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EGY KOLOZSVÁRI „MACHINA MAGICA" A XVII. SZ -BÓL
SZEPESSY GÉZA

A Kolozsvái i Egyetemi lcönyvtárban a múlt században található kéziratok közül néhányat Fabinyi Rudolf egyetemi tanár és egyben a vegytani intézet Igazgatója, ismertetett előadásában, 1902-ben, majd ki-·
vonatos formában nyomtatásban is megjelentetett
Kolozsvárott [ 1I Technikatörténeti szempontból nagy

fontosságú , Jnivel az részben, mint alké1niai, részben
1nint gyógysze1 észi 'l'Onatkozásbart igen érdekes 17-

18 sz-i adat

*
A kéziratok közül a legnagyob b figyelmet érde-

mel az a nyolcadrétű, 60 számozot t oldalból álló
kis füzet, n1elyet nén1et nyelven .frtak és mely néhány meglevő és használat ban levő készüléke t és
eszközt örökített ineg. Szerzője ismeretlen és n1i11den valószínűség szerint az ott feltüntete tt évben
(1757-ben) írhatták és rnjzo!hat ták A legérdekesebb készülék rajzban is szerepel és pontokba szedett n1agyarázata ugyancsak érdekes:
„JJ[achina 1lfagica et Vasa necessaria ad "equentes
O.pe1ationes''

„Nun1ero J. 2. J. a _;\.1achina lencséjét 1nutatja..;
ezek közül az elsőnek 12 zoll, a másodikn ak 14 zoll,
a harmadik nak 16 zoll a diametrum ja. Végül egyes
műveletekhez 16, 20, 24 zoll, sőt ennél nagyobba k
is vannak, a szerint 1nily nagy tűzre van szükséged.
Ezeket szükséges egyenlő távolságú distanciár a
felállítani , hogy az egyik Vocus (fócus !) a másikat a
Numero 4 Centrumá t érhesse, amelyben a <;> y
van A Num 5-be a spiritus párolog át; a Nun1 6
közönséges friss vízzel töltött üveggolyó . A Ng i-9
tölgy vagy más keményfa , mely a Capella (csésze)
céljának megfelelőleg ki van esztergály ozva, erre
lesznek a lencsék a Capelláva l (csészével) együtt
felállítva. Nun1. 11 egy állvány, a n1e]y1e a csésze
helyezhető. Nurn 12 egy üveg tégely. Num 13 egy
üveg Capella Num 14 átlyuggat ott, virágos üveg.
Num. 15 közel egy liter űrtartalmú üveg; b reá
illesztendő Num 16 dugó. Num. 17 átlyuggat ott
üveg, a-l1oz tartozik. Nu1n 18 zöld szemüveg , ha
nemes kövekkel vagy más fénylő tárgyakka l dol-gozunk
Nota - Meg akarom jegyezni, hogy ha a felhevített készülék fölé gyorsan közelgő borus felhő
jönne, a Machina 3 üvegjét rögtön borítsd be kalap,
vagy tetőalakú, fianellal bélelt viaszos vászonnal ,
különben elrepedne k Ezt soha, egy philosoph us
se1n n1agyarázta n1eg„"
Fabinyi 1902-ben még a következőket találta
meg az érdekes készülékből:
„ Ezen itten felsorolt érdekes készülék és eszközök közül a háron1 gyönyörű lencse, a 4. számn1al
jelzett lombik és sisakja, a 6 . jelzett zöld üveg-
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golyó tényleg meg van A 12. úgyszinté n és a 13.-al
jelzett edények is 1neg vannak, ezek azonba11 ne1n
üvegből - mint ahogyan azt a füzetben leírva találni! -, hanem kőanyagból formálvák . A lencséket tartó állvány nem a rajzban feltüntete tt egyszerű kivitelben , hanem nagy gonddal összeállíto tt,
igen elmés szerkezett el bír úgy, hogy az elhelyeze tt
lencsék különböző irányban forgatható k, előre és
hát1a tólhatók és en1elhetők, ferde vagy vízs7.lntes
irányba forgatható k "
Mind ezek után nézzük a készülék rendelteté sét
J~z 1ninden bizonnval Ülyan alkin1ista készülék,
n1elyet a n1agyar ;,lkiini~ta azé1 t állított össze,
hogy elnyerje .annak segítségév el az ősanyagot:
a „prin1a nlateria" -t. A kor alkin1istatö1 ténetének
isn1eretében jól tudjuk, 11ogy a „prin1a n1ateria"
volt az az anyag, n1elyből a bölcsek „1nercurja"
készült. Ez eltért a közönséges higanyt.ól, „mert,
ha egy bizonyos anyagot hozzátesz ünk, akkor a
benne le-vő erő érvényre jut s a nemtelen fén1ek· ez·
zel ezüstté vagy arannyá változtathatók"„ De az
alkimisták azt is állították, hogy ezt a szert nemcsak a fé1nek nen1esítésére, hane111 betegsége k gyóg:yítására, 'járványokkal szen1beni Ílnmunitásra, a.z
emberi élet meghossz abbítására lehetett felhasználni [2].
Azt, hogy a készülékn ek ez volt a célja, a kis füzet egy része is világosan elárulja:
„Bevezeté sül és Machinánk használatára nézve
megjegye zzük;
hogyan és 1ni n1ódon készül a közönsége s Spiritus
Mercury (a mely különben más módon soha nem
alakítható primum Ensé) . Tedd a közönsége s <;>
y-t a hogyan a Machina 4 és 5-ikkel jelzett rajza
mutatja, - a lombikba, elébe pedig helyezz Recipienst (szedő!), ezek mögé ismét vízzel töltött
golyót Num: 6
NB Ennek a golyónak nyitottna k kell lennie, és
nem bedugva, és a mint fogy belőle a víz, tölts
után na. Ha 1nindez n1eg történt, igazítsd l\facl1inádat a nap sugá1nak oly for1nán, hogy a har1nadik
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'\Tocus (föcus !) pontosan é1je a lon1bikban Ievó
9y-t, hogy az n1elegével n1ozgásba hozl1assa, s
azt a sisakon keresztül hajtva, belőle „lényeget"
(spirit) alkosson NB. A tapasztalat eliítt külömben
isn1eretes, hogy_Jninden gyors és erős tüzz ártahnas,
111 iért is rneg jegy-ezen_d{5, hogv a Machinának úg11
kell felállítva lennie, hogy a \!oeu,s nzonnal el ne
éihesse a lon1bik belsejét, és csak lasRan-1assan közelítendé5, a mikor is a loinbik tarta1n1a teljes e1·ejével en1elkedik, és a szedőbe n1int Spüitu1n vagy
Aqua ViRcosa n1eg:y át, a n1elynek ereje és hatahna
van arra, hogy a fé1nes testeket „p1in1a n1ate1iavá"
alakítsa át, azaz a testeket eredeti tern1észetes ósállapotukba terelje vissza, hogy a testi anyagból
szellen1i an·yagot alkosson, és azt az A1tisták további czéljai1a és használatára n1egf8lelővé tegye
Ha a Spi1itus :VIercu1 ii a n1i MagicUs ter1nészetes
tüzünk hatásának lesz kitéve, isn1ét 1\'Tetallikus
kdvé coagulálódik, azután pedig ugyancsak J\fagicus ter1nészetes tüzünkkel '\litrun11ná olvasztható,
a inelyet I)hilosophiai üvegnek v·agy k6nek i1evez".
nek (Bölcsek Köve) s a melvlvel nagv dolgok vihet-ők vég be egyenként ."
Tehát a bölcsek köve eliíállításához volt szükséges a készülék, de az ered1nény t n1o::;t 1ná1 Ölök
ho1nály fedi, n1ert azt nen1 í1ta le a sze1ző A „Bölcsek Köve" alkaln1azásá1a azonban Jeí1 néhány
inódot

,,Ad Co1pu<; H'u11utn'n1n
1~ég:v-

tehát ezen vit1un1ból egy da1abkát egy pohá1
borba, hagw! ezzel 12 óráig állni, s igyad ki, s várd
be az izzadást; úgy ez a _l)atiensnek, valanünt vizeletének sok sok tisztátalanságát fógja ki hajtani s
az illetiít faten segedelmével helvre fogja állítani

Contra vestenl
Pestis já1 ván1 idején és inficjá]t
„lJniversalis 1\-ledicina" stb."
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kéziratok n1inden\ \·alúszínűség szerint egy
1nagyarországi )>he1n1etic-Us társaságnak« lehettek
feljegyzései, akiknek az volt fö folad<Cta a XVIII.
szd -ban, hogy együttn1űködje11§lk a nen1zetközi
[3] „Bölcsek Köve" kutatókkal. Igy az alkimisták
vaJójában többnyire gyógyszerészek, iatrokén1ikusok, sőt tagjai v oJtak j6nevű kolozsvá1 i »gyóg,yászok« 1nég a XlX szd első fGlében is Szán1os kézira1-on érdekeR feljegy;1,ést t a,láJunk:
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».!osej Salabski, K.ronstadt«, mely a gyűjte
n1ény korábbi tulajdonosára utal, aki Brassóban
lakott és mint olajkár szerepelt rövid ideig. A nehézkes és misztikus följegyzések legtöbbje értéktelen; t.évutak zűrzavara. 1\-íindenesetre eredetük
az 1600-as é\--ek közepére tehetó és egyediilállókna,k tekinthetúk, úgy ké1nüti, gyógysze1észeti sőt
nen1zettörténeti sze1npontból iR, n1á1 annál is inkább, mert igen sok helven kötődnek erdélyi foje·
dehnek szen1élyeihez is [4] Gyűjte1nény, Salabszkvrrnk 1886-i halála után került a kolozsvári tud
egYeten1 kén1iai intézetébe [ 5]
---r-RODALOM
l ~Fabiriyi R
„l\fúlt és jelen a c:hcn1iában" Ül\.-OS·
ic1n1 tud füzetek (18H2) - 2. O·n:Bnt Gy. „Adatok a.7.
alchiinia fötténctéhcz l\fagyaro1szágon" IZolozs\.-1ir
(lUO'.{) - :-:i "!lieljer, E
„Geschicht.e de1 Chen1ie"
J)resden ( l 904) -- 4 Szatlunáry, [_,
„l\[agyar a1kén1is·
ták" l1p1-Jst, 1028„ - fi Hanká, TT }~)égi magyar tudó„
sok, tudós eszközök ús találinán~ ok Bndapest, 1901
8an1pcl T-lóbcrt I(iaclása
f. C

e ne III Ili H:

„ 1!yőo-.41Gl11111-la" .X._"VJJ BeKa ll1 ?0-·

poda KoAoJ1ceap
HCKOl Ophle p~ KOOlfC!f H3 ÓHÓJIHOTCKH :- HHBepcttrera
ropop;a l{OJIO)f(J33fl KO!Oph!e ÓhlJIH B apxHBC :>HHBCpCHT€TCK0!1: 6tt6JIHOTCI(H e npouv1or 0 cro.JieTHH Őbl.JIH pacc.M:O TpCHLI
B .r:i;oK11a;~e npenop;asare115l YHHsepcttrera H lJ.Hper<ropa
HHCTHI~'Ta XHMHH PYJ~OJibQJa <t>aGHHH B 1902 r. H 1103)1\C
OflYÚJIHI<OBaHbl B Kpal'KOM BH)J;e HB JIC'-13THOl1 qiopMe B roj)Ol~e I-{OJlOWBap, C IOlfKH 3peHH5l HCIOpHH TCXHHKH
IIM€!0J B3)f(HOe JHa'-!CHHC, lf3C'J'H'-!HO 1{31{ aJJXI-IMH'-lCCKHC,
'-IaCTH'-!HO
KaK
ipapMaI(eB rH'-!eCJ{l1C
()lf€Hh HHTepeCHh!C
p;aHHh1e H3 XVI 1-XVI 1J BeKon

G t-\ z f-! p e s s.\: ·~ ,)\Iaclnna 1nnr11Io." of J'{_u{(Jz.~ui1 in tl1e "KV llth ()cntu1 y
P1·ofcsso1 !-{. Habinyi, Düf-1ctcn of ihe fnstitut.e of
(_;hen1ist1y, dc:10GfLd in t11e .XVJllth (\:nfuiy seve1al
1nannsc1ip1s and userl then1 in his leut111·f-!S Sorne of the
papc:rs "'Cie published in 1902 in a. ic:dueed fo11n in
J(olozsvá1 (Transsylvania). The issue is 1athe1 inte1esting \\ilh iespeci io tbc his101y of f·ec:hniques and to ilic:
<lf-l\' t:lopn1f-,nt of phaJ rnncy a.f 1-er thc a.go::: of alohE,n1y di_uing
1he )(\!l[-X\Tlll C\-!ntuiieR

G. Sz f-J p e s R y: Eine „M(Jchina Jnar11'.cn" ron J(la·ll··
senlnng au.s rle111 _yr,·11 Jalu/1unde1l
\Tan den Íln V(;1gangf-;nen Jah1hundc1 t in de1 Biblio·
1-hek de1 Universitat l'Clausenhu1g (Üluj) vo1findba1en
l\fanusk1ipt-E;n 'vu1dcn einigc in eine1n Vor1-Jag von P1·oí
)j'abinyi, df!Hl ehe1naligen Dü ekto1 des Che1nischen Tnst il utcs, irn ,Jah1e 1902 hE:kanntgcgeben, spa.te1 auch
\ on ihn1 ín l-Clausenbu1g auszug\veisc ve1üfíCntliuh1
])ieses 1\fat-e1ial ist aus de1 Sicht der Geschichte der Technik tl1nchaus in1eressant, da es \\-ertvollf, Dat.en jon
alchcrnisC;he1n 11nd pha11nazcutischem Belange aus dE!n
X\TTT-.X\TTrI .fal11hnndr::11en beinhalt.ct -

Érkezett: 19 72 Vl. 1

\.Nl'IDTOrJKUJ\IOK FOLY.\.M:ATOS
l\JBGl-IA. T_ÁllOZÁSA
.A LTTO-__\N A LY-ZEil··I<ÉSZÜ L ÉI<I<BL
Hcil, J\", Beítz, V

11 ha11n Tndust

'JJ, :l7 (1072)

A Tt.chnician Auto 1\.na.Iyze1 „készülékkel iiz antibiotikun1ok 1neghatá.1ozása inik1obiológiai 1nódsze11el kétféle elv alapján \.- égezhf!t6 cl: 1 a baktéiiu1nok által
f.01 rnelt CO., méi ése; 2 a csüaszárnváltozás tu1 bi<lirnc11iás int:résf-J: _-\ sze1zők iutinmé1és1c ez utóbbit találták
alkahnasnak (Az automatikus n1eghatá1ozás szá.1nos

p1obló1nri.i V{-Jt ftil: külső baktériwnszennyezés kizá.1ás11;
n1utáció; a. kultú1a é1zékenységének változása stb )
AJkahnas csüát \.-Úlasztva., a következő antibiotiku·
inok rntJghatá1ozását végezték el: Penioillin-G-Na.; Pe··
nicillin-\.rK; _Arnpicillin; Bacitracin; tetraeiklin, oxytt-t·
raciklin és iolitet1uciklin. A D)ÓCÍszcr pontos és g:y-01sastigá1a jelletnző, hogy hE;tente 124- p1epa1átun1 mé1hciő
auto1natikusrH1.
('1'urbidirne11iás 1nódsze1rcl inanuálisan kb 60, aga1rlifhíziós 1nó<lszer1t-Jl kb. :~5 p1eparátu1not képes egy
\-izsgá.ló Sze1nély értékelni) (l:~G)
Gya1 1nathy _]:[ iklós

