepét tölti be. Ex.: Je ne veux voir personne.
Alanyként is állhat, ilyenkor a mondat elején áll, megelőzi a ne tagadószót.
Ex. : Personne n’es parfait. (Senki sem tökéletes.)
Ne-rien
Jelentése: semmi, semmit
A melléknevek de viszonyítószóval, hímnem, egyes számban kapcsolódnak hozzá.
Ex.: Il n’y a rien d’intéressant à la télé. (Semmi érdekes nincs a tv-ben.)
Alanyként is állhat, ilyenkor a mondat elején áll, megelőzi a ne tagadószót.
Rien n’est parfait. (Semmi sem tökéletes.)
Ne-plus
Jelentése: már többé nem
Ex.: Je ne mange plus de chocolat. (Többé nem eszek csokit.)
Ne-jamais
Jelentése: soha
Ex.: Je n’ai jamais mangé de chocolat.
A PLUS-JAMAIS-RIEN/PERSONNE ebben a sorrendben kapcsolódnak egymáshoz.
Plus-Jamais-Rien
Plus-Jamais-Personne
Ne-aucun(e)
Jelentése: egy sem, egyeztetjük az utána álló főnévvel, amire vonatkozik.
Ex. : Je n’ai aucun livre. (Nincs egy könyvem sem.) Minden esetben meg kell
mondani, hogy miből nincs egy sem, tehát főnév áll az aucun,-e után.
Állhat alanyként is, ilyenkor is áll tuána főnév. Ex.: Aucune maison ne me plaît.
Ne-ni-ni
Jelentése: sem-sem
Ex. : Il n’y a ni café ni sucre à la maison. (Nincs itthon sem kávé sem cukor.)
A határozatlan névelő mindig elmarad a ni után. A határozott megmarad.
Je n’aime ni le tennis ni le football. (Nem szeretem sem a teniszt sem a focit.)
Ha igét tagadunk, akkor az főnévi igenévként áll.
Ex. : Je ne vais ni manger ni étudier. (Nem fogok sem enni sem tanulni.)
Ne-nulle part
Jelenése: sehol
Mivel helyhatározó, ezért nem a megszokott helyen áll a mondatban, hanem a
határozók helyén, tehát hátul. Ex.: Je ne trouve mon portemonnaie nulle part.
Főnévi igenév tagadása: A tagadópár a főnévi igenév előtt áll.
Je lui conseille de ne pas faire de sport.
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