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Sok száz évre s az emberek ezreinek koruk összes tu<l<i-
1nányára elfáradás nélküli ](utalásaira volt szükséfJ, hogy--az·on 
c/lémiai. ösmeretcl.-llez eljussunk, amelyek fölött rna rendell.:ezünJ..·. 

E sol' szúz éu alatt, a bölcse].- kijuéről, HZ aranycsinálás mes
terségéről írott.. hir11eves tudósok könyveit, nugyhirben álló tekin
tél11es férfiflk lflpaszta/atainak számos írásbflfnglitlt sorait bírjuk. 
Nem könn!]Ü olv11s1náni1ok ezek. 

A kolozsuári egyetem néhai chen1irt tanárának f~abinyinel,: 

mondása szerint: „A szibériai ólnmbányrlban raboskodó talftn 
]\Önnyebb rnu11kríl véycz annál, aki ezen 1nunkák legnagyobb ré
sz~ből. csal.: egy kötetet is áttanulmányoz. Afár né/lány lap kin1e
ríti az olva.i;ót, beleszéditi; puszta szóhn!Jnn::, vojrni kevés józan 
fiOlldolat; hn1nályos és érthetetlen phrázisnk ritja, mint az má.r;ké
pen alig is te/hetik azoktól, akik of!Jra1ról írnnk, arnit rnagok sen-z 
értenek, nen-z isn1ernek." stb. 

Az alchi1niának egy ilyen írásos e1nlékét ijsmertctem ez alka
lnn1111al, 1nelyet Csáki /storín, Bcthl1•n Gábor fejedelem kamar.físa 
írt volt, a fejedeleni ·1neabízásából. -- A nén1et nyeluen írott mű
·vecskét Barth Péter okl. !J!]Ógyszerész, egyetemi assistensemnicl 
igfJekeztünk tartalniának megfelel/Jen mayyar nyelvre átültetni. A. 
szöveg hű fordítása éppen az előbb mondottakból fo/yó/ag sok 
nehézSégbe ütközött, miért is a szjjveget helyenként J..:ommentái

ral láttam el. 
Bethlen Gábor fejcdele111 alchi111iáju ösn1ertetést~ alkalmríbtJ/. 

nélkülö;bt'fclenneJ..: tartotta1n, Scbu,<trl·= !. „~layuar alcl1imisták'· 
cín1ű: !·özleményében talált erdélyi a/cliin1ista életrajzi adatait is. 
n történr:ti rés::. első lapjaihoz fűzn61n. 

KolozsVrírt, 192'S. Jrinuár hn1J<t. 

Dr. ORIENT GYULA. 
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l. 

Erdélyi alchiudsták. 

szellemi élet első nyomainak számbave
hető idején, európaszerte az aranycsinálás 
lázas hóbortja tartotta fogva a középkori 
mysticizmus sallangjával felcicomázott el
méket. Nem volt társadalmi rend, ahová 
az „aranyláz" be ne fészkelődött volna, nem 
volt tudomány, amelyet a csalóka ragyo
gású tan el ne kábított volna. A „B öl
e s e k kövének", annak a csodaszer-

nek, amely minden betegséget meggyógyít, minden nemes 
fémet arannyá változtat, a keresése, feltalálásának a hite nagy 
elméket, józan és világosan látó lelkeket ejtett hatalmába s 
nagy vagyonokat pusztított el. Még a jóval későbbi idők so
rán Lavo1siernek korszakot alkotó tevékenysége sem volt 
ké.12es befolyásolni a rajongókat, az Alchimistákat, sőt a ché
nnánitk a legújabb időben produkált csodás alkotásai sem 
győzték meg azokat, akik még mindig hisznek pl. a higany
ból való aranycsinálás lehetőségében, transmutátiójában. 

Az alchimiának nevezett művészet eredete mélyen bele
nyúlik az ó.-kor misztikus homályába s állítólag „Hermes 

. Trismegistos'" (K. u. 280.) egyiptomi paptól származik. Az 
egyiptomiaktól a görögök, majd a rómaiak, késöbb az arabok s 
a germánok vették át ezen ismereteket. Hasonlóképen „a 
Chémia vagy Chymika" szót is, mely alatt a negyedik szá
zadban, a fémek nemesítésének a művészetét értették.' 

Az IJ.. hit, hogy a bölcsek köve előállítható, elsősorban 
Aristoteles tanával állott okszerű összefüggésben. Aristote
les szerint az anyag egy, amelynek tulajdonságait emberi 
erővel lehetséges bizonyos műveletekkel módosítani, meg
semmisíteni,. - helyettök újakat előidézni; Számos tény 
igazolni látszott Aristoteles tanait. Ime egy példa: egyes 

1 Dr. Orient: Beitriige zur Geschichte der Alchemie in Krem
nitz. Pharm. Post Wien. 1927. No. 32. 33. 

• Ruzitska Béla dr.: A Bölcsek köve. Gyógyszerészi értesítő; 
Budapest, 1900. 99. L 
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bányákban kékes-zöld színű folyadékot találtak a ré
giek, melyben minden vas tárgy vörösrézzé változott, eiq más 
. esetben a réz cinkkel összeolvasztva olyan lesz, mmt az 
arany, stb., ami · Aristoteles tanát, az anyag transmuta
tióját igazolta. Ezek a feltevések, az ilyen és ehez ha
sonló tények és anyagváltozások biztosították azután az 
alchimiának, e talizmánnak tizenöt századon keresztül tartó 
hatalmát. 

Ko:pp,3 a chémia történetének klasszikus írója az 
alchimiaról a következőket írja: Az alchimisták feladatuk
nak főkép két titkos szer előállítását tekintették, amelyek
kel azután a fémek nemesítése véghezvihető. E szerek egyi
ke, a nagy magi s te r i u m (vörös oroszlán, vörös tink
tura, nagy elixir) a fontosabb, nemcsak ezüstöt, hanem nem
telen fémeket is, mint például ólmot, higanyt arannyá vál
toztat. E szernek az alchimisták nemcsak fémnemesítő ha
tást tulajdonítottak, hanem azzal a képességgel vélték fel-
ruházottnak, hogy minden betegséget meg is gyógyít, vé
neket megifjít, az életet meghosszabbítja stb. Ez utóbbi 
esetben azonban feloldva és hígítva, kis adagokban, mint 
ihátó, ar3;nyat (aurum potabile) kell használni. Ha a készít-
mé!lyJilék nü!ldez:ecil tulajdonsága megvan, akkor a b öl cs e k 

'u]ij9.v:-et(az·"élet panaceája) nevét viseli. A másik titkos szer, 
· ··• · •;gi;st er i u m (fehér oroszlán, fehér tinktura) 

·•• • ".V;~ltj)ztatja a nemtelen fémeket. 
•U•-"füí}< ~ b(j_lcsek kövére, első sorban is a 

-··-: ·.a 1nate.ria primát kell 
·· · "Y;3;g, ··. akkor a többi már 

· :p:riµl~t k~reső aranycsi
, .... ~, A"m.riteria primá.„ -llilosophorum, ma

Filí "adta]{; .. egyik 
; z:(jld <>:roszlánnak . 

ényegesen eltér a 
:oa e -~illisták · mert ha bi-

,,_,_,_,<-,-v,,„-_-""--"·- -- ~ _, __ ----' -
:t,tll!!lt).e }é;vő erő fel s'zába
Y;li,' "átilefy szintén nagyon 

<$1:•E.Rét aranyat most már 
et•pedig ·a levegő elől elzárva, 

,)f•1Jállítjuk. E folyamat a e i ne
:.tw,>az anyag elaltatása, meg

····.....• ·· ... ·· a •e lfpu t e orv i; hollófejnek 
yfost. Efre a digerálást folytatjuk, minek 

test fehérré változik. E műtét a 1 b i f i c a-

.gz•.;j;.""-iJifJT..nann Kopp: Geschichte der Chemie. Braunscheweig 
x.:184.k:Il; .225, Schwarz Jgnáe: :Magyar alchimisták. Term. Tud Köz-

}ö)ly. Bu:dapest, XXIII. köt. megjelent fordítása. · · · . · 
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i•'.(rescurretio, ébresztés, tisztítás), a kapott termék pedig 
h~t- hattyú nevet visel. Ezután erősebb tüzet használunk, 

., az anyag sárga, végre fénylő vörös színt ölt: s ezzel a 
OJQ$!1k kövének előállítása teljesen be van fejezve. 
. . 

.•· :Hogy az erdélyiek között is találunk alchimistákat, an

. .llak okát főleg abban találjuk, hogy az erdélyiek a külföld-
• 'idel, főképpen az _alchimiát nagyon iz űző Németországgal 

·t: "összeköttetésben allottak. Erdélyt számos utazó járta be ·a~ . 
többek között 1531 .. táján' a nagyhírű orvos-chemikus Pa
racelsus, aki k?zép ;.európát bejárva, útjába ejtette Er'délyt 
és Magyarorszagot is. . · 
· · Az érdélyi hegyek dús ércei, folyóinak arany tartalmú 
homokja, értékes anyagot képezett a vándor alchimisták 
tran:smutatiójában. Az alchimiának általános elterjedéséhez 
:még hozzájárult továbbá az uralkodóktól való támogatás is. 

Már a XV-ik században Zsigmond király udvarában fog
lalkoznak alchimiával, sőt, amint Laaz .János cseh alchimista 
.,-- aki a királynőt 1440. körül meglátogatta - beszéli hogy 
Zsigmond kiráy neje Borbála „A szent művészet e női' híve" 
rézből és arzénből ezüstöt állított elő; színaranyat pedigré~ 
és ezüst hozzá tételével. · · 

· ,_ .. :.Mi~sa magyar király urallrndása idején, de különösen 
{lai, II~ik Mátyás, főleg pedig II-ik 11udolf uralkodása alatt 
·a~ aran~csinálás mestersége nagyban fellendült. A históriá
. bol tu~JUJ:"~ hogy II-ik Rudolf császár Prágában visszavo-
nulva ideJenek legnagyobb részét tudományos kedvtelései

~·- . · n?k, főleg, pedig a c,sill:-igászat és '!:lchimia titkainak kutatá-
1 sara, ford1totta, P:~gm udvara _kozpontja az alchimiai tö-
! rekyeseknek, _tanypJa a kor legJelesebb tudósainak, ahol a 
J . le!í.Jel~s!Jbb csillagaszt ~el!plert, s~b. ·találjuk. Gyönyörű la-

i 
boratormi;no! emeltet es omaga 1s szorgalmasan dolgozik 

· 1\deptusa1 ta!sasál\":l;ban, akik közö_tt ott találjuk e kor leg-
:I' . h11'.esebb„alchum~t11;Jat, a lengy~l ,s:>;arma~ású Sendivogiust is. 

, , .. A .bolcsek kov~ne_k mestala!asar!L szant ezer meg ezer ki-
J .se_rletet neip ok _nelkul haJtottak vegre az alchimisták. Aki 
1,1·' e~t megtalala!!?Ja, annak a bölcsek köve nemcsak aranyat 
. dic~őséget nyuJthat, hanem a mi mindénnél értékesebb mó~ 
j dot a mesés gazdagság élvezésére; állandó és tetszéssz;rinti 

. ! századokon nyújtható életet ad. 
"J Az ~~c)iiri;iisták elszaporodásával a XVIT. században egy 
, nemzetkoz1 ,tars"l!Jat. „Fraternitás roseae crucis" (Rózsake-
i resz~esek tarsasaga) alakult, amelynek székhelye Német
i · ·. orszag v51lt .s még a XYIJ}-ik század végéig is fennállott. 
J . · E társulatnak, valammt valamivel később a XVIII-ik 

l : • Dr. Strunz: Paracelsus in öesterreich. Pharm. Post Wien, 
; .• 1909. No. 14. 
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i~ben jan. 10-én született. Eleinte II-ik Ulászló Ki
:·'t'íidvarában volt apród. Hiyatása azonba!l a I!api I?á
·~ vitte, ahol.ha!llarosan pécsi ,kanonok,_.maJd II-1~ ~aJ~S 

,., y és neje titkara lett. Egy 1zben az ozvegy Mana ki
yliéf Belgiumba kisérte s ez idő alatt alkalma volt a leg

evezetesebb külföldi tudósokkal és írókkal megismerkednie. 
, .. ' Hogy Oláh Miklós is foglalkozott alchimiával, a buda
~sti egyetemi l~önyvt~~ban őrzött levele hizonyítja.6 Wes~_: 
prémi,1c Tha~• is emhti, ~~!D' ~ar~s!llsui:n:ik , Trac!atusíl:1 

·között egy sarga és egy voros ferfrrol szolo parbeszede ta
. lálható, melyben említést tesz Nicolaus Cibinensis-ről (Dia-
!Qg von den Gelben und Roten Mann) és ez alkalommal a 
szerzőt „Reverendissimus Dominus Cardinalis-nak nevezi. 

M e 1 ch i o r Mi k 1 ó s nagyszebeni származású alchi
mis~, a XV. század végén, II-ik Ulászló király idejében élt. 
A XvI-ik század leghíresebb alchimistája Melchior Miklós 

· volt, akit szebeni származása miatt „Cibinensis" melléknév
vel illettek. 

Kézírati munkája a következő címmel jelent 1Ileg: „Pro
cessus universalis tincturae rubedinis et albeÖinis alchymiae 
artis Magistri N icolai Melchioris Cibinensis . Transylvani. 
Sub forma Missae feliciter incipit• etc." E mű mise alakjában 
és hangjában van írva10 s úgyszólván bevezető imája az 
alchimiai műveleteknek. A mű, amint az a dedikatióból ki
tűnik, Il-ik Ulászlónak van ajánlva. :Melchior ugyanis ezen 
alchimiai törekvéseivel nagyratörö terveket kötött össze: 
nem kevesebbet akart elérni, mint dobzse királynak arany
gyártással megadni az eszközt „ad exstirpandum Turcas, 
Antichristum et omnes hostes eclesie" (a pogány törökök és 
az egyház minden ellenségeinek a kiírtásara). 

Hogy szaktársainak minél több fejtörést okozzon, egye-· 
bek között a bölcsek kövének előállítási módját is elősorolja, 
mely mű kézíratban a. bécsi cs. kir. udv. könyvtár kézíratai 
között van, Be ch e r (János Joachim sz. l63l'i.) „Physica 
subterranea" című művében idéz Melchior alchimiai traeta
tusából egy részt s azt mondja: „Ab Archi-Praesulae Nicolao 
Melchiore Cibinensis Transylvan. 11 

' Schwarz Ignác: Abafi Lajos szóbeli közlése alapján említi 
„Ma~i Nfhimisták" című értekezésében. Term. Tud. Köz!. llnda-
pest, . köt. 61. 

. 
7 W es~prémi: Succinta Medicorum.Hnngariae '11ransilvaniae 

Biografia (Oent 2, p. p. 2. 128. 1.). 
8 

Than Károly: Die Entwiklnng der Wissentschftlichen Che
mie in Ungarn. Paul Diergang, Berlin. Beitrage aus der Geschichte 
der Ohemie. 263. 

' Figulus Benedek: Thesaurinella Olympia aurea Frankfurt. 
1607. Qr· 57. 1.) című művében kiadva. 

Szinyei József: Magyar írók élete és munkái. Bpest, 1902. 11 
Schwarz Ignác: Magyar alchimisták. Term. Tud. Közlöny. 

Budapest, XXIIL köt. 
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Melchior közepes ko.r_ú fér,fiú v~lt1 , kine~ a;cképe a .~u- · 
dós hagyományos baretJaval es tB;larJav:il. abr11;zoltan tobb 
chémiai műben látható, 12 „Melch1or C1bmens1s Ungarus 
Philosophus körírattal."13 

. . . • 
E r d é 1 y i D á ni e 1 (Daniel· de Transylvama) orvos-

tudományok mellett alchimiával. is foglalkozott s ,„Usuf'!;r" 
név alatt specialitást hozott forgalomba, amel1 Floren.c kor
nyékén divatossá vált s minden gyógyszertarban kapható 
volt. E panacea annak dacára, hogy sok aranyat tl'trtal
mazott nem volt drága. Erdélyi betegei számára az orvossá- · 
gokat i'.nindig maga készítette, ezekhez minden egyes esetben 
usufurt hozatott, melyet azonban mindig megtartott. Erdélyi 
I. Cosmus toscaniai nagyherceget (1537-1569.) ezzel az usu
furral egy alkalommal alaposan rászedte.14 E;d.élyi ugyanis 
azt aj~nlotta a nagyhercegnek, 11;?~1 megtamtJa az ara!1Y: 
csinálasra, melyet a nagyherceg orommel fogadott. Erd~lJ? 
mindazon eszközöket és anyagokat, amelyek az aranycsma
láshoz szükségesek, előírta, természetesen nem felejtve ki 
saját specialítását az aranyat, bőven tartalmazó usufurt . 
sem. A nagyherceg, IJ_!iu!án 3: ,ki,sérletből meggyőződö!t, )iogr 
az előírott anyagok hol es elJarassal aranya~ ,leh~t keszitem, 
az alchimistát örömében 20.000 arannyal aJ11:ndeko3'ta me~. 
Erdélyi a könnyen szerzett aranyakkal Francrnor~zagba,szo
kött s innen adta tudtára a nagyhercegnek, mily modon 
csapta be őt. . , . 

:Ugyancsak a X,VI-ik század elején élt ~ o 1? zs v ,a r_i 
C e m.e n t e s . J a n o s15 (1530-'-1586.), aln nevet valosz1-
nüleg születési helye és fogl.alko.zása után, - a?lint az· a 
XV!ciks.z~zadban szokásban volt, - írta. (Negotmm Jm~n: 
i:ús"Cemelitary.·Intinnpore pestis. qni .. fuit Anno Donnm 
1530.). ·.··.··· . 

Cementes nem volt alchimista, hanem komoly foglalko-
zást. ű.ző hivatalnok. Eleinte ötvös. volt, amely mesterséget 
annak idején Kolozsvárt és Erdélyben számosan gyakorol
tált. Később a pénzverdében kapott alltalmazást. A nyugat
európai műveltség altltori színvonalán állott. Anyanyelvén és 
deálton kívül bírta a német nyelvet is. Chemiai ismeretek te
kintetében semmiben sincsen hátrább, mint a Nyugat legte-
kintélyesebb korifeusai. Ezért volt érdemes e sorok keretén 
belül róla is megemlékeznem. 

" Maier Mihály: Symbola aurae mensae duodecim nationnm. 
1617. . " Stolcius Daniel: De Stolzenberg; Hortnlus Hermeticns: ki-
adta Manget San. Sall. Bibliotheca Chemica curiosa1 című művé· 
nek II. köt. 900 .. -0ldalán. " Schwarz Ignác: Magyar alchimisták. Term. Tnd. Közlöny. 
Budapest, XXIII. köt. · 

" Herzfelder Armand Dezső: A kolozsvári Kodex. Egy XVI. 
századbeli chemiai kézirat ösmertetése. Budapest, 1897. 
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"Bánfi hunyadi János. (Bánfi Hunnadies 1644.), 
ltegyszerűen Ha n s Hun g a r-nak neveztek, az angol 
cbimistákkal állott nagy barátságban.'° Annyit tudunk 

..• olR hogy Nagybányán született s apja már előbb 1633-ban 
~].füfdónban tartózkodott. A férfikorban levő fia a legkivá

•• 1óbb alchimistákkal állott összeköttetésben. Londoni tartóz- · 
•••){ödása alatt a Gresbam collegium tanára is volt. Később 

Arthur Dee london híres alchimistájának a fiával, - akLaz · 
'alchimista miívészet Erdélyben való elterjedéséről ltivánf 

· meggyőződést szerezni, - hazájába visszatértekor Amster-
damban meghalt. Weszprémi említést tesz arcképéről, mely 
a következő aláírással van ellátva: „Effigies Joarinis Bánfi 
Hunniadi, Hivulensis Hungari, olim Anglo sectatoris ín il
lu8tri Collegio Greshamensi Hermetice disciplinae sectatoris 
et philomathematici aet. 68. ann 1644. Oouzi delineavit V. 
Kollar fecit Londini." 

· B á r ó e z y (Bárót z i) S á n d o r m. ltir. testőr. 
17~5. április 11-én . I s p ~ i: Ii;t k á n, Als.ófeh~rmegyében 
született, ·ahol atyJa Barotz1 Sandor megyei adoszedő volt· 
iskoláit Nagyenyeden elvégezvén, az erdélyi kancelláriánál 
nyert alkalmazást. Mária Terézia királynő felállítván a ma
gyar testőrséget, abba 1760. szeptember 20-án felvétetett. 

.. · . Később teljesen az alchimiára fordította minden idejét · s 
• ... mondhatni egész lélekkel ezen tanulmányoknak élt. Egyik 

franciából _fordított miíve a következő címmel jelent meg. 
· „4- mostam Adeptus, vagyis A szabad kőművesek Valóságos 

Titka. Frantziából fordította Barótzi Sándor. Magyar nemes 
testőrző. 1810." 
. E műnek elöljáró beszéde a következőképen hangzik:17 

· „Igen sokra terjedne és valósággal többre menne ez az 
Előljáróbesz.éd, hogy sem ma_ga a ~?nyv, melynek elejébe té
teték, ha mmdazokat a „Modokat , melyeket az Alchymis
ták, céljok elérésére elkövetnek hosszasan előbeszélleném: 
úgy: is )rnránt sem tzél~m az arany t,sii;iálásnak mesterségét 
tanitam, hanem egyedul tsak leheteeget megmutatni. f:s 
minthogy ez a könyv úgy is nem a „ via particularis" hanem 
universalis, ':'.agyis tin!lturáról emlékezik, hogy az Eló1járó
beszédet a konyvnek ertelméhez alkalmaztassam magam is 
csak a tincturát és a metallumoknak általa lehető jobbítá'.sát 

18 NémC?lY szerzők ___ tévesen __ Huny:i.di BáD:fi Jánosnak nevezik. 
~elemen ~at,os az E~d. M~z Egy~; levélfáfosanak véleménye sze
rmt. e~n ~dobel\ \;aloban elt ~rdelyben Bánfihunyadi család. Az 
erdel~1 s~arma:oasu Fral\k Adam ~ondonból 1697. szept. 21-én gróf 
Teleki Palhoz irott leveleben egy izben érdeklődött is és tudakolta 
ho~ vajjon .Bánffyhunyadi Jáno~ a híres Bánffy, vagy a HnnyadÍ 
csa,la.dbol szarmazhatott·e' A leve! gróf Teleki László (a gyömrői) 
leteteben, az Erd. Múzeum levéltárában van őrzés alatt. 

" Természettudományi Közlöny. Budapest, 1888. évf. 281. lap. 
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század végén megalakult úgynevezett „Hermetikus társa
ság"-nak több erdélyi is tagja volt, kik kollegáikat a keresve 

· keresett kő felfedezésében buzgón támogaták, de emellett a 
csodagyógyítást is űzték. Lengyelországban maga a király 
állott az ilyen társulat élén. Erdélyben Temesvárott S a u
v a i g ne, késöbb W r e de n voliak a kör fövezérei. E tár
saság a prima materia keresése céljából a növényeket, főleg 
pedig az emberi és állati váladékoknak legkülönbözőbb ré
szeit vették előszeretettel vizsgálat alá, vagy végeztek ezek
kel kísérleteket. 

Mind az alchimiára, mind az alchimiát űző körökre 
legnagyobb-csapást nem az alchimisták üzelmei ellen véde
kező kormányok mérték, hanem a természettudományok ro
hamosan fejlődése. 

1768-ban Mária Terézia királynő a kuruzsló alchimisti
kus üzelmeknek szigorú rendelettel vetett véget. Ezen ren
delet alól a hivatásos vegyészek kivétettek: azok pedig akik 
vegyi munkálatokkal foglalkoztak, csakis a császár királyi 
„Münzamte" (pénzbeváltó hivatal) által kiállított „Legiti
matio" alapján tehették. ,Jogosulatlanoknak készülékei elko
boztattak és szabadságvesztésre ítéltettek. S eh fel d nevű 
bécsi alchimistát is kétes transmutatiós . üzelmei miatt zá-· 

· ratta be Temesvár várába, a királynő' 1746-ban, ahonnan 
azután őrei segítségével később megszökött. Az eddig ismert . 
első erdélyi alchimista volt; 

Erdélyi János - Joannes a Trannsilvania· -
1463-1500. között élt. Kezdetben a mauerbachi karthausiak 
rendházának volt tagja; később a menedékszirti (Lapis re
fugii, Szepes megye) kolostorba került, ahol rendtársai bic 
zalma öt nemsokára apáttá tette. A tudományvágyó apát
nak alchimiai törekvéseiben eleinte .útjában .állott a szegény
sé~ fogadalma és az ewházi tilalom:. ámde ő mitsem törődve 
mmdezekkel, buzgón úzte kedvenc foglalkozását. 1<;veken át 
türelemmel nézték alárendeltjei aranycsináló munkálkodá
sát, de elvégre .megunták ők is, annyival inkább, minthogy 
az alchimiai tűzében lassankint a kolostor vagyona is kezdett 
olvadozni és az apát hitegetése a deficitet nem fedezte, felje
lentették tehát. Hivatkozással egyrészt a pápa ebbeli tilalmá
ra, másrészt Kálmán király egyik rendeletére, amely szerint 
a kolostor javait pazarló főnök hivatalától megfosztassék, 
a buzgó alchimistá.t prioratusától felfüggesztették. 

· 0 1 á h Mi k l ó s 1491-1568. esztergomi érsek; Édes 
apja, Oláh István, a Hunyadiakkal rokon román vajda csa
ládból származott, .édesanyja Huszár Borbála. Nagyszeben-

• Jul. Bunzl: Alch!mistische Plaudereien. Pharm. Post Wien, 
189L 
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nemében n11:gyobb tö~életességre viszen: annyival is inkább 
."·,hogy azt mmdennap1 tapasztalás is bizonnyittya. ' 

S a 1 a b ;i. z k y J ó z s e f a mult század vége felé la
bOráló, brass?.1 ~.akos volt. Salabszky alchimistánk már mo
dernebb esz~<?zokkel dolgozott de régi recipék szerint Főtö
rekvése neki is az volt, hogy olyan tincturát állítson elő 
melynek segítségével a nemtelen fémeket nemesekké (arany'. 

· ny'á) lehessen átalakítani. 
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A tincturát meggyőződése szerint el~ is, ál}ította, csak. az 
volt még hátra, hogy azt a lencsék s.egitsegeve~, (~11;china 
Magica) koncenti;ált napfényben, maJd a hold fenyenel kel-
lőképen megérlelJe. . , 

Agyaggal bevont retorta · óriásokból, . lom!nko~b.c;l, _?1-
vasztó lencserendszerből (Machi!lá , Magic~) es kul<?nfe~e 
praeparatumokból. álló laboratornup.at, 18:tm1 . francia.: es 
német nyelven írott XVI-XVII. szazadbeh keziratokbol és 
nyomtatványokból álló könyvtárát, Salabszkyna~ ~8~6:bap. 
történt halála után a kolozsvári tud. egyetemi chemiai mté
zete szerezte meg.1~ ~z .eszkozök és k~sz?lé)rnk, leírását egy 
kis nyolcadréfü 60 sza.:mozot~. oldallapbol allo, nemet !!Yelven 
írott kis füzetben talaltam osszefoglalva,19 ai;nelyet.~smeret
len írója valószíniíleg a füzetben talált évszam ideJen _1757, 
ben írhatott s látott el a készülék rajzával. Szerző a raJzba!l 
feltüntetett készülékét és a hozzávaló eszközöke~ „M a eh i
na Magica et Vasa necessaria a~. se
q u e n t e s 0 per a ti o ne s"-nek nevezi s pontokb~ ossze
foglalt rövid ismertetését a következő sorrendben es érte
lemben tárgyalja. . k k"" ··1 

„Numero 1. 2. 3. a Machina lencséjét mutatJa, ez.e ozu 
az elsőnek · 12 zoll a másodiknak 14 zoll, a harmadiknak ,16 
zoll, a Dia'metrumja. Végül egyes müveletekh~z 16, .20 egesz 
25 zoll, sőt ennél nagyobbak is v~nn!lk, aszermt1, m~ly ni;~ 

· tűzre van szükséged. Ezeket sz~kseges egym;l? távolsagu 
distancián felállítani, hogy az egyik Vocus a masik!tt s a N ~
mero 4 Centru~:ia érhesse, amel~b~n ':an. A _N um: o-be ~ spi

. ritus pár?.log at; a ~nm. 6. kozo~seges ~riss vizzel toltott 
iiveggolyo. Num. 7, tolgy, vagy mas kemenyfa alapzatnak 
való darabok; Num. 8. egy homok Cappella, Num. ~· vastag 

11!•'· ·······keményfa; mely a Capella céljának megfelel~leg ki v~n e~z-
tergályozva erre lesznek a lencsék a Cappellaval egyutt fel- . 

· . áÚítva. Nu~. 11. egy állvány, amelyre ~. csésze helyezhető. 
.·)~nm. 12. egy üveg ~é~ely. ~um.13. egy uv~g·C:!-pella. Null!-

14. átlyuggatott, viragos uveg, N um. l::i. kozel egy l~
ter iirtartalmú üveg, reá illesztendő. Num. 16. du[?o. 
~um. 17. ·átlyuggatott üveg, ahoz tartozik. Num., 18. zold 
szemüveg, ha nemes kövekkel, vagy más fénylő targyakkal 
dolgozunk. 

Nota; Megakarom jegyezni, hogy ha a fellievített ké
szülék fölé gyorsan közelgő.borus felhő jönne, a Machina há
rom üvegjét rögtön borítsd be kalap, vagy tetőalakú, flanel- · 
lel bélelt viaszos vászonnal, különben elrepednek .. Ezt soha, 
egy philosophus sem. magyarázta meg. . Hogy a kis f~et 
írójának a készülékkel csakugyan a p r i m a m a t e r i a 

" Fabinyi Rudolf: Mnlt és jelen a chémiában. Értesítő az E. 
M. E. Orvos-Természettud. szakosztályábóL 2892. XIV; k. II. füzet. 

" Dr Orient Gyula: Adatok az alchímia történetéhez Magyar
országon. Örvos-Természettud. Értesítő. Kolozsvár, 1901 . 
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<megtalálása ezzel a bölcsek kövének előállítása s felhaszná
lása volt a célja, legjobban kitűnik a szerző következő so
taiból: 

Bevezetésiil és Machiának lu!Rználatára nézve megje-
gyez'~ük, hogyan és mi módon késziil a közönséges Spiritus
Mercur (amely különben más módon soha sem alakítható 
priinum Ensé) Tedd a közönséges ~ Y-t, ahogyan a Ma
china Magica 4. és 5-ikkel jelzett rajza mutatja, a lombiKiia, 
elébe pedig helyezz Recipienst,"" ezek mögé ismét vízzel töl
tött golyót Num. 6. NB. Ennek a golyónak nyitottnak kell 
lenni és nem bedugva ·és amint fogy belőle a víz, tölts 
utánna. Ha mindez megtörtént, igazítsd :Machinádat a nap
sugárnak olyformán, hogy harmadik Vocus pontosan érje a 
lombikban levő ~ Y-t, hogy az emefegével mozgásba hoz
hassa, s azt a sisakon keresztül hajtva, belőle „Lényeget" 
(spirit) alkosson. NB. A tapasztalt előtt kiilönben is isme
retes, hogy minden gyors és erős tűz ártalmas, miért is meg
jegyzendő, hogy a l\íachinának úgy kell felállítva lenni, hogy 
a Vocus azonnal el ne érhesse a lombik. belsejét és csak las
san-lassan közelítendö, amikor is a lombik. tartalma teljes 
er~jével emelkedik és a szedőbe, mint Spiritum vagy Aqua 
Viscosa megy át, amelynek ereje és hatalma van al'.l'a, hogy 
.a fémes testeket „prima materiává" alakítsa át, azaz a tes
teket eredeti természetes ősállapotukba terelje vissza, hogy 
a testi anyagból szellemi anyagot alkosson és azt az Artisták 
tov:á~bi céljaira _és használatára megfelelővé tegye. Ha a 
Spir1tus Mercuni a mi Magicus természetes tiizünkkel Vit
rumm_á olvasztható ezt Philosophiai üvegnek vagy kőnek 
.nevezik,21 s amellyel egyenként nagy dolgok vihetők 
véghez." · 

„, I~~ í_rja le a kis fii~et .. s~erzője ,a ,bölcs~k ~övének a;i; 
eloa.:lhtasat. Hogy _ez, keszuleke segelyevel s1kerult-e neki, 
arrol nem emlékezik meg, hanem inkább áttér a hölcsek kö
vének alkalmazására, melyekből szemelvények alakjában 
kettőt mutatok be. 

„Ad Corpus Humanum." 
„Tégy tehát ezen vitrumhól egy darabkát egy pohár 

borba, hagyd azzal 12 óráig állani, igyad ki, s várd be az íz
zadást; úgy ez a Patiensnek, valamint vizeletének sok tisz
tátlanságát fogja kihajtani, s az illetőt Istensegedelmével 
helyre fogj a állítani." · · · 

„Contra Pesten." 
. „Pestis járvány idején és inficiált levegőben ez egy 

' „Universalis Medecina" stb. stb." 

.„ Szedő. 
" Bölcsek köve. 
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veszem tzélomul, el hallgatván sok apró találmányos mun-
káról. . 

A már megállapított valóság az egész Alchyroik:t Res
publicában hogy mindenik métallumnak alkotó részei (par
tes constit,;_tivae) vagynak. 

Az ónból ugyanazt lehet kihúzni, amit az aranyból, 
ezüstből s a többibó1, t. i. Mercuriust és sulphurt: egész kü
lönbségek tsak abból áll, hogy edgyik tisztább vagy tisztáta
lanabb érettebb vagy éretlenebb részekből vagyon össze al
kotva. Ezt a tisztáob vagy tisztátlanabb, érettebb vagy éret
lenebb voltából következett különbségét a metallumoknak az 
Alchymisták: az időnek tulajdonittyák és azt erősitik, hogy 
az égi mozgások, melyeket a régiek Archeusnak neveztet
nek megindítván a „mercurius universalis által a" több tes
tekben következendőképen a kénesó'ben is, a mozgást természe
ti melegséget okoz, mint láthatni, hogy ha két darab fábso
káig egymáshoz dörgöl valaki, utollyára meg gyúl. Ez a ter
mészeti melegség meggyőzvén, vagyis, hogy jobban magya
rázzam magamat kiszárasztván a kéneső nedvességének egy 
részét, fekete ón, vagy mint némelyek hijják, ólom válik 1:le
lölle. Ez a melegség tovább is folytatván érlelését, idővel fe
jér ón lészen belőle és ugy osztán hosszas idővel ezüst, vég
tére arany_ 

. Az Alchymistáknak ezen itéleteket ugy látszik, hogy a 
tapasztalás is erősíti, mert minden fekete ónban, ha az ember 
a kápolnán• megpróbálja egy kevés eziistöt és aranyat talál 
benne. 

Ha pedig az ónnak azon részét mely a próba alatt a ká
polnába be szivárgott ismét megpróbállya még töb:t> ezüstet 
és· aranyat ád mint az első··._ próbában mely azt bizonyítja, 
hogy a tüz melegsége még egy részét megérlelte. . 

Második tapasztalás az, hogy a bányászok némelykor 
bizonyos éretlen erekre akadván, azt mondják, magok bá
nyászi beszédgyek módja szerint: igen korán jöttünk (wir 
sind zu früh kommen) olyankor aztán ismét betöltik amit 
ástanak, és sok esztendők mulva ujra oda menvén megérve 
találják metallumokat, _és folytattyák ásásokat. 

Nem különben történik az is, hogy a gazdag ereknek.vé
gét érik; de megesmervén bizonyos jelekbó1, hogy idővel ís
mét fognak ezüstöt és aranyat adni, hasonlóképen betöltik 
és annyi esztendők mulva újjólag dolgozni kezdvén, ismét 
jutalmasan művelik. Ezekbó1 elég nyilván kitetszik nemcsak_ 
az, hogy mindenik metallum ugyanazon részekből áll, hanem 
az is, hogy vagyon valami olyas a mi őket a melegséggel ed
gyüt neveli és érleli. Azért eppen nem lehet oly meg-fogha
tatlan nagy t~udának tartani, ha ki valamely dolgot, maga 

• Capella = csésze. 
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n. 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Alchimiája. 

mult _sz~z,adok rög:szméjének, az 
a:anycsmalas mestersegének gyakor
lasára szolgáló eszközök, régi könyvek 
igen régi írásos emlékek boldog tulaj~ 
donosa volt J o s e f S a l a b s z k y 
Kronstadt-Brassói lakós - egy XIX' 
századbeli alchimista. E~eknek a m~ 
már csupán chémiai történelmi értékkel 

, . ~.iró ~reklyékből S~abszky örökösétől z . 
P. kolozsvar1aranymuvestől1898-ban egy kis füzetet vásárol
ta-!11, melynek díszí~tt címlapján éke$kedett Bethlen Gábor 
feJedelem neve, a kóvetkező rövidített címmel: Richtiges 
H11J1dbuch Bethlen Gábors Handelleit." " 
· A kis füzet címlapján és a füzet végén aláírás van ame
lyet azon~~ nem tudván kibetüzni, a fejedelem és ko~a ne-

. ves kutatoJanak, boldogult barátomnak, dr. Acsády Ignác

. nak mutB;tta.i:n .. meg. A?~ády meglepődve forgatta a kis fü
zetet, maJd o~ommel ~1a)tott fel, hogy az aláírásból a feje
delem e~k?r1 kamarasanak Csáky István grófnak a neve 
olvashato ki. 

t' A ,kézirat!:a~. Csáki !Jredeti írásával való összehasonlí
té'8~ vegett eloszor Buny1tay Vince nagyváradi püspök tör-

neszhez f.?rdult~m, maj? ~nne~ utbaigazítására Svaby Fri
$7hshez,. Locse v~r?s leveltarosához, a Csáki kézíratok őrző
~fil~z._.mmt a 9sakl kézírásának kitünő ismerőjéhez. Svaby 
, ~>nosen p:diJl' K!ll!Jme~ Lajos, az erdélyi múzeum kön ~ 
tara~a~ le-yel es kezrra~tarosa _ a kézirat vízjegyének ~z 
ErdelD1 Muzeum levéltarában levő gr. Kemény József Sig
num ,h~m~ vízjeg;;gyűjteményében levőkkel való Össze
~sonhta~a 31~n azt állapítottuk meg, hogy a kézí:ratot ké
dob~, valoszmu!eg: ,17~3-ba_n írhatta, vagy másolta le az ere-
e.tiről ~z alchim1i;t ap9lo „Hermetikus Társaság" valame

!~b tagJa, mel!. tarsasagnak értékes könyvtára később Sa
"' · szkyhoz kerult. 
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Ha ez a kézírat az eredetinek csak egy későbbi másolata, 
tartalmánál fogva is megérdemli, hogy foglalkozzunk vele. 
Historiai eseményeket megörökítő új adatokat nem. 
tár elénk a kis füzetke, alkalmat ad azonban arra, hogy 
Re t h 1 e n Gábor fejedelemnek alchimiáról szóló véle
ményét megismerjük, másrészt Csák i Istvánnak, a feje
delem kamarásának őszinte bevallását tartalmazza: miképen 
lopta el a, fejedelemtől az aranycsinálás mesterségének titkát, 
S e n d i v o g i u s-nak, a híres lengyel alchimistának a föld 
méhében rejlő „Prima materia", vagy „Salniter"-nek az elő
állítási módját. 

A kézirat külső kiállítiisa, tartalma, beosztásának rövid 
ismertetése. 

A német nyelven írott kézirat kis 8-ad rét alakú füzetet 
képez, melynek sarokenyvezése, a levéllemezek _dús aranyo- · 
zásának nyomaiból következtethetünk, hogy a művecske tu
lajdo1,10sának _különös értéket képezhetett. A kézirat elöl· 2 
s".ámozatlan levélből, 77 számozott lapból áll, melyből 76 ol
dal lŰdtollal sűrűn teleírott. Az első levél a. oldala üres, a 
következő b. oldalt teljesen alchimiai symbolumok vízfes
tésű képe borítja. Az ezt követő a. oldalon szí,;nes keretbena 
címlap következik, . melyn~k b. hátlapján János kön,,V6böl 
való_ idézet s ez alatt színezett rajz látható.· Csak ezek után 
következnek a számozott lapok. 1-tó1 egészen 77-ig. Az l-el 
jelzett oldalon van az előszó (Voranschprach). A 9-ik oldalon 
ismét egy színes rajz következik, mely után „Hiob Cap. ,---
37 : vers 21 :27" címmel aJchimiai nézeteket tárgyaló sorok 
következnek. 

A 12-ik oldalon kezdődnek Bethlen Gábor fejedelem 
nevezetes ajánló sorai II-ik Mátyás magyar királyhoz.·. A. 
14-ik oldalon „Ad rem" címmel Hermes Trismegistos alc]ii~ .. 
miai tételeinek tárgyalásába boilsátkozik. A 31-ik oldalon 
tér át az alchimiai műveletekre. 

A 71-ik lap01J/„Avertissiment" cím alatt írja le a kézirat 
írója az akk~ri kor történelmi eseményeit, valamint azt, 
hogy mi módon sikerült a titkot eltulajdonítania és leírni. 
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A szerzők és a mű. 

égi, válságos idők világában 
B e t h 1 e n G á b o r kima
gaslú erdélyi fejedelem vala
mint JT-ik Mátyás magyar 
király és német császár ud
vartútása és uralkodására 
vonatkozó történeti adatokat, 
hivatott történészeink meg
írták.' l~s mégis, ahány új em
lék akad, amely Bethlen Gá-

bor Erdély egykori fejedelem akár politikai vagy szellemi 
életére vonatkozik, annyi új vonással gazdagítja a fejedelem 
kiváló szellemi képességét és érdeklődését a tudományok 
iránt; ID\lly, a'mint tudjuk a históriából, udvarának legszebb 
ékessége, volt. . 

'Á történelem megörökítette azt a 'tényt, hogy. Bethlen 
korának,egyik legtanultabh fejedelme volt. Egész életén át 

· olvasat.ti.és tanult. Könyveiben szorgalmasan búvárkodott; 
könITei;,hű kiséröi, szívesen látott szórakoztatói voltak még 
hadJ~ataiban is. 

· ·:.Bethlen ifjú korában gyakran elkisérte Báthory Zsig
o:nd fejedelmet útazásaiban. Egy alkalommal meglátogat

ál(i'Rlidolf csá?zár udvarát is Prágában, aki pedig tudva-
evöleg híres. alchimista volt.2 · 

: Bethle:n Gábor fejedelem uralkodása alatt történt ese
ények · egynehányát, valamint a fejedelemnek II-ik Má

yáshoz intézett levelének titkos tartalmához mikénti jutá
.. sát: a füzét legvégén „Avertissiment" cím alatt írja le kereszt-

szegi Csáki István, Erdély egykori fötárnokának a fia. 
Csáki. Regete ruszkán 1603-ban született.3 A bécsi• és gréci" 

, eITT"etemen is· tanult pár évig, különben is gondos nevelés
ben részesült ifjút, aki a latin és a német nyelvet is jól bír

, ÍI\, • Bethlen Gábor fejedelem gyermekkora óta igen ked
. elte. Kitűnik ez abból is, hogy az alig 23 évében járó ifjút 

- 1 

„ '' Ácsády Ignác: Bethlen Gábor fejedelem udvara. Bpest, 1890. 
. ' ,. Ez Báthory Zsigmond 1596. és 97.-i két prágai útja valame
yike alkalmából történt. L. Veress Endre: Bethlen G.ábor fejede
em ifjúsága; Ertl. Múzeum 1914. 291. 1. 

,\,• Deák Farkas: Adatok a nagy Csáki I. életéből. Értek. a tört. 
d; köréből. Tud. Akad. 1887. 
;~: :i',IJr. őtvös Ágoston: Akad. székfoglalója. 

:. ><''·Deák Farkas: Egy magyarfőúr a XVII. században. Buda-
. est, 1883. . · í 

: .. ,• Deák Farkas: Wesselényi Anna, özv. Csáki Istvánné élet
. aiz11 és levelezése, 1875. 
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A mult századok hóbortos ·rögeszméjének, az aranycsi" 
nálás mesterségének, a bölcsek köve keresésének világszerte 

· . művelői között, amint látjuk, voltak erdélyi származásúak, sőt 
• Erdélyben működők is. . . 

A fémek átalakításába vetett hit, már a XVIII. század 
második felében erősen megingott, különösen ajózanul gonc 

· dolkodók s a tapasztalati tényekkel számot vetők előtt, főleg 
pedig a chemiának rohamos fejlödéséből kialakult quantita
tivus analysis révén. 

; 
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fi következő sorokat vésette egy márvány táblára. „Faciat 
hoc quispiam. ali~s,_ q';'od f'.'cit Se:i;.divogius ;i='olonus.''. 
· r ·-·A hll'es alch1m1stat Frigyes wurtemberg1 herceg is meg

·c•hívtá udvarába, s a kalandor Sendivogius fényes kisérettel 
· vonuit Stuttgartba. Itt azonban nagy szerencsétlenség érte. 

-- · Egy művészetére féltékeny adeptus társa, Mühlenfels, iis·et0 

_Jel kicsalta Sendivogiust a városból és Kircheheimben zsol-
dosokkal elfogatta, akik azután megfosztották tincturájától. 
Csak másfél év mul_va sikerült neki valahogyan kiszabaduini 
a börtönből. Sendivogius börtönéből kiszabadulva ismét 
folytatta alchimista foglalkozását, de sok csalást követett el. 
AZ egykoron híres alchimista 1646-ban mint 80 éves aggas-
tyán nagy szegénységben halt meg, Gravarna nevű birtokán. 

- Amint később kitudódott Sendivogius nem maga készí
tette a tinktruát, hanem azt egy S e t o n Sándor nevű adep
tustól kapta hálából azért, mert őt a börtönből megszabadí
totta, ahová Christián választó fejedelem záratta el Drezdá
ban, hogy tőle az arany csinálás titkát kicsikarja. A bölcsek 
kövéről szorgalmasan írott soraira sokáig hivatkoztak a ké
sóöbi adeptusok, így Csákink is. (Ja n Ma tej k ó Az al
cbimista" című stájerországi képtárban őrzött gyÖnyörű 
festményén van megörökítve Sendivogiusnak III-ik Zsig
mond lengyel király előtt végzett transmutatiós jelenete. 
Pharm Post Wien 1918.) 

A következó'kben magyar fordításban közlöm az erede
tileg német nyelven írott alchimiai mű szövegét. A címlap 
szerint a mű főleg a bölcsek köve és a Sendivogius-féle mag
netekről (égitestek) szól. 

, Hogy a testek egymásra mágneshez hasonló hatást gya
korolnak, különösen az alchimiában vert erős hitet. AZ alchi
misták szerint az alchimiai arany a föld legnemesebb és legéret
tebb férne. A fémeknek ugyanis megvan az a rejtett képességük 
hogy a földben arannyá érjenek. „Natura semper intendit ad 
perfectionam auri." Ha az ólom sokáig a földben lenne, vé
gül természetes úton arannyá érne meg, különösen pedig a 
megfelelő „Planeták" (égi testek) hatására. Idő előtt, tehát 
éretlen állapotban véve ki a földből az ólom, az ólomércekben 
marad. · 

Hanem „ubi natura definit, ibi ars incipit" elvénél fogva 
művi, tehát alchimiai úton kell a megérlelést siettetni be-
fejezni. ' 

Körülbelül ezeket a nézeteket tartalmazza az a kis fü
zet, amelynek címlapja és szövegének részletes ismertetésére 
térek át. 
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Az elöbbeni századok tör„ 

t'énetében oly ismert és 

rendkíviil fe)tlícsért fen„ 

séges és hatabnas ertlélyi 

fejedelemnek J~etltlen G-;\„ 

bornak valódi kéziköny,·e, 

nn1ely általában az uui„ 

,·ersal TR·n.113 -és ktilöni.i„ 

sen az innen megfigyel„ 

J1etö Sendivogius-féle, 

mágnesekkel•• foglalkozik 

a1ne_l)~ ·_ e:redetileg :lll:agj·ar 

ny~lv,eil- - iró~ott, késöbb 

nem "iilinden haszon-: iiéJ„ 

klll néntetre fordította 
'„ ---

. Csáki István a fejedelem 

c-'-kamar~15' 

Címlap. 

Avertissiment. 

,„Hogy az én Fenséges Uram keresztényi emlékezetre, 
•Jgy valódi Adeptus,16 vagy Hermetikai művészet birtokosa 
volt, legkevésbbé sem vonható kétségbe. Tizennyolcéves 
uralkodása alatt a legnehezebb csatákat nemcsak az osztrák 
házzal, hanem az oláh· és moldva fejedelmekkel vívta és. több
ször 30, söt 40 ezer embert tartott szolgálatában." 

13 Tinctura -iiniversali jele, -mely alatt az alchimisták sárga 
színénél fogva a bölcsek kövét (Lapide Pbilosophorum) értették. 

" égitestekkel. 
15 Tárnok mester. · 

· " Adeptusnak azokat nevezték, akik állítólag a bölcsek kövé' 
nek a birtokában voltak. · · 

" 1623-ban Ferdinánd elleni elönyomulásakor a fejedelem 
hada, szövetségeseivel együtt valami 40.000 emberre tehető. Gindely 
Acsddy. Bethlen Gábor és udvara: Budapest 1890; 80 lap. 
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· Nem szólva ~z ajáncJ.ékokról és az évi contribuátiókról 
amelyet az ottoman portanak kellett küldenie. ' 

, Is~erete33, .hogy a. háború országokat és népeket tesz sze
.gennye, s meg!~ a ;feJe!1elem 1621-ik évben őcsászári felség
nek Sopront aJandekoza.18 

Üv~g-lcncsén átvezetett napsugarak éi; mcr1.-ur 
seg1tség·ével előállított ([) nitrum-(salétro1nsav.) 

Symboluma. 



\-

1625. julius havában kinevezte Kolozs v~rmegye f ő~spánjá
nak. Nemsokára barátságos }eyél~en ,a }eJ';,delemno ms!alla
tiójára nejével együtt meghivJa.7 Csak1. m~velt, tudoID:ai;y?
san képzett ember ,vol~? ?.e eszessége le,gmkabb a kap~s1.sag1g 
menő vagyonszerzes korul forgott. Deak Farkas,• Csáki élet
rajzírója a következőképen jellemzi őt: „Elkezdve inasál?l 
vagy isp~nj_ától, ~ társasé~et ~inden ,rétegén át a ~ejedelemig 
és királyokig, akikkel ami ~aJ?skodasa volt, _pedig sok volt, 
annak ok~-~indig a pé:i:zkerd~s volt, s a legt?bJ:> eset?.e~ sa
ját kapzsisaga." )';z nyila~kozik meg „Averh~si~ent -J~ben 
is mert amint irJa a feJedelemnek, II-ik Matyashoz irott 
le~elét a'.zért bontott~ fel, „mert hasz~ot vélt látni ebből." .. 

Jókai Mór egyik művében' a következőkben mutatja ~e Csá
kinkat: „Csáki István gróf nagyon gazdag e'!'ber v~lt. H:it nem 
hiába segített imádko.zni al).n~it .Br~nden1?nrg1 Katalm. feJedelem 
asszonynak. Mert az am a JÓ rmadsag amit nem csak egben hall-
gatnak meg, hanem Bécsben is. - . 

ökegyelmessége szél!en ~limá,dkozta. a. feJ~delem asszonynak 
negyvenezer aranyát,10 meg ket .szep dom1nr~1mat stb. . . 

Annál fogva „ok volt neki, <le nem eleg. . • 
Azért aztán mindig azon törte a fejét, hogy hogyan mifele 

uton-módon lehetne pénzt csinálniT D~ :innyit, ~oiq mindig elég 
volna. Hát ennek természetesen a leg!iryi!1ebb ntJa, es a legegysze
rűbb módja az alchimia; az aranycsmalas. 

Nincs ennél szebb a világon." stb. 

A kis füzet címlapja szerint a mű . a ~endivo~ius-féle 
magnetumokkal (égitestekkel) foglalkozik. La~suk ki volt ez 
a Sendivogius. . . . . 

A XVII-ik század elején e kor adeptusai között a leghí
resebb volt S e n di v o g i u s M i h á l y lengyel nemes; 

Sendivogius~1 ne~csak .Krakkóban a le~~e~ király előtt 
produkálta magat, aki a sikeres transmutát10ke~t ,a S~res
kowi báróságot adományozta, hanem 1604-ben J;'ragaba is el
ment, ahol II-ik Rudolf császárnak transmuta}ió~a a!k~lIJ-ias 
tinkturából ajándékozott egy keveset.12 A csaszar alllffi:l!lg 
sajátkezűleg végezte 1;1 fé!!' átváltozt~~~st, !1 tran~.~~t~t10t, 
amely oly fényesen sikerult, hogy ·efolott erzett oromeben, 

' Deák Farkas: Jelentése az Erd. Fejedelnlek leveliről. Szá-
zadok, 1872. . , .. • XVII • db C 'k" 

ö Deák Farkas: Egy magyar four a . szaza an. sa l 

István életrajz. Bu,dapest, 1883. . 
•Jókai Jlló.rf Láda! Kérnek. Jösz-e1 Életes Irodalom. Kolozs-

vár, 1883. . · •t t t' t' 
1° Csáki a fejedelem.né pénzenek egy resze a eme es u an 

való napokban vette magához és vitte át ,\lnlás várába. 
"Mr. Franz Minarik in Weldes. Einiges von der ·alten Gold-

macherkunst. Pharm. Post 1918. No. 103. , . 

őfelsége erre "jii kidolgozta és ezt ezüst kapsulában ál
.landóan magánál hordozta. A "jii. szakértőktől 40.000 du
catra becsültetett. Hamuszürkeszínű és nagyon súlyos volt. 
(Valószínűleg őfelsége ~ vulgi-val sokszorosította vagy 
magával hordozta, hogy ennek valódi fekete színt adj~n.) 

őfelsége ezért az én legkegyelmesebb Uramnak három 
II!egyét. adott ~agyarországban (élethossziglan). Engem pe
dig, aki a kéziratot magyarból latinra és németre fordítot
ta~, ~zon keg;yben r~szesített, hogy későbben őfelségének a 
Csaszarnak Becsben atadhattam, melyért egy arany láncot 
kapta1!1 egy rajta függő nagy mellképpel. · 

• Mielőtt én e.~e~. kéziratot elvittem és átadtam volna, úgy 
veltem, hogy eloszor ezen kereszttel meg kell jutalmaznom 
magamat. Bécsben néhány napig tartózkodtam és a Grabe
nen levő „Drei Hacke"-hoz címzett korcsmábatÍ leírtam 
majd rögtön jelentkeztem az udvarnál és azonnal bebocsá: 
tattam., öcsászári felségnek magas halála után, ez a művé
S:l'.,et meg egynehány császárra átöröklődött de hogyan és 
miért vétetett el a fenséges osztrák háztól/ ~em illik ku-
tatnom. · 

. Csak a mindentudó Isten előtt ismeretes mert ez adhat 
és ismét elvehet miután látja, hogy haszni{nkra vagy ká
runkra válik. 

Amint az én nagyrabecsült rram végső napjait érezte 
megparancsolta, hogy titkos leveleit (melyeket azelőtt átné: 
zett), .~2:?b_~jll; kandallójábanT.elégessék. Valószínűleg azért, 
m,ert orokosei neip voltak. I"'özvetlen halála után olyan csu
d~latos felfordul!ls keletkezett Erdélyben a kormányzás 
miatt, holq' se:ikise;m tudta ki a sza~ács, ki a pincér, miután 
eze:i: esetb?l kifol)'.olag egyszerre harman is felülkerekedtek 
s mmdegpk azt h~tt:, nek~ V1;Ln n )egtöbb joga hozzá. 

• A feJedel~mno ~zvegy~_birtokara, legjobb várába, Mun
kacsra ment, en pedig enyemimcl Auo-sb11ro-ba29 mentem 

Et 
. . b b • 

, z az igazs;ig:n;ik vnló adózásért, a kutatva kereső mű-
veszetnek, az utovilagnak hagytam hátra és a nagy adomá-
nyozónak akartam ajánlani. · 

Stephan Csáki. 

János evangeliuma 16 fej. V. 13. 14. 15. 
Mik . d' l""' ...... , . , . , or pe. 1g e .Jo amaz, az igazságnak' Lelke; minden 

igazsagra veze~el titeket. Mf'.r~ ne;m szól önmagától, hanem, 
amelyek_et ha~land, az?kat szolJa; es amelyek következendők 
azokat J!Jlenti meg nektek. ' 

Az ?Dgemet ?icsőíteni fog, mert az enyémhől vészi, amit 
néktek Jelei;t, mmdenek valamelyek. az ,Atyái enyémnek 
azért mondam, hogy az enyémből vészi, amit nektek meg: 

1 

i 
29 Ágoston-falva . 

~-_____;.--'--23 ~~~-J 
" Hermann Kopp: Geschichte der Chemie. Braunschwe1g. 

. 1844. 
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jelent. E világ ií általa teremteti:tt,, .d~. e vil~g ötet me_g nem 
esméré, az övéi· közé jöve és az ovei otet he nem vevek. 

Előszó .• 

Az úgynevezett heri~1etikai yhil~s~phiába:1 ~nnyi f~le 
Secta van. mint amennyi az egesz vi.!'.'g valla~mban talal
ható mivel ezen rníívészPt megkedveloJe egy bizonyos. sub
ject~mba ao _ beleszeret és azt óhajtja, ho_ipr mind~nk~ azt 
tartsa egyedül a valódi ~hilosop~iia m!lte;ianak_, a tobb1t pe
dig elveti és ez vél0rnénye11! szer.mt szmten egyil~ oka 3;!1~~k, 
hogy az ilyen jsteni tuqom!'nyt_ Jelenleg ol~annyira gyuloh~, 
csúfolják és ragalm~zzak ~s ipmt leg!11e~h1~hatatJan~bb mi;
vészetet piaci (kofaskodaskent) szoszatyar~odaskent . gu: 
nyolják, amelynek, ahogy mondják, a te1:n~~szeth~~ wa~.l 
alapja nincsen, hanem csak képtelen c~ymenák.kal, _ legbol 
kapott véleménvekkel és hogaras eszmekkel foglalkozik~ 

Ha az össi'es üresfejü laboránsokat é_s kotrvasztokatJ 
akikkel a világ tele van, a Herll!etikus I?!11losop.l11a ;iiev;e ala 
vesszük, akkor igazuk van a ra1son1!u~rok~ek_,, - akik u~ a 
társaságban, mint. mindenütt a va!odi c_her~nat , moqm;r~z
zák 33 mert amilyen nyomorult szenfuvok es szenpusztito~, 
mklíbb postituálják34 a szent müvészetet az ö, kont~r~od~
sukkal, ahelyett, hogy ·~z!. a vi!ágna~. ~~c.?manda_lhatova , e,s 
élvezetessé ten.nék. Ez1do szermt knlonosen vJSszataszito, 
hogy egyes ziillött asszonyok is az alchimia leple alatt bel~
eWgy\)dnek s a félvilál:l"ot be~árva c~akis pénzt és ~ze!encs~t 
füíjszi.>l!lák a .Fortuna JStennonél, .. sot talan mi'íg P ,irtieblen, 
fifavé'fítesselis f()glalkozmrk és omnagukat okosabbn~k. es 
sokkal tápasztafta bbna k !artják Mózes .. nőv;éré:r:él, MirJam
nál, vagy mintha _ők '.'~lnan_ak ~.lamel~r'6 

• e}etiftrsa, pet;o
nella. Ilyen úton arulJak mmdenntt draga penzert az o kep-

. zelt miívészetiiket. .. „ . . ""' 
Ugyanez a; véleménynnk azon sok ezedele soph1stikar 

könyvekről is, auielyek s_ok r~cipével '.'anna~. tele, d.~ csak, ál
modoziisoka.t, képzelt velemenyeket es ehbol eredo csalaso
kat és megtévesztésre alkalmas hocus-pocusoka.t tartal
maznak. 

30 részébe, a1anyi rés~éhr;. - .. .. - . , - .. - .,. 
:u Chimarea- gör._ c;h1ma1ra. A g?rog mo11.dav1la1p1!:1k szorn~ -

alakja Typbnon. ICépes eTtelemben, IIllildaz. ami a va.losagban .nem 
o-ondolható el s csak képzeletnek szülöttje. 
- " Csipkelődőknek. 

33 kifigu:i-ázzák. 
" Talán prostituálják - bemocskolják. 
35 Házasság. . , 
311 Nicolaus Flarnellus 1330-ban Pontoiseban született~-- H!1·es 

alchimista volt, valószínűleg 1413. halt meg. H. Schelenz: Gesch1ch· 
te der Pharmacie 1904-231. 

:n Hamis bölcselet. 
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Megbélyegzett lelkiismeretükö11 kíviil ezek egyebet nem 
tudnak felmutatni ezell' a világon. Jobb lenne szegény lelkük
nek, ha már itt kapnák meg az országból való kegyes kikor-
bácsolással járó méltó büntetésüket. · 

Ezért mindenkor B as ili u s Valentin u s38 értel
mes és jól megalapozott következő kijelentéseihez csatlako
zom; csak tanulj tanítványom és keresd először a természet 
elrejtett alapját szemeiddel és. kezeiddel; úgy a dolgokról 
niindig okosan és igazságosan fogsz beszélni és egy meg
dönthetetlen sziklára fogsz építeni, mely nélkül haszontalan 
csevegő maradsz, akinek beszédei minden tapasztalat nélkül 
puszta homokra épültek. 

Aki azonban engem az ő csacsogásával, disputálásával ta
nítani akar, az ne tápláljon engem iires szavakkal, ha.nem 
tapasztalatokkal kell bizonyítania, melyek nélkül nem va
gyok köteles szavainak hitelt adni. l~n nem hallgatok meg 
semmiféle csacsogót, aki nem saját tapasztalataiból beszél 
mert az i_lyeneknek a beszédei éppen úgy vannak megala~ 
pozva, mmt egy vaknak az ítélete a színekről. Az flyenek 

. phantastikus állatkörben mozognak, az ő lámpásaik halvá
nyodnak, mert a természet világosságából semmit séln érte
nek; mert ezen természeti világosság az f sten titkos gyer, 
tyája, amelyet ö ezen NB39 elemekbe tűzött, amely ég, de lát: 
hatat}an, mert sötét helyen van tartva; minden természeti 
test egy fajtája a fekete vagy sötét laternának,40 amely vi
lágosságot hordoz magában, azonban láthatatlan mert a ma
teriának durvaságától elhomályosodik; \'Zen vÚágosságna.k 
a hatása minden anyagban megjelenik, azonban ezt sokan 

· vagy tagadják, vagy nem is követik. A nagvvilág ·a naptól 
kapja életét és a világosságot; és a.hogyan ez.en tűz távol . 
vagy jelen van, aszerint virágzik vagy szárad el minden ~ 
világon; saját testiinkiín tapasztaljuk és tndjuk, hogy amed
dig az élet tart, egy állandó forrás van bennük, ezért ízza
dunk és ezért párolognak hőrnyílásaink és ahogy megérint
jük kezünkkel bőrünket, érezhetjük forróságunkat, amely 
szükségképen egy zárt tűzből vagy fényből származik. Ez a 
·tűz és fériy sehol sem található olyan mennyiségben és tisz
taságban, mint a Materiáhan, amelyet az arabok Halicali
nak neveznek, Hali-tói, ami a legmagasabbat; ealop pedig Jót 

3ll Basilius Valentinus a XV. sz; második felében élt- szerze...: 
tes, aki a_ bölcsek kövéről verses könvvet íl't: több alchimiai mun-
kát hagyott hátra. • 

3~- NB. valószínűleg, ~ X ~ n1elyet a zsidók Isten symbolu
n1ána~ egyi~e~é~.1t ~asznál.~ak; egy másik Volt j:Jl. a Pentagramon; 
egymasba fuzodo haromszog. (X Opus de Cabala seu symbolica 
receptione et verbo mistificio. Francofurt 1672. 

411 Lámpás. 
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őfelsége a császárn~!1ak .sz~~ d2~rab egyszínű marhát 
küldött csupán tiszteletbol maJorJaba. . 21 

A következő 1630-ik évben meghalt a feJedelem. _Yéfi$
rendelete felbontásakor22 azt talált~, hogy ~z akkoi:1. csa
szárnak, II-ik Ferdinándnak, úgymmt ~II-1k Ferd1~:i~d 
magyar király őfenségének nem kevésbbe Amurath torok, 
császárnak, mindenkinek egy ér}ékes. lovat,_ egyforma n~er
get felszerelést ezek mellett meg mmdegy1k:iek 40.000 Du
cat~t in species.ha Feleségének azonban (aki egy branden
burgi házból való hercegnő) 100.000 Ducatot . aranypan, 
100.000 birodalmi tallért in species és 100.000 formtot nemet 
értékben biztosított és hagyott. . .. . 

Ezenkívül feleségének három uradalmat, m1!,1t ?zvep1 
lakhelyet: Munkács, Tokaj és Fogarast,24 melyet o keszpenz-
ben vett és kifizetett.25 

, 

Továbbá arany és e~.üst e~énye~et, ék_szere~e! e~ egyéb 
drágaságokat, amelyek tobb mm,t fi:Jedelmiek,_ k1ralyiak vo~
tak.'• Még azt akarom meil'emh,tem,, hogy. barom . nagy !r1-
hallgatási sátor is volt talalhato, .!1nnd.~gy1k a legJ'?bb bar
sonn al kibélelve, kettő gazdag szovetbol, el? , pedig ~ l~g: 
· obb ykeletindiai cic kelméböl.27 161~-~an :Mll;tyas 9-cs~sza;! 
1relség kérésére a fejedelem ezen kez1.ratot Becsbe kuldotte. 

" 1625-ben Bethlen újra nősülni óhaj_to,tt, s evég~ől 1'.ászk~vet
séget küldött II-ik Ferdinánd magyar ~nalyhoz, maso~1k, le'!nya 
Cecil Renáta keze elnyerésére. E követseg adta at a csas~~rn~nak 
a ·fejedelem ajándékát 100 ··darab magyar tehenet; 40 borJut es 30 
bikát. .. . b 1·5 • h lt 

21 A fejedelem 1629. novem er -e'f!. ~ meg. , , 
" A fejedelem 1629. augusztus 31-e~ irta meg vegr~ndele~et'. 

de csak a másolat.ok ösmertek. Kon~z Jozsef: Bethlen Gabor veg 
rendelete. Budapest. · 6· · · • "f 1 · 

23 Végrendeletében csakugyan hJlgy,-„a l!i ma: csas~ar, o, e se,: 
gének egy lovat.~_ n1entiil_ , szebb és Jobb. talalkoz1k az rstaloban 
Koncz József Bethlen G. vegren_qelete 9-ik l~P· . . . • , 

" Bethlen fejedelem neJenek llfon)t~cs _mmt. naszaJ~n~ek 
300.000 forintba volt inscribálv!'-, ~ ehez valo J?gat ~~-i)< Ferdmand 
is elismerte. Azonkívül TokaJ es Fogaras is az ove volt. Deák 
Farkas: Egy magyar főúr a XVII. században Budapest1883. , 

" Bethlen végrendeletében tényleg 50.000 aranyat 50.000 tallert 
500.000 forintot, mindennapi költségre p~dig 20 O~ aran;vat ha!:'l'.ott 
nejének. dr. ötvös Agost: Brandenburgi Katalm feJedelemsege. 
Magyar Tud. Akadémia Értesítő II. _köt. 2. sz. }861. • . 

" A fejedelemnőnek hagyott targyak tobb szazezer taller 
érőknél Kemén11 D: önéletírása 141. Koncz 35. . 

27 Ezt a három sátrat és kalika sátrat is udvaráya!, és to~a
czával együtt 1622. végén kapta Bethlen a nagy vezertol, azokert 
a szép német rableánYkákért és gyermekekért, akiket Bethlen ked
v~skedésből küldött 'neki. Századolo 1872. III Török-magyar-kori 
államokmánytár Akad. kiadvány 1868. · .. 

" Báthory fejedelem meggyilkoltatása után (1613.) Bethlen 
került a fejedelmi ~7.ékbe. MátyáR némi nehézségek után kénytelen 
volt Erdély szabadon választott fejedelmévé elismerni. 

-22 -

ezen szó nélkül nem juthatol el ezen műhöz, mivel az előbbi 
a kulcsa és az NB l\B kezdete ezen szent tudománynak. Ez 
az, ami az igazságosság kapuit megnyítja, ez az, ami a po
koli börtön kulcsát bírja, ahol a kén megkötve van és ez al
kotja a föld elemeit. A levegő elemeiről a 166-ik oldalon azt 
mondja. Ezen elemhen minden anyag teljesen a tűztől ván· 
áthatva és telve van isteni erénnyel és erővel, mert ebbe van 
bezárva a legfönségesehbnek a szelleme, amely a teremtés 
előtt a vizek fölött lebegett, a szentírás, ahogy azt beszéli és 
az NB. szelek szárnyain röpül. Ha tehát tényleg van NB. és 
hogy az l'.Jr szelleme ebbe vezetve volt, hogy szabad akkor 
NB NB-ben kételkedned. Az NB isteni erejéből hátraha
gyott, ez az uralkodó lakását díszíteni szokta és különös
képen ezen elemet díszítette az összes teremtmények NB ·élő 
leheletével és benne van a legkülönbféle dolgok magva. Ebbe 
kebelezte már· a teremtésnél is, a legfönségesebb teremtő az 
NB NB mágneticus vonzó erejét és ha ezzel nem bírna, ak
kor semmit sem vehetne magához a táplálékából, akkor 
megmaradna a mag urina alakjában és semmi sem nőne, 
semmi sem gyarapodna; mind ez a levegő által történik 
mert ő vezetője a vizeknek. Ereje rejtve éf' elzárva van min~ 
den magban, magához vonza a humidum radicale-t, a táp
láló és szap?rító nedvességet vagyis· a gyökérnedvet, ha t,e
hát valaki JÓ kertész akar lenni, akkor különösen a vonzó 
zinket (i. e. :Magnetet) éjfélkor igazítsa és állítsa be, mert 
í~ sohasem fog neki hiányozni; ebből egészen· világosan 
lathatod, hogy a mi 8endivogiusunk nem ok nélkül kiált föl 
teljes csodálkozással: Oh, ami egünk! Oh, ami vizünk! Oh 
ami t;1 -ünk! 47 Oh, ami NB s a ln i t e r ü n k,48 amely~ 
világ tengerében van, oh, ami vegetábiliánk! Oh, ami folyé
ii:ony és szilárd D.+49 (vagy só), oh, ami tengervizeink hal
testei, vagy faecese-i, 50 amely a kezeket nem nedvesíti meg, 
amely nélkill semmiféle teremtmény nem képes élni. 

Ezúttal legyen elég mondva, hogy ez a legméltóbb elem, 
amelyben a mag és az élő szellem, avagy minden teremtmény 
lelki háza fekszik. Mert ezen éjféli vonzó polarikus b i r o
da 1 o m b a n, ahogy a királyi próféta D á v i d énekelte, 
jóság és hűség fognak egymással találkozni, igazság és béke 
fognak egymással csókolódzni; hogya f(jl(lön hűség nőjjön 
ki és az égből igazságosság tekintsén le; egy -akol és egy 
pásztor; sok művészet igazság nélkül, eszerint én is kiván
kozom a legfönségesehhhez és te jámbor és szerencsés olvasó 
kérlek, féld és szeresd az Tstent. 

47 mercurius. _ _ 
48 hamuzsír Kal-Natr. carbonicum. 
" Sulfur- kén jele eredetileg más. Nyomdai nehézségek miatt 

csak megközelítőleg van a kén jele így symbolizálva. 
8'° ürüléke. 
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ö császári felségéhez, Mátyáshoz, Magyarország és Cseh
ország királyához intézett felirat. 

Hogyha őfelsége ezen könyvből .megismerni a Praxint, 
akkor kétségbevonhatatlanul csodálkozni fog azon, hogy 
miért csináltam én azt olyan körülményesen és miért hasz
náltam fel más autorokat is, holott ezt egy néhány lapon 
ki lehetett volna fejteni. Ezt többféle okból tettem: először, 
hogy felségednek igazi fogalmat nyújtsak a dolgokról, hogy 
az igazi A u t o r o k a t a hamisaktól megtudja különböz
tetni, nemkülönben. hogy ezeknek megtanulja írásformáit és 
jeleit, másodszor, hogy a jó könyvek és ezek fogalmazása ál
tal az eszemet élesítsem. Szívesen bevallom, hogy üres órám
ban ezen studiumok képezték legkedvesebb időtöltésemet és 
egész hizonyos, hogy nz ember ezen tudomány által Kreatu
ráktól a C r a t o r-hoz51 vonzatik. A Praxin-ban egyszel' 
smint felséged meg fogja találni a kulcsot, vagyis az e x p 1 i-
" a t. i ó t." és megfogja tanulni, hogy a Philosophusok mit 
0rtettek sokféle jelük alatt és be kell majd vallania hogy 
azok nem írhattak világosahhan, csak mi magasabb értelem, . 
ben vettiik, t<>hát felhasználva az alkalmat és minden igazi 
Phil. és Adeptesek-kel együtt kiáltok Császári Felséged felé 
in S a 1 e e s t S a 1 u s03 és ezért készítsen sókat, hogy li
<1uabilesekké54 váljanak. ön sem hitte volna, hogy a föld sója 
ennyi sok erőt tartalmaz édes· zsírjával. H o l v e e t c o a
g u 1 a" ezen kevé ssorban foglaltatik az egész P r o ~ e s
s u s, amit M a t e r i a-nak nevezünk és annak,, p r a e p a
r a t i o-ja, ezért szükségesnek találtam, hogy a dolgokat 
minden körülményeikkel leírjam. E dologról egyébként 
semmi más megemlíteni valóm nincsen, csak az, hogy ·Fen- · 
séged saját kezüleg fogjon hozzá, hogy ezzel a, tűz és annak 
határai között .való nagy különbséget kikutassa és megis
merni tanulja, aki iránt legmagasabb hódolattal vagyok. 

Ad Rem. 

Hermes 'l'rismegistus56 in Sua Tabula Smaragdiua57 

r.i va_lószínűleg a teremtménytől a Teremtőhöz. 
:.:i magyarázat. -
:;:i Szóban az üdvösség: 
~., folyékonnyá. · 
~.s Az alchimisták .. -·a világ alakulása szerint a Solve - chaost, 

rosszabbodást; a Coafiula - cosmost,; __ nemesedést tökéletesedéSt_je~ 
lent. Dr. Ferd. Maack: Das Weesen des alchemie. Würtenberg, 

:>11 Herme~· Trisnt-enistos, háromszo1· hataln1asabb .Herrne~. 
aki az ulchimisták Védőistene volt. J aniblichos említi' meg elösZör 
280-ban K. n: időben. · · · 

~7 Tubula. smaragdina, a XI. században írott 1nű, atnely útmu
tatásul Szolgált az alchimiai műveleteknél. -E művet legelőször az 
angol Hortulanus (Gerlandus) ja:cobinus szerzetes közölt.e. 

- ~8-

Jnondja: A mifonn a Firma ment n m-ban"" (vagy a feli;ií 
légkörben) van, az ugyanaz, ami lennt a földben van: (vagy 
ugyanazon e o ne e n t rá I t fix sóban van). Ugyanaz, ami a· 
fölső légkörben van, hogy véghez vigyék egyetlen egy do
lognak csodás mííveit. Itten, ahol ő a materiárí1l a Alkeist::_ 
ró!°" és annak praeparatiójárúl beszél, a nap az apjá, a hold „. 

az anyja, a Hzél a gyomrálmn hordta és a föld fölnevelte. 
Sendivogius ugyanaz_t mondja a 49-ik olda Ion. A leve

gőben egy elrejtett élettápszer van elrejtve, amelyet éj
szaka harnrntnak, nappal Aquam refactam-nak"0 neveznek 
s így ebből Hokkal több coagulal,6 1 mint amennyi hasznos 
lenne a világnak. (N B ezen szavakban azt értjük, hogy át
megy a szellemnek készítésél:e és később ennek coagualá
lásába). 

. Föltettem magamban, hogy a két philosophiaÍ A xiomát 
cxplicáljam és Praxim által Fölséged f'erificáríidik,'" Bizo
nyos, hogy <'Zen a kcttiín csiiggött az egész plülo~ophiai tör
vény minden :Mojzesiikkel és l'rofétájukkal, a töbhi mind 
hiú; téves és hamis. 

Hányan a keresők közül keriiltek tévútra, mert az Dni-. 
versa! szellemet nem tudták megtalálni és a m e t h e o rák
r a estek és azokat universalis materiának tartották. Azon
ban nem tagadható, hogy a m e te o rá k nagyon sokat rej
tenek magukban és magukon a nagy világszellemből, aho
gyan a· v i t r i o 1 is, azonban, ha szétválasztásra kerül a do
log, amikor a vizet a szellemtől el akarják választani, akkor 
minden dolog megakad, mert ez a szellem az igazi tűz. 

· Sok; művész megölette volna magát azért, hogy a philo
sophia.i tűz egy külső elementáris tűz és ezen tűz, nagyon sok 
nagytudá.sú embert vitt tévútra, amiről M o r i e n u s•• is 
panaszkodik, amikor mondja, hogy dacára annak, hogy az 

- igazi philosophiai tüzet nem ismerte meg, amíg el nem ol, 

"'Égbolt. 
..:a. Alkeist, helyesen Álcahest, amelyet Cicero Paracelsus ne

vezett el a~ ungol ágostonrendi G. v. R.ipley szerzetes a_qnintessen
tiája helyett A középkorban az Aristotelesi négy elemen kívül, 
inkább szellemi tulajdonságokkal bíró még egy ötödik elem léte
zését tételezték föl, amelyet „quinta essentia" „Menstruum univer
sale"-nak neveztek el. A testek feloldását Radicalso!utiáját is 
ezzel az Alcahestte! végezték. Dr. Ferd u. Maack: Das Wesen der 
Alcheínie. ·. W ürtenberg. 

„ újjáalakult víz. 
61 Összeve-rődik. 
62 Szerencsés lesz. 
63 MoriemuS Romanus a XI. században élő ren1ete, aki Khalis 

szultánnal az aranycsinálás titkát minden ellenszolgáltatás nél
kül közölte. Scliellerz: Gesc11ichte der Pharmacie. Berlin 1904. 22. 
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jelent; de a fatinok hibásan Sal alcali-nak41 írják. Ez a lé
nyeg általános hordozója az NB szellemnek; ez meg van 
áldva és felülről telítve van NB fénnyel, ezért a Magusok 
egy fénnyel és isteni lényeggel telített lepecsételt háznak ne
vezik NB az a hely, ahol ez bőségesen és valóban feltalál
ható;' mégis azt vallják az igazi philosophusok, hogy ő maga 
is a mindenható Isten művészete és Magiája által van elva
rázsolva, nem lehet. sem látni, sem megfogni, még kevésbbé 
a helyiséget amelyben őrzik a mi NB-ént mindennap lábaink 
alatt van. A Materia nem a három ismert világból való4~ és 
mégis részes bennük, de leginkább Astralis43 és eterikus. 
Ezért ne vezettessétek magatokat tévútra, bár Se~divogius 
az újahh kiadású könyvének44 77 §-ban az! mondJa, hogy 
egy újabb fém adatik, amelynek olyan ereJe van, amely a 
többit felemészti és ez va lószínüleg az a bizonyos NB víz és 
talán annak az anyja, egy egyedüli anyag a humidum radi
cale 0 45-is et « nae,46 amely el!entáll neki; é.s ezzel 
meg lesz javítva (készítése szerint), ha az aranyat (a ~hilo
sophusok) tizenegyszeresen keverjük vele, akkor ma1pa fo
lyik és szinte a halálig gyönge lesz: Ezek alatt ~zt érti, hogy 
a fixnek (vagyis Magnet~ekl afl1;lidun;imal „v';llo !llegkevere- · 
sét tizenegys~er kell meg~smetelm, 8;miv!:l o al:giaban mon~
ja hogy eddig még senkmek sem sikerult ebből a mennyi
ségből tíznél többet kimérnie. (A szó előtt állóban csak szer-t 
értünk.) Azonban értelmesebben ír az 50-ik oldalon. Ha egy 
fémet (ahogy azt szándékozunk) a természetesnél sokkal ne
mesebbé kívánod tenni, akkor egy fémes NB• természetűt 
kell venned és ezt férfi és nővé (folyékonnyá és szilárddá) 
kell alakítanod különben semmit sem fogsz elérni. (Nagyon 
sok dolognak ,;an fémes természete és ennek dacára sem 
nem fémek sem nem ásványok). Igy jön ide-oda egy és be
szél egy S~lution Ra lis-ról és gyakran óv a közönséges fé
mektől' és ezért is ő maga mondja a 96-ik oldalon, ne engedd 
magad befolyásoltatni, hogy eközben szokás szerint, silány 
dolgok kerüljenek he az NB philosophusok tractamentu
máha. 

A sóról, mint főbázisról hasonlóképen mondja Sendivo
gius 181 oldalon, ahogy úgy, a régi, mint az új philosophosok 

41 a VIII. században az arab származású Géber leírja a Sal 
alcali készítését, amélyet ő Clavellati (1) hamújából és égett mész
ből állított elő. Séhelenz Geschichte der Pharmazie. Berlin 1904. 

" Talán áJlat, növény, ásvány világot érti. 
u világ-egyetemes. 
" Első műve 1604-ben Párisban, később „Theatrum -chemi

cum" cím alatt Strassburgban 1681-ben jelent meg. 
' 6 Aurum = az arany jele. 
46 Argentum = az ezüst jele. 
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Item. _Ami tüzünk egy corrosivikus70 tűz kezdetben 
a~ely a mi e?,ényünket egy felhővel vonja he, amely fel~ 
hokben ezen tuz sugarai vannak elrejtve. Ezért tápláld "ezen 
madar;:t apj~nak tüzéy~l és a_nyjának A e t h e rév e 1, mert 
az .. egyik az et~le,_ a masik az itala és ezen utóbb í a kn.,éJ
k u lJ nem eri el soha a teljes NBNBfönsé
gét, e!tsd meg ezen titkot jól mert a tűz nem táplál valóban 
ha elózetesen nem táplálják.' önmagában cholerikus" és szá'. 

-r~z1 de egy kényel~es alkalmas nedvesség. Tempe
ralJa az; NB I stem Complexiot ad neki és felviszi a kiván 1. 
magassagra. 
. Item. „ E x L u, m e :; d e L u _m) n .e lehetetlen, hogy 
a szenvedo anyagbol elo lehessen al!Jtam valamit valami 
élő, teremtő_ és alkotó _lény nélkül. Ez az alkotó lény a philo
S<?P!msok tuze, egy bizonyos nedves Isteni láthatatlan for
rosag. 

Ray m und u m L u 11 i u m72 szerint nevezzük ezt az 

"Maró. 
71 Heves temperamentumú. 

F" t 
1
"kRaimundus Lull (i) us 1235 (1) körül Malorcában született 

ia a oráb:in dorbézoló életet élt s egy alkalommal, amint sze'. 
relmese keblen rakos daganatot vett észre, megtért s_ akkor alakí
tott Szent-Fere~~ rendbe "lépett. Missionariusi tevékenysége köz
bfnh flZ. a~abok _felboltra verték. V alószónű:leg az araboktól ellesett 
a,c Ifilla1 stud1umok alapozták meg, az alchmiaval való foglalkozá
~at. E.koz:klegna,gyobb alchimistáját „Doctor illuminatissimus"'."'nak 
1ds nePvhezte . Szamos alchimiai munkát írt. Schellenz· Geschichte 

er arm. Berlin 1904-327. · 
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:\ B napot egy tűznek és a természeti · forróságot S u s ti
t u ~ n s-nek,'" mert, amit !l' ~p forrósá@; a fém~~Y.ákban 
1000 év alatt tesz, azt a forrosag vagy termeszet a foldon NB,. 
<'gy óra alatt teszi meg. 

ltem. 'l'ehá t tegyél úgy fiam, hogy a szülés vagy átala
kulás helvén ( : i ( d) e (st) magneten) az isteni erő úgy le
gyen nwgalkotva, hogy a· spermaticus nedvességet földi ter
mészete helyett, egy nagyon subtilis átlátszó formába át
ulakíthussa. Lásd tehát itt az NB nyálkás, zsíros föld felol
dását, hogy belőle egy átlátszó fenséges :;: us legyen! és ezen 

· 1f' trn az a víz, i(d) é(st), mnelyre annyira töreksziink: és ez a 
\"Íz és szellem a Philosophus H e n r i eh Ma dat ha n74 szel
lt>me és tüze, amely a hatalom kulcsát képezi, amelyet a min
denható Jehovának egy emberre kellett bíznia. 

Item. S e n tl i v o g i u s ezt a „S a t u r n u s U r. i n á
.i á n a k (vagyis a tüzes szellemnek) nevezi, amellxel a 
L u na ti e u s és S o 1 a r i e u s növényeit nedves1ti. Az 
a bizonyos zsidó mondja, hogy ez a természetfiöl és az .Isten
ből van megcsinálva; Isteni, mert az. Istenséggel egyesült 
éH Isteni lényeket hoz létre Az Aether az alsó kútban talál
ható, vagyis azon lényben, amelyet az, arabok a fehér só .vi
rágjánák neveznek. Valójában a sóból született, mert a só a 
gyökere és a inegjelölt sós helyeken található (értsd a Mag
netet). 

A philosophusok az ·Ő mineralikus fajukil'ák nev.ezik, 
mert úgy nő, mint az összes vegetábiliák (i. e.), mert már a 
sziiletése órájában vannak levelei és gyümölcse. 

Zor'Oaster 75-Prestor -ró!. 

A föld tele van inteligentiá-val, avagy szellemmel, amely 
a természet hatására hajlik és álkalmas lesz; amely intelligen
tia a mgasabb természettől lesz megindítva, és hogy az ala
esonyabb inteligentia a fölsővel egyenlő. Ez az inteligentia, 
vagy szellem egy <>!nevezés, amelyet a kiváló Z o r o a s te r 
talált fel, amint hogy azt a Julianus C h a 1 d i é r ma
gyarázva tolmácsolta. Ez a név onnan ered, hogy én égek és 
villámot vagy egy égő forgószeletis jelent, de a mi Chaldeu
Bunk értelmében e:.1-n szó az élet tűzszellemét jelenti. Ez a 

73 'l,alán _substituens - helyettesítő! 
" Taliín 1350. körül élt M adhara, akinek 16 philosophiai ,rend

szere között a mercur is fel volt véve. E. Otto von Lippmann. Ent
"tehung ú. Ausbreitung der Alchemie. Berlin 1919. 

'.' Zoraaster 800 évvel K. e. élt vallásalapító. Követői tűzimá-
1lók s a magicus n1űvészet hívei voltak. , 
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mindenható fstentöl származó befolyás és az élő cs?dálat~s 
'sympathiák országából jön és ez Praester NB. vo~zo ter!"e
sz,etéböl jön~e,k; l\B. e,z egy szellep1, amely c,so~aki;,t ~epes 
veghez vmm es most lassuk lehetseges e hozza ferkozm. 

úgy képzeljéte~ el őt1 lu?gyha e9Y, épületb.?l :gyi_k k~vet 
a másik után akarnad letorm, a vegen a földig Jutnánk, 
amelyre alapozva van; épen így van a magiában is; hogyha 
egy természetes testet foltárunk_ s annak minden részé~ ~gy
mástól külön választjuk, végul a P rest e r-hez erunk, 
amely Isten gyertyája és titkos világossága, végül azt mon
dom hogy a magia nagy és legmagasabb titka az, hogy ezt a 
Pre~tert növeljük és NB, hogy őt a nedves világos éterbe ál
lítsuk, amelyet ,a~ Isten azon feltevéssel t~remtett, h?g.y vele 
a tüzet temperalJa, mert a szellem a tuzet hasznalJa fel 
ahhoz hogy vele a testet megtisztítsa, megmossa és , végül 
Isteni halhatatlan természetre hozza; ne tartsa ezt lehetet
lennek. Afelvilágosodott Arnd" ismerte fel nagyon jól, 
hogy kell elválasztani a világosságot a sötétségtől, vagy az 
átkot az áldástól. 

Amennyiben az i9azi kereszténységről szóló könyve 4 
kötetének 1 capitulusaban egészen világosan. ír, ,n:m ke
vésbbé a következő 3 cap. 14 és 15-ban írva b1zonyitJa, hogy 
minden dolog külső signaturával van megjelölve, de a belső . 

„.az' igazi vagyis azaz ~ssens. Fennebb mondottuk, hogy a 
magneto't a sóban találjuk meg, vagy sós helyeken kapható, 
ezt több a ut h orr a 1 próbálni teljesen szükségtelen, mert 
a természetben semmisem vonzza protmumant csak az Al
calia-k és különösen a nitrum, azon okokból, mivel levegőből 
veszi· az eredetét, amit látni lehet a Salpeter plantá,ban,77 

amelyekben a mindenféle Saliák a levegőnek vannak kitéve 
és abból kapják az életüket és növekedésüket. Ezt az a r g u
m e n t u m o t valószínüleg senkisem tudja megdönteni, mi
vel mindennap és mindenkinek tudva van és szemei előtt áll. 
Csak ezen egyediili rész felett elmélkedjünk, amiről G 1 a u
b e r u s e o n e e n t r a t u s-ban 78 is olvosható, aki minden 
creaturából egy 8 a l pete r előállítására tanít. l~pen ezen 
author magyarázta meg teljesen és tökéletesen Theophrars
tus\mknak á ni t r u m,ra vonatkozó jövendQlését. 

· " Valószínűleg Arboldus Villanovanus a XIII. sz.-beli alchi
mista, ki egyik n~unkájában a bölcsek kövének filltalító -e:fejér'ől ír: 

-7
7 Salétron1 tartalmú növények. 

" Glauber született 1604-ben Karlsbadban. Híres chemikus 
volt, aki sZáinos chemiai cserebomlás révén ny,erhető vegyületet 
már ösmert és előállított volt így a Sal G!auberit- Natr. Sulfuri
cumot is. 1654-ben me2'jelenf Pharniacopeea spagyricában magya
rázta tanait. 
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vasta Artephiust, 64 (én azt hiszem, hop a számnál ef[;Y zéró- . 
val többet tettek) és Artephius miután széltében-hosszában 
beszél erröl a tűzröl, végül e szavakban tör ki: Csak ef[;Yet- . 
lenegy és egyedüli kútforrása van a NB élő víznek, amely a 
király vagy királyné lemosásának helyét körülveszi és meg
ragadja: (tehát a tűznek fiolában•• és nem kívül kell lenni). 
Az egész műhen egyébre sincs szükséged, mint az NB nedves 
tűzre úgy _kezdetben, közepén és végén, mert ez képezi az 
egész múvészetet. 

Hiob66 Cap(itulum) 37: Vers 21:22. 
A világosság, mely a felhőkben fényesen világít, most 

nem látszik, ha azonban a szél fúj, akkor világos lesz NB 
NB. 

8jfélkor arany jön félelmetes Isten dicséretére: és amit 
Hiób67 Isten aranynak nevez, azt Pa r a c e 1 s i u s68 orósz
lánnak nevezi és amennyiben mondja egy oroszlán jön észak
ról, amely egy sast fogva tatr (vagy kapja) Pa r a e e 1 s u s 
itt singularis ban heszél, S e n d i v o g i u s és más szerzők 
plurarisban, vagyis több sasról, úgy mint 7 :9, sőt 11, akiket 
elö kell vezetni, hogy az oroszlánt széttépjék, a végén azon
ban ismét mind elnyeli őket és uralkodik fölöttük, az elemi 
tűz fölött. Ez a tűz, amint mondottuk, a vízben mint a ruhá• 
jában, földben, levegó'ben, mineraliákban, növényekben és 
állatokban, az emberben, a csillagokban és az anyagokban 
van. Eredetileg azonban Istenben és tőle magától ered, mert 
ő a forróság és a tűz kútforrása és tőle folyik á" többi creatu
rákhoz, folyamhoz hasonlóan (a pap által). Azonban a Má
gusok csak két elnevezést adnak, mellyel az ő tüzüket meg- -
ismerni lehet, ahogy ők leírják 'nedves és láthatatlan (és 
emiatt nem közönséges). Item. Azonban a philosophusok tüze 
láthatatlan, moI)dja A 1 ma di s,69 mért ami művüket nem 
tudjuk semmi által elkészíteni, csak ami tüzük láthatatlan 
sugarai által. · 

" Artephius a XII. században élő arab tudományban neve' 
kedett latin alchimista volt, aki először beszél az életelixirnek ne
vezett aranycsinálásról. Scliellenz: Geschichte der Pharmazie Ber
lin 1904. 228. · - · - - --- -- - -- --

" Tartály. 
" Citatum J óh konyvéből. 
" Az alchimisfíik írásaikban szerettek a múlt idők mistikus 

világában élt vallásalapítókra hivatkozni. Igy hivatkoztak Jóbra, 
aki földért aran_tat és sziklákért aranypatakokat adott. Schellenz: 
Geschichte der Pharmazie. Berlin 1904-217. 

11t1 Az- ·orvosi chémia me2alapítója, szül. 1493. 
" V alószínüleg a X-ik század vége felé élt Almadim alchi

mista. 0. v. Lippmann Entstehung und Ausbreitnng de A!chemie. 
Berlin 1919-253. 
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mondja továbbá ugyanott; Ibidem, a mi magnetünk, amec 
lyet itt NB calybsnek neveztem. NB. a levegő a nitrosusos 
földnek a hasában szüli a magnetot. A magnet azonban, ha 
valóban NB preaparálva van, szüli, vagy megjelenteti a le
vegönket. Értsd nitrosus formában. Az atrahált88 víz álj;;J,l~ 
amely. az etherilrns nitrososumnak a ruhája avagy a szállí
tója. ]!;n ezzel - mondja ő - kifejtettem neked az igazsá
got, NB kérd csak az Istent (mert ez egy kémikusnak fölötte 
szükséges), hogy föltevésedben szerencsét adjon; itt van 
aztán .J!ermes szav'.linak értelme (ami annyi sok könyvben 
van crtalva, de annket nagyon rosszul, értelmetlenül alkal
maznak). Ahol mondja, hogy az apja (vagyis az égi Astral 
sóé) a nap, az anyja a hold és a szél (vagy a levegő) ez ezt a 
hasában vagy a testében hordta, azaz a S a 1 a 1ea1 i-t, ame
lyet a Philosophusoknak Sal Amonaic-nak v eget ab i 1 é
nek is neveztek a Magnet testében elrejtve. 

· Pa g 33 mondja: van még egy másik Calybs is (amelyet 
ezzel összehasonlítunk) önmagáért teremtve a természettől 
(NB itt a valódi Sal Astralet érti, amely azután) a magnet 
által, amely sajátos természetű, de mégis művészek kell, 
hogy azt elkészítsék (amelyböl) A nap csodálatos sugarai 
homo g e n i-kus erő és erény által azt előállítani tudja 
amelyet annyi sok ember keresett és amely ami művünk kez~ 
dete (azaz a ~ Ph-um). Ezt a Sal coeleste-t vagy Astra
te-t és mercurialet ö ugyanott ibidem se (ilicet) p a g 33-egy 
(-Ph-iai) fémnek nevezi; amint az előszóban mondottuk ezt 
még jobban megmagyarázza a p a g 38. Az a víz azonban 
(amely ugyanis ezen égi Astral sóból lesz előállítva egy fö~ 
lötte tüzes _n_ '0

) a világ menstruuma kell, hogy legyen 
(~s }e~át ~. ~o'.;vens universaliss-mum), mely a luna sphaerac 
Jabol es korebol lesz vonva (1 d est l\'B per attractio-nem 
a magnet által) annyiszor legyen Tectificálva (vagy kell, 
hogy legyen NB p coholandó),' 0 hogy a Solem-et calcinálni 
tudja (igen radicaliter solvire).91 Ez az eljárás több munkát 
igényel nekünk, mint egy egyszerű rectificatio, mert az első 
solutio és coagulatioval nem érünk el semmit sem. Azonban 
a 6:7 :8:9-ikel már célt érünk és ha így aztán mind két-két 
fé~.et, .. m~degyiket részleges~n felszede}tük és a végén ösz
szeontottu~, ne.!11 szabad egy~knek a, masikaL praecipitál_!1-i, 
ahogy azt altalaban megszokták tenm. NB ez a Ph-sok valodi 
All~eist-jának főpróbája. S e n di v o g i u s úgy látszik az 
53-ik oldalon, meglehetösen nyiltszívűen és világosan kifejti 
amikor azt mondja: így tehát itten egy anyagod, amely ér~ 
tékesebb, mint az, amelyet az egész világ kinyilatkoztatott, 

88 vonzott, lepárolt. 
" spiritns jele. _n_ 
'° főzendő. 
111 oldva. 
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an;ielyről. én tE'.ljessé~~~l azt mondhatom, hogy ez nem más, 
mmt ami pontikus vrzunk92 (vagy az ebből származott fölöt
tébb tüzes sze'.lem), amely a nap és hold által, ami Chalybs
unkból lesz kivonva a Ph. művészet révén, csodálatos mó
don, ,a m~vé~zetn~k egy ér~elm,esJia által. Nemsokára még 
hozzateszi: F,n mmdent ny1ltsz1vuen megmondtam azonban. 
(és előbb a coagulatiot) ami Salis Amoniaci-ra ~onatkozó 
extractiot (amely ugyanis alapja és fundamentumja és kö
v~t~ezőleg az egész művészetnek föműve) s ami pontikus 
vizunkbó1 keletkező Ph-umunkat illeti annak használatát 
nem o.'.Yan nyiltan (_!;10gy minden para~zt megérthesse) tár
tam fol, n;iert e~edul az Istennek kell kinyilatkoztatnom. 
Azt mondJa tehat, hogy az igazságot mondta úgy el de na
gyon burkolt módon, tehát csak itt és ott részlete~kint és 
rejtelm~s~n _írta; ezért ;ec~mandálja k~nyvének ismételt 
el;:il':asasat ~s n<:'m o,k nelkul, mert az egesz fő mű Hermes-
1~el es Sen,d1vogmsnal .. a mi_i.gnetus!ól függ, amely nélkül. az 
o Chalybse-t vagy a tobbszor emlltett Sal Astrale-t vagy 
Coele.stét és következőleg a tüzes 8piri tust sem lehet meg
k~pi;i1, azért én őszintén és híven akarom megjelölni hogy 
°".'.k.~pep. kell ezel! magneth'?z eljutni. I~n eleinte mindég a 
kozoi;seges. vi_ilamit az Tstem nap tü!"ének ~ülönbségét értet
tem es amit irtam, azt tapasztalatbol mentettem és ez nem 
vélemény. Akinek nincsen gyújtótükre (legyen az üvegből 
v~gy homo~ acé}ból), ~nnak széntűzzel kell kisegítenie ma
gat, de. ammt mar emhtettem volt, a két tűz között éppen 
contrarmm93 van. ; 

Praxim. 

. l~p. 2 Maas anyalugot a salétromsavfőzőktől (ez a ma
teria!1stáknál is kapható) és párologtasd be (a végefelé álc 
land?an !':ever~1 mert különben kifolyik) száraz sóvá, adjál 
hozza szaraz foldet (ha a szellemet akarod megkapni, pá
r?.ld94 le R "" 9' egy nagy szedöbe) és ízzítsd ki jól a 
foldet '.1 ~pv~l, ~ut_án E'.söv_ízze} a. Sal. fg:et (vagy Alcalit) lu
gozd k1 JOl es tisztán f1ltráld es msp1ssáld. 96 NB ugyanazon 
edényben. calcináld és azután e;:t a műveletet ismételd, így 
nJ'.ered k1 a magn~tot;•:. Ez:~ a. s~t aztán melegen meleg mo
zsarban kell azutan dorzsolm es azonnal kő vagy üvegtá
lakba vagy csészéber; szétteregetni és éjfél felé a levegőre ki-

112 Salétromsa V ~ 
93 ellentét. 
" per retortam. 
" destiláld. 
" sűrítsd. 
97 erőt. 
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tenni, ·nappal hűvös helyre tesszük (NB a legjobb időezak 
az aequis noxio-ban van).98 Ha a magnetád a levegő által 
vízzé lett és teljesen feloldódott, akkor filtráld a liquort 
(vagy öntesd le tisztán a sedimentumáról) ha van egy gyúj
tótükröd, úgy állítsd a liquor elé és hagyd száraz sóvá elpáo 
rologni, vagy pedig egy alacsony lombikba tedd és egy fedő
vel szorítsd le és most szárazon Td 99 le. A vizet félre le
het tenni (a további használatl°a). A sót, mint magnetát is
mételten kitesszük a levegőnek, hogy ismét vízzé váljék és 
amint fennt mondottuk, a solválás, fitltrálás leöntést, coagu-

- lalást 7 és 9-szer ismételjük és ha mindezeket jól és alaposan 
megcsináltad, úgy vedd a kimosott magnetádat és dörzsöld 
el finomra és keverd el száraz földdel (vehetjük a liquort is 
és azt ráöntjük a száraz földre golyócskákat készítünk be
lőle és ismét kiszárítjuk). Egy abroncsolt retortába tesszük és 
szedővel kötjük iissze (a legnagyobbal, amelyik csak kap
ható) NB és amely utóbbinak vízben kell elmerümie és a 
destillálás alatt vizes kendővel kell fedve legyen. Ha min
den átpárolgott és szárazzá lett, akkor űzdd kezdetben lassan 
és azután mind erősebben, míg végül vörös szellemek100 
mennek át (ha azonban a gradus ignist nem érted el, úgy 
hagydd el ezt). Hogyha a szedő ismét világos lett és szelle-

' mek már nem láthatók, akkor. vegyél egy üvegből való du
góval ellátott erős üveget és öntsd bele a tüzes szellemet, NB 
az üveg ne legyen tele, mert különben azt darabokra veti 
szét, hanem a szellemnek az üvegben kell keringenie, NB 
NB. Hogyha azonban használni akarjuk, előbb deflegmámi101 
és rectifikámi'02 kell. Az összes ehhez tartozó edényt és amik. 
erre a célra felhasználhatók, kéznél kell tartanunk; az esz
közöket egymásba kell illeszteni és jó anyaggal ellátni, ne
hogy munka közben kelljen ezek után járkálnunk és így esz
közeinket összekeresni\nk. (XB, mert ezen idő alatt, már 
nincsen neki teste, amelyben meg tudna nyugodni, vagy ami 
hez kötné magát, haneiü ha már tisztán deflegmáltuk attól 
a ·kevés víztől, amely az öltözéke volt, akkor nem tud nyu
godni, mert már nem lett nyugalomra teremtve és nem is 
tud nyugalomhoz jutni mindaddig, amíg meg nem kapja a 
~naga vagy más testét). Hideg helyen kell őrizni, nehogy va
lami meleg megmozgassa. A Sal fixumot ismét vízzel destil
lálhfitjuk (avval, amely belőle már destilálva volt) kilugoz-
zuk, tiltráljuk és elpárologtatjuk. · 

08 napéj egyen ideje. 
118 lepárlás jele. 
100 gőzök (salétromsav gőzök). 
:°_1 a Savak_nak víztől való elválasztását értették:. 
102 tisztítani. 
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Henr i e u s N o l l i u s70 határozottan mondja, hogy 
a m a t e r i a f i z i e a, nem egyébb, mint a nitrum (job
ban ni t rum A e t h e r i u m). Stahl80 udvari tanácsos a 
materia med. első részének pag. 206. végén mondja, az utó
világ egykoron el fogja ismerni, hogy a nitrumban micsoda 
erő van elrejtve. Azonban, amilyen nagy különbség van a 
közönséges nitrum között, épen olyan nagy különbség van 
az égi és a konyhai tűz között, mert a közönséges elemi tűz 
pusztító és mindent maga felé hajtó. A naptűz azonban táp
láló és figirend, 81 mert hatását felülről fejti ki, ebből követ
kezik, hogy a két tűz éppen a contrariumot82 cselekszi és az 
na~on no t ab e n á 1 a n d ó.83 A materiáról és annak ké
szíteséröl lásd a Chemiai holdvilág Authorját és különösen 
annak előszavát. 

Az előbbi szöveghez viszatérve tudva van, hogy Sendi
vogius chémiai művészetének fundamentuma az ő magnet
jának vagy eh a ly b s-ának,84 az úgynevezett acéljának 
igazi megismerésén és valódi fogalmán alapszik. Amely 
utóbbi alatt azonban kétségkívül a levegőből rege ne rá 1 t 
Nitrum-Aefhereo-aetereum-át érti. Máshol a mi i (d) e (st) 
a Phil)-ok Salamoni a e-jának nevezi. Item a mi Phi-ok 
\5 -jának; amely azonban arról biztosít, hogy azt semmi 
más által, mint a homo g e ni t i-kus,80 vagy hasonló 
magnetje által lehet elnyerni és ez, mondja ő, a régi Philo
sophusok materiája. Ebből kell venned, ami létezik és még
sem látható i (d) e (st) CD Lfl_J le ),86 addig, amíg a mű
vésznek tetszik. Ez, mondja továbbá, a mi harmatunknak az 
NB. vize. Az NB a Phil. nitrumból lesz kivonva, amely ál
tal minden anyag növekszik és szaporodik. Az ő ·matrrx-a87. 

centrum sol vel Lunae (a nap vagy a hold középpontja, úgy 
az égié, mint a földié) NB, hogy mi legyen ezen két centrum, 
azt jól meg kell tanulnod. Hogy érthetően elmondhassam, 

" H enricus N ollius a XVI. század elején élt. Philosophiai és 
theologiai tanulmányok elvégzése után nemsokára a Giesseni aka
démia tanára lett. Sokat foglalkozván az orvosi és természettudo
mányokkal Paracelsus búzgó hívévé vált. „Systema hermeticae 
medicinae" és „Physica hermetica~· czímű munkáiban sajátságos 
nézeteket lehet találni; így pl. azt állítja, hogy a föld középpontjá
ban egy második nap van. Al!gemeine Dentsche Biographie 
Band 23. · 

" Stahl a phlogiston élmélet megalapítója szül. 1659-ben Aus
bach-ban. Számos chémiaI és gyógyszerészi munkát írt, amelyek
ben már közli, hogy •vSalpeter számos növényben található. · 

"Alakító. 
82 ellenkezőjét. 
" Megjegyzendő. 
" Chalys - görö~ül - aczél. .. 
85 közös származasú. í 
" nitrum spirituale jele. l!>SL 
81 anria. 
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amint az az ő szavaiból kitünik, nagyon jól ~rtette. a .. g' r ~
du s i ni s t pag 55. A tűz a regiment 111 es ami ~orténik, 
az a tűzg által történik. (Scilicet112 eill!ek értelm.:~. es , o~~s 
vezetése és ad mini s t rá.lás a113 altal). Az? osszeáll1~
sában nem szabad nagyon scrupulosusnak ~enm, csak '.1 h, .. 
quidumból nem szabad egyszerre so}rnt venm, m~.rt a Phil-ok 
szerint különben vízözönt rendeznen~, mely a. foldet a mag
gal együtt elöntené. Hanem ha c o n s 1 __ s te n t 1 3; m e_ l l e a
nál'„ maradunk akkor nem fogunk konnyen tevedm .. Sen
divogius maga n'.iondja 12-ik Tractusának a végén, amikor a 
következőket írja: , 

Ha tehát azt kivánod, hogy a természetet valopan meg: 
javítsd, úgy oldj fel egy corpust, amilyent akar~!'L e~ az, a~ 
a természettől más módon hozzájárul!, , az~. ~lon~.tsd e~. es 
tisztítsd meg és tégy folytonosan hozza. es ~ozd es f?zd, susd 
és süsd NB a természet és nem a mater1a sulya szermt1 mer~ 
tudnunk kell NBNB a e e n t r a 1 i k u s Sal . n 1 t r 1 
(Scilicet - A~therei 'ivel, Ast_ra:lls); ne"!ll 
vesz föl többet a földből (vagy a ~e S~ 1 , f 1 x ad b o} es 
így vic_e-ve r s_a), mint amem~yire szuks~g.e van, akar l~= 
gyen ez tiszta, akar _nem. ~a te~at most te _eg1 ---:. a e t h e r l ,.,,, 
k u s sóddal a pontikus v1zedbol, vagy '.1,z igen tu_zes J,Jl.1 - .-1 ,__ 

ból a Sal fix u m o db a, mint a saJa~ aprob~lt f?ldJébe 
concentráltad, akkor azt mondja, a m1 Sen~1vogiu!l~k, 
amint már egynehányszor mondta volt, hogy az ilyen so tob-
bet ad, mint az egész világ. Mert . nemcsak a S o l,v e n s 
U n i v e r s a J i s s i m u m o t birod, amel!yel azut;in 1!1e-
taitn• és mineraliát11 " az első valójukban feltárhat9d es v1sz
szahelyezheted, hanem ~gyszers1nind meg:van a fix>;s NB · 
fixissimumod 117 amely altal az osszes mmeralikus e~ meta- A 
likus úgyne~ezett .6+-ákat,'18 rövid idö, ~a~t alakit~tod ~ 
és tincturalissá. teheted és éppe~1 ez, az az eg1 so, apielyro} a 
Grafenhagi fémöntö dr. Helvetw-nal119 mo~d,otta es besz~lte 
NB, hogy neki csak egy is.~eni sóra és ~gy_sila~y, nem draga 
(kétségkívül sulfurikus) f~ldre van szukseg~ es ,a~kor ~vvel 
a tégelyben nyílt tüzön, harom ~i;p alatt, sot keso'bb „haro~ 
óra alatt elkészíthetné a "]i! -J~t ':agy a Ph:ok kovét es 
evvel a sóval ad infinitum multiphkálhat. Ugyanekkor .a 
fémöntő nyomatékosan mondja Helvetiusn'.1-k, h?gy Sen~1-
vogius sötét szavaiban az igazság van elreJtve, epen mmt 

:s.11 Hatalom. 
112 Ugyanis. 
ua Ellátása. 
114 Mézszerű állomány. 
.,. fémet. 
11' ásványt. 
'" legszilárdabb alakítód. /:;. 
118 Sulfnr alchimiai jele. -=F 
us Dr. Helvetius. 
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ahogy NB a metalikus és mineralikus testekbe a mi Phl . 1R 
van elrejtve, elzárva. Aminthogy ez· a Helvetiusnak vitulus 
Aureus-nak nevezett Tractamentumában a 61 és 65 pagina.is 
megtalálható NB. Elias Artista móndotta nekem, hogy NB 
Sendivogius acélja (vagy Chalybs) éppen az NB mercurialis 
metalikus nedvessége, melynek segítségével a művész min
den corrosiv"0 nélkül, a tűzben vagy nyilt tégelyben a fix 
nap és hold s_ugarakat a testükből elválasztja és azután VO' 
latilikus és mercuriálist egy száraz Ph - 1R' -é alakít
hatja. Ezeket ő maga mutatta meg nekem, miután a fémek 
átváltoztatására egy keveset ajándékozott. A 32-ik oldalon 
mondja a fémöntő Helvetiusnak; ami Arkannmunkm mate
riáját illeti, úgy tudd meg, hogy csak két fém (valószínüleg 
_.- 122 é-s ~.: 123 és ásványok (ezeknek szilárd testei) 
vannak, amikhől 0zt'n 1R k.Ssziil, még pedig, mivel ezekben 
az úsványokban 6 + 124 Ph(ilosoph)-um gyakran található, 
tehát mineraliákból készítjük. 1::n kérdeztem továbbá Hel
vetiustól, hogy ez milyen menstrum,12

• hogy üvegben vagy 
tégelyben kell készíteni 1 ö azt felelte, hogy a menstruum 
egy NB só, vagy erény. amelyből a plrilosophus képes egye
dül kialakítani a földi corpus metallicumot126 és a solutioból 
vonható ki az értékes Ph-ai Elixir.127 A műveletet elejétől vé
gig egy tégelyben szabad végeznünk tiizön. (NB az ő ké
szítése szerint) az egész müvelet nem vesz töhh időt igénybe, 
mint 3-4 napot és nem kerül többe, mint 2 tallérba; még 
hozzá fűzte, hogy sem az. ásvány, amelyből NB sgm a só, 
amelynek segítségével készül nem drága; ehhez fűzi Helve
tius a 64-ik oldalon a következő szavakat. ö nála maradandó 
0mléket hagyott h:ítra, Paracelsus véleményét elfogadtatta 
vélem, hogy ugyrn1is metalh61 metallal és Ln_J metal által 
minden sn!la któl nwgtisztított NB metnlt, az élő Ph-us 0 , 
''agy ~ úgy az emberi, mint a fémestestek részére készít, 
het. Ha tehát a nevezett véndég és barát, mondja továbbá, 
tudta az igazi módját, hogy a BN NB-t, ezt a mennyei spi
riiuense saltot, hogy kell készíteni és ha én a testi és földi 
suhstantiákból az ő saját materiájukban a szellemi nap és 
hold sugarakat összegyííjteni tudnám, akkor ő nekem tény
leg a saját világosságból világosságot nyújtott, hogy __ meg
láthassam és megtanulhassnm, hogyan változtathatom meg 

120 maró anyag nélkül. 
121 Titkos szer. ·' 
1

:?
2 vas jele. 

123 réz jele. 
124 Sulfur jele. 
125 Menstruum-fol)·adék 
128 fémes testet. 
127 A keYPsbbé Prtékes fPn1eket. ezüstté_ átalakítani _ltépes fo

lyadékot kis vagy fehér Elixirnek. an1elyik arannyá képes átvál
toztatni nagy, vagy vörös Elixirnek nevezték. 
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az NB magneticus, minden testi fémben per sympatiam a 
benső lelket. Sendivogius pag. 67. és 69-ik oldalon világos 
szavakkal leírja mag n e t á j át: ennek értelmében, hogy
ha. esik az eső, akkor az .élet NB izgatott erejéből vesz el és 
egyesíti azt a föld NB Ji!B Salniter-jével; és mivel a föld -
Salniterje egyenli5 egy calcinált tartárr:il, úgy az ő 'száraz
ságával az )IB XB levegőt magához vonza, amelyben a le
vegő vízzé oldódik; e.gy ilyen NB NB magához von-
z a ni kép e s e r ií v e 1 hír a földnek Salniterje, amely 
szintén NB NB levegő volt és a földnek a zsirosságával volt 
egyesítve. Ennek a legföhh sónak elkészítése praeparálása 
és kinyerése Sendivogius írásaiban. tisztán és értelmesen van 
leírva, sőt még a legtitkosabb manipulatiokat is közli, ame
lyeket különben titokban szokott tartani. És ezt ,nemcsak 
egyedül a föm1t nevezett PH-ok írták le, hanem már több 
századdal ezelőtt számos Scrihens128 is, igaz nem olyan vilá
gosan és körültekintően. P a r a e e 1 s u s mondja; hogy aki 
nem tudja levenni a napot és a holdat a mennyboltról és a 
földre állítani (a Phil-ok), az a művészethez sennnit sem ért. 
B a z i 1 i u s nagyon sokszor és nyomatékosan használja a 
magnet szót hár nem írja lé olyan köriilményesen mint 
S e n d i v o g i u s : többek között chémiai munkájában is 
az ősr;égi zsidó rabbi A b r a. h á m E 1 e á z á r-ról'29 is 
(kiről Ni c o 1 a u s F 1 a m e 11 u s is megemlékszik 
amikor mondja, hogy ha nem olvasta volna A hrahám zsidót, 
akkor nem tudott volna eligazodni) pag. 10 oldalán követ
kező szavakat ha8ználja, mert tudnotok kell, hogy a leg
fönségesebb J sten az ii áldását megígérte és megfogja adni, 
hogy élvezzétek az ország tartalmát és igyátok az ég har
matját. Hogy mit ért az ég harmatja alatt, a kiivetkező sza
vakkal magyarázza meg, mPrt a mi atyfink Hermes mondja: 
a nap (vagyis ezen nrnnnyei víz és lmrmatnak) atyja hold 
az anyja a szél (vagy a lPvegő) azt a hasában hordoztn 
(ugyanis ami NB aetherikus) Sal ni t r i, a nagy világ ür
ben (Sc(ilicet) n földi levegiíhen található) önmagában már 
megvastagodott, testes lett, ami egi\nk pedig száraz vizet 
ad, amely a kezeket nem nedvesíti meg; mert az úr szel
leme kikutathatatlan. Az NB a. levegőben lebeg, ez jelenti 
a szárnyas kigyót130 (az illanó universalis), s ez által min
den embert .és creaturát és a föld minden teremtését. Ez je-

12w Iró. 
128 Allítólag létezett Ábrahám Eleazár, kinek kéregpaJ)irosra 

irott hieroglifás ehémiai szö<vege a bölcsek kövének előállítását 
tartalmazta. Schellenz: Geschichte ·d. Pharm. 231 Berlin 1904. 

130 A. kettős szárnyas és szárnytalan kígyó, sárkány, zöld szá
ron viritO kettős {fehér és piros) liliom, Hermes madara. -Diana 
galambja, Egyszarvú stb. a sok száz egyébb mistikus név és jelek 
mindannyia a Materiát -jelenti és ezért nevezték Myrisnymus (ezer 
nevű)-nek is. · 
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Akinek füle . van az hallja. 

Hn a fix és az illanó jól ki van tisztítva, akkor úgy jár
hatunk el ahogy akarjuk, vagyis kétféle manier'0" szerint. 
Ugyanis .;.isszakötheti, vagy vi~szaváltoz!atha~ja a UlJ ; 0• 
át Sal fixumra mert ez a mmdenkor illano magnet (NB 
ffilias Artista 'Grafenhag105 véleménye szer~t~. A m~!k 

módja az hogy veszünk tíz részt a Ph-ok Spintu 1;S Ja
ból'0• és ~mi Sendivogiusunk előírása szerint egy rész ara
nyat; ha ez utúbr!i m~gíöl'tént, ~kk;ir a. Sál fix~mot isméti;l-
1en a levegőre álhthatJuk, hogy IBmet friss Alkeis-tot Atra!iál
jon (ez egy multiplicatioja a Lrtl -nak).Mmd
ezek tisztán kell, hogy össze kerüljenek, , 1!1;!'.:St kül~~ben i: 
tisztátlanság meggátolja a természet operaüoJat. NB ugyelm 
kell tehát arra, hogy mi a Ph-l}sok véleménye. Sokszor _azt 
lehet gondolni hogy ezek egymasnak ellentmondnnak, mivel 
az egyik nem' úgy dolgozott, mint a másik, s az egyiknek 
nem volt olyan esze, mint a másiknak, minta.hogy ezeket it
ten szemmelláthatóan tapasztaljuk. Mert például Elias Ar
tista a saját vagy lR -át107 substantiában alkalmazza (és 11 
száraz vagy készen levő lR -át tégelyben 0 , -al fer
mentálja) Sendivogius egy pontikus108 vizet használ, azaz a 
fönnti tüzes szellemet (melyet ő hasonlóképen (-) -al fer
mentál). A két author mégis csak eléri célját, vagy cent r u
m át de az egyik előbb, mint a másik. Közölni kellene egy
más1{ak, hogy milyen m~do~ k_el_l alkalmazni ezt az .. emlí!ett 
tüzes szellemet, mert aki ··csmalJa, arra kell hogy ugyelJen, 
hogy valóban megkapja azt, mert véletlenül senki sem jön 
reá mert akár főzünk vele halat, vagy hust, mindig jó lesz .. 
'.\TB'. még csak annyit mondok, hogy ügyeljen magára, aki 
készíti, mert ez egy tiszta v i 1 ág o.s égi .tűz. 
Sendivogius szintén ezt akarta mondani„ vagy figyelmez
tetni akart, hogy vigyázva kell ezen hatalmas .szellemmel el
járni és dolgozni vele, az ő szavai szerint szmte lehetetlen 
elhinni, hogy a szellemek a szél NB hasában ilyen erőkkel 
bírjanak, mert ez a valódi Spiritus mundi universalis, 10• 
amelyet ha teheted a Sal fixumra fixirozd,''0 vagy concent
ráld (s épen ez az a titok, amelyről Sendivogius mondja, 
hogy erről nem nyilatkozhatik, hanem Tstentől kell ezt vár
ni). Az ií szavai szerint ez töhhet ér, mint az egész világ és 
éppen ezért gondosan kell bánni vele. A mi Sendivogiusunk, 

103 módon. 
164 spiritus jele. .J2.. 
105 ösmeretlén. 
1011 Salétroínsa v 
107 TinCtura jele. 
108 salétromsav. 
108 <Salétromsav. 
110 Rögzíteni. 

Protmustt (ez a .1;1 ) U ni versi és ezáltal a fehér mesterek 
chaosává lesz. Kedves testvérek! Jegyezzétek meg magatok
nak a nagy titkot, amely mindenkor szétrombolja a NB NB 
időtlent a tökéleteset, de ismét visszahozza (az első kezde
tébe), v'agyis eredeti természetűvé alakítja vissza, ameiy 
kettőt azután b e n e f i t i o c a 1 o r i s-sal,'33 egy elsőrangú 
medicinává lehet átváltoztatni, mivel az összes semina és 
forma essentialis omnium rerum ad celos de luto-tól'34 függ
nek, azért a metallumoll: is a radius astrorum tamquam parte 
forinali 135 a földben születnek. A mi ösatyáink az összes me
tallumok generatioját examinálták, amelyek akkor ugyanis ez 
(h a e) ~ua per formam interna inspissata 136 állottak. Ve
gyétek tehat a lábatok alatt fekvő Sc(ilicet) a Sal fixumot) 
földből és azt amit lábbal taposunk Hermes mondása sze
rint Inferi'us est sicuti Superius.131 Akarjá
tok tehát kedves testvérek ezen boldogságot élvezni és akar
tok e az égnek ezen harmatjáhól inni és meg akarjátok e 
kapni a szárnyas kígyót (vagyis mennyei astralikus -
aetherikus sót), úgy akkor azt egy másik szárnytalannal 
vagyis a saját fix sójával kell táplálnotok, hogy a felső NB 
az alsóval összekapcsolódjék. 

A R a b b i a k i t S á m u e 1 B a r u c h-nak138 ne
veznek s aki még öregebh A b r a h á m E 1 e á zárná 1 
szinte ugyanígy heszél, amikor pag. 7 a következőket _írja: 
mert neked a földből egy semmit kell csiuálnod, vagyis le
vegőt és vizet, gőzt és füstöt kell coagulálnod a földdel? 

Ismét egy chaossá alakítsd annyiszor, amíg n szellem saját 
alakjában és paretikus couleur-ben 139 meg nem jelenik, me~t 
a testek (a fix só) vizet adnak; ha már megtaláltad a semmit 
(az aetherikus szellemet), amely valamivé (vagyis egy 

_mennyei sóvá) lett. A világunk felfoghatatlan, nekem és ne
ked is és minden teremtménynek, azonhan az életet adja és 
sokasít és eltart engem és téged. Ez nz " dolog, amelyet 
T u b a 1 k a i n140 (minden chemikusok és Phil-ok, bölcseség 
ősapja) az előbhi figura alatt lerajzolt, amelyhez írja B a
r u eh: a fölső kígyó a S pirit u s rn u n d i a legnedve
sebb, de egyszersmind a legfélelmetesehh, s amely mindent 
megöl és a természetnek minden formáját magához ragadja. 
ő minden és mégis semmi, így van neked egy és kettő, amely 

133 meleg segítség·ével. 
134 minden dolog magja és formája a- csiliagos égtő1 függ. 
135 a csillagok sugaraitól, mint alaki részüktől. 
136 ezen besűrűsített vízből, benső alakjuk által. 
137 Az alsó olyan, mint a felső_. 
"' Kr. u. II. sz. élt alchimista. Schellenz: Geschichte der 

Pharm. Berlin 1904. 
139 pompázó színben. 
140 Tubalkain, a vas és érc feldolgozásának első mestere, a 

biblia szerint. Schellenz: Geschichte der Pharmazie. Berlin 1904. 
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a harmadikat és a negyediket m~g,ában hordja. ~~ a }e!i\'il}a
nóbb (a természPthei:l é" ~- l<;gs~1lardahh _(a valodi k~szit~.se 
szerint, úgy, "hogy 1tte~ oszmte:1 }ett l~irv11;/ ez. a N~ tuz, 
ami mindent eléget és nnndent k1 es beza!'; fozd ezen tüze~ a 
tűzzel, amíg 1!1egáll úgy :11egkapo.d a _leg'.ix.ebbet, amely:_ ~m
den_ anyagot atlrnt. v_a~y1~_az ~gy~k kI!fyo, meget_t~ a m~s1~at 
{•s atváltozott egy voros bx sarkannya, egy a v1lagnak n:im
den tüzét megvetií "fR-ává._ Az ií~ ~ o r o a,s te r aki „ a 
vízözön után 3CO évvel, tehat ammt l:itsz1k ~~g Hermes elott 
Mt és az említett két Rahbinusnak 1s „ tamh.>mestere volt, a 
philosophiáját sárkánybőrre aranybetukkel irottan hagyta 
h:ítra ezeu mennyei súról egész röviden ír, azonha11 annak 
magnetikus erejéről ('.lmel:t.ről mi .!á;gyalunk) n:igyon nyo
matékosan p a g 4;i kovetkezokepen emlekezi~ !lleg. E~
után vesszük a caput mor~uum-ot141 (ame~y, a sp1ripis mt-
ri dci "" a lombikhan visszamaradt) calcmad,143 es extra 

háld144 cum aqua pluviali-sal,1
" aztán ~~ egész !~ , só! és 

ezen utóbbit solválás, coagulálás és gyonge, cal~~nal31s nl~al 
i10zdd ar,nyira, hogy már tová~l! ne coagulalodJek es e~o~
hen őrizd a levegőtől, mert a ':ilagon egy .anyag_ sem _sova
rogja az NB NB levegőt magahoz vonzam annyira, nnnt. ez 
a glutem,1~6 vagy ma1,'lle!. (:ikinek f~lei vannak és hallJa). 

Az pgesz Proc<>ssus es fe!dol_gozas na~yon sokszor _Rem
he147 alá van ·vetve és semmi smcsen kihagyva. Aki eg:t 
gyujtótiikörJ1öz juthat, h,ogy a ~zén _tii~''. _11elyett, a me~!1yei 
tiizet hasznalhassa, az derte az igazi celJat, rner!"ezen. tuzze! 
minden i<liíhen alakíthat és emellett sokszoros1that 1.s. Aki 
nem képes elhinni az vegyen ~gy ill'.lnó. ásvánrt tegy~ a tü- . 
kör elé és hagyja a focust rea hatru, mmdadd1g, ;;mig pem 
füstölög, aztán mérd le még egyszer e~ akkor -csodalk_oz3;ss31l 
fogod tapasztalni, hogy nagyon keves mei;it le a sulyabol, 
ainio· <•llenhen széntíízzel kevés, vagy sernm1sem !llaradt v~l
na. ;;,,.,,:, lT o-yanis a két. tííz között éppen ll. eontrarmm. 148 tal?-1-

" " ' ' . 't' k14" t' f t' d tik li;1tl1. r;zen probakkal a cur10si asna sa is ac,io a a .. 
!-iziikségesnek tartom közölni, hogy a használt anyalugra 

iigyelni kell, mert a salétro,mfőzők na&yon sok _konyhasót 
dolmak hele, hogy töhh sal!'.~ro!11ot kapJ_'.lnak, i:t!ll~e~ azon
ban nem volna szahad megtortenru. A foldet lnasm es asa
!Nromsavat magunknak. kilúgozni túl költséges lenne, tehát 

iu Régebbi elnevezése a chémiai műveleteknél a már fel ne111 
liasználható salaknak. 

tH - lepárlással. 
1~ hevítsd. 
1
""" vondd- ki. 
iu eső -víz. 
148 _e1-1yv. 
"

7 valószínüleg recipe. 
1
4S ellenkező. 

ne kiváncsiságának elégtétel adható.: 
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vegyetek Rp. kristályos nitrumot 3 részt egy metalikl!s föl
det egy rész barna még jobb, püys g1:hne! "'~ v3;g:y z,m~ -
mut (a kettőt keverd össze hensoleg es nehany oran at sza
rítsd vagy pirítsd, hogy minden nedvességet ;'lű,zzünk ~ ~al
peterből (kiilönben azonnal kiüt a tégelyen es 1gy a kiv3:nt -
effectust'" nem teszi meg). Azonnal tegyétek a compositu
mot102 egy jó tégelybe, vessétek gyönge tűz alá, amíg a mate
ria együtt forr; és vigyázzatok, hogy ne essen bele szénd3:
rab mert különben a nitrum meggyullad.'53 Tartsátok a tu
zet 'csak a főzési fokon, mert ha túl erős tüzet adtok, a massa 
kifut a tégelyből, ezért a tűzre nagyon kell ügyelni és foly
tassátok a tüzelést addig, amig a massa már nem fő, hane1!1 
csak lassan folyik és próbáljátok meg egy dróttal, hogy mi
lyen színe van· a materiának. Ha kellően figiroztuk,' 04 akkor 
rózsaszínű és ha földből extraháltuk és megtartja e színét 
akkor igazi és jó. öntsétek a massát egy meleg mozsárba és 
töltsétek össze azon melegen, mert különben a kéz alatt ned
vességet atrahál1"' és ragadós munkát eredményez. A fix nit
rummal járjatok el úgy amint az már többször elmondva 
volt, mert ezzel nemcsak egy fix ~ót_ kapsz, hanem, egys_zei:
smind specificálva egy 0.6.+ 15" es igy egyszerre ket prmm
piumót nyertek, vagyis 8 "'és 6+108• Ez a kettő a harm.a
diknak, az igazi Y. -nak a. képvisel~je. Eze~et _n~_mcsak biz
tosan 1llegkapjuk, de meg is tarthatJuk. )faskulonben egy 
értelmetlen erőszakos munkával (tűz által) kellene kiűzni, 
ami azonban nagyon oktalan cselekedet lenne. . 

Tehát itt felfedeztem őszintén és tüzetesen S e n d i -
v o g i u s n a k , . oly ani;i;v:ira ]~íres és annyi fá_radság~al ke
resett imiversal magnetJat a Chalybs-sal egyutt. Mivel az 
igazságot három tanuval és a szentírásnak k~je.lentésével kell 
és muszáj elhinnünk, szükségtelennek és foloslegesnek tar
tom, hogy még többet el~oroljak, bá!' azt . na_gyon könn:rű
szerrel megtehetném. Aki nem akarJa elhmm . cselekedJen 
szabad akarata szerint. Aki azonban kételkedik a leírt mód-

15'1 a zinket tartalmazó ásvány. 
"'hatást. 
1
"' keveréket. 

. "' A megolvadt salétromsókra dobott széndlirab meggyúl a 
magas hő következtében s a nitrát oxyg-enjével 002-á ég el. Ez a 
kísérlet még ma is szép például szolgál a ki sérleti chemiai elő-
adásban. . . 

Hevítéskor a salétrom megolvad, majd-oxygent veszít-és ka
liurnnitritté alakul, erősebb hevítésre kaliumoxiddá alakul Igen 
erélyes oxidáló anyag. Ha faszenet dobunk a megolvadt saletrom
ra az meggyúl és a salétrom Kaliumcarbonáttá alaJrnL 

"' alakítottuk. 
165 vonz. 
150 az arany és kén jele. 
167 a só jele. 
us a sulfur kén jele. 
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leriti még a S pirit u m m undi u n i v e r s a 1 i s (ez 
épen S e n di v o g i u s Ch a 1 y b-sa), ami materiánkat, 
amelyet a coagulált levegőből (ami fix sónk, mint ami mag
netánk által) separálunk ez az a Spiritus, amelyet a harmat
ból az Agua rarefactából'31 kivontunk és amellyel, ami són
kat elkész1tjük az alsó kígyó azonban jelenti, ami materián
kat, amely mindenütt található; vagyis a szilárdabb és közön-

ségesebb nitrumot (és ez földi). Mivel pedig a földben már 
coagulálva van (és mennyei is) ezen mennyei aetherikus só
ból veszi eredetét ez az igazi T e r r a A d a m i e a e t v i r
g i n i a. 132 Ha ugyanis minden földi tisztátlanságtól a mű
vészet által megs~abadít<?t~ és hoiITha tudj~ ~ég, IJ.ogy ~ 
az, hogy ez az a vegetab1hkus gyokerek kozott is meg talal
ható; úgy ez tartalmazza a Spiritum universale-t pedig nem 
mineralis, nem vegetalis, sem nem animalis. . . 

Ez IJ,Z NB NB, egy magnet, amely magához vonza a 

"' Ritkított- destillált víz. 
"' Adám szűz földje. 
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szereket próbálja ki, akkor el fogja hinni, hogyha ő ezen föl
séges műre érdemes és ha Isten meg akarja áldani. 

A dolognak megerősítésére a végén még bizonyos részt 
hozzáakartam fűzni, hogy mintegy a szűkkörben láthassak és 
lássuk a bizonyosságot is, amennyiben ezt egy művelt igazi 
chemikus és egy kék lábú Alborant-nak159 ösmernie kell, 
hogy a dologhoz hozzáadjuk, vagy elvegyünk és a végén azt . 
is tudni kell, hogy mire képes a természet~ 

Mert ki hitte, vagy ki tudta a chemikusok közül, hogy . 
a Spirtus Nitri per se feloldja az aranyat (kevesen, vagy 
senkisem), mondom nemcsak feloldja, de átváltoztatja (azaz 
a belső L\+ ki és a külsőt be) még többet is mondok, az 
aranyat cinóbervörös porrá alakítja át, sőt az.. '·' -at ad
dig mesterkéli, amí~ az egész corpus Dolis egy Spiritum vini 
'rartaratum-át1•0 változtatja át, vagy abból extrahálja. 

Ezen dolognál Ph-ikus nincsen, hanem a saját corrosivi
kus szelleme által történik a nitrum Incidum,161 vagy kris
tallicum-ból,162 amelyet földdel keverünk és a szabad tűzön 
kiűzünk, az első, vagy fehér szellemet, szokás szerint hagyjuk 
eltávozni, mely után a vörös jön, ezt egyedül felfogjuk. NB. 
ez azonban nagyon nehezen tartható el. Néhányszor a Sal 
Folatile163 a lombik nyakában rakodott le. Ilyenformán ezen 
curiositásra kész anyagot, hozzáadjuk a corrosivikushoz, 
amit akkor fog tenni, hogyha ez Phil.-ai szokás szerint 1esz 
elkészítve és magát és fivérét átváltoztatta és önmagát meg
ölte és ismét életrekeltette és önmagában álló és ismét figirt 
lett1 · ' 

Basilius Valentinus ezt valamint a materiát a pag 22 a 
következő módon írja le: Amiben halál és élet, haldokló és 
feltámadó lakozik, az egy gömbölyű golyó rajta a Fortuna 
istennőjével aki kocsiját körülfuthatja és NB NB Isten fér
fiának az üdvösséget és igazságot juttatja, azonban igazi 
szaván időleges értelemben, minden Mindenben nevez
tetik, az örökkévaló felett azonban a legfönségesebb az egye
d üli mester és biró. 

Tíz oldalon át (59-68-ik) a szerző ugyanezeket versbe11 
énekli meg. Néhány sorban N o t a alatt a fennt leírt eljárás: 'l 
röviden sorokban ismétli, majd újabb N ota alatt egy más el 
járást közöl, amelyre őmaga megjegyzi, hogy csalás. Ezekel 
követi az A v e r t i s s e m e n t, melyről már előbb volt szó 

1~9 Laborant. 
'"' Borkö-destillatum, 
"' Salétrom. 
10

' Salétrom. 
"' Valószínűleg a Sal volatile - ammon só. 
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A .m.ú~t }dők misztikus világából előkerült ezen időviselt 
al~h1m1a1 ~ras?s ,emlék !'rról ta~uskodik, hogy szerzője ezt a 
~uvet a tulcs1gazott kepzelet Jatékainak a benyomása alatt 
irta meg. · 

. Az eltulajdonított titok tartalmát részben saját néze
teivel és ta~asztalataival bővíti s az alchimisták műveinek 
szemm,eltartasa mellett egészíti ki. 
l't Vegeredményben örül, hogy a „Spiritus Nitri"-t (ma sa
eérohmsavnak nevezik) sikerült előállítani melynek meg

m r etetlen becséről megvan győződve. ' 

- 47 -


