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e he lyen ; mer t épen a finnek eddigi munká ikban tapasztaljuk 
többször, hogy hangtör ténet i következtetéseikben nincsenek kellő 
tekintet te l a rokon nyelvek világos tanúiságára s megelégesz-
nek a m a szűk látókörrel, melyet egy vagy két nyelv a vizsgálónak 
nyúj that . 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Ezüst. Ezt a szavunkat eddig finn-ugor megfelelőivel (zürj. ezié, 
votj. azves «ezüst» ; zürj. ozis, votj. uzves «ón, ólom»; vogB. atwés «ón», 
AL. atwés «ón» stb.) együtt iráni eredetűnek tartottuk (vö. osszót avzis, 
Avzist, avzeste «ezüst» (Ethnogr. 5 : 9 ) . A «Virittájá» 2. számában 
Y. WICHMANN azt iparkodik kimutatni, hogy a szó eredeti a finn-ugor
ságban és (mint SCHRADER, HÜBSCHMANN és STACKELBERG is véli) a permi 
.nyelvekből ment át az osszétba. Már ANDERSON is kifejezte azt a nézetét, 
hogy a fönn idézett szavak talán olyan összetételek, mint pl. az osztj. 
sel-vo"/ «ezüst» (tkp. «fehér ércz»). Az összetétel előtagja W. szerint a 
votj. aziz szó előrészével azonos; iz = «kő», aziz = «fehér kő», tehát 
,az = «fehér». W.-nak az a nézete, hogy a votj. azves «ezüst» = az 
«fehér» + ved; ez a -ves = f. vaski «réz», osztj. vo% «ércz, vas, pénz», 
m. vas stb., tehát az-ves eredetileg ezt jelentette : «fehér réz (érez ?).» 
Ugyanez a *ves van meg a votj. uzves, zürj. ozis «ón, ólom» szóban, a 
melyben az uz-, oz- előrész eredetileg valószínűleg az ónnak, ólomnak 
valami tulajdonságát jelentette. Valószínű, hogy a vog. atves és a m. 
ezüst szintén olyan összetételek, mint a votj. az-ves. (E szerint a m. 
.ezüst-béli üst a vas szó változata). Ha e fejtegetés megáll, akkor gazda
gabbak vagyunk egy fontos művelődéstörténelmi adattal, a mely azt 
bizonyítja, hogy a keleti finn-ugor népek már nagyon korán ismerték az 
ezüstöt, a mi — úgymond W. — nagyon valószínű is, ha, a mint jó 
•okkal tehetjük, az ő ősi lakóhelyüket az érczekben gazdag Urál hegység 
Jejtőire teszszük. Sz. J. 


