
Az ókorban használt fémek *

E század elején keveset tudtunk az ! 
ókor nagy nemzeteiről, kivéve, a miről a j  
klasszikus költők, történetírók és a zsidó 
nép szent könyvei révén értesültünk. 
Azóta ebbeli ismeretünk a tudósok és 
kutatók munkái alapján igen gyarapodott; 
régi városok romjait ásták ki, Egyiptomnak 

és Asszíriának papiruszra és cseréptáblára 
írt, templomok falára, palotákra és sírokra 

festett vagy vésett egykorú irodalmát 
megfejtették ; és a mi még fontosabb, az 

e romokban talált tárgyak nagy fényt ve
tettek a nép mindennapi életére, úgy
szintén ornamentális és hasznos művé
szeteire. E kutatásnak egy része a kü
lönböző nemzetek különböző történelmi 
időszakban használta fémekre vonatko
zik és ez az, a mire a figyelmet irányítani 

akarom.
Azon országok területét, melyre e ku

tatás kiterjed, keletről a Földközi-tenger 

határolja és a Perzsa-öbölig terjed. Kez
dem Egyiptomon, Menesz-en, az első fá
raón, egészen addig, míg az országot 
Nagy Sándor meg nem hódította, a mi 
körülbelül a Kr. e. 4400-tól 332-ig terjedő 

időszakot öleli fel.
Ha Szeneferu-nak a Szinai-félszigeten 

Vádi-Magharában talált győzelmi tábláját 
vesszük kiinduló pontul, a táblán a ki
rályt látjuk ábrázolva, a mint ellenségének 
feje fölött csatabárdját forgatja. E rajz a 

terület réz- és türkiszbányáinak elfoglalá

* Dr. J. H. G 1 a d s t o n e előadása, 
melyet 1898. februárius 11-ikén »The me- 
tals used by the great nations of antiquity« 
czímen a Royal Institutionban tartott.

sát jelenti és a bányák megelőző meg
művelését, mint a jólét forrását tünteti 
föl. A király feje fölött lévő hieroglif fel
írásban nemcsak az ő neve olvasható 
fonetikusan, hanem a királyi czímekben 
két ideograf is látható, mely a tárgyra 
vonatkozik.

Az egyik a nyakláncz vagy nyak
ékszer, a mi az aranynak jól ismert 
jelképe ; a másik egy balta, melynek feje 
inkább réz-, mint kőfegyverre emlékeztet. 
E czímek nem magokra a fémekre vonat
koznak, hanem »Arany Horust« és »Jó
tevő Istenséget« jelentenek. Mielőtt el
vont eszmék kifejezésére ily jeleket hasz
nálhattak volna, konkrét alakj okban jól 
kellett ismerniök. Szeneferu Kr. e. 3750 
körül é l t ; de a két év előtti fölfedezések 

egy sokkal régibb korból származó fé
meknek birtokába juttattak bennünket. 
M. d e  M o r g a n ,  az egyiptomi régisé
gek volt főigazgatója, Nagadában felkuta
tott egy hatalmas királyi sírt, melynek 
középső szobájában a fáráó múmiája volt 
elhelyezve, s mely Eg\iptom elsőnek gon
dolt királyának, Menesznek czímével volt 
ellátva. Ha ez valóban az ő sírja, való
színű kora Kr. e. 4400 év. Bennünket 
különösen érdekel, hogy két szobában a 

sok elefántcsonttárgy, kvarcz, porfir, far 
alabastrom, teknősbéka héjjá, gyöngy
ház, obszidián, cserépedények, karneol, 
üveg és ruha között találtak néhány kis 

darabka fémet, ú. m. két vagy három 
morzsa aranyat, és egy hosszú, kissé nö
vekedő formájú aranygyöngyöt néhány 

réztárggyal, egy gombfélével, egy gyöngy-
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gyei és kevés finom dróttal együtt. A gom
bot M. Bert hel ot ,  a jól ismert franczia 
chemikus és politikus elemezte, kinek | 
nagyszámú régi fémtárgy elemzését kö- j 
szönjük, s azt mondja, hogy majdnem 

tiszta rézből áll, arzén vagy más fémnek 
számbavehető mennyisége nélkül.

Ezek a világon a legrégibb fémtárgyak, 
melyeknek valószinű korát megállapíthat
juk. Azonban F l i n d e r s  P e t r i e  tanár 
három évvel ezelőtt szintén Nagadában 

számos ugyanolyan jellemű tárgyat fede
zett föl és ezek között néhány kis réz
szerszámot ; én egy tőrről, egy kelt-ről 
és egy szigonyról származó kevés resze
léket megelemeztem s úgy találtam, hogy 

gyakorlatilag tiszta réztárgyak, az ónnak 
minden nyoma nélkül. E szerszámoknak 

korra nézve összehasonlíthatóknak kell 
lenniök a királyi sír korával, sőt lehet, 
hogy még régibb időkből származnak.

Abydoszban és közelében ugyanazon, 
vagy még előbbi korszakból való számos 
sír van, melyeket M. A m é l i n e a u  ku
tatott fel s melyek régi formájú hierogli- 
fák kíséretében a történelem előtt isme
retlen királyok nevét tartalmazzák. Ezek
ben nagyobb mennyiségű rézeszközt ta
láltak (fazekat, szekerczét, vésőt stb.), a 

melyek M. B e r t h e l o t  szerint szintén 

majdnem tiszta fémből állanak, néme
lyike azonban kevés arzént tartalmaz. 
Úgy látszik tehát, hogy az egyiptomiak a 
történelmi idő kezdetén az arany és réz 
használatát ismerték. Kövessük csak e 
két fém történetét, kezdvén az arannyal, 
melyet, minthogy rendesen színállapotban 

találják, valószínűleg legelőbb ismertek 
az emberek.

A B e r t h e l o t  irta egyik levél sze
rint minden, vagy majdnem minden régi 
arany, melyet vizsgált, több-kevesebb 
ezüstöt tartalmazott. A halvány színű 
aranyat néha elektrumnak nevezték és 

Kis-Azsiában nagy mennyiségben talál
ták, hol a Pactolus és más folyók »hen-

gergették arany homokukat«. Az arany 

az egyiptomi szobrászatban és képírás
ban gyakran van képviselve; pl. Béni 
Hasszánban 2400 évvel Kr. e. az igen ér
dekes társadalmi élet jeleneteiben ott látjuk 

az aranyműveseket, a mint az ékszereket 
készítik, a fémet kimérik, kis kemenczéik- 
ben forrasztó cső és fogó segítségével 
megolvasztják, mossák s megfelelően for
málják. Thébé-ben bazárt ábrázoló fest
ményen hölgyet látunk, a mint nyak- 
lánczra alkudozik, egy másik képen pedig 

cseretárgyként használt, vastag arany és 
ezüst gyűrűket mérlegelnek. Dasurban 
Kr. e. mintegy 2350 évvel négy király
leányt temettek el és sírjokban drága 

kövekkel kirakott ékszert találtak, a mely 
most a gizehi múzeumban van. I. Seti és
II. Ramzesz király Kr. e. 1300-ban Nu- 
biában nevezetes aranybányákat művelt, 
melyekben ezüsttől mentes arany volt.

Visszatérve a réz történetére, a fel
iratokban nem találunk különbséget a 
réz és ötvényei közt, mert valamennyi 
»chemt« általános megnevezéssel és a 
csatabárd jelképével van kifejezve. De ha 

magát az anyagot megkaphatjuk és ele
mezzük, megtudjuk, hogy mivel van dol
gunk. Sokféle rézeszközt vizsgáltak meg, 
mely a negyedik — egészen a hatodik 

dinasztia korából — tehát Kr. e. 3750— 
3100 évből származik. Valamennyi majd
nem tiszta rézből való. Egyik igen régi, 
El-Kab-ról való edénynek darabkáját ma
gam elemeztem és úgy találtam, hogy 
98°/o rezet tartalmazott, a hiányzó 2%, 
bizmut, arzén, ólom, vas, kén és oxigén
ből adódott ki, mint az eredeti érez tisz- 
tátalansága.

Az egyiptomiakra nézve bizonyosan 

| nagyon fontos volt, hogy a rezet annyira 

| keményítsék, a mennyire csak lehetett;
! ezt különböző módon tehették ú. m.
| kovácsolással, arzén, ón, czink hozzá- 
j  keverésével, bizonyos mennyiségű oxi- 
! génnek rézoxidul alakjában való jelenléte
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útján. A legrégibb rézszerszámok néme
lyike tetemes mennyiségű arzént tartal
maz. Dr. P e r c y 2*29°/o-ot talált egy kés
ben, melyet némi távolságban II. Ramzesz 
szobra alatt ástak k i ; én 3*90°/o arzént 
találtam egy Kahunból való, Kr. e. 2300 

évből származó szekerczében. Azt mond
ják azonban, hog}' 0 5°/o arzén hozzá
keverése elégséges, hogy keményítést 
idézzen e lő ; sok régi rézeszköz tartal
maz ennyit, bár magukban a rézérczek- 
ben az arzéntartalom ritkán haladja meg 
az 0-l°/o-ot.

Az ónnal való keverésről jól tudjuk, 
hogy a réz és ón ötvénye, a bronz, ke
ményebb mint a tiszta réz. Keménysége 

a két fém viszonyától s valószínűleg más 
körülményektől függ. Feltevés szerint a 
réz és ón keverékének legrégibb előfordu
lása az a bronzvessző, melyet Medum- 
ban egy »mastabá«-ban F l i n d e r s  
P e t r i e talált, mely valószínűleg IV. di
nasztia korabeli s elemzésem szerint 9* l°/o 
ónt tartalmaz. Annyira valószínűtlennek 

látszott, hogy olyan régi időben ónt alkal
mazzanak és olyan ötvényt csináljanak, 
melyet mi ágyúbronznak nevezünk, úgy 
hogy fölfedezése körülményeinek elle
nére, valódisága gyanús volt előttem ; 
de M. B e r t h e l o t  egy Dasurban levő 
sírból származó gyűrűben, metyről hiszik, 
hogy nem sokkal későbbi, mint a III. di
nasztia kora, 8*2o/o ónt talált és egy VI. di
nasztiabeli virágtartóban (vázában) 5*68°/o 

ónt. Ezek nyilván Dr. P e t r i e leletének 

hitelességét bizonyítják. Egy későbbi kor
szakban a puha bronz már közönségessé 
válik. így Kahunban egy ács kosarában 

P e t r i e tanár különféle szerszámokat 
talált, melyek 0*5— 10°/oónt tartalmaztak ; 
így hát a 6 vagy 7°/o óntartalom közön
séges volt. Bronz szerszámokban Egyip
tom bővelkedik.

Úgy látszik, hogy a vizsgálatunk alá 
vett időszakban Egyiptomban nem talál
tak úgynevezett sárgarezet; de tudunk az

arany utánzását czélzó különböző kísér
letekről, a mire például szolgálhat az 
aurochalcum, a mi sárga réz lehetett.

Általánosan felteszik, hogy az oxigén 
a rézben rézoxidul alakjában van meg és 
a legtöbb réz- és sok bronzeszköznek ez 

anyag alkotja a fedőrétegét. Ez a földben 
levő alkálichlórid, levegő és nedvesség 

hatására képződő rézoxichloridból kelet
kezik. B e r t h e l o t  ez anyag chemiáját 
igen tökéletesen kidolgozta és kimutatta, 
hogy, ha egyszer képződött, miként hatol 
a szilárd fémbe, szuboxiddá alakítja s 
gyakran el is mállasztja.

Számokban nehéz, vagy, jobban 
mondva, lehetetlen kifejezni azt a hasznot, 
melyet a régi egyiptomi ötvösök a réznek 

ilyetén ötvözésével elértek. Arzénnek, 
ónnak vagy czinknek a rézzel egyesülő 
változó mennyiségei különbözően hatnak 

a keménységére, szívósságára, vagy rugal
masságára. Van többféle és különböző 
nemű ón- és rézötvény, bár valamennyit 
»bronz« néven foglalják egybe; továbbá a 

réz állandóan megváltozik sajátságaiban, 
ha tetemes nyomásnak van kitéve. Viszont 
azt is figyelembe kell venni, vájjon az a 

réz, mellyel az ötvényeket összehasonlítot
ták, lehetőleg tiszta volt-e, vagy normális 
mennyiségű oxigént tartalmazott-e ?

Meg kell elégednünk annyival, hogy 
a réz keményebbé és ezzel használha
tóbbá tehető, s hogy a régi kézművesek 
ezt ismerték.

A régi Egyiptomban a réz és bronz 

kiterjedt használata után, lassanként más 
fémeket is alkalmaztak. Azt az »ele- 
ctrum«-tól eltérő ezüstöt — ornamentális 

alkalmazását kivéve — úgy látszik, ke
véssé használták. Egy Antef nevű király 
fej dísze (Kr. e. 2700 körül) és a Noub- 
hotep királyleányé (Kr. e. 2400) ezüstből 
és aranyból készült. Ezüst a Dasurban 
eltemetett királyleányok és Áhhotpu ki
rályné gyönyörű ékszerei között is van. 
De midőn Egyiptom és Ázsia szomszéd
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népei közt jobb közlekedés létesült, az ezüst 
használata sokkal közönségesebb lett; igy 
a Nagy Harris papiruszban (Kr. e. 1200) 
gyakran találjuk említve, melyben III. 
Ramzesz király az egyiptomi templomok
nak és papoknak adott nagyszerű aján
dékait leírja. Ugyanabban a jegyzékben 

az ólom is gyakran előfordul, melyet a 

könnyen olvadó szoborbronz előállítása 
czéljából rézzel és ónnal való ötvözésre 
használtak.

Az ónnak is érdekes története van. 
Rézzel kombinálva régi időben, talán 

Kr. e. 3400-ban használták, és ezután 

roppant mennyiségben kellett, hogy al
kalmazták légyen. Még kérdéses, vájjon 

először óntartalmú rézérczet olvasztottak-e 
ki, vagy úgy találták az egyiptomiak, 
hogy bizonyos fekete ásvány hozzáadása 

hasznos rezök keményítésére, Vagy pedig 
korai idők óta a férnfct érczéből olvasz
tották ki és az olvasztó-kemenczében a 

rézhez adták. Hogy később minden tekin
tetben magát a fémet is ismerték, bizo
nyítja az a körülmény, hogy F 1 i n d e r s 
P e t r i e Gurob-ban (Kr. e. 1450-ben) egy 

kis gyűrűt talált, mely vizsgálatom sze
rint ónból készült, de érczéből tökéletle
nül volt kiolvasztva. B e r t h e l o t  szin
tén elemzett egy századdal későbbi ere
detű, bár rézzel ötvözött, de lényegileg 

óngyűrűt. C h u r c h  tanár ugyanezen 
fémből való scarabaeust ír le, melyet 
körülbelül egy Kr. e. hetedik századból 
származó múmia mellén találtak. E fém 
a III. Ramzesz papiruszában felsorolt gaz
dag ajándékok közt többször fordul elő, 
ha a »tehi« szót igy kell értelmezni.

Ámbár a »kohl«-t, az antimonszulfi- 
dot, nagyon régóta használták a szemöl
dökök festésére, nincs tudomásom régibb 

keletű antimonfémről Egyiptomban annál 
a néhány gyöngynél, melyet P e t r i e 
tanár Illahunban egy körülbelül Kr. e. 
800-ból való sírban talált. Ezek majdnem 
tiszta antimonfémből készültek. Különös,

Pótfüzetek a Természettudom. Közlönyhöz. 189

hogy e fémnek előállítás-módja később 

elveszett és időszámításunk szerint csak 
a XV. században találták fel ismét.

Jelenleg nagy vitatkozás tárgya, hogy
• Egyiptomban a vasat mikor használták 

először. Néhányan azt vitatják, hogy a 
mithológiai korban már használták, néme
lyek szerint pedig Kr. e. 800—600-ban 

tűnik fel. Janisban, közel Palesztina ha
tárához, néhány vasék oxidált 'maradvá
nya van, mely ékeket II. Ramzesz obe- 
liszkjének erősítésére alkalmaztak; de 

nincs rá kétségtelen bizonyíték, hogy az 
ő uralkodása alatt tették volt-e oda. Én 
azonban csak kevéssé kételkedem, hogy 

a Harris papiruszban (Kr. e. 1200) néhány
szor említett »fekete baa« nem volna 
ugyanaz, mint a H e s i o d u s  említette 

»{iéX(XG oíőrjQOO«, azaz vas. Abban a 
hosszú följegyzésben, melyet Piankhi 
király a Felső-Nilusról Egyiptomba való 
betöréséről közöl, a vasat egy szernél több
ször említi azon ajándékok között, me
lyeket az ugyanezen időbeli kisebb főnö
kök hódolásuk jeléül adtak, jelezvén, 
hogy a vas ez időben, Kr. e. 700, már 

nagyon közönséges volt.
Az Eufrát és Tigris között vagy kö

zelében fekvő országból néhány régisé
günk van, melyek talán ép oly régiek, mint 
az egyiptomiak. Nagy akkadiai és asszír 
történelmi és más irodalommal rendelke
zünk, mely cseréptáblákon és hengere
ken, továbbá a nagy paloták és templo
mok falain ránk maradt. Egyiptomra vo
natkozólag a legrégibb időkről való fölfe
dezések azok, melyeket legújabban tettek 

közzé. Dr. P e t e r s épen most adta ki az 

»American Orientál Society at Nippur« 
kutatásairól szóló értesítéseket és leírja a 

Bel nagy templomának egymást követő 
rétegeit. Ezekből kitetszik, hogy ezekben 
a nagyon régi korszakokban a fémet nem 
ismerték. A legrégibb fémleletek azok, 
melyeket újabban M. S a rz“ec déli Chal- 
daeában, Telloban (Lagas) talált. Néhány
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fogadalmi szobrocska, óriási dárda, kocsi
rúd és görbe szekercze ez, melyek B e r 
t h e l o t  elemzése szerint mind ónnélküli 
rézből készültek. Egy kis antimon- és 
egy nagy ezüstvirágtartót (vázát) is talál
tak ; fölteszik, hogy a Kr. e. 2500. évnél 
jóval régibb időből valók. Ugyanazon 
szomszédságban, Tel el Sifrben, egy nagy 

rézárútelepet fedeztek föl. melyben haj
díszeket,' vázákat, kalapácsokat, szeker- 
czéket, lánczszemeket, fémrudakat, nagy- 
mennyiségű rézsalakot és egy ólomdara
bot is találtak. Azt hiszik, hogy ezek kora 
Kr. e. körülbelül 1500. Nippurban az ame
rikai kutatók a Bel templom magasabb 
szintjén dobozt találtak, mely ékszerrel, fő
kép drágakövekkel volt töltve, de néhány 

arany- és rézszöget is tartalmazott; ezek 
nyilvánvalóan Kr. e. 1300-ból valók. A 
körülbelül ugyanazon korból való babiloni 
sírokban és más helyeken réz- és vastár
gyakat, és ezüstdrótot találtak; de úgy lát
szik, hogy ez alluviális síkságokon a fé
meket sokkal korlátoltabban használták, 
mint az egykorú Egyiptomban. A vas 
azonban talán kivétel volt. A varkai ása
tások P e r r o t  és C h i p i e z  szerint azt 
látszanak bizonyítani, hogy a khaldeiak 
előbb használták a vasat, mint az egyip
tomiak ; Mezopotámiában egyes esetek
ben nagyobb mennyiségben készítették 
és alkalmazták, mint a Nílus völgyében. 
M. P i a c é  Khorszabadban tényleg kö
rülbelül 157 tonna vashorgot, erős gyűrű
vel lánczra erősített vasmacskát, csákányt, 
kapát, kalapácsot, szán tó vasat stb. talált. 
L a y a r d Nimródban szintén nagymeny- 
nyiségű, de nagyon elmállott állapotban 

levő pikkelyes vaspánczélt talált, mely a 
katonák szobrain ábrázolt pánczélhoz tö
kéletesen hasonlított. A pánczélból két 
vagy három kosárral gyűjtött.

A nagy Babilon birodalom idejében 
a nemes fémekből igen nagy kincseket 
találunk, melyek a véres háborúk alatt 
birtokost cseréltek. így II. Szalmanaszar-

nak a British Múzeumban levő fekete 
obeliszkjén lefestve látjuk a különböző 

nemzetek követségeit, adójokat hozván 
a király lábai elé ; ezek másodika a kö
vetkező felirású : »Jehunak, Omri fiának 

adója ezüst, aranypalaczkok, arany
edények, aranypoharak, aranykorsók, 
ólom, a király kezébe való jogarak és 

pálczák ; megkaptam.« Balavatban levő 

palotájának kapuja, mely most a British 

Múzeumban van, erős fatörzsekből ké
szült s bronz szalagokkal volt megerő
sítve ; ebből egy kis darabkát kaptam 

elemzés végett, mely körülbelül ll°/o 
ónt tartalmazott. E király unokája, III. 
Rimmon Narari, valószínűleg Kr. e. 797- 
ben, Damaszkust elfoglalta és a zsák
mány a feliratok szerint nagy mennyi
ségű elefántcsonttal együtt 2300 talentum 
ezüstöt, 20 talentum aranyat, 3000 talen
tum rezet, 5000 vaffat stb. tett.

L e n o r ma n t  a tűzistenhez írt két má
gikus verset közöl, mely akkadiai, éscasszir 
nyelven van irva ; szól pedig a következő
leg: »Réz, ón, te vagy az ő vegyítőjök ; 
arany, ezüst, te vagy az ő tisztító jók.

Egyiptom és Asszíria nagy területe 

között, bár csekély kiterjedésű, de műve
lődéstörténeti, kereskedelmi és vallási 
szempontból igen fontos ország fekszik. 
A szóban forgó időszakban egymásután 

különböző népek foglalták el. Egy részét 
tette a nagy hittita nép birtokának. Fel
irataikat nem olvashatjuk és történetök- 
ről keveset tudunk ; azonban vannak sa
játságos bronzalakjaink, bronz és ezüst 
pecsétnyomóink, melyekről fölteszik, 
hogy az övéik voltak. Úgy látszik, hogy 
ezüstjök bőven volt, mely valószínűleg 

Lycaoniában a bulgardaghi bányákból 
került ki. Ábrahámról olvassuk, hogy a 
hittita nemzetbeli Efrontól négyszáz sé- 
kelért vett meg egy darab földet. O ezüst
ben és aranyban tényleg gazdag volt és 

a Rebekká-nak adott ajándékok között 
ezüst és arany ékszerek is voltak.
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Palesztinában a fémekről szóló első 

hír, melyet közelítőleg bizonyos korba 
illeszthetünk, III. Thotmosz, a nagy egyip
tomi királynak ez országba s a tovább 

keletfelé fekvő más tartományokba való 
betörésével kapcsolatos. Seregét Esdrae- 
lon síkságán vezette át, Megiddóban győ
zelmet aratott; a zsákmány közt volt 
arannyal kirakott hintó, ezüsthintó és tál, 
réz, ólom és olyasvalami, a mi nyilván
valóan vasércz volt. Ez Kr. e. körülbelül 
1600-ban történt. Azt mondják, hogy Ka- 
tesir, a hittiták királya és II. Ramzesz 
közti hosszú béke és barátságkötés erede
tijét ezüst táblára vésték.

Midőn Izráel népe Egyiptomot el
hagyta, bizonyosan ismerte az ezen or
szágban használt fémeket ; elnyomóitól 
vette át az ezüst és arany ékszereket és 
ezekből készült azután az arany borjú.

Fémkigyóról is olvasunk, valamint 
azon utasításokról, melyeket a taberna- 
culum készítéséhez az ezüst, arany és 
sárgaréz mikénti használatára vonatkozó
lag kidolgoztak. Ólom egyszer van em
lítve, de a vasat, mely az Exodus köny
vében soha sem fordul elő, úgy látszik, 
nem ismerték ; és bár alkalmilag a ké
sőbbi Írásokban, Deuteronomium és Jó
zsua, meg van említve, de nem az izrae
litákra, hanem azokra, a népekre vonat
kozik, melyekkel harczoltak. így a mi- 
dianitákról olvassuk, hogy aranyuk, 
ezüstjök, rezök, vasok, ónjok és ólmuk 

volt, melyeket tűzzel kell tisztítani. Basan 
királyáról, Rephaim egyik utódjáról ol
vassuk, hogy ritka fényűzési czikke egy 

vaságy volt, melyet későbben Rabbah- 
ban ritkaságkép megtartottak; továbbá 

Jerichónak az amoriták városának ki- I 
zsákmányolásáról, hol a zsákmány közt 
arany, ezüst, réz és vas volt. Későbben 
a kanaaniták rettenetesek voltak az ő 
vasból készült kilen czszáz harczi szeke- 
rökkel; és még későbben a filiszteusok, 
kiknek bajnoka, Góliát, bronz pánczélt

viselt és nehéz vashegyű dárdát hordott. 
Azon anyag között, melyet Dávid a tem
plom építéséhez igen bőven összegyűjtött, 
arany, ezüst, bronz és vas is v o lt; de a 
legjobb kézműveseket, kik a fémek feldol
gozásához értettek, Salamon kérésére a 
tirusi Hiram szerezte. Salamon király ural
kodása alatt e drága fémeknek mérhetetlen 

mennyisége halmozódott össze Jeruzsá
lemben. A különböző anyagok viszonyla
gos értékét a próféta szavai jelezik, midőn 

a jövő »Sion«-ját irja le ; »sárga réz he
lyett aranyat fogok hozni és vas helyett 
ezüstöt fogok hozni és fa helyett sárga 
rezet és kövek helyett vasat.« (Isaiás 

LX. 17).
A nagy földhalom Tel el Hesy-ben 

igen tökéletes példáját nyújtja a több szá
zadon át egymásra épült városok romjai
nak és annak a fénynek, melyet e romok 
a polgárosodás haladására vetnek. Midőn 

Józsua a bethoroni elhatározó győzelem 
után seregeit Palesztina délnyugati szög
letében levő síkságra vezette, megszállottá 
és elfoglalta Lachist, az amoriták városát. 
Ez azután az izraeliták fontos vára lett, 
szomszédságait a szent iratok különböző 
szakaszaiban többször említik, valamint 
a Tel el amarna-i cseréptáblákon. A ro
mokat P e t r i e  és B l i s s  kutatta á t ; és 

az amorit város (talán Kr. e. 1500) ma
radványai között nagy, durva harczi fegy
verek vannak, melyek rézből készültek 
ón hozzákeverése nélkül; ezek fölött, va
lószínűleg 1250—800 közti időből, bronz
eszközök tűnnek elő, elvétve egy-egy darab 

ezüst vagy ólom, de a bronz fokozatosan 
ritkábbá válik, melynek helyét a vas fog
lalta el, míg végre a romok tetején alig

I van más a vason kivül. Lachis Kr. e. 700 

körül Szennacherib főhadi szállása volt 

Palesztinába való betörése ideje alatt. 
Innét küldötte követeit Hezekiah-hoz és 
ugyané városban kapta a zsidó király 

békeajánlatát, 300 talentum 'ezüstöt és 

30 talentum aranyat, melyet palotájának

12*
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■és a templomnak kifosztásából volt szer
ezendő. Szennacherib saját följegyzése 

szerint 800 talentum ezüstöt és 30 talen
tum aranyat kapott.

Görögország igen régi történelméről 
keveset tudunk, mert a legtöbb régi em
léken nincsenek feliratok és az irodalom 
csak a homerosi költeményekkel kezdődik. 
Ezekben és Hesiodusban a hőskor szo
kásairól és művészetéről és bezárólag a 
fémek használatáról sok pontos leírás van. 
A bennök leirt városok közül mostanában 

sokat nagy eredménnyel kutatnak fel és 

ezek ugyanazokat az anyagokat szolgáltat
ták, a melyekről a költemények zengtek.

Valószínűleg a legelső leletre San- 
torin vulkáni szigeten puzzolana alatt 
bukkantak, melynek korát körülbelül 
2000 évre teszik Kr. e . ; ezek alatt két kis 

vert arany gyűrűt és tiszta rézfürészt ta
láltak. Az asmolei múzeumban igen régi 
ezüstgolyó és lemezből hengerített ezüst
gyöngyök vannak, valamint egy rézből 
készült dárda hegye. Ezeket Amorgosból 
kapták. Antiparosban is igen régi tárgya
kat találtak, melyek rézzel kevert ezüst
ből készültek.

Áttérve a szárazföldre, Peloponnesus 
városait és Hisszarlik romjait — ez a fel- 
tevéses Trója — Dr. S c h 1 i e m a n n, 
Dr. T s o u n t a s  és Dr. D o r p f e 1 d 

kutatta át és fedezte föl a mykenei korsza
kot, mely Homerus és Hesiodus költemé
nyeiben oly nagyon szerepel. Ezekben a 

drága fémek, arany és ezüst, a yah/.őq-szál 
együtt, mit rendesen »sárgaréz «-zel for
dítanak, állandóan meg vannak említve, 
így Achilles paizsának leírásakor bevezet
tetünk Hefaisztosznak az Etnán lévő nagy 

kovácsműhelyébe, az ezüstrudakat, a sár
garezet, az ónt, s az aranyat hevíti s azu
tán az üllőn kalapálja, így formálván azo
kat a rajzokat, melyek a béke és háború 
különböző jeleneteit oly szépen jelképezik. 
A paizs elkészülte után úgy ábrázolják, a 

mint egy katona részére mellvértet ková

csol, lábpánczélt ónból és sisakot arany
dísszel.

Homeros gyakran említi a vasat, de 
rendesen »fáradsággal megmunkált« jelző 
kiséretében, és mint ritka és drága fém
mel bánik. így igen nagy vas diszkoszt ka
pott értékes győzelmi díj fejében az a hős, 
ki a Patroklus temetésén rendezett játé
kokban a diszkoszt legmesszibbre hajította.

E. W. G l a d s t o n e ,  ki időről időre 

homerosi tanulmányokkal foglalkozott, 
az elmúlt nyáron a következőt irta 

nekem: »Azt hiszem, Homeros költe
ményei negyven év óta arról tanúskod
nak, hogy főképen a rézkorszakot kép
viselik.« Az okok, melyeket levelében, 
valamint munkáiban említ, nagyon dön
tők és az újabbi kutatások és Dr. Percy,  
R o b e r t s-A  u s t e n tanár és mások 
elemzései kimutatták, hogy a mykenei 
korszakban a rezet ón nélkül számtalan 
czélra használtak; de idő múltával a 
bronzot vették alkalmazásba. Hisszarlik- 
ban a legalsó és második városban egy ara
nyozott késpengét, tűket és szögeket talál
tak, melyek majdnem tiszta rézből valók 

voltak; ellenben a harmadik és hatodik 

városban csatabárdok fordulnak elő, me
lyek 3—8°/o ónt tartalmaznak. Az igen régi 
Tiryns városában a palota falai nyilván
valóan rézlemezekkel voltak borítva ; sok 

ólmot is találtak ott. Mykenében, az achai 
fővárosban, a használatban volt fémek az 
arany, ezüst, réz, bronz és az ólom voltak; 
rézkorsók, fejdíszek és ólomból készült 
nagy magtartók közönségesek, valamint 
elegáns bronzeszközök és késműves- 
munkák, tükrök, beretvák és kardok. A 

sírokban a holttestek ékszerekkel, nagy
jában aranydíszítéssel, sokkal kevésbbé 
számbavehető ezüstből készültekkel van
nak megrakva.

E tárgyak némelyike azon idők köl
teményeit világítja meg ; így az Odisszeá- 
ban azt találjuk, hogy Nesztor megfogadja 

Athénének : »A mint az üsző a mezőről
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j ö n ............ a kovács kezében tartja szer
számait, ügyességének eszközeit, az ülőt 
és kalapácsot és a jól készült fogót, me
lyekkel az aranyat megmunkálta. Athéné 

is jön, hogy az áldozatot elfogadja. És 
Nesztor az öreg lovag aranyat adott s a 
másik (t. i. a kovács) ügyesen alakította 
s megaranyozta az üsző szarvait, hogy 

az istennő örömét találja a szép ajándék
ban.« Jelenleg Mykenében egy ökörfej 
ezüstmintáját találták aranyozott szarvak
kal és ezek között aranyrozettát, mely 
nem volt közvetetlenül az ezüsthöz erő
sítve, hanem vékony rézlemezhez. Va- 
phioban, egy Spártához közeli s kissé ké
sőbbi korú városban, sok szép ezüst-, 
arany- és bronztárgyat tartalmazó sirokat 
találtak ; különösen két aranycsésze em
lítendő, melyen bika és ember dombor
műves alakja van ; az egyik esetben he
ves vadászatot ábrázol az erdőben, a 
másikban békés jelenetet a réteken. My
kenében a vas csak mint nemes fém 
jelenik meg, melyből gyűrűk készültek.

Egy a mykenei korszak végéről szár
mazó görög telepítvénv maradványaiban 
Cyprusban, melyet most a British Museum 
átkutatott, a vas sokkal fontosabb szerepet 
játszik. Athenében is az egyik régi temető
ben Kr. e. kilenczedik vagy tizedik szá
zadba tartozó nagy vaskardokat találtak.

Ezek után következett a görög törté
nelem értelmi korszaka. Aristotelest kell 
bizonyos tekintetben tudományunk kere
tén belül megemlíteni ; ő az, ki először 
irja le a higany és sárgaréz előállítását, 
t. i. a kalamin (czinkkarbonát) és réz- 
keverékének hevítése által; a fémczink 
azonban még sok századdal később sem 

volt ismeretes.
Ha az elsorolt nagy nemzetek törté

nelmén visszafelé megyünk, oly időről 
találunk bizonyítékokat, melyben a féme
ket csak kevéssé, ha ugyan egyáltalában 
alkalmazták. A fazekas mesterséget jól 
ismerték volt és az ősemberek nagyon

előrehaladtak a kemény kövek, különös 

sen a kovakő (tűzkő) megmunkálásában. 
A fémek közül az aranyról és rézről van 
legkorábbi tudomásunk ; mindkettő ritka, 
lévén, kétségkívül drága is volt. A legelső- 
valószínűleg az arany volt, mely az em
beriség figyelmét magára vonta, mert ter- 
mészetes állapotban fordul elő, szép sárga
színű és könnyen megmunkálható. A\  
ránk maradt leletek értelmében a rezet is. 
hasonló időszakból ismerjük. Legelőször 

valószínűleg a sötétkék karbonátot dol
gozták föl, a milyen Armeniában fordul 
elő. Nem bizonyos, hogy az ezüstöt mi
kor használták először, de bizonyos, hogy  

a szóban levő terület északi részén sok
kal közönségesebb volt, mint a déli részén 
A réz kohászata kétségkívül sok tanul
mány és kísérlet tárgya volt, hogy a leg
keményebb fémet előállíthassák. Úgy lát
szik, hogy ez az ón fölfedezésére vezetett, 
de milyen időben, pontosan nem tudjuk ; 
azt sem tudjuk, vájjon Etruriából hozták ; 
vagy közelebb területeken találták-e? Ón
bányákat biztosan Cento Camarelle-ben 
műveltek, minthogy a régi bányaművek
ben egyiptomi scarabaeusokat találtak, 
bányákat műveltek Campiglia közelében, 
Elbában és az Ibériai félszigeten. E- 
fémek keresése, valamint annak szük
ségessége, hogy az érczet vagy nyers, 
fémet oly helyre vigyék, a hol földolgoz
zák, vagy a megmunkált fémet távolabbi 
vevőkhöz juttassák, a kereskedelmet bizo
nyára nagyon előmozdította. Ez szárazon, 
és tengeren történt, karavánok s illetőleg- 
hajók segítségével. Ily módon Európa és. 
Ázsia távolabbi részeibe szerszámok és. 
más tárgyak kerültek.

A nagy területeken talált tárgyak típu
sának hasonlósága közös eredetre vall s. 
így legalább durva megközelítéssel meg
ítélhetjük, vájjon korábbi vagy későbbi 
időben vitték-e be őket. így Syájczban és. 
Skandináviában épúgy találunk réz- és- 
bronzeszközöket, épúgy régi és modem
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formákat: ellenben Angolországban a réz
eszközökre' nézve nem találunk bizonyos
ságot, bár bronzeszközöket bőven talál- 1 
nak ez országban.

Midőn a fönicziaiak a Perzsa-öböl 
irányából a Földközi-tenger partjaira ér
keztek, ezer évig, Kr. e. 1400-tól Kr. e. 
400-ig fönálló fontos nemzet voltak ; nagy 
mesterek voltak, de sok eredetiséggel 
nem dicsekedvén, Egyiptom és Assziria 
mustráit és jelzéseit fogadták el. Kiváló
kép kereskedők is voltak, városokat és 
kereskedelmi központokat alapítottak, úgy 
hogy fémtárgyaik a Földközi-tenger mel
lett levő összes országokban elterjedtek, 
így találták ezt Cyprusban keverve a gö
rög mykenei korszak mesterségével. Or- 
riamentális ékszereik Etruriában, Görög
országban és Calabriában nagyon kere
settek* voltak. Ezek szépségére nézve föl
építhetem  . a Souíh Kerísington Museum- 
bah’l&vő etru szk aranyserleget és a British 
Museum égyik'.görög termében levő, 
aranyból .megmunkált gyönyörű művet, i

A kereskedelem a cserélés nagy esz
köze. A pénz kérdése nagyon messzire 

vezető kérdés, hogy sem foglalkozhatnánk 
v e le ; elég az hozzá, hogy Herodotus 
a lydiaiaknak tulajdonítja, hogy vert 
pénzt bocsátottak forgalomba. A leg
régibb pénzek ovális golyók alakjában 

elektrumból készültek, melyeket az egyik 
oldalon hivatalosan lebélyegeztek. Ezek 

talán Kr. e. 700 évre vezethetők vissza; 
de mások szerint Aeginában ezen időnél 
egy századdal előbb vertek ezüstpénzt.

A szóban forgó nagy időszak minden 
országban nagy rendetlenséggel és rom
lással végződött. A római birodalom ke
letkezésével új éra jött létre ; ez bizonyos 

értelemben vaskorszak volt, a vas egyér- 
. telmű lévén a karddal. Mi jelenleg más 

vaskorszakban élünk, de jobb és szebb 

időben, mint Hesiodus korában és remél
jük, hogy nagy gépgyártelepeink, vas- 
útaink és vasgőzhajóink korszaka nem a 
nemzetek elnyomására, hanem testvéresü- 
lésére fog vezetni.

Közli L o c z k a  Jó z se f .

A gyíkoknak egy  ma élő ősalakja.

Az Új-Zélandot környező apró szikla
szigeteken .még ma is meglehetős szám
ban él a nagyabb gyíkoknak egy saját
szerű, a főszigeteken, mint látszik, már 

teljesen kiirtott, és épen ezért jó idő óta 
kiveszettnek tartott alakja. E gyíkot a 
benszülöttek tuatara, a zoológusok Sphe- 
nodon punctatus vagy Hatteria punctata 
néven ismerik. A ma élő állatalakoknak 
egyik kiválóan érdekes és sajátos kép
viselője ez, mert a szó szoros értelmé
ben »élő őslénynek«, hogy úgy mond
juk, valóságos »élő kövületnek« tekint
hetjük. Fölszintes megtekintésre ezt az j 
állatot, minden hosszas okoskodás mellő
zésével, a trópusok nagy fésiisgyíkjai, a

leguánok közé sorozták, mivel a gerincz- 
oszlopuk hosszában ezeknek is van a 
Hatteriáéhoz hasonló csontos fésűjök. 
Csakhogy 1867-ben G ü n t h e r  ez állat
nak alaposabb tanulmányozása után úgy 

találta, hogy nemcsak a leguánoktól tér el 
lényegesen, hanem a összes többi élő gyí
koktól is föltűnően különbözik, úgy hogy 

ezek alapján lassanként arról győződtek 
meg, hogy benne egy, ma már teljesen 
elszigetelten álló ős-csúszómászó rendnek, 
a Rliynehocephalinák-nak egyik képviselő
jével van dolgunk, melyhez az ős-csúszó- 

j mászók legrégibb, a Hatteria kivételével 
teljesen kihalt alakjai tartoznak. A Hat
teria legközelebbi rokonául a Dresda
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