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a budai (p. o. császárfürdői) forrásokhoz hasonlítva az eltérés oly
csekély, hogy a víztartó közösségét, melyre a földtani viszonyok utal
nak, bízvást elismerhetjük
Azt a keveset, mit e mű tartalmából kiemeltünk, elegendőnek
tartjuk arra, hogy a közönség érdeklődését iránta felkeltsük s a monographiának mind technikai, mind tudományos fontosságát kitüntessük.

I. B.

Péch Antal: Magyar és német bányászati szótár.
Selmecz, 1879.

Fontos, mert mindenekelőtte hasznos könyv a kezünkhez jutott
uj bányaszótár, mely által a szerző egy a bányászati körökben mind
inkább érezhetővé vált szükségnek kívánt eleget tenni és melyért szak
társainak köszönetét teljes mértékben kiérdemli. Az eddigi magyar
műszótárak sorából az uj mű előnyösen kiválik, mind a mi a tartalom
bőségét, mind a mi a gondos és helyes szóképzést illeti. A szerző, ki
hivatalos állásában a bányászélet minden oldalát s igényét alaposan
ismeri, a szorosan vett bányászati s kohászati műszókon kívül tekin
tetbe vette még a rokontermészetü ipar- és tudományágak azon műki
fejezéseit, melyek a bányász működésének köréb'én is előfordulnak,
valamint a közélet nyelvéből az ügyviteli irományokban gyakrabban
használandó kitételeket is.
A műszók helyes alkotását, a már használatban lévő rósz kép
zésű szavaknak jobbakkal való kicserélését illetőleg a szóban forgó
munka szintén jelentékeny haladást mutat fel. Ebbéli törekvése a szer
zőnek annál inkább felrovandó érdeműi, mivel e téren úgyszólván az
első lépést jelöli. És ez alkalmat szolgáltat nekünk, hogy az anyanyel
vűnknek ezen nagyon is elhanyagolt részét nyelvészeink figyelmébe
ajánljuk. Bányaterületeink fekvése és bányászatunk fejlődési viszonyai
úgy hozták, hogy nálunk a bányászat nem úgy mint p. o. Németor
szágon, nemzeti alapon fejlődött, hanem az újabb időkig voltaképen
nem is létezett és csak midőn a viszonyok változásával, azaz egyrészt
nemzeti nyelvünk s életünk fejlődésével, közéletünk nemzeti alapra való
fektetésével és másrészt honi bányászatunk térbeli terjedésével a ma
gyar nyelv használata a bányaipar körében is általánosabbá lett, akkor
az, a mit a felmerült szükséglet fedezésére tudva alkottak, nem a nép
nyelv s szokás alapjából gyökerezett, hanem nagyobbrészt az akkor
divatozó erőszakos nyelvújítás szellemében kellő szakismeret s helyes
nyelvérzék nélkül gyártott műterménynyé lett. E szerint a bányászat
Földtani Közlöny IX. évf.

9

132

műnyelve egyrészt hiányos, másrészt hibás szóhalmazzá fejlődött, mely
a mindinkább fokozódó igényeknek megfelelni nem képes. A reformá
lásnak, a tovaíejlődésnek itt még tág tér nylik és hogy ez a fontos,
de nehéz feladat nem volt az első kísérlet által megoldható, azt az uj
szótár szerzője maga is bevallja. Övé azonban a kezdeményezés, az
alapvetés érdeme. A lendület ily módon megadatván, remélhetjük, hogy
most már nyelvészeink is több figyelemben részesitendik műnyelvünk
nek eme ép oly fontos mint érdekes szakaszát és hogy végre a gya
korlat embereinek és a nyelvbnvárok közös működése által bányászati
műszókincsünk szabatos, rendezett s alkalmas közeggé válik.
Miután tehát az uj bányászati szótár gyakorlati használhatóságát
hazánk bányászköreinek, nyelvészeti vívmányait pedig nyelvbuváraink
figyelmébe ajánlottuk, legyen szabad a műben felvett ásvány- s föld
tani kifejezéseket illetőleg egy pár megjegyzést idefűzni. A munkának
föntériutett elve szerint a bányászattal oly szoros kapcsolatban lévő
tudományágak, minő a föld- s az ásványtan, természetesen figyelemben
részesültek; a bányászatot érdeklő ásványfajoknak, a földtani képletek
nek, sőt a kövületeknek is tudományos elnevezéseit meglehetős nagy
számmal találjuk meg a szótárban. Az utóbbiak teljes sorának felvé
tele azonban lehetetlen lévén, úgy hiszszük, hogy az egynéhány
idézett, természetesen németben is, magyarban is egyformán hangzó
genusnév kihagyása által a munka használati becse nem csökkent
volna. A mi a formatiók, a kőzetek s az ásványok systematicus neveit
illeti, a helyesírásban több következetességet óhajtottunk volna; vagy
a nemzetközi helyesírást fogadjuk el alapul, vagy, ha lehet, a kiej
téshez alkalmazott magyaros Írásmódot; de ilynemű szók, mint p. o.
Trachit (v. trachyt v. tráhit), Kvyolit (v. kryolith v. kriolit) stb. sem
az egyik, sem a másik elvnek nem tesznek eleget.
Sajnálattal tapasztaltuk azt is, hogy a szerző több esetben az
ásványfajoknak hibásan alkotott magyar neveit is idézi és mivel előre
látható, hogy szótára a bányászköröknek hosszú ideig forrásul fog
szolgálni, a helyes nyelvérzéket sértő szóképzések használatát mintegy
szentesíti. Itt találjuk még a különféle tünléket s „fényléket“ s hasonló
képzésű ásvány neveket, mig sok más esetben az efféle kifejezések ha
tározott mellőzését örömmel tapasztaljuk, p. o. „Serpentin : szerpentin“
nem pedig „kigyla“, „Talk : talk kő“, nem „fagyag“ stb. A tudomá
nyos irodalomban most már általánosan követett eljárás, mely szerint
ott, hol tiszta magyar származású szó rendelkezésünkre nem áll, inkább
a nemzetközi neveket használjuk ; ezen eljárás, ha egészen következe
tesen alkalmaztatik vala, a munkának s igy a gyakorlatnak is csak
előnyére lett volna.
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