
Kisebb közlések. 
Valaki és néki. Ezeket és társaikat (valami, némi stb.^ Szarvas Gr. 

Nyr. XXI. 147—8. úgy magyarázta, hogy vala- a van származéka: va
laki = «levő ki, a ki van, akárki» és «van ki, egy bizonyos ki»; a né-ki 
pedig a m. nézd ki: anézd, ki zörög = néki (valaki) zörög.» De más nyel
vek ide vágó adatai azt bizonyítják, hogy ez összetételek nem a magyar
ban keletkeztek. Az persze nem áll, hogy a vala- szláv eredetű volna (1. 
Balassa, Nyr. XVI. 109. vö. Hunf: Vogul F . 24-5), mert csak a tótban 
van meg s ez mi tőlünk vette (voVakto vki, vol'aco vmi, stb. Loos magy. 
s n. része, volajako vhogy, volajakí vmiféle Jancs.). Hanem néhány rokon 
nyelvben találjuk mássát; így a vogul nyelvjárásokban, p. al-khqn valami 
NyK. XXIV. 42., 1. továbbá XXIII. 370. 272., aztán a cseremiszben ala-
kö valaki, ala-mö valami, s ugyanott ala a. m. talán ! De nevezetes, hogy 
hasonló névmásokat találunk a kazáni tatárban is : állá-kem valaki, alla-
nej valami, s álla a m. ,vajjon', ,vagy talán' (vö. finn eli stb., de ez alig 
lehet más, mint az orosz ili). Kérdés, vájjon a tatár a cseremiszből 
vette-e vagy megfordítva, de annyi bizonyosnak látszik, hogy a m. vala-
mindezekkel egyeredetű. 

A néki némi előtagja azonban kétségkívül szláv eredetű. Megvan 
ugyanezen jelentéssel mind az északi, mind a déli szlávságban : orosz 
HéKTO jemand, HiKOTOptiH ein gewisser, einige, HCKOJIHKO ein wenig, 
némi; — lengyel niekto jemand, ein gewisser, mancher, nieco ein wenig, 
etwas, né-mi, niekilki néhány, niekiedy néhol, niekiedy manchmal, zuwei-
len, ehemals, vormals, tehát néha; — tót nekto valaki, valamelyik, néki, 
neco valami, némi, nekdy valaha, hajdan, néha, nejak valahogy, némikép 
stb. A bosnyák azt a közmondást, hogy -(kinek a pap, kinek a papné» 
így mondja : Niko voli popu, niko popadiji = néki a papot szereti, néki 
a papnét (Ethnol. Mitteilungen I. 287). Hogy a szlávságban ez az össze
tett névmás igen régi, bizonyítja az ószláv, melyben p. nékto a m. valaki, 
néki (még a 'litván s lett nyelvben is így van: nekurs némely, nekadá 
néha, holott p. nekas tagadó értelmű s a m. senki, semmi. De az említett 
szláv alakokat is a tagadó szócskával magyarázzák, vö. Delbrück: Vergl. 
;Synt. I. 517—8. Talán eredetileg tagadó kérdések voltak ezek : ,nem jön 
ki? nem látsz mit?1 = jön néki, látsz valamit. Tényleg"azonban a szláv 
nyelvek a tagadó névmást mindig megkülönböztetik ama határozatla
noktól, p. ószl. nékto néki: niküto senki, tót nekto: nikto, neco: nico, 
nekdy: nikdy stb., s ez a ni = nem is, sem, tehát ezek ép oly összetételek, 
mint a m. sen-ki, semmi stb.) 

Azt hiszem, ezek után nem kételkedhetünk, hogy a néki, némi-iéle 
•névmások teljesen szláv mintára alakultak, a minthogy mi tőlünk viszont 
a tót átvette a vala- kezdetű névmást s az oláh az akár- kezdetűt (1. Nyr. 
XVI. 45. Hazai németjeink is mondják néha: akár-was, akár-wo stb.). 
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