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A „mercurius" szerepe a gyógyászatban és az akhiw..iában 

.. 4 s;;crz{j töniörcn fel új i(ja azokat az is n1ereleket, u1elyek 
a hi(Jany történetéhez tarto.:;nak. 1~';-~ a .Fontos fén1 je
lentős szerepet ját.<J.:ott 1n ind a yyógyszeré::;zctbcn, 111 ind 
az alch in1.iában és a jelenkor egyik lcyj'anfo.'Jabb j'én1évé 
vált. Jf}zt az ·utat scr1ítették elő a !tajda·ni nuUt patiku-
8ai is. 

J:Io~v 111ikur találkozott vele eliíszür a.z e111her, a.z 
nHL n~&r fel 110111 tlerithetli. uü11denci:;etre i. u. az 
el.si.i szúziidbn.n .L)io.ykoridcs cseppfolyós ludrna,zá!
l<t.pot:a. n1iatt vízcziistnek n vbcr..Qyvqos" nevezte és 
ezzel() adta n, férn tuclo1nánvos nevét is: hydra.rui
run1. 8okféle ipa.ri felha-sznitlását, 11éhú:ny~ gyóg'"'y
szerhen va.ló a!ludn1a.zá.:.;át júl ü;rnerjük, igy anuak 
a, tulajdonHúgút a.1Iuiilu1a,zzúk. 1uely biztosítja, a.z 
egyenletes tágnlásút, fa,jhDje különbüz(í hGfokon ü~ 
n1eu;lehctc:ísen állandó. elektroitH)S vezetc'..iképe~séue 
nélkülüzhetetlenné teszi és a, jelenkor 1nérőe;.;zkŰ
zeinél nélkiilözhet:etlen. 

Iíitregék a!a.pján J-1 er111e.s 11 risnieyisto.s <-trany
csinálúsi tuclon1ányán<d'i: :.i, higany volt az alapja .. 
Ezt a. tuclo1nán vt (j 1nár <LZ nra.boktúl Yette át és 
terjesztette el Nyuga,t-Eurúpában. ii X-1. szd.-ban 
rnár igen nagy jelentüséget tula,jdonitottak a. hi
g<Lt1.J"!Htk, n1elyet „l\Iercnriusnalc" neveztek el, a,h
hól a hieclele1nbc'.íl kiinclnlvu •. tuinden fé1n vala.111elv 
bolygó urtl.!nui, alatt {dL i\Iikor 1~gyipto1nhól Et~
róp11, átvette a.z antnyesinálús és a bölcsek köve 
ké::;zítésének .. t11don1á11yát''. n1éu ne111 gondolhnt
túk. hogy a, sok-sok t:Ó\:úthlJl véUezelül ).\.i fog a.ln,~ 
knlni a:-x~\_. szd. 1u1gy.-;zerü ké1~licij11,. Igil:z. 1'6nye~ 
gébe11 ezek az a.uu1vcsinúlók évszázadról-év:;zá~ 
~iLdra rninclig adta.k ~cala1ui ltj<Lt. a, 'l'uclo1uúnyok-
11cdc fokoza.tosa,n építv~: ezt a hallatla.nnl na.gyje
lent.ií::;égíi építn1ényt:. I~;..; a.z. a.niit „Ja.pis philoso
phor1un", nagy elixir. n<Lgy n1agi:-:;tert1nl. Yörös
tineturci, stb. névvel neycztek: valóban ::;ok hül
csességet ered1uén vezctt, de csak éyszúza-dok alatt. 
Ennc!2 a. „la-pis 1~ihilos<Jphoru1n11a.k)' n eölja, lt>tt 
volna: nlinclen het.c~.'ié~ uv{i:::rríttí.:-;a. a nc111tclcn 
fé1nck nen1essé~\·al('1 ~át~:úl't('Jzt~~tús<L és ncrn tttolsú 
sorban a.z ernberi élet inctd1osszahhítúsn„ 

.:1ba. J/ us.·r:alt f)8af11r .fii ).~::a.fi. vagy ahogyan úl
talúha.n nevezték: Gc!Jcr. i. ll. a, \TJLL szd.-ban. a 
]eg11<u:rvobhncvlí :1,ra.b tudós volt. n kor leuna.uvohh 
al~'.hir'l1lstúja. ::\leglehet(iscn host-<zÚ idc(g i~~.nára 
volt a, Sze\·il\a-i flliskolúnak és a fén1ck Ü:::szctéte
lériil való elinélete egészen a X\'III. Hzcl.-ig ér
vén·vben volt. l~z az ehnélet azt hirdette. hogy a 
fétn~·k kénhlil és hiuanvhól állnak. J(invilatl~(;zá
sait ,,istcrti iuének'''""larÍ:ották a.z alchitnfsták (rérri 
111a.gya.r: ara1~yké111!) és hittek ttbhan, ho.gy a 11er~l
tclcn fé1nek különhöz{) hcterrséghen szenvcdéí ara
nyak és egyetlen gyógyszcru'k rthölcsek küvc. 1ncly 
arra képes, hogy a. ként, eltávolit:sr1 n. beteg fén1bi:íL 
hogy netnes fé1nokké alaktdjana.k. 

~~\ hajdani 1na,gyar területen is található Yolt hi
gany (Szlani~ és Zalntna vidékén!) n1elyet a cinna
barit (1-1g8) pürkülése révén nyertek. ~:1. pörkölés
nek <L folya1nata keltette nzt a. képzetet, hogy a fé
n1ek kénhDI és higanyból úllnak. l\Iindcnesctrc Cic
hernek kö.'izünhet(í, hnrrv kísérletei sorün felfedezte 
a hirrnnvoxiclot éB a líiganychloriclot. Ezzel vitte 
el<'íhhre 'a. tisztább tudo1~1{u{yt. 

:\ X\·. szd.-ha.11 a lesrhíresehh kénlikus JJasiliu..; 
í'itlr·11ti111t.-; \·olt. aki 1n'fu· húrotn ele111et völt a fC:
n1ekht·n: a hiuan\"t. a ként. és a ,:.;ót:. Nctnesférneket 
n, küvetkez(·;·- in;Jdon ál!ítot.tnk cltí: czüstnitrát 
(-4.uN()„). 1ne\v víztiszta volt. an11ak vize.s oldatába 
néliúny" c·se111; higanyt tett(:k. 1nire az ezüst ldvúlt 
és hPvítés után kinyerték a tiszta eziist.iit. ),z <l köp
zet alakHlt: ki. ho!!V a tiszta folvaclékhól hi\IfHIV
n.val szí11tiszta. ezlI~tiit lehet kap;1i. dc ez íg:/ szÓl
hú1nosság volt. \'éuezték a fé111ek ü:-:szeolvaszt.ásiít 
is. <Ltni <~· ké1niai efe111zéshen júrat.hi.11 all'hi1nü;ták
nak ('SO(i<Lként jelentkezett. Ütvi.izt.ék a vörösrezet 
cinkkel, íc:v súrr;:arczct n\·ertek 1 <unit uzutún <.tranv
ként dics~·rtek,'- i1nnto.c.;a~bba11 l{ikélctlen arany1u~k 
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neveztek . .:iz ónfoncsor, n1ely ún és higany öt;;ü
zcte, czi.istként tünt fl'l az alcbi1nistúk u1úhclycibcn, 
ugyanígy a. réz és az arzén öt ,-özetc is . .:\Z alchi
znisták ezen helytelen iuctallurgiai ünncrcte, 1nely 
a színt vette a legfontosabbnak é::; a hc111én:ységct. 
egyre inkább a.z ezt felol<lli bölcsek küvéhen látta 
a rncuoldúst. 

lf('l;;11uu1.d us Lullu.s, a XIII. szd. spanyol nüno
rita ha,rút n:lchiinistúja, 1nég a.nnyira liitt ebben, 
hogv azt állította: iuég a, tengert is arannyá iud
núni. ~változtn,tni, ha ,1,..., hullánlai higan;yból lc1111é
nck. lgy az chnéletc: 1 rész bülc.sek l~üve lüüO ré~z 
hign.nyt porrá YtUtoztat s e i1urlJól l réi:iz 111egiut 
1000 ré:-iz higttnyt acL 111íg végül a k(j tiize elfog·y
vtÍn, a, hisi:a.nvhúl ara.uv Iel"iz. 1íaS!:\'on1únvuk szt·rint 
renuetc(-'-<Ll'<l~ll\"<Ü csii;últ Í!..:V. a~t;ibf'.il a~ iln.'...:ol ki-c t' ~- <..,~ ' 

rúl;1; pénzt. is \"ereiett. I\ortúr;-;a, a s11uuyul UJ'\"OS <.;;-; 
gyúg}'t;Zerész: li:-iffanota ~~lfúcrl llUJltO;:;;t.ll Í Udta, 
ho~y 1 ré;~Z hülcsck kü\"e llJU 1é.-;z hlrranvt ti:::;zta 
ar~lr~1nyá tud \-últoztatni. Ennek a 11<.u:r•7 tu~lu1núnv
na.k eilcnére, a ta.ra.rr(>Jti éri:iek ara.n\':"~sinúlásért ~s 
ördö2:Üzésért er.r\·húz'l útokkal süjtotin. 

El~bc11 az idlil~en t:íinik fel ai a.r<u1yvíz, nüut n1in
de11 bett>:!Séil; lcufuntosa.hb - l'!..!.Vl1e11 le!..:drú~_úbb ! 
- gyl)g)~Zt~·e. Az cb;D ilyeH ar~Z1yviz leÍrúsc~ nc111 
u1a.radt fenn. de isn1erjiik a, kés{jblJieket, ,'-íút. azt is 
tudjnk, hogy a planétúk rossz liatúsa. e1Jc11, a.lchl
nüstü.k últal készített aran_y k<Ll'l!(n·ecet ké:;zítettek 
(ez a hit H<tpjainkban is él!) így ha.zúnkbnn is }{11-
do/j' ci:iÚszár idcjéhe11. 1_'ehút". aki a höle;-.;el~ köYét 
kereste. úhntatlannl [!\"Ógv;:;zert is J.:é;-;ziteli. 

.:\ Xl\-". 1:;zd.-t.öl I2(:Zd\:c n1i11d ti.Jbben hittek H 
fé1nck útY{dtozúsúnak l<:hetliségébcn és en1c übrúnd 
ker!:..(et()i közüli na!.!'Y 1..Hdr'Js<Jk js al:adtak, í~v: 
h'a.c~J. h'pino:::a, l~c1'.ú71.it::. Htb. ]~:-; el-:kur jlit.t a htr~s 
]Jaracefs1r.'J' 1 aki azt úllítottn, hog,:,r az alchin1i1:ita 
feladn . .ta llf\Hl az ar;u1yt::-:;iI1álás. hane111, hatásos 
QVÚL!\':szcrck (arca.nnn;ok) cléXl!lítúsa. J:lirdctte. 
T1~nr~·"a?. cruhcti ;.;zer\·czet hn .. c.;onlt'i a !{]nu„dd1ez, azaz 
a I~{ucu1y. a kú11 ús stJk Ye2vü!cic:ili{il áli. (j vezette' 
be ~!.- u~--úu·rszerck közé ~~- hi::::auvké:-:zítn1é11vcl.;et. 
ineh:ckr~ci'".Luiuo1v sikerl~kvt ~rt ~cl. 1-Jitt a Í'én1ck 
nen;esíté.-.:élien é.-;~ azt hef'ejozeti tönyk{·nt kezt·lte. 
l~z a.zut.ún jogi Yitúkat. i.-; ered111é11yezvtt. 17:2G-bc11 
ou:y né1uet grúf'I1(í, .l:Jrbacit neYezctli. a franken
sC~ini YÚrul.::'liau alchirni;:;tút. tartott. aki az ezii;.;1 
edényeit ara1111}_.Ú. y{t\toztatta ( ! ·n és ehbúl kifolyú
lag a férj é:; felc.-;ég küzütt lK~r t.ú111adt. ;unibc11 <1 
!ipc.:_i:iei jogi udu111ú11yi kar Luzui l iLélcll'i. 

}·\ltaltlban <ti i:izélhúntos é:' r<>s~.;zhiszen1ú <Llcliiniis
túk eruléli..ét idézs.i:et.ik az irodalo1nha.n, dc HIC$.!Yiz.s
gtíJv;i, hút1'itn1nrt:ldt ruceptcket. <Lzokat. útültet-Ye 
11iipjaink nyel\·érc, ténykc:ut elfogadhatjuk, hog:y 
a hüra11v rnúr a ::'\._\?'. ~zd.-túl bevonult a krnnoly és 
hattL~.;os~ ~yógyszerek kiizé. _:.\.z egyik ret:ept., tül;lieh 
között elrnonclja.. hogy: „ha. a ltL olajakat összei;er
jiik l\Icrcuri11s és ezüst ku-í-·crékévcl, akkor az j(:l a 
testet elhorít.ú fek8Jyek é;.; a. hhr liet.cr.:u-;érrei ellen. 
~rehút i."tncrték a hi;;i.nv f{.:rtJJtlc•nít{í lu.~tú;·út (fenil
n1erkuri YCi!Viiletek'). :f~rdekes az. hnuv úfszú111ítú::
szerint 0-_:..7·.,:;, lehett:tt a higa11yc:hlf~1'.icl tartu!oru. 

;uni 11c111 .sokkal tühb <t. 111a hasznúlatoH higauyke
n{icsnél. 1~Ia..so11lú higanyt.art.al111ú kcn6c.süt hasz
nú!ta.k a tr;i,('hCJrna é;.; n1{t.s ;.;ze111 betcgHégck ellen is. 
~I'er1nészetcscn nen1 tndjuk, hogy e szerek nülyen 
111ollékhatús.:.;al júrtak. 

„A inúr cnilítctt ni<tuva.rhoni hic:a11vbül készített 
µyóµyszerek az olejk&·1:ok réYén ~-ljut~ottak a eseh-
111or\"a területekre. lenc-velföldrc é.s oroszhonha., 
valaruini.- türük t.crületel~i~. Ezeket a t:;zcrekct iizon
li;i..n 110111 az olejk{Lrok ké::;zítették, haue111 rnagy~Lr 
pa.tikusok: J~úrtfún. l . .é)csén é;.; J?oprúdon. 'I'udjuk. 
azt is. ltogy <L tiirük húdultsá..g idején a }la.r('ok ~ebe
,-;iiltjeil rend;-;zere:-:cu kezelték n „higanyvízzel" nnli 
!1a:-;011lt'1 lehi:tett <L k(~:;(;hhi szublin1úto!dathoz. Na.p
jaink ltni<lsos gy«1gy~zcrei. azért rnégisC'sak ebben 
a !.;(1rhan ].:t:zdik u1eg létüket é.-; las:.;an, kt·111ény 
niunka kiiZl'fH--'ttv YÚlnak napjaink nélkülözhetet
ll'll !!\·('l!!\"Ítú :-:zc·rei\·l·. T'ehút az alchirnia lénverré
hen ·l;i::tÍJitütL.· .-~zert~pét {.;,..; nc111c:;:nk rus:szat -· tJZ..__él
!túuio . ..:,c.;{t:;:ot ered n16n \"C'Zet t , ezt t udun1úsul kell 
\"Cll!li. rJ'~\·utak !llrt is ·\.il!lllak é:-; Je:-:;znck Ü:', lllÍg <lZ 

v 111 he r = en1 \Jer. 
_e\ :-;rik-sok 1ni.o.:.zticiznn1ss;i„l tt'Jitett alcliiniia té

i;cdé:-:eit nyilvún\·all'.lí-·ú tet.t6k: ./tobcrt ./3oylc. Inajd 
l\.é-;-;íihh f,aroi:~icr. akik ki . ..:.érlc·ti lnúd;..;zercken a.la
Jiu\(') tn11a:-;ztalat.<dkk<tl l·s fclfedez('>st·ikkel hos;-;zú 
idt;re 111eudiintüt.ték a.z a-nl:nvcsinálús, ill. a féznát~ 
1:úllrJzÚ:-; 'h:ltett'iségt-it. <tllli <~· radioaktivitás tiine
nH}nyének fi:1fedezé;-;e utú11 L:.;n1ételte11 nP,pirendrc 
keriill. J."111éi J.;c·n_0 s11i kezdték ;1. bölcsek l~üvét. n.nli 
ta,!íi!l nctli is lcht:t !HÚ;-;, ulint: <~Z a.z er(i, Ya::zy ener
.L:Ía. 11H_·Jy kétic·s lenne n1euhnntani a,z inakt{~,· teste!~ 
a.tu111j<Lit 1:..li:otr'1 elckt.rolluk küzütti egyensúlyt. 
f\.l·rdezziik !lH:L'.: llt'lll oi t VIH.CVUI1k e1ne t udo111Úl1 y 
!.;apujúha.n '. ~__:_· (;-; ;d~Lur az e~t;her Yéuezetli! n1é~.d;
(·sa.k 'uieuleli a „hülcsek küvét". ru~]\· ha. ncn'i is 
k(:;. ck• c.:..;'(1dákra k(:JlP·"· :J<:zt a.z utat Jlf;dif; a. higan)-' 
:-;t'f!Ííette e!{) éYszúznclok során! (~ondnljuk el, hogy 
u1ennvi 1nit1df.:nhc·n lett erednH::n\'{';..: ~ -~ !..:\'(·1~yszc
r6;--;zc't·. ké111ln,. tt1Ptnll11rµin és <~.z c~i;ész ipa.;:f·efi<~désc 
a. !er..:johh hizonyítld~ erre. hiszen a liiya.lly n~lkül 
eu:Yik Ludon1Ú11\· ;--;t:tll ala.ku!lla.trlti \'U!ll<L ki. ]i:~ az 
(!.?:' ;1_lehi1ni:-:t;1.: >"::ri!t-r JJ"cl/:r1. :i.1-d J. J~iprlt c,c..;úszúr 
alchiiui:-;tÜ.ja. \«di. „<H'<t·nya.t" úl!ított elt-;, ;uuib{il il 
(·:~:í..sz1ír pénzt is yen·tcti. ,-al<uuit l!HJµ_is i'c·ltalúll: 
f•gy 1'1j f"én1i.1t\·üzt~tet. ha nc·111 i;..: anuiyn.t. 1S(;i/crt a 
\·;..:(t;-:zú r 1iúrc'1i rn.nr;ra C'llH:lt.L·. de ke[.(\"\"C'~Zl et t lett. 
1t1ik()J' kitk-rlí!t. li<'_)~v i!l'!ll ;1.ra.nv az:-i1<tuen1 \·a]a.11d 
1116.". ~\"vn1 L-.;1nc'l'tt:'k' fl'I. ho!.!V C·z az t'niber ya.Ja.n1l 
1'1jat ;1.z(~rt 1nó~i;-:(':-;ak ;1do1t ,; ;«-;Ú:-:zúr1u1k. n111i léil,Yt'
uólien an_t,11\·a-t t'.Tt. 
. i\-íercu!'Íu~. a l<qd.'-í philo~o11h(Jr!l1n. a. higa,ny: <i.l
dú;.; vo!i. az etuher t lH.loniún>·úra. k«i:..;z(inet {~rte ! 

( ;. ~ :;„ ('. ]! (·:::.e; y: 'f'j.r_ rr,f,. nf "u1u·1·1u·i1rs'' i11 Ili'. /11!'-
1"1/}Jj! and ''ofche-111;!''. 

:\!!lli(lr i . ..: gi\·in!..'. iufnru1ntinn 011 t!H~ !ii::inry nf quick· 
;-.;ih·1·1· (tlli~l".~U!"Yl- Thi~1 tlH•t1d !1as r>Jayi'd an in1porlant 
rol•! i11 thc ph1E'!l!IH~Y :L" \\'()!! !!;' iu ihe idclH·rny. ]t:. i~: 
;-.;tii! nru: of 1!ic !l!n;-:L Í11lJ1(1rt1u1l· u1etn!s at. pr1·st·11t. 1'11c 
11lianua\'isL: of t!J·' iu,,:·1 i·t•ntttric~_: \'(1ntrifiutcd to ii.s 
11rc,,;1.·nt significHtl\'f'. 
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