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E viszony meg világosabb lesz előttünk, ha a plioczén előtti sarkok eme 

eltolódását nem 1 0 , hanem 2 0  tokra becsüljük és a mai északi Ázsiába, 
körülbelül az északi szélesség 70-ik és Greenwichtől számítva a keleti hosszú
ság 120-ik fokába fektetjük.

Ezt elfogadva, a sarkvidéki fosszil tiorák tekintettel a sarkhoz való 
fekvésüket, teljes összhangot mutatuának. A sarkkörön belül esnének Kam- 
esatka, Bureja az Amur földjén és Sachalin szigete; a sarkkörön kivül 
Spitzberga (64— 65° é. sz.), Grinnell-Land (62°), Buchtorma völgye az 
Altai tövén és u Mandzsura flórái (60— 61°); ezután következnének Japán 
(58— 53°), a Kirgiz puszta (56— 57°). Alaska és a Mackenzie flórái; végre 
Grönland (51— 53°), Izland (49— 51°), a balti (47— 48°) és Európa egyéb 
számos flórái, melyek közül a svájezi körülbelül a 36° alá esnék.

A télen zöld lombfákkal biró flórák így mind a sark körül volnának, 
mi mellett Sachalin szigetének flórájában előforduló cycadea-maradványokra 
vonatkozólag N a t h o r s t  megjegyzi, hogy ezeknek helyes meghatározását 
illetőleg alapos kételyei vannak és még az ellenkező esetben is, nem volná
nak melegebb éghajlat bizonyítékának tekinthetők.

N a t h o r s t  modiíicatiója még PmLippi-nek a chilei harmadkori conchy- 
liákra vonatkozó megfigyelését is érthetőbbé teszi, mert az északi sarknak 
említett fekvése következtében a déli sark a nyugati hosszúság 60-ik délkö
rebe (Greenwichtől számítva) esnék és ennélfogva Chile körülbelül a déli 
szelesseg 55. foka alá jutna, mi tökéletesen megmagyarázná a P h i l i p p i  által 
kiemelt tényt.

Ezek után joggal mondja tehát N a t h o r s t , hogy a  tudomány jelenlegi 
állásán egyedül a földtengely helyzetének megváltoztatásáról szóló hypothesis 
tarthat igényt elfogadásra és megígéri, hogy egy későbbi dolgozatában ki 
fogja mutathatni azt, hogy a harmadkort megelőző korszakokban hasonló 
elterések voltak. A mi részünkről a tudománynak ez irányban való haladása 
a legnagyobb figyelmet érdemli meg, mert ha a  bizonyító tények fölszapo
rodni fognak, e hypothesis a geológiára, a növény- és az állatgeographiai 
kérdésekre nézve döntő befolyással lesz.

RÓMAI MÁEYÁNYBÁNYA A BISZTllAYÖLGYBEN, BUKÓVÁ HUNYAD- 
MEGYEI falu határán*

T é g l á s  GÁBOR-tól.

A római császárok által székhelyükön érvényre juttatott építészeti fényűzés, 

a provincziák élére állított hatósági közegek útján, csakhamar általánossá vált az 

imperiumban s a hová csak állandóan bevették a légiók magukat, gyorsan emel-
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kedő díszes középületek hirdették mindenütt azok diadalát. Augustus óta a nyil
vános ünnepélyek, paloták, emlékművek úgyszólván a kormányzás eszközeiül, a 
hatalom kifejezéséül minősíttettek ; egészen természetszerű vala tehát, hogy Dacia 
birtokba vétele után annak ásványkincsei: a só- és ércztelepek kiaknázása mellett, 
az építészeti és szobrászati anyagok felkutatását sem hanyagolták el, mint azt már 
elébb Noricumban, Pannóniában, Moesiában s más szomszédos tartományokban 
gyakorolták. És ez annyival érthetőbb, mert Dacia meghódítása épen a Kr. u. 
SO—20(*-ig virágzott építészeti fénykorba esik, mikor a tartományok zsírján fel
gazdagodott vállalkozók versenyeztek a császári tisztviselők pazarlásaival s a bar
bár népek közé küldött római világfiak mú'izlésük fitogtatása által nemcsak E l
sőbbségüket igyekeztek éreztetni, hanem az otthon szépítése s a környezet emelése 
útján enyhületet is kerestek a világváros nélkülözött élveiért.

Ez időszakban császári tulajdont képeztek különösen a márváiiybányák és 
épen Dacia leigázója Traján, külön igazgatóság, a «ratio marmorum » útján művel
teié azokat, mely hivatal minden valószínűség szerint a császári uradalmak kor
mányzó testületétől függött. " A becsesebb márványbányák a «procurator marmo- 
rum» vezetése alá tartoznak; de a mint épen a Frusca Gorának Sirmium (Mitrovicz) 
közelében Diocletian alatt folytatott kőbányászat a részleteit feltüntető «pa.wo 
sanctorum quatuor c o r o n a t o r u m czímű legenda megörökítő, a műszaki vezetésre 
gyakorlatilag képesült egyéneket, az u. n. pJiilosophii sokat alkalmazták. Sirmium- 
ban öt philosophus nem kevesebb mint (»22 kőfaragóval (artifex metallicus) fejté 
a thasosi követ és porphvrt, azokból ciilturtárgyakat, épületoszlopokat stb. 
állítva elé.

Messze vezetne czélomtól a bennünket becses technicai adatainál fogva oly 
közelről érdeklő passió bővebb részletezése s minthogy a liunyadmegvei kőbá
nyászat monographiája közben szükségkép ki kell azokra majd amúgy is terjesz
kednem, legyen elég felemlítenem még e helyen, hogy a Rómával könnyű kap
csolatban állott márványbányák a székvárosnak adóztak leginkább termékekkel s 
nevezetesen a görögországi, kis-ázsiai, alexandriai kikötőkből, Carthagoból egész 
hajórajok indúltak el márványanyaggal s a máig hírneves Carrara í Lima) igen 
régi időktől fogva résztvett Róma szépítésében. A hatalmas monolithokat Ostiában 
kisebb dereglyékre, tutajokra rakva juttatták el Rómához. Legalább egy szeren
csés véletlen I8<>9. 70. években a Tiber régi betelt medrének átmetszése közben a 
kavics- és görélyréteg alatt nagyszámú ilyen kinagyolt kőtömböket tárt fel, melyek 
nemcsak azt tanúsítják, hogy a végleges formát itt a rakparton szokták megadni, 
aszerint, a mint decorativ, szobrászati vagy monumentális architecturai rendel
tetés jutott azoknak, hanem ezeken egyúttal a bányák egyrészének lajstromát, a 
császárok, felügyelők, sőt munkások nevét is megörökítve találjuk. Luigi Bruzza 
atya vállalkozott a sok türelmet és kitartást igényelt kibetűzés fáradalmaira s a

:: Archfeologiai Séta. ilíóina és Tompéi.) Boisier Gaston, ford. dr. M o l n á r  

A n t a l .  Akad. könyvkiadó váll. Budapest 1883, 71— 7:». 11.
Passió St. IV. coronatorum. Büdiuger, Untersuchungen zur römischen Kaiser

geschichte III. 1870. Benndorf Ottó magyarázatával és 1853-ból az általam is hasz
nált első kiadás Abhandungen der Wiener Akademie Karajan utóiratával, de dr. Wat- 
tenbach által kiadva.
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római arcliteologiai társulat IN70. annaleseiben vette a tudós világ munkásságánakn o
nagybecsü eredményeit. Az általa megfejtett bélyegek, monogrammok közt leg
régibb hely illeti meg időrendileg a «Caesar>• és a sasjelvényt, de akárhány koczka 
Trajdn, H adrian, Marcus Aurel ins, Ver ns, Alexander Severus és Gallienus nevét, 
helyenkint ólomba nyomott arczképét viseli. Olykor M. lh  A. N. jelzik a császári 
tulajdont, (/»[etallum, r/[omini] A ' ngustil wfostri]); máskor a bányafelügyelő 
( rational is)  látta jónak nevével tetszelegni, vagy szabályszerűleg bevésetve azt, 
majd meg vörös krétával (röthel), mint mai napig szokásban van, eszközöltetve a 
lebélyegzést. A I'laviusok korában az évszám s e mellé a bánya, pl. er rat{ioné) 
szintén ki volt tüntetve.

Mindezek segélyével sikerűit megállapítani a Róma számára aknázott már
vány-telepek hosszú sorozatát Hispániától el Numidiáig, hol M. Aurelius nyitott 
egy a császárság hanyatlásáig használatban állott márványbányát; de Bruzza gyűj
teményében nyoma sincs a Daciában űzött márvány fejtésnek. Oly távoli continen- 
talis provinciából, bárminő szép volt márványa, az nem volt könnyen elszállítható 
a központba. Pár év óta megkezdett kutatásaimból azonban előre jelezhetem, hogy 
Daciában a provinciális kőbányászat szintén magas fejlettséget ért el s e tarto
mány különböző pontjain az iparilag értékesíthető kőzeteket nagy szakértelemmel 
ki tudták válogatni. A pompaszerető tisztikar igényeinek, a nyilvános épületek 
méltóságának s a magasabb szobrászati követelményeknek megfelelő márvány- 
anyagot azonban ez ideig csupán a főváros szomszédságából, Bukóvá határából 
ismerem.

A bukovai kristályos mésznek bányászati használatát a hunyadmegyei tör
ténelem- régészeti társulatnak 1 SS l-ben bekövetkezett megalakulása óta fokozott 
mértékben eszközölt gyűjtések és ásatások deríték ki leghatározottabban. Hogy 
Bukovan márványbányászat folyt, arról már Neigebauer tesz említést Dacien-je 
(Brassó Is.';!).) Ili. lapján, a bánya helyi viszonyainak közelebbi megállapítása nél
kül. Általánosságban odavetett észrevételének azután áldozatáúl esett a honi 
régészet nagyérdemű búvára Ackner Mihály is, ki 1 S5C*-ban a bécsi műemlékek 
bizottságához küldött jelentésével Sarmizegethusa mellett (am Berge Marmor 
|Deala Marmura~i auf einem längst aufgelassenen Marmorbruch) a Hunyadi 
János győzedelmes csatája által örök nevezetességre juttatott Vaskapu-hágóra, 
ruházza a bánya szerepét. Tévedése felől a laikus látogató is hamar megbizo- 
nyosodhatik, miután az egész Vaskapu-hágón híre-pora sincs mészféleségnek és 
mégis Vass Józsefnek jobbára Ackner nyomán szerkesztett «Erdély a rómaiak alatt 
czímű munkája s ezáltal a vaktában dolgozó írók egész légiója ismétlé az ő tévedését.

A jóhiszeműség átkát még oly szakavatott archreologus se kerülte el, minő
nek Goos Károlyt ismerjük, ki «Die inneren Verhältnisse des Trajanischen Daciens» 
czímű nagybecsü művében a románul Marmorának nevezett Vaskapunál keresi a 
rómaiak i nárványbány/tját.

Hogy a Marmora név vezotte mindannyiukat tévútra, erről méglSS^. nya
rán sikerűit megbizonyosodnom, mikor a hunyadmegyei történelem- régészeti 
társulat megbízásából Király Pál tanártársammal Várhelyen foganatosított ásatá
sok egyik pihenő napját e kérdés tisztázására szánva, végre a \  árhelyről Karán- 
Sebfsre vezető országúitól balra, Bukovától a Bisztra nevű hegyi patak mentén 
felvett erdei úton sikerült a valódi hányaltelyhez eljutnunk.
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Utóbb a szükséges rajzok végett Téglás István öcsémmel ismételtem a kirán
dulást s e kettős észlelés alapján értesítőm a magyar tudományos Akadémia 
archa?ologiai bizottságát. A sebesen tovairamló hegyi víz medrét követve, keskeny 
völgynyílás fogad már Bukóvá szélső házainál. Másfél órai lovaglás, vagy gyalog
lás után a Bisztra medrét átlépve, egy hegynyakon kell kikapaszkodnunk, míg a 
tajtőkozó hegyi víz egy járhatatlan szorosban tör elé. Alig érkezünk ki az emelke
désre, az eddig szórványosan jelentkezett rnésztuskók helyett villogó fehér szirtre 
esik tekintetünk, s a víz átellenes balpartján megpillantjuk a simára vésett bánya
falat. E Pripor nevű koptatóról leereszkedve, egy szűk völgykatlan ölén találjuk 
magunkat s egyúttal a bányászat egész területéről átnézetet nyerünk.

A Priportól befelé l iO méter szélességben nyugatról keletre haladólag egy 
kristályos mészvonulat telepedett a kristályos palák közé, azoknak csapását és 
dűlését követve. A mésztömeget a Bisztra derékban szeli; de a balpartra csupán 
egy rövid szárny fut át, míg a jobb parton egész Zajkánv falu határáig pár kilo
méter hosszúságban elkísérhetjük s errefelé a Pojona nevű sziklás magaslatot 
képezi. A mész szöveti minősége a telep közepén legkitűnőbb s az itt jelentkező 
durva szemcséjü változatból a dévai múzeumban látható szobrászati minták pél
dája szerint Ízléses műveket állítottak elé. A szélek felé mind erősebb lesz a 
csillamosodás s utoljára egész leveles, sőt szálas szövetet vesz fel. Ez a féleség a 
megmunkálásra már alkalmatlanabb, s az ebből idomított műtárgyak nem is 
daczoltak oly eredményesen a lefolyt évszázadok pusztúlásával, mint az előbb 
említett féleség, melynek készítményei friss üdeségben kerülnek elé — hacsak 
tűzben-vízben nem szenvedtek — a földtakaró alól. Fájdalom, a várhelyi templo
mok domborművei sem mind első minőségű anyagból készültek s pl. a méltán 
nagy hírre jutott M ithraeum szám os reliefjei igen tekintélyes számban képviselik 
épen a porladó levelekre váló törékeny féleséget. Úgy látszik, a jámbor adományo
zók vagyoni állásának különfélesége akkor is mérvadó vala a művészet termékei
nél s a megrendelők bőkezűségének különféle fokozatát örökíti meg az anyag és 
kiállítás nagy eltérése. Ugyancsak a Mithraemlékek közt van egy csoportozat, 
melynek kitűnő anyaga s ahhoz mért gondos kidolgozása minden szemlélőt első 
tekintetre lebilincsel s ott látjuk az irodalmilag sokat emlegetett syr istenségek 
(Malagbel, Bebellahamon, Benfat, Manavat) neveivel ékeskedő fogadalmi táblát, 
melynél szebbet a daciai lapidarium alig tartalmaz.

Minthogy pedig e durván kristályos mésztömeg vakító fehérsége a min
denütt nemes érczet áhitó nép előtt különös jelentőséget nyer: a telepet Ruda 
(érez) néven is emlegetik. Általában azonban a balparti bánvafal valóban «fal»
— La pareta — néven ismeretes. Ezt a nevet mégis érdemli, mert a Gropa hegy alatt 
20 méter szélességben, 30 méter magasságban a lehető legszabatosabban levésett 
lapjával síma fal benyomását gyakorolja a szemlélőre. A 25 méter magasságig 
emelkedő kristályos meszet azon felől likacsos tufatömeg tetőzi be. E kivájt lika- 
csos és összevissza fodrozott rétegekben a nép phantasiája ismét «gyapjú»-félét 
lát s az odvas üregekbe mesés lények hajlékát helyezi, itt keresve az óriásoktól itt 
maradt aranykecskék, emberek, agarak, lovak stb. kincstárát.

A Sarnnzegetusai Mitbrseuin. Király Pál Akadémia archseol. bizottsága | s s 5 .
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A márványanyag 1 — \'Ő méter vastagságú padokban fejlődött ki s csapása 
irányát követve, keletről-nvugatra rétegenkint hatoltak abban előre. Az egész 
külső réteget simára vésték s azután ékekkel verték alá a megszabott méretek 
szerinti darabokat. Ily módon 1 -2 méter hosszúságú hasábokat és padokat fej
tettek alá s azok feldolgozását a helyszínén eszközölték. Legalább erre látszik 
utalni az itt utólag talált s félig vagy egészen kidolgozott faragványok gyakori
sága. A dévai muzeum szintén mutathat fel egy Liber páter és Libera mater 
domborművet. Litsek Béla várhelyi postamesternél szép capiteleket, oroszlánszobro
kat s egy emberi szobrot látni, melyek állítólag atyja által szintén innen jutottak 
Tárhelyre. Hogy azonban e leletek nagyobb bőségben nyilvános gyűjteményeinkbe 
nem jutottak, annak okát az itt nagymérvben folyó mészégetésben találhatjuk 
meg. A várhelyi, zajkányi és bisztrai lakosság javakorbeli férfiai, ha minden 
mezei munkából kifogytak a «Bisztrára» járnak, mint ott magukat kifejezik, meszet 
égetni. Igen természetesen a készen kínálkozó mészdarabok gyorsítják és jutá- 
nyosabbá teszik a munkát s csodálliatjuk-e, ha itt az egyszerű falusi nép primitiv 
industriája szempontjából bírálta el az esetleg útjába kei*űlt faragványokat, mikor 
egész a legújabb időkig Tárhely községében is fel-felgyúltak ezek a kemenczék 
római régészetünknek e borzalmas molochjai! Vajmi ritkán jutott ezután az ilye
nekhez Ackner Mihály, ki példáúl 1838-ban már-már a füstölgő tömegből 
gyönyörű szoborfejet és feliratot ragadott ki.

A lefejtés után ismét szépen levésték a falat s épen ebből magyarázhatjuk 
meg, miért oly síma az, mintha csak tegnap hagyta volna félbe a római quadra- 
rius, vagy lapidarius munkáját.

Az átellenes jobbparti oldalon ily szabatos levájást nem találunk sehol és a 
mészégetők utólagos kontárkodása is nagyobb rongálást mívelt, mint a «Falon», 
hova férkőzni nem bírtak még. Egyes rétegfejek és hátak vésetei azonban világo
san a mellett tanúskodnak, hogy a műveletek ide is kiterjeszkedtek s a most ész
lelhető ívszerű kivájásból a rómaiak hordták el az anyagot. Ott egy barlang-üreg 
kínálkozhatott tanyahelyűi a munkásoknak. A munkálatok vezetésére semmi újj- 
mutatással nem rendelkezünk s csakis a sirmiumi bányászat technikai vezetéséről 
és rendszeréről fenmaradt Passió St. IV. coronatorum analógiájára vagyunk utalva, 
ez alapon feltételezve, hogy itt is értelmes művezetők, a philosophusoknak megfe
lelő személyek állottak egy-egy munkáscsoport élén.

Maguk a munkások a fenmaradt készítményekből következtetve, nemcsak a 
durva kőfejtéssel és nagyolással foglalkoztak, hanem egyúttal a szobrászati kidol
gozást is eszközölték. A metropolis gazdag polgársága, előkelő tisztikara, állandó 
forgalmat biztosíthatott az idevaló szobrászati készítményeknek s csak azt sajnál
hatjuk, hogy annyi mester közül egyetlen egy látta jónak nevét is megörökítni. 
Egy Nagy-Osztróról (Várhely szomszédságában) ls»i3-ban Felső-Pestesre a Makray 
családhoz került 1 '3.'» m. magas és szépen kidolgozott női szobron találjuk ezt, 
mely baljával < H)ö in. magasságú oltárra támaszkodik. Az oltár előlapján válasz
tékos betűkből e felirat kerekedik ki.
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^Claudius Saturninus sculpsit.')
Ez tehát az egyetlen ismeretes szobrász, a ki provinciális kézzel ugyan, 

de ügyesen dolgozott. Hasonló vala a többi is s még ez ideig elsőrangú munka 
alig került gyűjteményeinkbe, de annál több a jó másodrendű.

A bányászat itt a fenyő régiójában télvíz idején mindenesetre szünetelésre 
lehetett kényszerítve s ilyenkor tán a közel metropolis raktáraiban nyertek elfog- 
laltatást a munkás kezek. Ilyen raktárról egész bizonyossággal ugyan nem szólha
tunk ; de Bruzza atya közleményéből látjuk, hogy Róma előtt mily óriás készlet 
vala felhalmozva. Semmi kétség, hogyha kisebb arányokban is, de ugyané rend
szer uralkodott a provincián s a megrendelésre készült tárgyakon kívül raktárra 
is jutott még egy-egy ilyen kiterjedésű bányánál bőviben.

A munkások kilétéről se vagyunk tájékozva. A nemesfém-bányászatra a mai 
Epirus szomszédságából pirustákat telepítettek be, s Tracia Maesia kipróbált 
bányászait is igénybe vették. A kőbányászatot a sirmiumi (Passió IV. Sct. coron.) 
példa szerint rabszolgákkal űzték s hihetőleg ide is ilyen deportáltak jutottak. 
Ezek számára semmi szilárdabb építkezés nem létezett; legalább ilyennek nyomai
val, bár téglák, cserepek alakjában se akadtam. Annál valószínűbb első vélekedé
sem, hogy a közel erdőség felhasználásával összerótt fakunyhókban helyezték 
azokat el.

Egyébként itt a fenyőrégióban, alkalmasint a téli zordabb időszakban a 
kőfejtéssel fölhagytak. Ilyenkor talán az ide csupán 25 kilométer távolságban 
fekvő metropolis szobrász- és kőfaragó műhelyeiben nyertek foglalkozást a 
munkások.

Még a kiszállítás valószínű módjára kivánok reflektálni. A római hadi út a 
mai országúttal azonos irányban haladt Sarmizegetusából Tibiscum (Zsúppá, 
Karánsebes felett) felé. Bukóvá első házainál, a mint a Vaskapu-hágó véget ér, 
balról a Bisztra vize tör elé. Innen 12 kilométerre esik a bányahely s a szűk 
völgyben hengereken, mint a hogy Cohausen ezredes vélekedik a Mannheim mel
letti kőfejtésről, vagy bikák által vontatott szekereken eszközölhették a kiszállítást, 
a mint Carrarában (Lima) máig is történik. Nincs kizárva az a lehetőség se, hogy 
télen a befagyott Bisztrán csúsztatták le a monolithokat. A rakodás a Pripor kop- 
tatója és szorosa alatt történhetett.

A kibányászásnak rendkívül mérvekben kelle történnie. Dacia nagyobb 
városai Sarmizegetusán kívül innen nyerték monumentális építészetük díszítő 
anyagát vagy a díszesebb emlékműveket. így Apulum (Gy.-Fehérvár), Potaissa 
(Torda), Tibiscum (Zsuppán) romjai közt gyakran találkozunk a bukovai már
ványnyal, sőt kisebb helységek is, pl. Germizara (Algyógy), Kőboldogfalva részesül
tek az idevaló sculpturákból, Pannóniába azonban nem jutott az el.

Jelenleg a szép bányahely a mészégetők rombolását sínyli. Rétliy Lajos 
hunyadmegyei kir. tanfelügyelő, értesülve felfedezésemről, sietett több budapesti 
vállalatnak tudomására hozni azt s az észszerű kihasználás czéljából ki is bérié e

■: Torma Károly, Kómái feliratok Erdélyből. Archeológiái Közlemények 18<>3. 
évf. III. kötet 130 lap. Corpus inscript latin. III. köt. 1413. sz. Kaláuhoz (Aquo?) 
sorolja, peclig osztroi származása nyilván Várhelyhez fűzi.
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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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