
 

 

Ásatrú kémia 

 

1.Thórium 
1815-ben Jöns Jakob Berzelius svéd kémikus újabb mérföldkőhöz ért a 
karrierjében: egy rézbánya leletét vizsgálva egy teljesen új elemet 
fedezett fel, amit aztán Thor isten tiszteletére Thóriumnak nevezett el. 
Sajnos, a későbbiekben kiderült, hogy nem egy új elemet fedezett fel, 
hanem csak a már ismert ”yttrium” egyik verzióját találta meg. 
Azonban a történet itt nem fejeződik be: 1828-ban egy norvég pap egy 
érdekes fekete ásványra lelt a Lovoya szigeten, Norvégiában, és a 
leletet elküldte apjának, Jens Esmarknak, aki akkoriban híres 

mineralógusként volt számon tartva. De ő nem tudott mit kezdeni az ásvánnyal, ezért küldött belőle 
mintát Berzeliusnak is. 
Berzelius viszont ezúttal már tényleg hatalmas felfedezésre tett szert: most már TÉNYLEG talált egy 
teljesen új elemet az ásványban, felfedezését egy évvel később pedig már publikálta is. Ezt az elemet 
ma Thórium néven ismerjük. 
2.Vanadium 
A Vanadiumot először egy spanyol-mexikói mineralógus (Andrés Manuel del Río) fedezte fel 1801-
ben, majd tulajdonságai alapján különböző görög nevekkel ellátva publikálta is új elemként. Azonban 
1805-ban egy francia kollégája (tévesen) azt állította, hogy ez az elem igazából csak a króm egyik 
kevert fajtája – Del Río pedig elfogadta érvelését és visszavonta a felfedezését. 
Az elem újrafelfedezésére egészen 1831-ig kellett várni, amikor a svéd Nils Gabriel Sefström kémikus 
is találkozott vele kutatásai során. Nem sokkal ezután bizonyították, hogy ez ugyanaz az elem, amit 
Del Ríó is felfedezett, és mostmár biztos volt a vegyület önálló létezése.  
Sefström Vanadiumnak nevezte el, az óészaki Vanadís szótól inspirálva, ami magyarra fordítva 
körülbelül azt jelenti, hogy a ”Vánok dís-e” (=Freya). A névválasztás oka az volt, hogy a Vanadiumból 
létrehozható kémia vegyületek páratlan szépséggel és színkombinációkkal rendelkeznek. 
3.Kobalt 
Az előző kettő elemmel ellentétben a Kobalt egy olyan vegyület, amit már régóta ismer az emberiség, 
épp ezért nem is tartom fontosnak belemenni a ”hivatalos felfedezésének” történetébe (nem is 
kapcsolódik a névválasztáshoz). 
A kobaltot már a Bronzkor óta használja az emberiség főleg üvegfestéshez, és mivel ez is szilárd 
állapotú ásvány, ezért bányászással nyerik ki. Így kapta a nevét is, ugyanis a ”Kobalt” szó a német 
”kobold” szóból lett képezve, ami a kibányászott kobalt-ércnek volt a neve bányászkörökben. Akár 
tiszteletből, akár félelemből hívták így az ércet, egy biztos: a német hagyományokban a 
kereszténység felvétele után is sokáig megmaradt az a hit, hogy koboldok élnek a bányákban (de akár 
házszellemekként is számontartották őket), és munkálkodnak keményen a földfelszín alatt. 
4.Túlium 
A Túliumot Per Teodor Cleve svéd kémikus fedezte fel 1879-ben, miközben egy ritkaföldfémről 
távolította el a (kémiai) szennyeződéseket. Hosszabb munkálatok után végül két oxidot nyert ki a 
leletből: az egyik a már felfedezett Holmium oxidja volt, viszont a másik oxid egy addig még 
ismeretlen elemtől származott. Az elem neve Túlium lett, amelyet a görög Thule szóból hoztak létre. 
Ezt a nevet először egy Pütheasz nevezetű görög utazó használta (kb. i.e. 4.század) egy északon 
található sziget neveként. Ma már csak találgathatunk, hogy mennyi a valóságalapja annak, hogy ő 
járt arrafelé, illetve, hogy mit jelölhetett vele. A legelfogadottabb nézet persze az, hogy ez igazából 
Skandináviát jelöli, de van aki szerint Izland vagy Grönland szigetére utalhat. 
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