A tagadás
A németben három tagadószó van:

I. Nein
Egy egész állítást tagadunk vele. Mindig a mondat elıtt áll, és vesszı választja el a mondattól. Tehát nem tagja
a mondatnak, ezért a mondat belsejében nem állhat!
Pl.:
Ist dein Vater Ingenieur von Beruf?
Nein, er ist Lehrer von Beruf.
Édesapád mérnök?
Nem, tanár.

II. Nicht
Mondatrészeket tagadunk vele. A mondatban elfoglalt helye attól függ, hogy milyen mondatrészt tagadunk vele.
Tagadhatunk vele: (1) állítmányt, (2) egyéb mondatrészt.
1. Az állítmány tagadása:
a) Ha az állítmány egyszerő igealak, akkor a „nicht” a mondat utolsó helyére kerül.
Pl.: Johann kauft heute die Eier nicht.
=
Johann ma nem veszi meg a tojásokat.
b) Ha az állítmány összetett, mert:
 összetett igealak, (elváló igekötı, összetett igekötı stb.)
 kötelezı névszói része vagy elöljárós fınév kiegészítıje van,
akkor a „nicht” az állítmány ragozatlan része vagy a bıvítmények elé kerül.
Pl.: Ich stelle dir meine Freundin nicht vor.
=
Nem mutatom be neked a barátnımet.
Meine Tochter ist nicht fleißig.
=
A lányom nem szorgalmas.
Ich gehe morgen nicht zu meinen Eltern.
=
Holnap nem megyek el a szüleimhez. vagy:
Holnap nem a szüleimhez megyek.
A két mondat közötti különbséget a hangsúly vagy a kontextus teszi egyértelmővé.
2. Egyéb mondatrész tagadása:
Egyéb mondatrész tagadásakor a „nicht” a tagadandó mondatrész elé kerül.
Pl.:
Mein Vater war gestern nicht in Moskau.
=
Édesapám tegnap nem Moszkvában volt.
Mein Vater war nicht gestern in Moskau.
=
Édesapám nem tegnap volt Moszkvában.
Nicht mein Vater war gestern in Moskau.
=
Nem az édesapám volt tegnap Moszkvában.
Nicht mein Vater, sondern meine Mutter war gestern in Moskau.
= Nem az édesapám, hanem az édesanyám volt tegnap Moszkvában.

III. kein, keine, kein
A határozatlan névelı és a névelı nélkül álló fınevek tagadására használjuk. Ragozása megegyezik a
határozatlan névelı (ein, eine, ein) ragozásával.
Pl.:
Hast du in der Stadt einen Freund?
=
Van barátod a városban?
Ich habe in der Stadt keinen Freund.
=
Nincs barátom a városban.
Hast du in der Stadt Freunde?
=
Vannak barátaid a városban?
Ich habe in der Stadt keine Freunde.
=
Nincsenek barátaim a városban.

