
A HASZNOS FEMEK NEVEI.

területet. Fáradozásainak kívánt eredménye még nem következett be s már ennek 
érdekében is szükségesnek láttam hazai szakembereink eme közlönyében bemu
tatni a figyelemreméltó bányahelyet. A karánsebesi pályaudvartól egy napi, a 
hátszegitől félnapi járó földre eső s az említett 12 kim. rövid bisztraparti erdei 
szakasz leszámításaival kitűnő utakra támaszkodó bánya nagyon is megérdemelné 
a budapesti vállalkozók és tőkepénzesek tigyelmét.

A HASZNOS FÉMEK NEVEI.

A közhasználatban álló fémek őskori bányászatának még mindig nem tisz
tázott kérdésénél jelentékeny támpontul szolgál a buvárlóknak e fémek ethymolo- 
giája. Magam is egyik munkása lévén a szóban forgó kérdésnek, sietek hasznomra 
fordítani minden ide vonatkozó adatot s mert az alább bemutatandó czikk épen 
olyan írótól (E. Rever bécsi egyet, tanár) származik, ki szakbeli tevékenységénél 
fogva egyaránt hitelt érdemel, legyen szabad tőle e rövid közleményt bemutatnom.

1. Sémi hnmita nevek. A réz és öntvényei az egyptomiaknál chomt, chemt 
neven szerepelt, sőt a lándzsára is átalánosították e nevet.

A vas =  ba (vagyis kő, anyag) és pedig ha en p e =  menykő, meteorko (kop
tul =  Cenipe) és ha en to =  agyagvas.

Az ón neve nem maradt fenn, jóllehet óntárgyakat Egyptomban találtak. 
Meglehet, hogy tekset néven említették, mert így nevezték, nagy ritkán a Ptole- 
mausoktól kezdve az ajtópántokat, de soha a fegyvereket, eszközöket.

A réz és bronz közös neve többféle vala. így ne has (chaldeusoknál) nehoso, 
nehas (zsidóúl), nuchas (arab és abess.) A későbbi chaldeusok karkoma-nak hívták 
a rezet és bronzot, mely szó némi rokonságot mutat a görög chalkoshoz. A világos
sárga bronz (harangércz) és a messinghez hasonló rézöntvény arab neve =  sifr 
(asfar =  sárga) volt s saffar-nak az ilyen öntvények mesterét nevezték. (Innen ered 
a spanyol azofar =  messing).

Az arabok és ethiopiaiak a vasat hadid-mxk nevezték (hadad =  éles, azon 
analógián, mint acies =  él =  érez). Az ethiop hirt =  vas a Jxirate-ból (=  szilárd, 
kemény) származott. Végre chazin - lándzsa, Tigreben olykor a vasat is jelenté, 
i Az ethiopiak és rómaiak igen régóta vasból készítik fegyvereiket, holott az egyp- 
tomiak és görögök nagy időkig a bronzra szorítkoztak.)

Az ónt a phceniciaiak és arabok kestir-nek (innen agörög kassiteros) nevez
ték, holott a chaldeusok, ethiopiaiak és zsidók elnevezései az ind nafta-ból szár
maznak. A naga (ind'i, naak (ethiop), anak (chald zsidó). Naga és anak olykor 
ólmot is jelentett, minthogy a rómaiak is gyakran öaszetéveszték e kettőt (plum- 
bum album és plumbmn candidum). Az indusok is többféle névvel éltek Grabbe 
szerint s csak utóbb vitte be a kereskedelem a semita kestirt oda is.

•J. ind európai fém nevek. Itt sokszorosan rokonalakok lépnek fel. Aes (latin) 
--  réz, rézöntvény, eszköz, fegyver, érem, mivel e fém az őskorban igen hasznos 
vala. Kokon az íessel ais (got), er (ó-felnémet), eir (öéjez ném.), őre (ang.) és pedig 
utóbbi mint a feldolgozandó érez neve.
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A vascsoportból: ayau (zend), ahan (persa), hasin (kurd), asin (ó-persa), 
ran, isan (ó-feln.), eisarn (got), isern (ó-gall), iarn (ó-feln.), iaren (gall), hairan 
(wiils). Utóbbiból a kelta haiarmeir^ vasnem =  harnais (francz.) -- harnisch (né

met). Vájjon a spanyol liierro a liairannal vagy ferrummal összefügg-e, még kérdéses.
A sanskritban a vas ayas, azonban Zimmer, Roth és Grossmann ellenében 

ugyanezt átalában érez-nek magyarázza (réz, bronzércz). Szerinte ugyanis az 
Ayodamasthra (villanyfény) szóban az ayan csak rezet jelenthet, vagyis a 
vörös fény jelzésére a vörösfém szolgál. Ezzel szemben megjegyzi Revei*: hogy 
a villám igen sok népnél a meteorhullással hozatik kapcsolatba, melyet pl. 
a magyarban is istennyilával fejeztek ki őseink. Zimmer abból a feltevésből 
indul ki, hogy a réz, illetőleg bronz a vas előtt jött használatba. Ennyiben 
igaza is van, csakhogy az ónnal nem rendelkező s ahhoz nehezen jutott népek
nél a vas használata minden közvetítés nélkül is alkalmazásba jöhetett. Es annyi 
kétségtelenül igaz, hogy a vitás ayan szó későbbi időkben kékes-sötétkék jelen
téssel birt. Krisztus után következőleg különböztették meg Indiában a vasat: 
közönséges vas =  mundayasa, vasércz =  loha és Krshiloha =  ekevas. Közönséges 
aczél =  Ukslma (=  éles), castraysa =  fegyverércz (rövid castra is); végre pind- 
aysa =  tűzkővas (a kis olvasztó kemenezék terméke). A damaszk aczél állandó 
jelzője : vartalolia (röviden vartaka).

A német Erz összefüggésben áll arizi (ófeln. — érez); rudus (lat.) =  ércz- 
darab fém ; ruda (orosz ) =  érez, ruda (cseh), rauta (finn) =  érez, vas. íme az ere
detileg érez jelentőségű ruda alakzatai különféle érezfajokra alkalmaztattak.

A sanskrit varistaból (réz) származnak varas (lit.) =  érez, vaski (fém), wask 
(est), a magyar vas. Sőt ezzel összefügghetnek: trass, pras (ir), prés (cimbr.), bras, 
brass (ang.) =  sárgaércz messing, más, mis, mirs (persa) =  réz, méd (slav.) (Garbe 
Indische Mineralogie 1N82).

Ha már a vas és réz felszerelése is oly gyakori az elnevezésekben, épen nem 
csodálhatjuk, ha a réz és öntvényeinek megjelölésénél ugyanez mutatkozik. 
A rómaiak pl. nagyon későn különböztették meg az a es cyprium-et (cypriusi érez, 
ebből cuprum).

Hasonló eljárás történt a brun *s =  bronz (szláv), bronza (orosz), bronce 
(ang., franczia), bronzo (olasz) elnevezésekkel.

A zink (horgany), mint fém ismeretlen volt az ó-korban s csupán érczei 
szerepeltek a réz öntvényeiben, hogy azt sárgára fessék. Az így leggyakrabban 
használt galma a kadmia, latin cadmia, cadmei, calmei (középfelném.), galmei 
(német), calamina, calaminaris se lapis (olasz) vette eredetét, míg a spanyolok,

• a mint említők, az arab azofart =  sárga érez használták.
Az ónt csak a görögök nevezték Kassiterosnak, míg a többi indeuvópai nép

törzs a kelták által Angliában a fém megnevezésére elterjesztett steen szó módo
sításait, mint stannum (lat.), stagno (olasz), tin (ang.), zinn (német), etain 
(francz.) st. vettek fel.

A sárgaréz neve az aestutewm latin szóra utal. így laiton (francz.), l’ottone 
(olasz), laton (spanyol), latten (ang.); míg a németek messingje a XVI. században 
jelent meg először, vonatkozva a Fekete-tenger mellett az ó-korban épen sárgaréz 
ötvényeiről híressé vált mesinökre.

3. < iüri'xf fém nevek. Ezek jobbadán keleti eredetre utalnak. Eleinte kizárólag 
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réz és bronz szolgáltatá fegyverzeteik anyagát s ezeket chalkos néven említék. Chal- 
cides, pyrites néven emlegették az érczeket Kis-Azsiában, valamint az Archipela- 
gusban a bányászat által elhíresített helyek ilynemíi elnevezése gyakori (Clialkis= 
Syriában =  Eubalasz, a híres Cholkis tartomány stb.) E szó az indeurópai nyelvijen 
ismeretlen és sémi származásáról feunebb volt említés.

Hasonlóképen Kis-Ázsiára utal a chalybs (aczél) elnevezés, miután a Fekete 
tenger partjain laktak az ó-korban nagy hírre jutott clialybok. A metallon — vas
rög az arab matal (kiszárad) matalra utal, mely vasdarabot jelent. Az arany elne
vezése is semita, mert chrysos a plioeniciai chtiruzból származik.

A növény-, mérték- és súlynevek, gyógy- és fűszerek nevei is mind semita 
számazásra vallnak, annak jeléül, hogy ezekkel állott legsűrűbb érintkezésben az ős 
Görögország. Csupán 2 fém neve származik indeurópai gyökből. így sideros (vas) 
Pott szerint a latin sidus (homlok). Tvidas =  kék, sveta (szláv) =  fehér világító 
áll összeköttetésben, sőt a sviditus (sanskrit) =  olvadt és svendaui =  lap, fark 
szavakból is eredhet. Végre az aor (fegyver), mely eredetileg metallum jelentéssel 
bírhatott, említhető a görögöknél, mint a mely az importált chalkost hamar kiszo
rította. (Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien). T. G.

I R O D A L O M .

(1.) T é g l á s  G á b o r : Eg}' új csontbarlang a hunyadmegyei Petrosz falu 
határán s a déli Kárpátok szegélyzetében. (Matliematikai és természet- 
tudományi Értesítő. Kiadja a magyar tudományos Akadémia. 1885/0; 

IV. kötet; p. 74.)
G a b r ie l  T é g l á s . Neue Knochenhöhle hei Petros. (Mathematische und natur

wissenschaftliche Berichte aus Ungarn. 1X85/6. Band IV; p. 157.)

Messze a közlekedési fővonaloktól a Sztrigy folyó felső völgyeiben sikerűit 
szerzőnek a krétakorú mészképződményekben, mely a hunyadmegyei déli Kárpá
tokhoz támaszkodik, Petrosz falu mellett egy csontbarlangot találni.

Akiír Puj, akár Krivadiából történik a kiindulás, az út első része a Sztrigy- 
folyó által áztatott mészsziklák közt beékelt völgybe mélyed, a honnan már a 
barlang nyilása is látható. Nem messze a Sipotulu-nak nevezett torreustól, mely 
meglehetős magasságból esik alá, veszi kezdetét az út második része, mely a 
meredek, sűrű bozóttal benőtt lejtőnek körülbelöl két órán át tartó fáradságos 
megmászásából áll, míg az egy merőleges sziklafal tövében levő háromszögletű 
«Gaura Pojeni» nevű nyíláshoz érünk.

A barlang tiirnaszerűen mélyed lefelé, melynek vége pinczeszerűen kiöblö- 
södik, ehhez egy aknaforma mélyedés képezi a lejáratot. A 7 méter széles és 15 
méter hosszú barlang, valamint a bejáró hozzá stalagtitek és stalagmitekkel van 
ékítve. Végét egy keskeny sikátorban éri.
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