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Az iclg. hangtannak mindezen és egyéb rokon kérdéseire 
nézve kétségkívül sokat kiderítettek, sokat alkottak az összehason
lító nyelvtudomány ama művelői, a kik Schleicher óta fölléptek s 
az ő nyomdokain haladtak, — haladtak bizonyára helyes irány
ban, mind közelebb jutva a végczélhoz, az igazsághoz. De termé
szetesen önámítás volna, ha az eddig elért eredményeket már is 
végleges, örök igazságoknak tekintenök: a mathematikai bizonyos
ságot valószínűleg soha nem is fogjuk elérni tudományunkban, mely 
úgy él és fejlődik, hogy változik és átalakul. 

PETZ GEDEON. 

Ezer = rnilie == mér(föld) — kiló. A kilo-gramm a. m. 
ezer gramm s a szónak előrészét mint tudjuk a görög -/íXia ,ezer' 
szóból csinálták. A mér-föld, mély-föld előrésze déli-szláv közvetés
sel (vö. szlov. milja) az olasz miglia, miglio szóból, illetőleg a latin 
milia passuum, ,ezer lépés' kifejezésből lett. — De a latin milia s a 
görög y^iXia, bármilyen furcsának látszik, egy eredetűek. «Milia 
gleichbedeutend mit skt. sa-hasram, aus *sm-(h)ilia-, ein-tausencl, 
cf. sim-plex» (The American Journal of Philology XIII. 2. 50. sz., 
idézve Berl. Philol. Wochenschrift 1893. 1. sz. A *sm szótagból 
szanszkrit sa lett, 1. itt 193. lent). XíXia-nak pedig az aeol nyelv
járásban yéXkia, alakja volt, s ez egész szépen magyarázódik az 
eredetibb *yréakux alakból. — Már most az indoiráni sokasra, 
mint más árja szók, átkerült az ugorsághoz. Itt eleinte *sazra, 
*zazer-íé\e alakot öltött s ebből lett a magyar ezer (mint az árja 
zaranja-hoi arany). A vogulban *zazer-hö\ sater, soter lett (tudjuk, 
hogy a vogulban s osztjákban egy 2-fóle hang í-re változott, 
NyKözl. XXL 196. igaz, hogy inkább s/ó elején, de vö. vogul 
táut '= zűrjén doz, magyar tegez). A votjákban és zürjénben 
surés, surs lett belőle (hangátvetéseel, mint votj. surzi e h. suzer 
hug). Hasonlókép az osztjákban, de itt még hozzájárult az em
lített z : í-féle változás, úgy hogy ma táras, t'oras-nak hangzik; 
csak az ész. osztjákban maradt meg soris, suris. (Ezen föltevések, 
úgy hiszem, eloszlatják Halász és Anderson kétségeit, Nyr. XXI. 
248. és Wandlungen der dent. Spiráns ím Ostj. 110—1. A magyar 
ezer-et tehát nem kell külön a perzsa hezar, hazar-bő\ magyarázni, 
mint ezelőtt tették, pl. Vámbéry Magy. Ered. 357. Egyébiránt a 
perzsa szó az ó-perzsában kazánra, mely hangátvetéssel van *sa-
hanra, *sahasra helyett). — Mindezek alapján bízvást állíthattuk 
föl ezt az egyenletet: ezer = mille = mér(f'óld) = kiló. Q. e. d. 
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