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A  Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége 
új sorozatot indít meg e könyvvel. Célunk az, hogy a 
müveit nagyközönség s az érettebb tanulóifjúság részére 
bemutassuk )az emberiség nagy természettudósainak és 
matematikusainak működését. Nem pusztán életrajzokat 
fognak e könyvecskék tartalmazni, éppúgy nem pusztán 
az egyes tüdősök működéseinek eredményeit fogják össze
foglalni. Be akarják mutatni, hogy a természettudomá
nyok fejlődése nem különálló emberek munkálkodásának, 
sokszor ötletszerűnek jelzett, a véletlennek tulajdonított 
felfedezéseinek összeadódásából áll, hanem, hogy azok 
mindig tervszerű, valamiképpen mindig egymásba kap
csolódó fáradságos elmebeli munkák eredményei, amely
nél a tudós tudásának, invenciójának, fantáziájának egy
aránt szerepe van. Megmutatják e könyvek, hogy az e 
tudományokkal való foglalkozás köre sem nem valami 
„száraz“ — a való világtól elvonatkoztatott területre szo
rítkozik, sem nem akkor van csak értéke, ha az valami 
„praktikus“ eredménnyel jár; hanem, hogy e foglalkozás 
lelki örömet jelentett a tudós részére s éppen nem szűköl
ködött m indig a koriársak elismerésének híjával.

A  Szövetség azt hiszi, hogy e sorozattal nagyban tisz
tázni fogja azt a sok téves gondolatot, amely a természet- 
tudományokat s a matematikát illetőleg — sokszor szán
dékosság következtében — elterjedt.

Különös tekintettel leszünk arra, hogy e sorozatban 
rámutassunk azokra az értékes munkálatokra, amelyeket 
a magyar kutatók a tudományok művelésében végeztek.

Mindazoknak, akik fontosnak tartják és szívükön v i
selik a magyar kultúra erősítésének ügyét, szíves jóindu
latukba ajánljuk könyvsorozatunkat.

Péch Aladár,
a mat.sterm.atudományi szakosztály elnöke.





ELŐSZÓ.

Midőn a Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szö
vetségétől azt a felhívást kaptam, hogy a chemiai rész 
megírásával vegyek részt megindítandó vállalkozásuk
ban, melynek célja a természettudományok ismertetése a 
nevesebb tudósok életrajzával kapcsolatban, nagy öröm
mel láttam hozzá az adatgyűjtéshez. A lig  olvastam el 
néhány régibb történeti könyv első fejezeteit, megkapó 
érdekességgel tárult elém néhány alchimista kalandos 
élettörténete. Feledve eredeti célomat, mindjobban bele
merültem az alchimista történetek felkeresésébe és 'a régi 
alchimista könyvek olvasásába. Elhatároztam, hogy a 
chemia történetének kötetén belül külön fejezetet szánok 
a bölcsek kövének és azoknak, akik ennek az ábrándnak 
szolgálatában éltek és meghaltak. A  fejezetbe szánt ada
tok gyűltek, majd itt merült fel egy újabb érdekes ese
mény, majd ott találtam egy kalandorra, akinek viselt 
dolgait nem akartam elhallgatni, m íg végre a fejezet 
egész könyvvé dagadt és így született meg jelen kis m un
kám, megoldatlanul hagyva eredeti feladatomat, a nagy 
chemikusok életének és felfedezéseinek ismertetését. A  
Szövetség vezetősége nem gördített akadályokat e változ
tatás elé és így a chemia története egy későbbi kötetben 
fog megjelenni.

Könyvem et két fejezetre osztottam, az elsőben adom 
lehetőleg a történeti sorrend betartásával azokat az ese



ményeket, melyek az alchimiával kapcsolatosan a leg
régibb időktől napjainkig történtek, míg a második, jóval 
rövidebb részben iparkodtam összefoglaló képet alkotni 
mindarról, ami a bölcsek köve tidajdonságairól, előállítá
sáról, az ehhez használatos eljárásokról a könyvekben 
található, másrészt megkíséreltem megvilágítani, hogy 
mindama, ma talán részben nevetségeseknek látszó tanok, 
melyekben másfél évezred alatt oly sok ember vakon hitt, 
mikép alakulhattak ki.

Sem az első, sem a második rész nem tart számot a 
tökéletességre, de az adatokat mindenesetre úgy válogat
tam össze, hogy m inden kijelentésem történeti alátámasz
tást nyerjen, akár az alchimisták életrajzában, akár vala
melyik írásukból merített idézet által.

Az idézetekkel nem fukarkodtam , egyrészt azért, mert 
az ialchimista könyvekben fellelhető badarságokat sok
szor nem lehet máskép visszaadni, másrészt pedig mert 
a sajátos írásmodor jellemzésére szükségesnek tartot
tam ezek szószerinti közlését.

1924 karácsony. Dr. Loczka Alajos.



I. RÉSZ.

Az alchimia története.
Alchimia néven értették a régiek az aranycsinálás 

művészetét. Művészetnek, sőt „isteni és szent művészet
nek“ («уш кш Oda réxvn) nevezték tudom ányukat az 
alchimisták, hiszen m unkájuk szinte egyenrangú volt 
a teremtéssel, mikor a fémek királyát, amelyet a nap
hoz hasonlítottak, az aranyat, oly közönséges anyagok
ból, mint az ólom, ón vagy higany, tetszőleges m ennyi
ségben állították elő. 1806-ban ír ja  egy alchim ista: „Tut 
doch der Mensch im alchimistischen Prozess nur, was 
Gott in ähnlicher und gleicher Weise im Creaturleben 
der organischen und unorganischen N atur.“ Az emberi 
ku ltúra  történetében nem található másik fantom, 
melyet annyi századon át oly sok tudós, nagy ember 
és ugyanakkor annyi gazember űzött volna délibáb
ként maga előtt. Ha mai ember lapozgatja az alchimiá- 
val foglalkozó könyveket, nem tudja  elképzelni, hogy 
annyi naiv hiszékenység és annyi rosszindulatú csalás 
hogyan férhetett el egy helyen. A természettudomá
nyok, nem — — az emberiség története nem tud több 
oly problémát felm utatni, melynek megfejtését oly 
nagy, szinte a vallásos hit m agaslatáig emelkedő meg
győződés, annyi fantazmagóriákból eredő, vagy nem
létező tudósok meg nem történt nyilatkozatain alapuló 
bizonyíték tám ogatna, melynek megoldhatósága annyira 
ellenkeznék a tapasztalati tényekkel, s melynek mégis 
annyi megkínzást és halált elszenvedett m ártírja  lenne 
csak azért, m ert az elérhetetlen vég gazdagságot, k in 
cset és földi jólétet ígért. A tudományos mezbe öltöz
tetett kincsvágy századokon keresztül élesztette az



alchim iának nevezett tömegcsalást és voltak idők, m i
kor az aranycsinálás láza a társadalom minden rétegét, 
m int egy ragályos betegség lepte meg. 1676-ban Gass- 
mann Ferenc passaui orvos Examen alchemisticum 
című könyvében a következő kor-, illetőleg kórképet 
adja:

Es will fast jedermann ein Alchemiste heissen.
Ein grober Idiot, der Junge mit dem Greisen, 
Bartscheerer, altes Weib, ein kurzweiliger Bath 
Der kahlgeschorne Mönch, der Priester und Soldat.

Az „alchimia“ szó eredete és jelentése.

Mielőtt az alchimia történetével részletesen megis
merkednénk, lássuk, m it jelent és honnan ered maga a 
kifejezés. Kétségtelenül m egállapítható, hogy az elneve
zés későbbi eredetű, m int m aga az általa jelzett tudo
mány. Noha az egyiptom iaknál m ár jóval Krisztus 
születése előtt folytak az arany mesterséges előállítását 
célzó kísérletek, mégis e szóval a Kr. utáni IV. század
ban találkozunk először, igaz, hogy az első bebizonyít
ható helyen m ár oly értelemben van alkalmazva, m int 
egy a közéletben általánosan ism ert fogalom kifejezője. 
Ju lius M aternus Firm icus Kr. u. 340 körül Mathesis 
című könyvében többek közt foglalkozik a csillagok
nak az ember életére gyakorolt befolyásával és evvel 
kapcsolatban elmondja, hogy az ember képességeit az 
szabja meg, hogy születése órájában mely csillag volt 
a hold közelében. Megtudjuk tőle, hogy aki a Mercur 
jegyében születik, asztronómus lesz, a Venus éneklésre 
és színészetre ad hajlandóságot, a M ars jegye alatt 
katonák születnek, míg a Ju p ite r a papok és jogtudó
sok csillaga, végül a Saturnus az alchimia tudom ányá
val ajándékozza meg az újszülött gyermeket.1

Voltak, kik e nevet a görög хеш =  önteni, vagy

Si fuerit haec domus Saturni, dabit scieutiaui Alchemiae.
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=  folyadék szavakból akarták  levezetni, mintegy je l
képezve azt, hogy e tudomány főleg folyékony állapot
ban levő testekkel, illetőleg a  fémek olvasztásával fog
lalkozik.

Jóval kalandosabb, de a görög mythológiai felfogás
nak annál inkább megfelelő és valószínűleg az alchimia 
akkori művelőinek is igen kedíves módon magyarázza 
Zosimos (400) az alchimia szó eredetét: Az arany és 
ezüst készítésének szent és isteni művészetéről2 szóló 
művében. Szerinte égi lények, démonok földi asszonyo
kat szerettek meg és ezeknek elárulták  az istenek ösz- 
szes titkait. Ezek közül az arany és ezüst előállítására 
vonatkozók külön könyvben voltak leírva, melyet 
nak és m agát a tudom ányt xmeíü-nak hívták. Ezen fel
fogás eszrint az alchim ia egyenesen isteni eredetre 
vezethető vissza. Jóval később, 1600 körül, Quercetanus 
nevű alchim ista a sóban vélte m egtalálhatni azt a ki
indulási anyagot, melyből a bölcsek köve előállítható 
és ezen felfogásának anachronisztikuis. bizonyítékául 
éppen az alchim ia szóra hivatkozott, mely szerinte a 

(só) és xngeía-ból van összetéve.
Mint legvalószínűbbet azt a m agyarázatot kell el

fogadnunk, amely szerint az északegyiptomi nyelvhasz
nálatban chám vagy chemi Egyiptom ot jelentette és 
minthogy az alchimisztikus törekvések első csírái 
tényleg az egyiptom iaknál lelhetők fel és a későbbi 
népek is ezek ism ereteit vették át és fejlesztették 
tovább, a chemeia szóval e tudomány eredetét akarták 
kifejezésre ju tta tn i. Ahogy ma olasz vívásról, am erikai 
birkózásról, angol vagy francia szabásról beszélünk, 
úgy beszéltek az akkori népek egyiptom i művészetről 
vagy tudományról, értve a latta  mindazon ismereteket, 
melyek az arany és ezüst mesterséges úton való elő
állítására  vonatkoztak és melyeket az egyiptomiaktól 
tanultak el.

2 írepi Tfi? üpctq Kai dtía<; xéxvri? той xpuooü Kai ápfupíou 
iroir)Oio<;.



A chemia vagy chimia szóhoz azutáni az arabok, akik 
Egyiptom elfoglalása u tán  közvetlen forrásból m erí
tették az ott ta lá lt és általuk jórészt elpusztított kul
tú ra  elemeit, hozzáilleisztették az arab névelőt, amiből 
megszületett az alchimia neve.

Az alchimia eredete.

Az alchimia bölcsője kétségkívül a Nilus partja in  
ringott. Mindama hivatkozások, melyek az alchimia 
eredetét bibliai időkbe vezették vissza, a mesék birodal
mába tartoznak. A későbbi korok alchim istái ugyanis 
részint elbizakodottságukban, főkép azonban azért, 
hogy tudom ányuknak és közvetve saját személyüknek 
minél nagyobb fontosságot tulajdoníthassanak, azon 
voltak, hogy minél régebbi kor nagy embereit tün tes
sék fel az alchimia szülőatyjaként. M ár láttuk, hogy 
Zosimos egyenesen az Olymposról szárm aztatja e tudo
mányt, Prometheus történetéhez hasonló mesével, evvel 
is m integy igazolni akarván azt, hogy az alchimia az 
emberiség történetében legalább is oly jelentőséggel 
bír, m int a tűz megismerése.

Igen érdekes egy későbbi alchimista, Becher Joachim 
János (1635—1682) érvelése, aki m indenáron Salamon 
k irály t szerette volna az alchim isták őse gyanánt fel
tüntetni. Salamon a jeruzsálemi templom építésére 
hajókon hozatott aranyat Ophirból. Becher szerint 
ezzel a fogással akarta  a király aranycsináló tevékeny
ségét leplezni, hiszen Salamon király idejében Kelet- 
Indiábam nem is ism ertek aranybányákat, így Ophir 
nem is létezett; meg aztán miért nem folytatta utóda is 
ezeket az aranyexpediciókat? Azért nem, m ert Salamon 
a bölcsek kövének birtokában volt, de az átalakító 
műveleteket nem otthon végezte, hanem hajókon hozatta 
haza az idegen helyeken készített aranyat.

A középkorban előszeretettel hivatkoznak az alchi
misták Mózesre, m int nagy alchim istára. Ez állításuk



indokolása is egészen helytálló, hiszen akinek módjá
ban volt a pusztában ta lá lt keserű vizet édessé á ta la
kítani és az aranyborjú t iható folyadékká átváltoztatni, 
az előtt nem lehet m egoldhatatlan feladat a higany 
vagy ón átváltoztatása arannyá. Igen gyakran em lítik 
Mózes állítólagos nővérének, Mir jani vagy Máriának 
nevét, aki szintén működő alchim ista lett volna, sőt 
könyvek is voltak forgalomban, amelyek szerzőjeként 
M aria prophetissa szerepelt. A XV. századtól kezdve 
sokat emlegetik Illés prófétát Éliás A rtista  néven, m int 
aki eljövetelekor az alchim isták összes vágyait és 
reményeit beteljesíti. Jób könyvében (22—25) így szól 
E liphas Jóbhoz: A ranyat fogsz adni a  földért és a szik
lákért arany patakokat és a Mindenható lesz a te a ra 
nyad és ezüstöt garm adával fogsz kapni. Megteheti 
ezt valaki, aki az aranyhoz úgy ju t hozzá, mint a többi 
halandó, fáradságos bányászás vagy a folyók hordalé
kának iszapolása ú tján? Nem! Kétségtelen tehát, követ
kezteti az alchimista, hogy aki ily merész kijelentést 
kockáztat, az birtokában van az aranycsinálás titkának 
és bárm ikor tetszőleges mennyiségben á llítha tja  elő az 
óhajtott kincset. Jézsaiás próféta is kétségtelenül érte tt 
az aranycsináláshoz, másként nem m ondotta volna 
(60, 17) könyvében: A ranyat fogok az érc helyett és 
ezüstöt a vas helyett hozni. Izsák, Jákob, Juda, Dávid 
mind birtokában voltak a bölcsek kövének, am it külön
böző a bibliából vett idézetekkel be is tudtak az alchi- 
misták bizonyítani.

Ism ét mások Chanaan vagy- Cham ban látták  az első 
alchim istát. E névnek az alchim ia szóval való hason
latossága elég jogcím e feltevésre. És hogy senki rá ne 
licitálhasson, olyan is akadt, ki m agát Adámot jelölte 
meg az alchim ia ősatyjául, amivel nemcsak azt a célt 
szolgálta, hogy az alchim iát az emberiséggel egyidős
nek állíthassa be, hanem főleg azt, hogy ő lehessen az, 
aki a legelső alchim istát felfedezte. E rre  vonatkozólag 
közöljük egy 1620-ban megjelent alchim ista könyv cí
mét: „Gloria mundi sonsten Paradies-Tafel: das ist 
Heschreibung der uralten W issenschaft, welche Adam



vom Gott selbst erlernet, Noe, Abraham und Salomon 
als eine der höchsten Gaben Gottes gebraucht, alle 
Weisen zu jeder Zeit vor den Schatz der ganzen Welt 
gehaben, nemlich de lapide Philosophico.“

Misszionáriusok, akik Kelet-Ázsiát beutazták, K íná
ban ta lá lt történelmi emlékművek felírásai alapján 
szerették volna bebizonyítani, hogy ott Kr. e. 2500 körül 
m ár virágzott a fémek átalakításának mestersége. Ha 
el is fogadjuk ezeket az adatokat valódiaknak, kétség
telen, hogy a K ínában gyakorolt alchimia a  történelmi 
időkben először Egyiptom ban felmerült ilynemű törek
vésekre semmi befolyással nem volt.

A keresztény korból is kerestek maguknak ősöket az 
alchimisták. Szívesen hivatkoztak Szent János evangé
listára, aki oly tökéletességre vitte e téren, hogy fából 
is tudott aranyat készíteni, sőt a m ár em lített Becher 
azt is tudni véli, hogy e célra a Tam ariskus fáját hasz
nálta fel. Ezt a képességét a XVH. században egy Szt. 
János tiszteletére ír t  himnuszában dicsőítette egy költő, 
mondván:

Qui de virgis fecit aurum
Gemmas de lapidibus

(aki vesszőből készít aranyat, gyöngyöket a kövekből).
De hagyjuk az alchim isták misztikus adatait és lássuk 

a történet bizonyságait. Kétségtelen az, hogy eredeti 
egyiptomi írásunk egy sincs, mely az alchim iára vonat
kozó kijelentéseket tartalm azna és az első írók, akiknél 
ilynemű vonatkozásokra találunk, a görögök. Tagad
hatatlan  azonban, hogy a  görög írók az alchimiáról 
m ár m int teljesen fejlett és sokak által ism ert művé
szetről szólnak, sőt írásaikból azt is kivehetjük, hogy 
ebbeli ismereteik Egyiptomból erednek, am int azt már 
a chemia szó jelentésével kapcsolatban ki is fejtettük. 
A legújabb vizsgálatok igen valószínűvé teszik, hogy 
a fémek átalakításának tana és evvel kapcsolatban az 
arany mesterséges úton való előállítását célzó törekvé
sek nem tudományos probléma megoldására való igyek- 
vésnek, hanem m ár a kezdet kezdetén is az emberi 
kapzsiságnak és meggazdagodásvágynak köszönhetik
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eredetüket. Az egyiptom i papoknak titkos laborató
rium aikban szerzett magasfokú m etallurgiai ismere
teiből egy és más kiszivároghatott az aranym űvesek 
közé is, akik azután az aranyhoz hasonló sárgaszínű 
ötvözeteket vevőiknek arany dísztárgyak helyett adták 
el. Egy ilyen aranyhoz hasonló színű ötvözetet említ 
az ú. n. „Leydeni papyrus“ is, melyet egy thebai sírban 
találtak és azt is elmondja, hogy rézből és ónból készült. 
(Kr. e. a  III . századból.) Diodoros görög írótól tudjuk, 
hogy Egyiptom  nem lehetett aranyban gazdag ország, 
mivel oly bányákat is nagy fáradsággal műveltek, 
melyekben csak igen szerény aranytartalom  volt és az 
aranyat külföldről, főleg Nubiából hozták. II. Ramzes 
idejében állítólag 2500 millió aranykoronánál is na
gyobb értékű aranyat hoztak be. Ilyen viszonyok közt 
természetes, hogy meg kellett indokolni a forgalomba 
ju to tt nagy aranymennyiségeket. E rre  pedig igen al
kalmas volt az a mese, hogy az aranyat más fémekből 
nyerik átváltoztatás útján. A mese igen széles körök
ben hitelre találhato tt, legalább is erre enged követ
keztetni a későbbi időkből Diocletianus császár (Kr. u. 
296) rendelete, amelyben Egyiptom  leigázása után az 
összes alchim ista könyveket fe lku ta tta tta  és elégettette, 
azzal az indokolással, hogy az egyiptom iaknak ne 
legyen módjukban újabb lázadást előkészíteni a mes
terségesen gyárto tt arannyal.

Nem lehet csodálkoznunk azon, hogy az arany mes
terséges úton való előállításának lehetőségébe vetett 
h it igen gyorsan elterjedt és rövidesen tudományos 
vizsgálatok és kísérletezés tá rgyá t is képezte. A term é
szettudományi jelenségeknek akkoriban szokásos speku
lativ úton való m agyarázgatása, a testek tulajdonságai
nak csak felületesen, nem mélyreható úton történő 
vizsgálata csakham ar számos oly bizonyítékot szolgál
tato tt, mely e h ite t tudományos alapon is alátám asz
totta. A különböző fémek összeolvasztása által nyert 
és az eredetiektől külsőleg eltérő tulajdonságokkal bíró 
ötvözeteket új fémeknek tekintették; m ár igen régen 
tapasztalták, hogy a vastárgyak, ha a rézbányákban



felgyülemlő bányavízbe m ártják, felületükön „rézzé 
változnak“; mindezen és más később tárgyalandó jelen
ségek megalapozták azt a felfogást, hogy a fémek nem 
önálló egyedek, hanem csak különböző megjelenési 
formái az ősanyagnak, melyek alkalmas körülmények 
közt átalakíthatok. Rövidesen egész új tudomány ala
kult, melynek célja azon feltételek kutatása volt, melyek 
mellett az egyes fémek átváltozhatnak és különösen 
azon eljárások megismerése, melyekkel az aranyat és 
ezüstöt a nem nemes fémekből előállítani lehet. Főleg 
az egyiptomi papok voltak e tudomány serény művelői, 
kiknek az új tudomány ismét fegyvert szolgáltatott a 
nép és nem egyszer uralkodójuk fölött való hatalmuk 
megerősítésére. Ezekből az időkből vették a későbbi 
alchim isták legnagyobb m esterüket és elődjüket, akit 
Tertullianus Kr. u. a  III. században M ercurius ille 
trismegistos m agister omnium phisicorum címen 
aposztrofál (Mercurius, am a háromszor legnagyobb 
mestere minden természettudományoknak) és aki ké
sőbb iis m indig Hermes trismegistos néven szerepel. 
A történeti kutatásnak máig sem sikerült m isztikus 
homályából a napfényre állítani e név megszemélyesí
tőjét. Nagyon valószínű, hogy nem is létezett és csak 
a későbbi századok elgondolásának perszonifikációja, 
melynek azonban, mivel oly makacsán és következete
sen kísért végig az alchim ia történetén, valamelyes 
történeti hátterének is kell lennie. Kétségtelen, hogy 
a keresztény időszámítás kezdete előtt is szinte vallá
sos tisztelet tá rgyát képezte és személyét m ár akkor is 
a titokzatosság fátyola tak a rta  az avatatlanok előtt. 
A í-ómaiak idejében Egyiptomban oszlopokat állítottak 
tiszteletére, amelyek gazdagon voltak televésve alchi- 
m ista receptekkel, természetesen hieroglipha írásban. 
Egy későbbi alchim ista állítása szerint hatszázharminc- 
ezer-ötisizázhuszonöt könyvet írt, csak azt csodáljuk, 
hogy nem kerek egym illióra tette jóakaratú  utóda 
könyvei számát, hiszen ő is jól tudta, hogy az 
alexandriai könyvtárnak az arabok által történt elpusz
títása  m iatt senkinek nem volt többé módjában állítá-
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síit felülvizsgálni. Albertus Magnus szerint Nagy Sán
dor egy hadjárata  alkalmával a sírjá t is felfedezte és 
abban m egtalálta az alchim ista „miatyámkot“, a Tabula 
sm aragdinát, mellyel később még lesz alkalm unk meg
ismerkedni. Lássuk m ár most, hogy Egyiptom  törté
netében ki lehetett az a személy, akihez később a H er
mes trism egistos név fűződött, m ert azt maguk az 
alcbim isták is elismerték, hogy ez a görög hangzású 
név később, körülbelül a IV. században Kr. u. m erült 
föl. Vannak, akik Thot vagy Theut egyiptomi királyt 
sejtetik e név mögött, akiről Plato ír  több helyütt. 
Szerinte nevezett király Kr. e. 2700 körül élt és szá- 
mos tudomány m egalapítója és művészet kezdeménye
zője volt. Többek közt az arithm etika, asztronómia, 
kockajáték is tőle származnának, sőt az egyiptomiak 
neki tulajdonítanák a magán- és mássalhangzók meg
különböztetését is. Valószínű azonban, hogy* ez a név 
nem is élő személyre vonatkozott, hanem egy fogalom 
megszemélyesítőjére. A régi egy iptom iaknak volt egy' 
istenük, aki Thot néven az okosságot, ügyességet és 
gyorsaságot képviselte és akit kígyós bottal ábrázol
tak, m int a görögök Hermest. Az egyiptom i papok az 
alchimia körébe vágó titka ikat is Thot isten oltalmába 
ajánlhatták  és így idővel ő lett az alchimia megszemé
lyesítője. Thot dakkei templomában találtak  felíráso
kat, melyek latin és görög betűkkel valam int hiero- 
gliphákkal írva egymás mellett tartalm azzák e három 
nevet: Mercurius, Hermes, Thot; vagyis a görög-római 
mythológia megismerése után  e három istent azonosí
tották. Ez a körülmény, továbbá az a tény, hogy a ké
sőbbi északi népek az alchim iát jórészt a görögök köz
vetítésében vették át, m agyarázza azt, hogyr nem az 
eredeti Thot, hanem inkább a görög Hermes név került 
használatba. Ha elfogadjuk ezt a legvalószínűbb fel
fogást, akkor az is bizonyos, hogy mindazok az írások 
és idézetek, melyeket különösen a középkori alchimis- 
ták Hermes trism egistos nevéhez fűznek, apokrifek, 
azaz későbbi korok szüleményei, melyeknek írói nem 
szerénységből húzódnak vissza az ismeretlenség homá-

2Az alchimia története.



iyába, hanem ily módon akartak  mondanivalójuknak 
nagyobb hitelt biztosítani.

A régi róm aiaknál az alchim iának semmi nyoma 
sincs. A nagy görög bölcseknek, Aristoteles, P lato stb, 
a világmindenség alkotó elemeiről való felfogása, mint 
később látn i fogjuk, nagyban hozzájárult a fémek á t
alakításának lehetőségébe vetett hit terjedéséhez. A 
K risztus születését követő első századokban hatalm as 
alchim ista iskola alakult ki, melynek központja 
A lexandriában volt. Ennek az iskolának m ár igen 
neves tag ja i voltak, jórészt görögök, kiknek számos 
írásáról van tudomásunk. Kétségtelen, hogy ezek leg
többje szilárdan hitte, hogy a nem nemes fémeket 
arannyá, ezüstté lehet átalakítani, bár az is igaz, hogy 
annak elbírálásában, hogy az átalakulás tényleg meg is 
történt, megelégedtek a külső tulajdonságok, főleg a 
szín megváltozásának m egállapításával. Elemző mód
szereik még oly fejletlenek voltak, hogy ez alapon bizo
nyítékokat nem tudtak  felállítani és ha sikerült egy 
fémet aranyszínűre „festeni“, az m ár a  teljes sikert 
jelentette. Az alexandriaiak közt találjuk  az első ke
resztény alchim istákat és ez az iskola neveket tud fel
sorakoztatni, akiktől lehetetlen elvitatni a jóhiszemű
séget. Kétségtelen, hogy ezek komolyan vették és lehet
ségesnek vallották a fémek nemesítésének tanát és az 
is bizonyos, hogy e problémával önzetlenül, pusztán 
tudományos alapon foglalkoztak. Ilyenek voltak Syne- 
xios, Zosimos és Olimpiodoros. Synesios Kr. u. 400 körül 
élt, később kei-eisztény hitre té rt és 410-ben m ár Ptolo- 
rnais püspöke. Könyvében, melyet egy ismeretlen szer
zőtől eredő Physika kai Mystica című mű kommen
tárjakén t adott ki, számos kémiai folyamatról, többek 
közt a desztillációról, igen részletes leírást ad. Zosimos 
Paniopolisban született és ezért sokszor találkozunk 
vele a „Panopolisi öreg“ néven is. Állítólag huszon
nyolc könyvet írt, melyek közül soknak csak címe és 
számos töredék m aradt iánk. A középkor alchimistái 
azonban igen gyakran és előszeretettel hivatkoznak rá, 
aminek talán az is lehet az oka, hogy titkolódzó, képes
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beszéde könnyen adott különféle m agyarázatra alkal
mat és ezért írásaiba sok olyant lehetett beleolvasni, 
am ire az illető m agyarázónak éppen szüksége volt. 
Nevezetesebb müvei: írepi тцс, xnaeía? (peri tés chémeias) 
a chemiáról, ттер! xfp; áyíaq -rexvnq (peri tés hagias tech- 
nés) a  szent művészetről, írepi óp̂ ávuuv Kai Kapivuiv (peri 
organon kai kaminon) a  (chemiai) eszközökről és ke
mencékről. Ö az első, aki a későbbi időkben oly gyak
ran szereplő tinkturá t em líti, amely az arany készíté
séhez szükséges és amelyből idővel a bölcsek köve lett. 
Jellemző az a bizonytalanság, amellyel ő is, m int korá
nak többi alchim istája, kísérletei végső eredményéről 
nyilatkozik. A legóvatosabban kerüli annak a  kijelen
tését, hogy tényleg meg is csinálta az á ta lak ítást és 
példálózásaival és körülírásaival inkább az olvasóra 
bízza, hogy m it higgyen.

Olimpiodorostól ered a fémeknek az égitestek után 
való elnevezése és jelölése, ami az alchimiában igen soká 
tarto tta m agát, sőt mint ismeretes, a fémjelző hivatalok 
az aranytárgyakat még ma is Apolló-fejjel, a napistennel 
jelzik. Még módunk lesz rám utatni arra, hogy ez a jelö
lési mód mily messzemenő következtetésekre adott később 
alkalmat.

A VI. században m ár meglehetősen általánossá váltak 
az alchim ista törekvések, olyannyira, hogy Bergmann 
1779-ben megjelent chemia-történetében m ár igen lesúj
tóan nyilatkozik a helyzetről. Szerinte „az alchimisták 
tömege napról-napra nőtt, ezek annyira telítődtek sko- 
lastikus és pithagorasi-kabbalistikus esztelenségekkel, 
hogy végre a VII. és V III. században nemcsak a chemia, 
hanem más tudományok is a legáthatolhatatlanabb sötét
ségbe merültek és minden bámulatos barbarizm usba ju 
tott. A sötétség miatt, melyet a chemia története ez időtől 
fogva felmutat, báran nevezhetjük e kort a chemia „sötét 
korának**.

2
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Alchimia az araboknál.
Az alexandriai iskolának az arabok inváziója vetett 

véget. De szelleme átragadt a hódítókra, mert alig 100 
évvel az alexandriai könyvtár elpusztítása után (642) 
megjelenik egy nagytudású és később is nagy tekintély
nek örvendő arab chemikus, Abu Abdallah D zsaíar ibn 
Hassan el Szufi, kit az északi népek röviden Gebernek 
hívnak. A személyét, valamint az írásait borító titokzatos 
homályt m áig sem sikerült teljesen eloszlatni. Személyi 
adatai sincsenek kellőképen tisztázva, úgyhogy akadtak 
szerzők, akik abban is kételkedtek, hogy valaha is élt 
volna. Kétségtelen, hogy a középkorban számos latin 
nyelven ír t  könyv volt forgalomban, amelyeket Gebernek 
tulajdonítottak és amelyek írójuk fejlett chemiai ismere
teiről tesznek tanúságot. A középkori alehimisták Gebert 
legnagyobb mesterüknek tekintették, Gebernek minden 
szava szentírás volt előttük és így könnyen érthető, hogy 
számos alchimista akadt, aki, hogy nézeteit elfogadtassa, 
Geber nevével takarózott. Igen sok olyan írás forgott 
közkézen, amelyről kiderült, hogy semmi köze Geberhez. 
De még azok a könyvek is, melyeket valódiaknak szoktak 
elismerni, számos félreértést és későbbi időkből eredő 
toldást tartalmaznak, aminek oka abban rejlik, hogy az 
eredetileg arab nyelven írott könyvek fordítói az arab 
nyelv kifejezéseit önkényesen magyarázták és ültették át 
latin nyelvre és így bizony sokszor saját felfogásukhoz 
idomították. Ez annál könnyebben sikerülhetett, mert az 
eredeti írások nem igen voltak közkézen, másrészt az 
akkori időkben szokásos titkolódzó, mesterkélt szóképek
kel tarkított stílus mellett a szószerinti fordítás nem is 
igen volt lehetséges. Ma m ár számos, Gebernek tulajdoní
tott .munkáról tudjuk, hogy jóval későbbi eredetű, ezeket 
Pseudo-Geber néven foglalják össze. A felsorolt körülmé
nyekből következik, hogy még ma is nehéz tiszta képet 
alkotnunk Geber eredeti felfogásáról; hol megrögzött 
alchimistának tűnik fel, aki nemcsak hiszi a fémek átala
kulásának lehetőségét, de annak keresztülvitelére számos 
praktikus és teoretikus bizonyítékot is szolgáltat, hol
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azonban mint tisztánlátó és az alchimisták üzelmeit erő
sen ostorozó ügyes természetvizsgáló jelenik meg előttünk.

T isztánlátására és a dolgok helyes megítélésére jel
lemző egy legújabban felfedezett mondása: „Láttam, hogy 
az emberek, akik az arany és ezüst előállítása kísérletei
nek hódolnak, teljes tudatlansággal és hamis módszerek
kel dolgoztak. Így megértettem, hogy két csoportra oszla
nak: csalókra és megcsaltakra. Mindkettőt sajnálom.“

Berthelot francia chemikus hosszas kutatás és az ere
deti művek fáradságos áttanulmányozása után arra a 
megállapításra jutott, hogy Geber nem eredeti m unkássá
gának, hanem a jóval később a XIV. században a Pseudo- 
Gebertől megjelentetett latin munkáknak köszönheti h ír
nevét. Ezeket a kor szájaízének megfelelő módon fogal
mazott írásokat kellett nevével hitelesíteni és egyúttal 
népszerűvé tenni.

Az arabok közt számos neves utóda akadt Gebernek. 
hangyaszorgalmú tudósok, akik Berthelot vizsgálatai 
szerint szorosan ragaszkodtak az alexandriai görög is
kola szelleméhez és továbbfejlesztették azt. A chemiát 
egyesek új anyagok felfedezésével gazdagították, sőt 
alapvető munkák is jelentek meg tőlük, pl. Abu Mansur 
Muwaffak „A pharmakológiai alaptételek könyve“. Főleg 
orvosok voltak, akik különösen a gyógyszerészeti chemia 
terén alkottak, ilyenek Muhammed ibn Sakarjas abu 
Bekr al Basi (röviden Rhazes), Abu Hali ibn Abdallah 
ibn Sina (Avicenna), Abdelmelek abu Merwan ibn Zohr 
(Avenzoar) és Muhamed abul Valid ibn Achmed 
(Averrhoés). Általában hittek a fémek megnemesítésének 
lehetőségében, azonban továbbmentek az alexandriaiak
nál, amennyiben nem elégedtek meg a felszínes vizsgá
lattal és nem tekintették az átalakulást befejezettnek az
által, hogy az illető fém színét sikerült aranysárgára vál
toztatni, hanem a sikerült átalakítás kritériumaként az 
összes tulajdonságok megváltozását jelölték meg.
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Az alchimia a keresztény északi népeknél.
Az első adat arról, hogy az alchimia Európa többi 

népeihez is eljutott, a X I. századból való, igaz, hogy ez 
bebizonyosodott csalási szándékról szól.

Adam  von Bremen írja  Gesta Hammaburgensis Pon
tificum című könyvében, hogy Adalbert brémai és ham
burgi érseknél jelentkezett 1063-ban egy Paulus nevű ki
keresztelkedett zsidó, aki azt állította magáról, hogy be
járva Görögországot, megtanulta a módját, hogyan kell 
rézből aranyat készíteni. Megnyerte az érsek bizalmát és 
rá akarta venni, hogy létesítsenek Hamburg közelében 
pénzverdét, amelyben a rézdinárokból bizánci aranyakat 
is akart készíteni. További sorsáról nincs tudomásunk.

Ügy látszik, hogy ez időkben kezdett az alchimia mind
jobban elterjedni Európában és egyúttal megindult az a 
selectio, a két irányban való törekvés, amelyet az alchimia 
történetében mindvégig tapasztalhatunk. Az egyik a tu 
dományos irány, komoly hírnévre jutott férfiak törek
vése, akik a fémek átalakítását természettudományi pro
blémának tekintették és kiindulva spekulativ úton meg
állapított és főleg a görög filozófusoktól eredő alape'lvek- 
ből, kísérleti úton igyekeztek állításaik bizonyítékait 
megszerezni és felfogásukat igazolni. Ezekkel szemben 
állnak a haszonlesők és kincsvágyók, akik kevesebb tu 
dással, de annál nagyobb ravaszsággal iparkodtak az 
előbb említett tudósok ellesett szellemi morzsáit csengő 
aranyra váltani. Ez utóbbiak voltak a veszélyesek. Mert 
míg az előbbiek tévesen magyarázott kísérleti eredmé
nyeikkel és a természeti jelenségeknek spekulativ magya- 
rázgatásaival csupán a tudomány fejlődésének szolgáltak 
akadályul, addig az utóbbiak lelkiismeretlenségének nem
csak egyesek, hanem egész társadalm i osztályok estek 
áldozatul, működésük káros voltát nem egy nemzet fizette 
meg szenvedéseivel. Elvetemültségük minden eszközt al
kalmasnak és megengedettnek tekintett céljuk, a gaz
dagság, kincsek és hatalom elérésére. A hazugság és 
nagynevű tudósok írásainak meghamisítása legkisebb 
bűnük volt. A kisebb csalásoktól egész a hamispénz-
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verésig semmitől sem riadtak vissza. Gonoszságuk annál 
károsabb volt az emberiségre nézve, mert a közönséges 
kalandorokon kívül koronás királyok is tartoztak közé- 
jiik, akiknek hatalmuk volt ahhoz, hogy az általuk készí
tett hamis aranyat alattvalóikkal valódi gyanánt fogad
tassák el.

A X III. században m ár meglehetősen elterjedt az al- 
ehimia ismerete. Nemcsak nagynevű tudósok, hanem a 
szélesebb néprétegek is tudomást szereztek róla. Ezt bizo
nyítja a nürnbergi Szt. Jakab-templom egyik sírjának 
felírása, amely a sírban pihenő H err von Sulzburgról, 
aki 1286-ban halt meg, azt állítja, hogy „war gar ein 
selzam Mann, mit vielen Künsten, hat lang gcalchemaiet 
und viel verthan“.

A X III. századig nem igen akad név, amelyhez alclii- 
mista kísérletek emléke fűződnék, e századtól kezdve 
azonban alig van nevezetes férfiú, aki egyúttal alchimiá- 
val is ne foglalkozott volna. Első képviselőik kétségkívül 
az arabok tanítványai. A toledói, sevillai, cordovai híres 
egyetemeken számos keresztény ifjú nevelkedett és itt 
ismerkedtek meg az alehimia alaptételeivel is, melyeket 
azután rövidesen egész Európában elterjesztettek. A 
X III. század elején csaknem egyidőben Európa összes 
országaiban nagynevű tudósok lépnek fel, akik mind a 
fémek átalakíthatósága mellett foglalnak állást. Köztük 
és az előző arab iskola tagjai közt azonban lényeges kü
lönbség van. Amíg ugyanis ezek írásai úgy vannak 
fogalmazva, hogy azokból inkább a tudományos probléma 
megfejtéséhez való közeledés olvasható ki és legalább a 
nevezetesebbek egyike sem említi, hogy sa já t tapasztalás
ból beszél és maga is készített volna mesterséges aranyat, 
addig amazok az átalakítás megtörténtéről mint tényről 
szólnak és az eljárásokról, valam int a szükséges segéd
eszközökről úgy nyilatkoznak, mint általuk ismertekről 
és használtakról. Minthogy semmi okunk és jogunk egy 
Albertus Magnus vagy Roger Baco jóhiszeműségében ké
telkedni, fel kell tennünk, hogy maguk is tévedések áldo
zatai lettek, akik azonban görcsösen ragaszkodtak téves 
következtetésen alapuló gondolatláncaik végső konklúzió
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jához. És ha kísérleteiket nem is kísérte teljes siker, meg
elégedtek a féleredményekkel, melyeket fanatikus rövid
látásukban a biztató vég előjeleinek tekintettek. A későb
biekben módunkban lesz kifejteni, hogy melyek azok a 
körülmények, amelyek sorozatos kudarcaik ellenére is 
újból a kísérletek folytatására serkentették őket és ahe
lyett, hogy a sikertelen próbálkozások nyomán kedvüket 
és kitartásukat vesztve a dolgok mélyére néztek volna, 
ellenkezőleg, egész m ásirányú buzgólkodásnak váltak 
forrásaivá.

Németországban Albertus Magnus, Franciaországban 
Arnoldus Villanovanus, Angliában Roger Baco, Spanyol- 
országban Raymundus Lullus voltak a X III. század leg
nevezetesebb alchimistái. Nevezettek nemcsak az alchimia 
terén működtek, érdemeik az emberi kultúra más terein 
oly nagyok, hogy lehetetlennek tartjuk  nevük mellett el
haladni anélkül, hogy életük történetét legalább főbb 
vonásaiban ne vázoljuk.

Albertus Magnus előkelő család, a Bollstüdti grófok 
ivadéka. 1193-ban született a Duna melletti Lauingen- 
ben. Tanulmányait Pádovában végezte. Majd belépett a 
dominikánus rendbe, melynek számos kolostorában tan í
tott, így Hildesheimban, Freiburgban, Strassburgban és 
főleg Kölnben. Később egyideig a párizsi egyetemen 
theológiát adott elő. 1254-ben rendjének németországi fő
nöke, 1260-ban Regensburg püspöke lett. Néhány év 
múlva azonban letette e méltóságot és visszavonulva 
rendjének kölni kolostorába, kizárólag a tudományok 
művelésének szánta idejét. 1280-ban ha lt meg. Igen sokat 
utazott és ez utazásait nemcsak ismeretei gyarapítására, 
hanem azok terjesztésére is felhasznátla, amennyiben 
műveit a vendéglátó kolostorok lakóinak szokta ajándé
kozni. Kora tudományának minden terén dolgozott, leg
jelentősebbek filozófiai és theológiai munkái, azonban a 
fizika, mechanika, botanika és alchimia körébe vágók is 
önálló kutatásokról tanúskodnak. Sokoldalú tudása már 
kortársai csodálatát is felkeltette, akik éppen ezért a 
Doktor Universalis névvel tisztelték meg. Tritheim, XV. 
századbeli életírója a következőkben jellemzi tudományos
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munkálkodását: „Magnus in magia naturali, maior in 
philosophia, maximus in theologia“, nagy volt a termé
szettudományokban, nagyobb a filozófiában, de leg
nagyobb a teológiában. Az összes tudományok feliil- 
nnilhatatlan tudása m iatt méltán nevezték „nagy“-nak 
(propter insuperabilem  scientiam omnium scientiorum 
m erito cognominatus est magnus). M indent átfogó, 
mélyreható tudom ányossága feddhetetlen jellemmel és 
kiváló életszentséggel párosult és halála, m int életírója 
ismételten hangsúlyozza, csodák közt és biztos szentség 
hírében történt (non sine miraculis e t opinione certis
simae sanctitatis).

Az alchim iára vonatkozó nézeteit a „De Alohymia“ 
és „De rebus metallicis et m ineralibus“ (az alchimiáról 
és az ásványi és fémes dolgokról) című műveiben fog
lalta össze, ezeken kívül azonban még számos ezirányú 
m unkát tulajdonítanak neki, ilyenek „Breve compen
dium de ortu metallorum“ (rövid összefoglalás a fémek 
eredetéről), „De philosophorum lapide“ (a bölcsek kövé
ről), „Secretorum trac ta tu s“ (a titkok tárgyalása) stb.

A fémek átalak ítását nemcsak lehetségesnek, hanem 
megtörténtnek is tekinti, azonban nem ta rtja  elégséges
nek az illető fém színének m egváltoztatását, hanem 
követeli egyéb tulajdonságoknak, főleg a fajsúlynak 
tökéletes megegyezését is. Akik fehérítenek és sárg íta
nak (ezüstté és arannyá változtatnak) fémeket, de meg
hagyják az előbbi fém anyagi minőségét, kétségkívül 
csalók és igazi aranyat és igazi ezüstöt nem csinálnak, 
mondja a De rebus metallicis stb.-ben.

Szerinte a fémek annál könnyebben változnak á* 
arannyá, minél közelebb állnak hozzá sajátságaikban, 
lehat legkönnyebben állítható elő az arany ezüstből. A 
fémek összetételére vonatkozó felfogását később fogjuk 
kifejteni, itt csak annyit említünk, hogy iparkodott az 
arabok tanait a régi aristotelesi elvekkel összeegyez
tetni.

Megemlítésre méltó, hogy a puskapor készítését és 
sajátságait jóval Schwarz Berthold előtt m ár ő is is
merte és részletesen leírta az „Opus de mirabilibus
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m undi“ (a világ csodáiról szóló könyv) és a „Composi
tum  de composito“ című műveiben.

Roger Baco 1214-ben született a Somerset grófság 
területén levő Ilchesterben. Tanulm ányait Oxfordbau 
végezte, a doktori fokozatot a párizsi egyetemen nyerte 
el. Oxfordba visszatérve a ferenciek rendjébe lépett és 
egy ideig az egyetemen ta rto tt előadásokat, melyek 
nagy h írt szereztek neki. Képességei a tudomány szá
mos ágára terjedtek ki. Sok nyelvet beszélt és nagy 
súlyt fektetett azok oktatására. M int fizikus főleg opti
kával foglalkozott és többek közt felfedezte a nagyító
üveget. M int asztronómus rám utato tt a Ju lián-naptár 
hibáira és azok okaira, melyek kiküszöbölésére olyat 
ajánlott, mely igen közel állt a valósághoz. Maga is 
készített naptárt. K itűnő m atem atikus volt. A puska
por készítését, valam int gyújtó és robbantó hatásá t már 
ő is ismerte. L eírja  a sok helyütt gyermekjátékszernek 
használt puskaporral töltött rakétákat, melyekkel a vil
lám lást és dörgést utánozzák, sőt a ján lja  a puskaport 
m int hadiszert a hitetlenek ellen. Mint mechanikus szá
mos autom atikus m űszert szerkesztett, melyek m iatt 
kortársai azzal vádolták, hogy az ördöggel cimborái. 
Nagy tudása m iatt hívei és követői a „Doctor m irabilis“ 
nevet adták neki. Kiválóságai azonban felkeltették ellene 
számosak irigységét ,és ezek hivatkozva különösen a 
természettudományok terén akkor csodával határos fel 
fedezéseire, főleg azonban a teológia terén vallott elvei 
és ú jítása i m iatt boszorkánysággal vádolták és üldözni 
kezdték. Először kieszközölték, hogy a pápa eltiltotta 
őt a tanítástól, később sa já t rendtársai börtönbe vetet 
ték. Baco védekezni próbált a mágia vádja ellen és 
1265-ben Párizs érsekéhez ír t  levelében kifejti, hogy fel
fedezései nem csodák, hanem a természeti erőknek ész
szerű kihasználásán alapszanak, tagadta, hogy mágia 
léteznék (Epistola de nullitate magiae) és példákkal iga
zolta, hogy a legegyszerűbb természeti jelenségek is a 
hozzá nem értő, tudatlan előtt természetfölöttinek, 
csodának látszanak. Állította, hogy a természettudomá
nyoknak minél szélesebb rétegben való elterjedése erő-
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sen csökkenteni fogja az érthetetlennek látszó és eddig 
varázslatnak ta rto tt jelenségek és dolgok számát. Ez 
alkalommal hivatkozik többek közt a kén, salétrom és 
szénporból álló keverékre, mellyel a villám lást és dör
gést lehet utánozni. Helyzetében azonban csak akkor 
állt be javulás, mikor egyik tisztelője, a volt pápai 
angol követ, lépett a pápai trónra IV. Kelemen néven. 
Ez szabadlábra helyezte és felszólította, hogy küldje írá 
sai gyűjteményét, Rómába. Ekkor írta  „Opus m ajus“ 
című művét, melyet el is küldött a pápának. Kelemen 
pápa halála u tán  újból kezdődtek üldöztetései. Rendjé
nek főnöke, Hieronymus de Esculo megtiltotta művei 
olvasását, majd ismét bezáratta. Mivel nemsokára éppen 
ezt a. rendfőnököt választották meg IV. Miklós néven 
pápának, fogsága tíz évig, a pápa haláláig tarto tt. Ki- 
szabadulása után  visszatért Oxfordba, ahol azonban 
rövidesen meg is halt (1292).

Az alchim iára nézve nevezetesebb művei: a „Specu
lum alchemiae“ (az alchim ia tükre), „Breve breviarium  
de Deno Dei“ (Isten ajándékának rövid jegyzéke) és 
„Bibliotheca chimica“.

Az alchimia terén kísérletileg keveset dolgozott, erre 
vonatkozó írásai inkább kora felfogásának összefogla
lását, mint sa já t eredményeit adják. Bámulatos, hogy 
ez a világos fejű, a természettudományok egyéb ágai
ban oly helyesen látó és korszakot alkotó újítások fel
fedezője mennyire befolyása alatt állt a kor téves 
alchimista nézeteinek. Ennek következtében mesébe illő 
dolgokat is mint valóságot hirdetett, így például, hogy 
a bölcsek kövének egy súlyrészével ezerszer ezer súly
rész nem nemes fémet lehet arannyá átalakítani. Ügy 
hisszük, hogy ez a körülmény is egyik igen erős bizo
nyítéka annak, mennyix-e vérévé vált az alchimia az 
akkori idők emberének és hogy a tudósok és laikusok 
közvéleménye egyarán t oly görcsösen ragaszkodott ezen 
eszmékhez, hogy hatásuk alól még az oly merész elme 
sem vonhatta ki magát, m int Roger Bacoé, aki pedig 
teológiai és filozófiai téren ugyancsak nem kímélte kor
tá rsa it és nem félt vallott nézeteivel a legfőbb egyházi
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hatóságnak, a pápának h arag já t is m agára vonni. 
Egyébként a természettudományi kutatás terén elv ita t
hatatlan  érdeme a kísérleti módszerek alkalmazása és
éppen ezért csodáljuk, hogy m iért nem nyúlt a kísérle
tezés nyújto tta  legegyszerűbb és döntő bizonyítékok
hoz az alchimiában is. Pedig, hogy m unkásságát e téren 
is siker, illetőleg legalább is az eszmék tisztázása kísérte 
volna, m utatják egyéb chemiai megfigyelései; így pl., 
hogy a testek égése megszűnik zárt edényekben, mivel 
levegő nem ju t hozzájuk, hogy a timsó és vitriol nem 
azonosak, m int addig vallották stb.

Raym undus Lxillus, Roger Baco tanítványa, igen 
kalandos életmódot folytatott és végül m ártírhalált halt. 
Mallorca szigetén, Pálm ában született 1234-ben, spanyol 
nemesi családból. M ár igen korán az arragóniai király 
udvarába került és itt  meglehetősen könnyelmű életet 
folytatott, minek következtében vagyonát rövidesen el- 
tékozolta. Harmic éves korában élete fordulópontjához 
jutott. Mint maga is állítja, isteni látomás felszólította, 
hogy mondjon le a világ örömeiről és hiúságairól. 
Ez időtől kezdve aszkétikus életet élt és komoly m unká
val töltötte idejét; m egtanult számos nyelvet és 1281-ben 
Párizsba ment, ahol az egyetemen teológiát tanult. 
A doktori cím megszerzése u tán  a minorita-rendbe 
lépett. Később megismerkedett Roger Bacoval, aki az 
alchimia tudom ányába is bevezette. Ism eretei bővítése 
céljából beutazta Franciaországot, Németországot és 
Olaszországot. 1293-ban Nápolyban megismerkedett kora 
egyik legnagyobb alchim istájával, Arnoldus Villanova- 
nussal, akitől több éven át ta rto tt barátsága a la tt el
sajátíto tta  alchimista nézeteit és felfogását. 1300-ban 
keleti utazást te tt és főleg P a le sz tin áb an  és örmény- 
országban járt. 1306-ban Észak-Afrikába ment azzal az 
elhatározással, hogy a mórokat a keresztény vallásra 
térítse. Buzgalmát nem koronázta siker, ellenkezőleg a 
pogányok elfogták és több évig fogságban tartották. 
Szabadonbocsátása után folytatta h ittérítő i m unkáját, 
még pedig Algír és Tunisban, míg a bennszülöttek 
1315-ben véget nem vetettek életének, mert elfogták és
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megkövezték. Holttestét Mallorca szigetén temették el. 
S írjá t 1617-ben felbontották és igazolva látták halála 
okát, a megkövezést, azáltal, hogy koponyáján négy 
hatalm as sérülés m aradványa látszott.

A későbbi alchimisták, akik igen sok általuk írt 
könyvet adtak ki utólag az ő neve alatt, hogy ezt tehes
sék, életét is jóval meghosszabbították. Ezek leírásaiban 
Lullus a megkövezést túlélte, keresztény kereskedők 
hozták el íélholtan Mallorca szigetére. Felgyógyulása 
után újból Olaszországba ment, ahol teljes tökéletes
ségében m egtanulta a bölcsek kövének előállítását. 
Majd Angliába ment és felszólította annak királyát, 
III. Eduárdot, hogy vezessen keresztes hadjárato t a 
hitetlenek ellen. E h ad jára t céljaira hatmillió Rosenobel 
veréséhez szükséges aran y a t készített alchim ista úton 
és a király rendelkezésére bocsátotta. A király azonban 
a kapott pénzzel nem keresztes h ad jára tra  készült, ha
nem a franciák ellen vezetett hadsereget. így  meg- 
csalatva, Lullus visszatért Olaszországba, ahol azután 
végre az alchimisták is megengedték, hogy csendesen 
sírba szálljon, legalább is 1333 után m ár semmiféle adat 
nem emlékezik meg róla. Kétségtelen, hogy a megköve- 
zését követő időkre vonatkozó adatok nélkülöznek min
den történeti alapot és ezek kitalálására az alchimisták- 
nak csak azért volt szükségük, hogy az alchim ista úton 
előállított nagym ennyiségű aranyról szóló mesét el
helyezhessék, illetőleg történeti bizonyíték gyanánt be
állíthassák. E rre  ugyanis a későbbi alchim ista m unkák
ban igen gyakran találunk hivatkozást, és pedig mindig 
oly beállításban, hogy ez az eset az arany mesterséges 
úton való előállításának lehetőségét igazolja. Azt hisz- 
sziik azonban, hogy ezen eljárásnak más, az alchimisták 
szempontjából is igen fontos oka volt, amire a későb
biekben fogunk rám utatni. Mindenesetre ez az egy eset 
a sok közül is eléggé m utatja, mily eszközökkel dolgoz
tak azok, akik e tudományból hasznot akartak  húzni. 
Nem volt előttük semmi szent és nem riadtak vissza a 
történet meghamisításától, tisztátalan kezükkel bele
nyúltak neves emberek életébe csak azért, hogy m agú
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kát és csalásaikat a nép előtt igazolhassák. Lehetetlen 
velük szemben védekezni és mint majd látn i fogjuk, 
pápai bullák, király i rendeletek, a csaláson rajtakapo t
tak kegyetlen kivégzése sem tudott üzelmeiknek gátat 
vetni.

De térjünk vissza Raymundus Lullusra. Kalandos, 
a túlzásokra hajló természete alchimiai müveiben is 
kifejezésre jut, Titokzatos, m isztikus jelekben és érthe
tetlen kifejezésekben bővelkedő írásain  lehetetlen el
igazodni. A bölcsek kövének jótulajdonságait a csoda
tevéssel helyezi egy sorba. Egyik m unkáját a következő 
szavakkal kezdi: Isten, aki dicsőségesen és m int minden
ható létezel, Te éretted kezdjük szeretni, tisztelni és 
művelni jelen művészetet. (Deus, qui gloriose omni 
potens existit, propter te amare, diligere et coler«' 
incepimus artem  praesentem.)

Az ő nyomán indulva követői még tovább mentek 
és kísérleteik sikerét éppenséggel bizonyos imádságok 
helyes elvégzésétől tették függővé. Természetes, hogy 
ezen visszaélések maguk után  vonták az egyház ellen
tétes állásfoglalását. Még hozzájárult ehhez, hogy 
alchimisztikus felfogását vallási dolgokkal is össze
keverte és az alchim iát az emberek m egjavítása egyik 
eszközének tekintette. Szerinte ugyanis a bölcsek kövé
nek előállítása csak annak sikerülhet, aki tiszta lelke 
és mély vallásossága által Isten e nagy kegyének el
érésére méltóvá lesz. Ebből következik, hogy csak jó 
ember lehet igazi alchimista, akit ellenben a bűnös 
kíváncsiság vagy különösen a kapzsi pénzvágy vezetne 
e tudomány művelésére, az m éltatlan a titkok meg
ismerésére és éppen ezért szándékosan használ könyvei
ben oly homályos nyelvezetet, amelyet csak a hivatot
tak érthetnek meg. Érthetetlen, sokszor értelem nélküli 
mondásait teozófiai műveiben is alkalmazta, ami igen 
nagy bajoknak lett következménye, mert követői közül 
sokan félreértve, illetve rosszul m agyarázva azokat, 
vallási téren is tévtanokat kezdtek hirdetni, úgyhogy 
XI. Gergely pápának ezen „Lullisták“ ellen a legerélye
sebben kellett fellépnie. Éleseszű és jó megfigyelőképes-
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sógű ember volt, de nagy hibája, hogy fantáziáján nem 
tudott uralkodni és a dolgok irán t való lelkesedésében 
sokszor odáig ragad tatta  magát, hogy igazaknak és 
m egtörténteknek jelentett ki olyanokat is, amelyeknek 
lehetőségét csak elgondolta. Hogy csak egy példára 
hivatkozzunk: túlm ent az eddigi összes alchimistákon, 
akik megelégedtek azzal, hogy aranyat és ezüstöt tud
nak készíteni; ő azt is állította, hogy drágaköveket, sőt 
igazgyöngyöket is tud előállítani. Le is írja , hogy ezen 
eljárásaiban különböző földes anyagokat tartalmazó 
oldatokból indul ki, melyeket egy különös összetételű 
folyadékkal, m int ő mondja, „consolidál, megkeményít“. 
Azonban sem az oldatok, sem a keményítő folyadék 
(aqua indurativa) ö.sszetételét, sem a keményítő e ljá rá 
sokat nem ír ja  le. Az egyes oldatokat különböző fémek 
nevéről nevezi el és elmondja, hogy melyik oldatot 
milyen drágakő előállítására lehet felhasználni; így a 
gyém ánt az ezüst „aqua terrestris“-éből, a zafír az ezüst 
és ónéból, a türkiz a réz és óloméból, a topáz az arany 
és vaséból, a chalcedon a vas és ezüstéből, a gyöngyök 
az ón, ólom és ezüstéből készülnek.

Az alchim iával foglalkozó nevezetesebb művei: E x
perim enta; Codillicus seu vademecum és főleg a Testa
mentum duobis libris universam  artem  chymicam com
plectens. (Végrendelet két könyvben, mely az egész 
alchim ia művészetét m agában foglalja.)

Arnoldus Villanovanus. Eredeti neve Arnoldo Ba- 
chuone, született 1235-ben. Születési helyéül sokan a 
provencei Villeneuvet, mások a katalóniai Villanovat 
említik. Tanulm ányait Barcelonában végezte. Orvosnak 
készült, de, bár m int orvos is nagy hírnévre te tt szert, 
ő is áldozata lett kora nagy betegségének, az asztroló
giának és alchimiának. Egy ideig Barcelonában az egye
temen tanított, de tan ításai m iatt boszorkánysággal 
(mágia) vádolták és kénytelen volt Spanyolországot 
elhagyni. Igaz, hogy ő maga is hozzájárult sorsa ezen 
fordulásához jóslásaival; így a beteg arragoniai k irály
nak, Péternek korai halálát, majd a világ közeli végét 
is megjósolta. Spanyolországból Párizsba ment, de itt
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is rövidesen az ördöggel való eimboraság hírébe jutott, 
am it ioleg alehim ista tanainak köszönhetett. Ugyanis 
m int orvos, ezeket az orvostudományokba is át akarta 
ültetni. Minthogy az arany a legnemesebb az összes 
fémek közt, egész természetesnek találta, hogy nem 
lehet hatástalan az emberre sem. Mindenáron arra  töre
kedett tehát, hogy az a ranyat iható állapotba hozva, 
abból univerzális gyógyszert (aqua auri, aurum  pota
bile) készítsen. Le is írt számos ily gyógyszert. De éppen 
ezen ú jításai vonták m agára kortársai harag ját, akik 
eretnekséggel vádolták, úgyhogy Franciaországban sem 
volt többé maradása. Ezután Itá lia  több városában 
bolyongott és megismerkedett Raymundus Lullussal, 
hosszabb ideig együtt élt vele Nápolyban és ez idő a latt 
közölte vele is alehimista nézeteit és eredményeit. Élete 
csak 61 éves korában ju to tt nyugodtabb mederbe, ami
kor II. Frigyes, Szicília akkori uralkodója, udvarába 
fogadta. 1312-ben lelte halálát Avignonba való átkelése 
közben, hajótörés következtében. Ugyanis a beteg- 
у. Kelemen pápát kellett volna gyógyítania. A ckemiai 
munkálkodásban igen ügyes kísérletezőnek bizonyult, 
aki számos műveletet, xíj előállításokat fedezett fel. 
Főérdeme, hogy számos anyagnak az emberi szerve
zetre gyakorolt hatásá t kifürkészte és ezzel a gyógyá
szatban iíj irány t jelölt meg. Buzgó alehim ista volt, 
aki erről könyveiben is tanúságot tett. Á llítja magáról, 
hogy birtokában volt a titoknak, hogyan kellett a féme
ket arannyá átváltoztatni; ám bár azt is bevallotta, liogy 
a mesterséges úton készített arany  nem mindenben azo
nos a természetessel. A különbség szerinte nem számot
tevő és abban áll, hogy az alehimista arany az emberi 
szervezetre nem gyakorol oly értékes gyógyító hatást, 
mint a természetes.

Aranycsináló művészetével igen nagy tekintélyre tett 
szert, sőt kora egyik jogtudósa, D urandi, „A jog tükre“ 
című m unkájában arró l szólva;, hogy az alchimietákat 
csalóknak kell-e ta rtan i vagy sem, éppen ő rá hivatko
zik, m int olyan egyénre, akinél a csalás kizártnak tekin
tendő: „a mi időnkben a római udvarnál élt Arnoldus



Villanovanus híres orvos, aki kitűnő alchimista is volt 
és arany rudakat készített, melyeket bárm ily vizsgálat
nak is alávetett“. Nevezetesebb művei: Rosarius philo
sophorum, De vinis (a borokról), De venenis (a mérgek
ről), Novum lumen stb.

Mielőtt a X III. század e tekintélyes alchim istáinak 
sorát lezárnék, meg kell emlékeznünk még egy igen 
nagynevű emberről, Aquinói Szent Tamásról. A szent- 
életű és kiválóan tudós Doctor angelicus élete minden 
m unkásságát a teológiának és filozófiának szentelte, 
maga alchimiával egyáltalán nem foglalkozott, azonban 
mint Albertus Magnus tanítványa, mindenben ismerte 
kora alchim ista felfogását és müveiben több helyen 
nyilatkozik is róla. E nyilatkozatai alapján  főleg azért 
em lítjük nevét, hogy igazoljuk, mennyire vérévé vált 
a kor embereinek a fémek nemesítésének hite. Még az 
ilyen nagy képességekkel felruházott fő, amely a leg
bonyolultabb filozófiai problémákat is könnyedén bo
gozta ki, sem tudta kivonni m agát kora hatása alól és 
bár igaz, hogy nem sa já t kísérletei alapján, de mestere 
tan ítására  támaszkodva, szilárdan h itt a fémek á ta la
kításának lehetőségében.

Summa Theologiája egy helyén kijelenti, hogy az 
alchim ista ríton készített arany és ezüst kereskedés 
tárgyát képezheti, éppúgy, m int a természetes. M ár 
röviddel halála után, a XIV. század elején több könyv 
jelent meg neve alatt, így a Thesaurus alchymiae 
secretissimus (az alchim ia legtitkosabb kincstára), Se
creta alchymiae m agnalia (az alchimia nagy titkai) stb., 
melyekben m int vérbeli alchim ista m utatkozik be, aki 
nemcsak ismeri és hiszi a felsorolt titkokat, hanem 
m aga is tevékeny részese azoknak. Nagyon valószínű, 
hogy ezek a könyvek mások tollából valók, legalább is 
későbbi rendtársai erősen tiltakoztak ezeknek az ő neve 
alatt való forgalom behozatala ellen. Nem is hihető, 
hogy X X II. János pápa hozzájárult volna ily könyvek 
szerzőjének szentté avatásához (1323), m ikor éppen ő 
volt az első, aki az alchimia ellen fellépett.

A felsorolt tudósok életében egy momentum különösen
3Az alchimia története.
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figyelemreméltó és ez gyakori és messzire terjedő utazá
saik. Albertus Magnus hivatalból, m int rendfőnök já rta  
be csaknem egész Németországot, Roger Baco és Arnol- 
dus Villanovanus az üldözések elől menekülve igen sok 
országba ju to ttak  el, Raym undus Lullust kalandos te r
mészete ha jto tta  csaknem az akkor ism ert egész v ilá
gon végig. Ezeknek a gyakori utazásoknak köszönhető, 
hogy az alchim ista nézetek a XIV. században egész 
Európában nemcsak el Voltak terjedve, hanem hogy' 
az alchim iai kísérletek m ár túllépték eredeti otthonuk, 
a csendes barátkolostorok küszöbét és m ár ekkor bol
dog-boldogtalan hódolt e kísérleteknek. M ár Albertus 
Magnus is így ír  erről: Találtam  sok igen gazdag, 
tudós embert, apátokat és prépostokat, kanonokokat, 
term észetbúvárokat és tudatlanokat, kik ezért a mű
vészetért nagy kiadásokba verték magukat. (Inveni 
multos praedivitos, litterato», abbates, praepositos, 
canonicos, physicos et illiteratos, qui pro eadem arte 
magnas fecerunt expensas.)

Egész természetes, hogy igen sok visszaélés fakadt 
ebből. Számos csaló akadt, aki azt hirdetve magáról, 
hogy aranyat tud csinálni, becsempészte m agát gazdag 
urak  kegyeibe és ezeket a kísérletek céljaira szolgáló 
költségek címén szipolyozta. Ehhez járu lt, hogy az 
alchim isták nem m aradtak meg eredeti céljuk, a kísér
letezés és ku tatás mellett, hanem nagynevű elődeik 
nyomdokaiba akarván lépni, belekontárkodtak a filo
zófiába és evvel kapcsolatban a teológiába is. Nem is 
nevezték m agukat alchimistáknak, hanem nagy elő
szeretettel használták a „filozófus“ nevet. Természetes, 
hogy ebbeli működésük sokszor tévhitek terjesztésére, 
nem egyszer hitbeli dolgok szándékos elferdítésére veze
tett, hiszen céljaik érdekében attól sem riadtak  vissza, 
hogy a bibliát meghamisítsák. Ezen visszaélések meg
szüntetésére és további bajok m eggátlására egész te r
mészetes, hogy először az egyház és azután több feje
delem is sorompóba lépett. Az első tilalom X X II. János 
pápától ered, aki 1317-ben kiadott „Gazdagságot ígérnek 
az alchimisták, am it nem váltanak be“ kezdetű bullája-
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bau a helyzet igazi tisztánlátásáról és helyes felisme' 
réséről tesz tanúságot. Hazugsággal vádolja az alchi- 
m istákat, akik, bár nincs módjukban nem nemes fémek
ből a ranyat készíteni, mégis azt hiresztelik, hogy erre 
a tudom ányra m ást is meg tudnak tanítani. Csalóknak 
bélyegzi őket, mivel a közönségnek arany és ezüsthöz 
hasonló külsejű fémeket arany és ezüst gyanánt adnak 
el. Pénzbüntetések terhe a latt m egtiltja  minden keresz
tény embernek, legyen az egyházi férfi vagy világi, az 
alchim iával való foglalkozást, egyúttal becsteleneknek 
nyilvánítja  a világiakat, a papokat pedig egyházi mél
tóságuk elvesztéséire ítéli, ha alchim iát űznének. És 
mégis e szigorú fellépés nem használt: az aranyborjú  
im ádása erősebb volt az emberek lelkiism ereti szavá
nál. A bullának egy-két szerzetes üldözésén kívül alig 
volt észrevehető hatása. Sőt m int az alchim isták fegy
vereire igen jellemző esetet fel kell említenünk, hogy 
azok a bulla kiadása u tán  a pápa ellen fordultak; de 
nem nyíltan, ellenszegüléssel, hanem a legrettenetesebb 
fegyverrel, a rágalom eszközével. Mind szélesebb körök
ben kezdték hirdetni, hogy titokban a pápa m aga is 
alchimista, sőt hogy állításuknak még nagyobb h ite lt 
biztosítsanak, „Ars transm utatoria“ címen kiadtak egy 
könyvet is, melyet a legtágabb rétegekben terjesztet
tek — mint a pápa művét. Ugyancsak a XIV. század 
folyamán V. Károly francia k irály  szigorú rendelettel 
tilto tta  meg az alchim iával való foglalkozást és tova
terjedésének m eggátlása végett büntetéssel sú jto tta  
még azokat is, akik alchim ista eszközök birtokában 
voltak. De mit használtak a tilalmak, m ikor ugyan
akkor koronás fők akadtak, akik nemcsak hogy maguk 
voltak megrögzött és nyilt alchimisták, hanem azon
kívül minden alchim ista mozgalmat pénzzel és tettel 
elősegítettek, sőt a  tilalm ak és üldözések elől más orszá
gokból elmenekült alchim istákat pártfogásukba vették 
és udvarukba fogadták. X. Alfonzról, aki Castilia 
királya volt és 1284-ben. halt meg, mondják, hogy nem
csak űzte e mesterséget, ha-nem számos könyvet is adott 
ki. Skótországban 1306—1329-ig Robert Bruce uralko-

3*
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(lőtt, aki .szintén nagy híve volt az alchimiának, sőt 
állítólag Raymundns Lullusisal is összeköttetésben állott 
volna. Egyebekben а XIV. század nem m utat fel oly 
nagynevű alchim istákat, m int а X III. században lá t
tuk. Korántsem szabad azt hinnünk, m intha ez az alchi- 
mia visszaszorítását jelentené. Ellenkezőleg, m ár az 
előbbiekben kifejtettük, hogy e századokban még job
ban elterjedt. Hogy mégis nincsenek nevek, melyekhez 
az eseményeket fűzhetnénk, az két okra vezethető 
vissza. Az első a m ár em lített ellenszegülés, mely a 
józan gondolkodású fejedelmek és főleg az egyház ré
széről a tudatlanok és jóhiszeműek féllevezetésének és 
becsapásának megakadályozása érdekében nyilvánult. 
Az alchim isták a legtöbb országban m ár nem mertek 
oly nyíltan  fellépni, mint azelőtt, m ert sohasem tud
hatták, hogy haragosaik az egyébként igen lanyhán és 
nem következetesen végrehajtott törvényeket és rende
leteket nem fogják-e éppen velük szemben érvényesí
teni. Másrészről pedig megindult a kakuktojás-módszer. 
Mind gyakrabban adtak ki írásokat régi, nagynevű 
filozófusok neve alatt, А XIV. században rengeteg 
latinnyelvű alchimista könyv jelent meg, mely vala
mennyi Gebert vallotta szerzőjéül és hivatkozott külön
böző, közben elkallódott és újból feltalált, de azóta is 
soha senki által nem láto tt arab eredetiekre, melyek 
fordítása gyanánt szerepelt. Az a sok könyv, melyről 
még a múlt század második felében is azt tarto tták , 
hogy Gebertől ered, újabban mind apokrifnak bizo
nyult és eredete а XIV. század első felére tehető. Az 
alchim isták ugyanis csakham ar rájöttek, hogy nem
csak személyes biztonságuk, hanem főleg nézeteiknek 
minél szélesebb körökben való elterjedése, illetőleg el
fogadása érdekében igen célszerű eljárás, ha egy sokat
mondó név palástjába burkolóznak. Így  azután a 
„Summa perfectionis m agisterii“ (a bölcsek köve tökéle
tesítésének összege), „De investigatione perfectionis 
metallorum“ (a fémek nemesítésének kifiirkészéséről), 
„De fornacibus construendis“ (a kemencék építéséről), 
„Testamentum Geberi, regis Judeae“ és még sok más
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könyvben hirdetett-tanok nem Gellertől erednek, hanem 
egy, esetleg- több, a XIV. század folyamán élt alchi- 
m ista felfogását tükrözik vissza, akiről vagy akikről 
még m áig sem sikerült a titokzatosság fátyolát fel- 
lebbenteni és ezért Pseudo-Gebeinek szokták nevezni.

Azonban az efféle tudományos csalafintaságok á r ta t
lan m ulatságoknak tekinthetők azokkal a nagy bűnök
kel szemben, melyek az alchiinia ürügye alatt m ár 
ekkor történhettek. Hogyne, hiszen a hirtelen meggaz
dagodásnak és megokolatlan jólétnek mindig- Amit a 
hatóság és a gyanakvókkal szemben mentő palástja: 
az aranycsinálás titkának megoldása. Hogy ilyen ese
tek tényleg előfordulhattak, annak igazolására közöl
jük Fiumei M iklós esetét. 1330-ban, Pontoise-ban szüle
tett és Párizsban igen szűkös viszonyok közt élt m int 
másoló. 1382-ben egyszerre m int igen gazdag ember 
tűn t föl újból Párizsban. Vagyona kifogyhatatlannak 
látszott, m ár egyedül a jótékonycélokra te tt adományai 
és alapítványai is hihetetlen összegekre rúgnak, hogy 
csak a főbbeket említsük, tizennégy kórházat alapított, 
három kápolnát építtetett, hét templomot ta taroztato tt 
és alapítványait oly gazdagon dotálta, hogy kim utat- 
hatólag még 1742-ben is osztogattak belőlük alam izsná
kat. H irtelen tám adt gazdagsága m ár kortárisainak is 
szemet szúrt, sőt a király egyenes parancsára a parla
ment még Fiaméi életében vizsgálat tárgyává tette a 
gazdagságát megelőző körülményeket, de egyebet, mint 
hogy Fiam éi a bölcsek kövének birtokában a nem 
nemes fémek arannyá változtatásával szerezte vagyo
nát, kideríteni nem tudott. Ö m aga pedig a következő- 
képen m ondja el, hogy mikép ju to tt a bölcsek kövének 
birtokába. 1357-ben olcsó áron vett valakitől égy kéz
iratot, mely fakéregre volt írva; 21 évig hiába próbálta 
a kéziratot megfejteni, az nem sikerült neki, m íg végül 
abbahagyva a sikertelen fáradozást, útrakelt, hogy 
valakivel a rejtély t megfejtesse. Spanyolországban, St. 
Jago de Compostellában akadt egy tudós orvosra, kinek 
sikerült a kéziratot kil)étűzni és lefordítani. Kiderült, 
hogy Ábrahám nevű zsidó ír ta  zsidó testvéreinek és
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nek előállításáról és arról, hogyan lehet higanyból 
aranyat és ezüstöt készíteni. E lhatározták, hogy együtt 
térnek vissza Franciaországba és m egindítják a kapott 
leírás alapján az arany mesterséges előállítását célzó 
kísérleteiket. Útközben azonban a spanyol orvos meg
halt, úgyhogy a titok egyedül Fiaméi birtokában volt, 
aki hazatérte n tán  feleségét avatta  be és együttes m un
kájukkal sikerült óriási vagyonhoz jutniok. Még m áig 
sem sikerült kideríteni e nagy vagyon eredetét, azon
ban mivel ma m ár egészen bizonyos, hogy a bölcsek 
köve nem létezik és hogy az aranycsinálás lehetetlen, 
az is kétségtelen, hogy Fiaméi Miklós nem igaz úton 
ju to tt nagy gazdagságához és annak eredete legalább 
is gyanúsnak mondható. Fiaméi azonban igen jól já t
szotta szerepét, idővel nagy alchim istává nőtte ki m a
gát, sőt könyveket is adott ki, melyek a szerző szeren
cséjére abszolút érthetetlenek és éppen ezért a későbbi 
alchim isták idézeteinek igen kedves és gyakori forrásai. 
Hogy csak egyet em lítsünk merész állításai közül: 
a bölcsek köve azonkívül, hogy a fémeket arannyá vál
toztatja, csodatevő hatással iis bír. Az életet meghosz- 
szabbítja, sőt a  rossz embereket is m egjavítja; a rossz 
ember a bölcsek köve birtokában jám borrá válik, a 
kapzsi és zsugori adakozóvá és istenfélővé.

Fiaméi meséjével nagy szolgálatot tett az alchimisták- 
nak, A józan gondolkozásig emberek igen hamar rájöttek 
arra, hogy ha az aranycsinálás művészete tényleg lehet
séges volna, az azt űzőknek kellene a leggazdagabb embe
reknek lenniök, holott épp az ellenkezője volt tapasztal
ható, amennyiben ezek éppen mindig a gazdag emberek 
pártfogását és barátságát keresték és a kísérletek nem 
egyszer felemésztették azok egész vagyonát. Ez a körül
mény rövidesen felnyitotta volna a tudatlan nép szemét 
is, ha közbe nem jön Fiaméi Miklós példája és hiteles 
bizonyítéka annak, hogy tényleg lehet aranyat csinálni, 
sőt ezúton meg is lehet gazdagodni. Nem tudjuk, mi 
nyomhatta Fiaméi lel ki ismeretét és nagy jótékonyságá
nak mi volt a rugója, de hogy alapítványaival hathatós
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mértékben segítette elő az alchim isták ügyét, az kétségte
len. Éppen ezekben az időkben, mikor mind gyakoriab- 
bakká váltak az alchimisták üldözései és a fejedelmek 
tilalmai, igen jó védelmiil és ürügyül szolgált hivatkozni 
arra, hogy az alehimia végeredményben csak javára van 
az emberiségnek: példa rá  az a sok jótétemény, melyet 
Fiam éi az alehimia ú tján  szerzett vagyonával véghez
visz. Meg is hálálták az alchimisták Flamelnek irántuk 
való jóindulatát, nemcsak azzal, hogy mindvégig a leg
nagyobb tisztelettel szólnak róla könyveikben és állításait 
mindenkor megdönthetetlen igazságok gyanánt sorakoz
tatják  fel. Irán ta érzett hálájuk odáig ment, hogy igen 
hosszú élettel ajándékozták meg. (Ugyanezt a célt szol
gálta Kaymundus Lullus életének önkényes meghosszab
bítása is.) Volt egy alchimista, aki még 1797-ben, tehát 
Fiaméi születése után  467 évvel, is beszélt vele és felesé
gével — Keletindiában, mindkettő jó állapotban volt és 
meg sem látszott ra jtuk  az átélt négy és fél évszázad 
súlya. Ennek a története is igen érdekes. 1700-ban Lucas 
Pál nevű francia embert tanulm ányútra küldötte kormá
nya a keleti népek közé. I t t  megismerkedett számos der
vissel, akik Keleten az alehimia terjesztői és művelői vol
tak. Különösen megbarátkozott ezek egyikével, aki száz 
évnél magasabb kora dacára még mindig igen fiatalos 
külsővel és nagy tudománnyal bírt. Ez a dervis mondotta 
el neki többek közt, hogy nemrégiben beszélt Flamellel és 
feleségével.

Hollandiában is élt a X IV . század folyamán két h ír
névre szert tett alchimista: apa és fiú, Hollandus Izsák és 
Hollandus Izsák János. Műveikben: „Opera mineralia“, 
,.De lapide philosophico“, „De triplici ordine Elixiris et 
lapidis theoria“ egész részletesen kifejtik koruk nézeteit 
a bölcsek kövéről, erősen hangsúlyozva, hogy a bölcsek 
kövének gyógyító hatása van, leírják előállítását és egy 
új gondolatot vetnek az alchimista közvéleménybe, hogy 
ugyanis négyféle alakban létezhetik: nevezetesen egy ás
ványi, egy állati, egy növényi és egy mind a hárm at ta r 
talmazó összetett bölcsek köve. Nagyon érdekes, ahogyan 
leírják az emberi szervezetre gyakorolt hatását. A beteg-
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nek egy búzaszemnyi darabot borba áztatva kell beadni. 
A kő először a szívre fejt ki jótékony hatást, de azután a 
szervezet összes nedveire kiterjed, a beteg elkezd izzadni, 
azonban az izzadástól nem gyöngül le, ahogy az általában 
történni szokott, hanem ellenkezőleg mindig erősebb lesz 
és jókedve állandóan fokozódik. A kezelés 9 napig tart és 
végül a beteg oly könnyűnek érzi tagjait és oly jókedvű 
állapotba jut, hogy m ár nem is hiszi, hogy emberi teste 
лап, hanem mintha szellemnek érezné magát. Ügy érzi, 
mintha a paradicsomban élne és annak gyümölcseivel 
táplálkoznék. De nemcsak gyógyító, hanem praeventiv 
Hatása is van, ha ugyanis egészséges ember vesz be min
den héten egy adagot, minden betegségtől ment m arad és 
élete meghosszabbíttatik mindama óráig, melyet részére 
Isten megszabott. Látjuk, hogy az alehimisták mind
jobban kezdenek a hitigazságokkal ellenkezésbe jönni, 
nem átallanak Isten akaratába is belekontárkodni. És ez 
az irány mind veszélyesebbé válik. Az említett Hollandu
sok még alávetik kövük jótulajdonságait Isten akaratá
nak, de m ár nemsokára el fog tűnni ez a jó szándék és a 
későbbiek egyedül a bölcsek kövének fogják tu lajdoní
tani, hogy az ember, ha úgy tetszik, akár örök életet is 
biztosíthat magának. Mindezek a hit- és Amllásellenes ki- 
nö\Tések természetszerűleg maguk után \mnták az egyház 
ismételt fellépését. Ediktumok jelentek meg, a pápák az 
uralkodókat is állásfoglalásra szólították fel. Több ország 
fejedelme hozott is az alchimiát eltiltó törvényeket. Így 
az angol parlament 1404-ben IV. Henrik király unszolá
sára szigorúan megtiltotta az arany és ezüst alchimista 
úton való előállítását, ugyanily rendeletet adott ki а XV. 
század folyamán а лт1епсе1 nagytanács is. Mindez azon
ban keveset használt, ellenkezőleg, minél inkább tiltották, 
annál inkább terjedt. А XV. században különös lendületet 
nyert az alchimia azáltal, hogy fejedelmek, grófok és 
nagyurak kezdtek irán ta  melegen érdeklődni. A sokféle 
háborúskodás és az azokat kÖÂ ető sanyarú gazdasági 
viszonyok ugyanis arra késztették őket, hogy különös 
jövedelmi források után nézzenek. Alattvalóikból nem 
tudtak további adókat kipréselni, így tehát örömmel
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üdvözölték azt a íniudnagyobb hírnévnek örvendő tudo
mányt, mely egy csapásra megszabadíthatná őket nyo
masztó anyagi gondjaiktól. Minden tiltó rendelkezés elle
nére elkezdtek kacérkodni az alchimiával. Megindult a 
kereslet az alchimisták után.

A XV. század alchimistái.
A XV. századtól kezdve m ár alig van fejedelmi, fő

nemesi, nagyúri udvartartás, melynek egyik legfontosabb 
személyisége nem az aranycsináló volna. Míg eddig in
kább csak a kolostorok, majd a XIV. századtól kezdve 
egyes magántudósok bírtak laboratóriumokkal, most m ár 
a laboratórium nélkülözhetetlen kelléke lett minden nagy
úri háznak. Az alchimisták meg is érezték az idők változó 
szelét, gombamódra szaporodott az adeptusok száma, így 
nevezték magukat ugyanis azok, kik azt állították ma
gukról, hogy birtokába vannak a bölcsek kövének. Ennek 
következtében a XV. századból sok nagy hírnévre jutott 
a leli im ista  emléke m aradt ránk.

A legnevezetesebb közülük egy állítólagos Szent 
Benedek-rendi szerzetes: Basilius Valcntinvs. Személyét 
és egész életét ugyanoly homály borítja, m int Geberét. 
Mai történeti ismereteink alapján még azt sem tudjuk 
kétséget kizárólag bizonyítani, hogy élt-e egyáltalán 
ily nevű ember. I. Miksa császár a XVI. század elején, 
tehát alig 100 évvel később, vizsgálatot ind íttato tt 
annak kiderítésére, ki is volt Basilius tulajdonképen. 
E vizsgálatok egyebet nem tudtak kideríteni, mint hogy 
1415 körül E rfu rtnak  Szent Péterről elnevezett kolos
torában élt egy ilyen nevű barát, viszont a Szent Bene- 
dek-rend évkönyveiben és névlistáiban sehol sem talá l
tak hasonló nevű szerzetesről említést. Nagyon való
színű, hogy it t  is oly költött egyéniséggel állunk szem
ben, m int Hermes Trismegistosnál. Az a sok könyv, 
mely Basilius Valentinus neve ala tt a XV. és részben a 
XVI. század elején is német és latin nyelven meg
jelent, egy vagy talán több, homályban m aradt szerző 
munkája. Az alchirnistáknál, mint már láttuk, az efféle
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jelenség nem magában álló, kétségtelen azonban, hogy 
akárki ír ta  is e könyveket, legalább is azok tartalm a 
m iatt nem lett volna oka álnév mögé bnjni. Egyes köny
vek ugyanis oly kitűnő megfigyelöképességről, a kísér
letek oly ügyes és bizonyító csoportosításáról, a term é
szettudományi kutatás és vizsgálódás oly magas foká
ról tesznek tanúságot, am ilyent eddig az alchimista 
írók egyikénéi sem tapasztalhattunk. A Currus trium 
phalis Antimonii (az antimon diadalszekere) című 
munka egy új elem, az antimon felfedezéséről szól, rész
letesen tárgyalja  különböző vegyületeit, azoknak az 
ipari és gyógyászati alkalmazását, egyszóval a term é
szettudományi monográfia iskolapéldája. A többi mun
kákban, melyek közül a legfontosabbak: De magno 
lapide antiquonim  sapientum  (a régi bölcsek nagy kövé
ről), Apocalypsis chemica (chemiai kinyilatkoztatás), 
Testamentum ultim um  (utolsó végrendelet), Conclusio
nes (záróbeszédek) m egtaláljuk kora chemiai ismeretei
nek teljes összefoglalását, igaz viszont, hogy ezekben egy 
vérbeli alchim ista mutatkozik be, ak it újabban Pseudo- 
Basilius néven meg szoktak különböztetni az antimon- 
ról szóló munka szerzőjétől. Benne az alchimista őrület 
tetőpontjára hágott, nincs a természet oly megnyilvá
nulása, magát az emberi életet sem véve ki, amelyet ne 
az alchim ia szemszögéből ítélt volna meg. Nála az 
alchim ia hitté, natu ralista  vallássá nőtte ki magát. Sze
rinte az alchimiával való foglalkozásra Isten rendelése 
jelöli ki az a rra  méltó embereket, ennek következtében 
alchimista kísérletekben fáradozni épp olyan hitbeli 
tevékenység, akár a szentségekhez való járulás. A leg
több ember azonban nem méltó a legfőbb isteni kegy 
befogadására, a titkok titkának  megfejtésére, a bölcsek 
kövének megismerésére. E zért Isten  akaratából nem 
követi ezek fáradozását siker. Aki jám bor élet, buzgó 
imádság és erős h it által válik érdemessé a túlvilági 
boldogságnak e földön való megkezdésére, az ju tha t csak 
el a bölcsek köve birtokába. De érdemes küzdeni és jám 
borsággal kiérdemelni, „mert a bölcsek köve birtokosa 
nem fog szegénységet érezni, betegség nem fogja őt
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bántani és semmi baj nem fog- neki ártan i halála órá
jáig-, melyet a mennyek aty ja részére megszabott“. Hogy 
mily hihetetlen túlzásokra ragad ta tta  magát, annak iga
zolására szolgáljon az emberi élet m ivoltáról táplált fel
fogása: „W ir arme Menschen werden wegen unserer 
Siinden allhier durch den Tod, den wir wohl verdient, 
in das Irdische, nähmlich das Erdreich, eingesalzen, bis 
so lange wir durch die Zeit putrifiziert werden, und 
verfaulen, und dann hinwiederum endlich durch das 
himmlische Feuer und W ärme auferweckt, clarifiziert 
und erhaben werden, zu der himmlischen Sublimation 
uiifl Erhöhung, da alle Sünden und Unreinigkeiten ab
gesondert bleiben.“ De nem elégedett meg az emberi lét
nek ilyetén alchim ista világnézetbe való beállításával. 
M aterializmusa tovább haladt. M agát az Istenség fo
galm át is profanizálta, amennyiben a keresztény hit 
háromszemélyű egyistenét a  bölcsek kövéhez hasonlí
totta. Lássuk ennek bizonyságául az Allegoria S. S. 
T rin ita tis et Lapidis philosophici (a legszentebb három 
ság és bölcsek kövének allegóriája) című műve egy 
részének szószerinti fordítását: „Az áldott művészet ked
ves keresztény művelője! Mily fönségesnek és csodála
tosnak terem tette a Szent H árom ság a bölcsek kövét. 
M ert az A tya Isten szellem és mégis láthatóvá lesz em
beri alakban, m int azt a Gen. I. részében m ondja: Készí
tünk embert a  mi hasonlóságunkra. U gyanígy a bölcsek 
M ercurium át (higany) szellemi testnek kell tekintenünk, 
ahogy a bölcsek is hívják. Az Atya Istentől le tt egy
szülött fia, Jézus Krisztus, aki Isten  és ember, bűn nél
kül való és mentes volt a haláltól. Azonban önként meg
halt és feltám adott testvérei érdekében, hogy azok vele 
örökké bűn nélkül élhessenek. Ugyanígy az arany is 
minden hiba nélkül való, állandó, minden vizsgálatnak 
helytáll; azonban tökéletlen és beteg testvérei kedvéért 
meghal, fenséggel feli ámad, m egváltja és á ta lak ítja  
őket az örök életre és jó arannyá változtatja őket. A 
harm adik személy a Szentlélek Isten, ak it a mi Urunk 
Jézus K risztus vigasztalóul küld az ő hívő kereszté
nyeinek, aki megerősíti és megvigasztalja ókét a hitben
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az örök életre. Ugyanilyen a Spiritus solis m aterialis 
vagy M ercurius corporis.3 Ha összejönnek, akkor Mer
curius duplicatusnak hívják: ez a két szellem az A tya 
Isten és a Szentlélek Isten. Azonban a F iú  Isten dicső
séges ember, ugyanúgy a bölcsek köve, a mi dicsőséges 
és fixált aranyunk, ezért ezt a követ hárm asnak is h ív 
ják. Mint két folyadékból vagy szellemből: az ásványi 
és növényiből és az állati sulphur solis-ból állót. Ez lesz 
akkor a kettő és három  és mégis csak egy, ha nem érted, 
akkor egyiket sem kapod meg.“

Az efféle badarságokkal viszont szemben állnak ko
moly tudományos alapon végzett kísérletek, megállapí
tások, melyek még ma is megállják helyüket, hogy csak 
egyet hozzunk fel például, a mérgekről való felfogása is. 
E lveti az abszolút mérgek eddig szokásos fogalmát és 
hivatkozik arra, hogy ami az egészséges szervezetnek 
méreg, az a betegnek esetleg jóhatású gyógyszer lehet. 
Számos magakészítette gyógyszert ír  le, amelyek h a tá 
sait kipróbálta és kora orvosainak alkalm azásra a ján 
lott. Műveiben a chemiai felfedezések egész sora ta lá l
ható.

Ugyancsak bencés szerzetes volt az, aki m ár а XV. 
század folyamán nyilatkozott nemcsak az alchimia mű
velőiről, hanem magáról e művészetről is. Tritkem ius  
János (1462—1516) apát ezt írja  annaleseiben: Az alchi
mia gazdagokból szegényeket csinál, filozófusokból bo
londokat, a megcsaltakból a legszószátyárabb csalókat, 
kik bár semmit sem tudnak, azt állítják, hogy mindent 
tudnak, bár a legszegényebbek, követőiknek Krőzus kin
cseit ígérik. — Trithem ius is János pápa sorsára jutott, 
írásait egyszerűen meghamisították, alchimista ta r 
talm ú könyveket jelentettek meg neve alatt, sőt még 
azzal is m eggyanúsították, hogy tudom ányát könyvbe 
írva, hatezer forin tért ad ta  el Miksa császárnak.

A művészetek minden ágában nagyokat alkotó és a 
kora tudományos törekvéseiben is otthonos Leonardo

* Alchimisfí ’'elnevezése különböző, a bölcsek köve előállításához 
szükséges anyagoknak.
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da Vinci (1452—1519) az alchimia terén egész tisztán 
látott minden csalást és visszaélést. Az alchim iát hazug 
és mások m egrontását eredményező tudománynak, ma
gukat az alchim istákat pedig csalóknak bélyegezte. H a
tározottan kijelentette, hogy az arany  mesterséges úton 
való előállítása éppoly lehetetlen, mint a kör négy
szögesítés?, vagy a perpetuum  mobile felfedezése.

A XV. századból m ár jóval több alchimista nevét 
jegyezte fel a történet, mint az előbbi századból, még 
pedig mindenféle nemzetbelit. Egy-kettőt mi is felsoro
lunk.

Olaszországban fíernát, trcvisói gróf, híresztelte m a
gáról, hogy a bölcsek kövének birtokában van. 1406-ban 
született Páduában, m ár tizennégy éves korában fog
lalkozott alchimiával. Minden nagy alchimista leírását 
végigpróbáltá, de sikertelenül. 1452-ben ú tra  kelt, be
utazta Olasz-, Spanyol-, Francia-, Német- és Görög
országot, Angliát, Hollandiát, Egyiptomot, Palesztinát 
és Perzsiát, abban a reményben, hogy valamelyik alchi- 
mistával meg fog ismerkedhetni, akitől majd megtudja 
a titkot. Húsz évi utazgatás után megöregedve és el
szegényedve tért haza anélkül, hogy a kérdés megoldását 
megtalálta volna. Maga írja , hogy ez utazásaiban leg
alább tízezerháromszáz tallért adott ki, ezért nagy sze
génységbe ju to tt és nem volt több pénze. Mindenfelé 
keresett valakit, aki őt felsegíthetné. Végül, úgy írja, 
gondosabb összehasonlítást te tt különböző szerzők állí
tásai közt és ezután m ár kétévi munka után sikerült 
1481-ben a bölcsek kövét előállítania. A legnagyobb el
ragadtatással ír  a „chemiai csodáról, melyet bölcsek 
kövének hívnak4'.

Angliában nem kisebb ember lépett az alchimisták so
rába, m int VI. Henrik király, aki 1423-ban lépett trónra 
és felfüggesztette elődjének az alchim iára vonat
kozó tilalm át. Egyébként is nagy hajlandósággal 
b írt minden titokzatos tudomány és ennélfogva az 
alchimia iránt is, de gazdasági okok is késztették a vele 
való foglalkozásra. A franciákkal viselt háborúi és az 
uralkodása alatt gyakori belvillongások (fehér és piros
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rózsa harca) a végsőkig' kimerítették pénzforásait. Fűhöz- 
fához való kapkodásában az alchimiához is fordult; több- 
rendbeli dekrétum aival országa nagyjait, a tudósokat, sőt 
a papokat is sürgetően felszólította, hogy minden erejüket 
fordítsák az alchimia művelésére. Felhívása nem maradt 
eredménytelen. Rövidesen számosán jelentkeztek külön
böző eljárásokkal és az ezek segítségével előállított mes
terséges arannyal. A király szeretettel és [melegen fogadta 
őket, a benyújtott aranypróbákat megvizsgáltatta és a 
megejtett vizsgálat alapján több társascégnek engedélyt 
is adott az aranynak mesterséges úton való előállítására. 
1440-től 1452-ig tarto tt ez az aranycsinálás, sőt az arany
ból pénzt is vertek. Ma már nem tudjuk bebizonyítani, 
hogy a király tudta-e, hogy az eléje tett arany hamis, az 
azonban tény, hogy az így vert pénzt nem saját országá
ban hozta forgalomba, hanem csempészek útján  a szom
széd országokba juttatta. Ez sem járhato tt sokáig siker
rel, m ert m ár 1450-ben a skót parlament többszöri tilal
mat hozott a pénz behozatalára. VI. Henrik elvakultságát 
bizonyítandó, felemlítjük a katholikus papokhoz intézett 
rendeletét, amelyben nyomatékosan felszólítja őket a 
kísérletezésre, amely szerinte az ő részükről biztos ered
ményre fog vezetni, hiszen a bort és kenyeret is képesek 
Krisztus testévé és vérévé változtatni, mennyivel inkább 
a fémeket arannyá és ezüstté.

VI. Henriknek kor- és honfitársa, Ripley György, 
Yorkshireben született 1415-ben és 75 éves korában halt 
meg. Hihetetlen gazdag ember hírében állott és különö
sen vallási célokra te tt adom ányaival vonta m agára a 
figyelmet, így 1460-ban százezer font sterlinggel segítette 
a Johannita-rendet, mikor a törökök Rhodus szigetén 
megtámadták őket. A bölcsek kövét ő is előállította, még 
pedig kortársaitól eltérően fémekből. Ö volt egyúttal első 
megemlítője a középkori alchiinisták igen fontos törek
vésének, az általános oldószer felfedezésének is. Ez a 
lehetetlen iparkodás egy időben sok komoly férfi idejét 
és tehetségét kötötte le. Minthogy a tapasztalat: corpora 
non agunt, nisi soluta, a testek csak oldott állapotban 
hatnak egymásra, m ár régebb idő óta fennállott és mivel
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a testek nem minden oldószerben oldódnak egyformán, 
kialakult lassan az a téves felfogás, hogy kell lennie egy 
ideális oldószernek, amely minden testet egyaránt és 
egyenlő mértékben felold. Ez az oldószer, mely a XVI. 
században az Alkahest nevet kapta, a legnagyobb mér
tékben elősegítené az anyagok egymásra való hatását. Az 
ideális oldószert megközelíti a királyvíz, melyet az alchi- 
misták igen nagy tiszteletben tartottak, mivel nemcsak 
a fémek királyát, az aranyat, de a két legfontosabb 
anyagjukat, a ként és higanyt is oldja. Ök azonban még 
többre törekedtek, olyan oldószert kerestek, mely minden 
testet, követ, üveget, fémeket egyaránt old. E rre  a lehe
tetlen törekvésre m utat rá  legelőször Ripley, aki beszél 
egy Quintessentiáról, melytől minden test olajjá, tehát 
folyékonnyá válik, még a bölcsek köve is, sőt még gyó
gyító hatása is vau, amennyiben az ember összes beteg
ségei elmúlnak használata révén. Az Alkahest gondolata 
két évszázadig állott az alchimisták érdeklődésének köz
pontjában, míg végre Kunckel nagy chemikus igen egy
szerű kérdése nyomán lassan lemondtak róla. A kérdés 
így hangzott: „Vájjon milyen edényben tartották el ezt 
a mindent feloldó folyadékot azok, akik azt állítják, hogy 
birtokukban volt?“

VI. H enrik angol k irály  pénzhamisító módszerének 
rövidesen követője akadt V II. Károly francia király 
személyében. Országa pénzügyei a háború folytán szin
tén igen ziláltak voltak, ehhez járu lt még, hogy az angol 
hamispénz a Franciaországban táborozó angol katonaság 
révén itt is nagyon el volt terjedve és így részben a 
bosszúállás gondolata is vezérelte, mikor pénzügyeinek 
vezetőjével, Jacques Le Corral, aki adeptusnak vallotta 
magát, alchimista aranyat készíttetett. Számítása úgy 
látszik eleinte be is vált, m ert az angol katonák, ismerve 
sa já t pénzük értéktelen voltát, szívesen fogadták el a 
francia veretű aranyakat. Le Cor azonban alighanem 
visszaélhetett helyzetével, legalább is erre enged követ
keztetni, hogy a király 1453-han száműzette.

A ragály igen gyorsan terjedt. Németországban János 
brandenburgi őrgróf (élt 1401—1464) gyűjtött maga köré
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egész alchimista udvart, úgyhogy családja történetében 
„János, az alchimista“ néven szerepel. Az alchimiába 
való elmélyedés apja, 1. Frigyes brandenburgi választó- 
fejedelem kívánságára történt. Frigyesnek négy fia volt, 
ezek közt első az említett alchimista, második Albrecht 
Achilles. A választó 1437-ben szerződést létesített két fia 
közt, amely szerint János lemond a brandenburgi vá- 
lasztófejedelemségrol öccse javára, aki II. Frigyes néven 
valóban utóda is lett apjának. Evvel szemben János fiát 
azzal kárpótolta, hogy viszont szerződésileg biztosította 
arról, hogy három éven belül a bölcsek köve birtokába 
ju tta tja . Ily nagy értéke volt akkor az alchimia tudom á
nyának.

Szomorú korképet nyújt e században a fejedelmi sze
mélyek lelkiismeretlensége, amellyel egymásután hamis- 
I>énzverésre adták magukat. A szegény nép, amelyet a 
különböző adókkal máris agyonsanyargattak, a fejedelmi 
parancsra elfogadta a hamispénzt és ezáltal újabb te r
heket vett vállaira, de hogy ilyen csalások után milyen 
véleménnyel lehetett feljebbvalóiról, elképzelhető. Zsig
áimul császár második felesége, Borbála is behatóan űzte 
az alchimiát. A császárné a stájerországi Cilly grófok 
családjából származott, féktelen, uralkodnivágyó termé
szete politikai ügyekbe is belekeverte. Legmerészebb dol
gait azonban csak a császár 1437-ben bekövetkezett halála 
után vitte végbe. Visszavonult Königgriitz várába, ahol 
egyéb kicsapongásai mellett főleg alchimiával foglalko
zott. Rezet alakított át ezüstté és az ezüstöt arannyá vál
toztatta, s ebből rövidesen kitűnő kereseti forrást vará
zsolt elő. Pénzt ugyan nem veretett, mert ez nem állott 
hatalmában, azonban a talmi aranyat a népnek valódi 
gyanánt adta el. Mindezeket Laaz János cseh alchimista 
leírásából tudjuk, aki egy alkalommal felkereste a csá
szárnét és mély felháborodással írta le ezt a találkozást. 
A császárné minden szégyen és tartózkodás nélkül 
mondta el, miképen csinálja az ezüstöt és m utatta meg, 
hogyan ad egy kevés aranyat tartalmazó ezüstötvénynek 
oly külsőt, mint az aranyé. Azt is elmondta, hogy ezeket 
valódiak gyanánt adja el és midőn Laaz ezt az eljárást
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helytelenítette, nagyon fel volt háborodva. Érdekessége 
m iatt közöljük Laaznak erre vonatkozó néhány monda
tát, mely 1717-ben nyomtatásban is megjelent.

„Különböző helyekről hallottam, hogy a boldog em
lékű Zsigmond király feleségéről azt mondják, hogy já 
ratos a fizikai művészetben, beléptem hozzá és megvizs
gáltam a művészetből, ő pedig ravaszul felelt nekem, 
mint egy asszony. Láttam, amint higanyt és arzént vett 
és más anyagokat, melyeket jól isimert és ezekből port 
készített, amely a rezet fehérre festette, ezzel számos csa
lást követett el az emberek közt. Ismét láttam, hogy egy 
port készített és bármely fémet behintett vele, hevítéskor 
a por behatolt a test tömegébe úgy, hogy a tégelyben 
tiszta ezüsthöz hasonlított, de midőn megolvasztotta, 
visszaalakult rézzé, ami előbb is volt és így sok csalást 
láttam  tőle. Ismét láttam tőle, hogy vette Mars és Venus 
sáfrányát és más porokat és elkeverte és ebből készített 
keveréket és midőn vett egyenlő arányban készült arany- 
ezüst ötvözetet és avval egyesítette, kívül-belül tiszta 
aranynak látszott és midőn megolvasztotta, az egész 
vörösségét elvesztette, és így sok kereskedőt ezáltal rá 
szedett. Sok csalást látván tőle, szavakkal megfeddettem 
őt. ö  azonban tömlőébe ak art engem vettetni. De békében 
távoztam el tőle, minthogy Isten megsegített.“

Alchimia a XVI. században.
A XVI. században még folyton nőtt a fejedelmek ez- 

irányú kedvtelése. Nem is volt az m ár igazi úr, akinek 
házában nem élt adeptus. Ezeket aztán tej ben-vaj ban 
fürösztötték és máig sem tudjuk megérteni, mily agya
fúrtsággal tudták ezek éveken át házigazdájukat orruk
nál fogva vezetni, m ert ahelyett, hogy aranyat tudtak 
volna csinálni, csak fogyasztották a pénzt. Oly nagy volt 
az alchimia tekintélye és oly határtalan a hiszékenység 
vagy talán a pénzvágy, hogy arra  igen kevesen mertek 
volna gondolni még ez időkben, hogy csaló karmai közé 
kerültek. Ekkor még hittek az alchimistáknak és ha nem 
tudtak látható eredményt felmutatni, ezt inkább kedve-

4Az alchimia története.



nőtlen körülményeknek tudták be, semminthogy kétségbe 
vonták volna adeptusuk képességeit. Bár tagadhatatlan, 
hogy akadtak m ár a XVI, század elején is, akik egész 
tisztán láttak. Igen tréfás módon adta tudtára X. Leó 
pápa egy hozzá segítségért forduló alchimistának a do
logról való felfogását. Adatott neki egy zsákot, azzal a 
megjegyzéssel, hogy aki ily egyszerű módon tud aranyat 
csinálni, annak nincs szüksége egyébre, mint egy zsákra, 
amelybe a kész aranyat eltegye. Bámulatos, hogy az em
beriség mily könnyen hisz el valamit, ha maga is hinni 
akarja. Oly világos tények és oly egyszerű konzekvenciák 
szóltak az alchimia művelői ellen, és mégsem akarták 
ezeket felismerni. Avagy annyi évszázadon át senkinek 
nem ötlött eszébe, mikor látta azt a sok embert, aki mind 
azt hirdette magáról, hogy aranyat tud csinálni, rongyo
san, éhesen, szegényesen, fázva bekopogni egy nagyúr 
udvarába, hogy hát miért nem használja fel tudományát 
legelső sorban saját érdekében1? Vagy az a gróf, akinek 
a vándoralchimista csengő aranyakért adta el az állítóla
gos bölcsek kövének néhány grammját, vagy legalább is 
készítésének leírását, nem gondolt arra, hogy ez a kincs 
többet ér az aranynál, hiszen saját súlyánál sokezerszerte 
nagyobb mennyiségű aranyat jelent?

Az emberek szemét a kincsvágy elvakulttá tette. 
Mundus vult decipi.

A XVI. században lényeges változást élt át az 
alchimia. E változás előidézéséhez kétségtelenül hozzá
já ru lt a tudományok népszerűvé válása. A különböző 
országokban mind nagyobb számban alakultak egyete
mek, ez egyetemekre messze földről érkeztek különböző 
nemzetiségű hallgatók, akik legtöbbnyire nem eléged
tek meg azon szellemi kincsekkel, amelyeket egyik 
vagy másik Alma m ater padjain szívhattak magukba, 
hanem sorra látogatták  szakmájuk nevezetesebb pro
fesszorait. Ily módon a tanultak és látottak kicserélése 
és különböző felfogások és nézetek összehasonlítása 
vált- lehetségessé. Az alchimia legnagyobb fegyvere: a 
titokzatosság, az érthetetlenségig homályos kifejezés- 
mód, az elzárkózottság a mindjobban táguló nagy nyíl-
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vnnossággul szemben kezdett hatástalanná válni. A 
több egyetem et is végigjárt hallgatóságot a  leghíre
sebb adeptusok sem tudták  oly értelemben kielégíteni, 
hogy a je len  tényeit sorakoztatták volna fel. Az 
alchim iaórák tulajdonkénen filozófiaórák voltak, ame
lyeken Aristoteles és a görög bölcsek felfogásai tá r 
gyalta ttak  az anyag- mibenlétéről, ahol Geber, Albertus 
Magnus és a többi nagynevű alchimista egyénisége és 
hagyom ányaik szolgáltak döntő bizonyítékul arra, hogy 
a fémek valóban átalakíthatok és megnemesíthetők. 
Ellenben a hallgatóság közvetlen megismerésre és 
tapasztalásra irányuló törekvését mindenkor elodázták. 
És ezt a skolaszticizmus tekintélytisztelete alapján 
egész természetesnek találták. Először oly nagynevű 
tudósok kijelentései után  lehetetlen kételkedni az á lta 
luk felsorolt eredmények valódiságában és fölösleges 
újabb bizonyítékok után  törekedni. Másodszor, ha az 
illető előadó tan á r birtokában is van a bölcsek kövé
nek és ism eri is a fémek átalakításának módját, nem 
szabad, hogy kinyilatkoztassa. Valamennyi alchim ista 
tilosnak ta rto tta  a  titok publikálását, Arnoldus Villa- 
novanus például h irtelen halállal fenyegeti azt, ki bár
kinek is elárulnia valamit. Aki a titkot felfedi, átkozott 
és szélhűdésben haljon meg. így  hát a tudásra vágyó 
tanuló mesterétől sohasem várhatta , hogy a beavatot
tak közé emelkedhesísék, ugyanezt tapasztalta, bárhová 
is fordult. H allott valamix-ől, ami létezik és aminek 
létezését a nagy tekintélyek nyomán ő is elhitte, de 
aminek megismerését tanulás ú tján  nem remélhette. 
A rendelkezésre álló másik út, a titoknak önálló ku ta
tás és kísérletezés á ltal való felfedezése azonban csak 
kevesek részére volt járható  és akiknek módjukban lett 
volna, azokat sem kecsegtették a legszebb remények. 
A kísérletezéshez ugyanis mái- akkor is sok pénz kel
lett, de ettől eltekintve, senki nem tudhatta, mikor 
ku tatásaiba fogott, hogy- saját személyében nem lesz-e 
oly akadály, mely m ár eleve kizárja annak lehetőségét, 
hogy valaha is nyom ára jusson a titoknak. Ugyanis 
a bölcsek kövének birtoklása Isten különös kegyelmé
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hez van kötve. Csak kevesen és csak a választottak 
lehetnek tulajdonosai, m ert „senkinek sem adatik, ha
csak nem az Isten  ihlete által s akiket erre a m űvé
szetre kiválasztott“. Kétségtelen, hogy ily bizonytalan 
reménységek mellett a tudományos pályára készülő 
fiatalság mindjobban kezdette elveszíteni érdeklődését 
az alchim ia irán t és természetesen az egyetemeken is 
kezdett a vérbeli alchimisták succrescentiája fogy at г 
kozni. A tudományos alchimia, ha szabad e kifejezést 
használni, kiélte magát. A probléma a régebbiek hiteles 
adatai alapján m ár megoldást nyert, egyénenkint újból 
való megoldása kevés emberre bírt m ár csábító inger
rel, hangsúlyozva, hogy itt  most az önzetlen célú, tisz
tán  tudományos törekvésű egyénekről van szó. Nem 
tagadható, hogy a fémek átalakításának lehetősége és 
a bölcsek kövének létezése továbbra is jó ideig még 
mint megdönthetetlen tények fogadtattak el nagynevű 
kémikusoktól is, azonban olyan mind kevesebb akadt, 
aki életét és egész m unkásságát szentelte volna e kér
déseknek. A dolog megszűnt probléma lenni és a kísér
letezés és kutatás előteréből a tudományos igazságok 
tárházába került, hogy azután a X V III. században, 
főleg Lavoisier munkássága alapján, a  tudományos 
tévedések és helytelen hipotézisek lom tárába kerüljön. 
Evvel szemben a XVI. század egy új tudomány szülője 
lett. M ár az előbbi század nevesebb alchim istáinál lá t
tuk a törekvést: felhasználni az egyes anyagokat a 
gyógyászatban. Ez a törekvés most általánossá vált. 
Új problémák merültek fel; kutatn i kezdték, hogy a 
különböző kémiai anyagok mily hatást gyakorolnak 
az élő szervezetre, különösen a beteg emberére. A 
kémiai anyagokkal való tudományos foglalkozás a pa
pok kezéből lassan átsiklott az orvosokéba. Theophras
tus Paracelsus volt. az első, aki az új célkitűzést meg
fogalmazta: „A kémia igazi célja nem az arany esi riálás, 
hanem a gyógyszerek készítése.“ Ez időtől kezdve szo
kásos a két tudomány határozott és öntudatos meg
különböztetése. Paracelsus még csak különböző végző
désekkel adott kifejezést a különválasztás törekvésé-
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nek. „Nicht die A lchim ey , die da gebraucht wird Silber 
und Gold zu machen, denn alle Länder voll solcher 
Buben sind, sondern die Alchim iam  mein ich, die da 
lehret von einander scheiden ein jeglich M ysterium in 
sein soliderem reservaculum.“ Utóbb azonban követke
zetesen az alchimia névvel jelölik az aranycsinálás 
művészetét, m íg az új tudomány németül a Scheide
kunst (elválasztás művészete) nevet nyeri. Ugyancsak 
a XVI. századtól kezdve jön divatba az alchimiának 
SíHigiria névvel való jelölése (cmáw =  elválasztok és 
«Yeípuj =  egyesítek).

Paracelsus, vagy ahogy m agát nevezni szerette, 
Theophratus Bombastus von Hohenheim, 1493-ban szü
letett a svájci Einsiedelnben. A tyja orvos volt és így 
fia is erre a  pályára  készült. Nyughatatlan, kalandvágyó 
természete azonban nem engedte, hogy a rendes fő
iskolai pá lyát elvégezze, hanem városról-városra, ország- 
ról-országra űzte. Máig is kiderítetlen, hogy egyáltalán 
niegszerezte-e a jogosultságot a doktori cím használa
tára, bár több helyütt említi, hogy igen, sohasem mondja 
meg, hogy melyik egyetemen. Az is bizonytalan, hogy 
egyáltalán látogatott-e egyetemi előadásokat rendszere
sen. B ár sa já t állítása szerint német, francia és olasz 
egyetemeken tanult, ezen tanulm ányait mégsem sokra 
becsülte Egy alkalommal így nyilatkozik: „Ich bin in 
den Garten gezogen, da man die Bäume verstümmelt 
und war der hohen Schule nicht eine kleine Zierde.“ 
Viszont más helyütt büszkélkedve mondja, hogy tíz évig 
tartó  utazásai ala tt nem látott könyvet. A természet 
játékos szeszélye rendkívüli tehetségekkel ruházta fel 
és e tehetségek a legnagyobb jellembeli fogyatékossá
gokkal párosultak benne. H atárta lan  önelégültség, fenn- 
héjázás, mások előtt tetszelegni vágyás, az igazság el
fogadásáig menő nagyképűség jellemzik Paracelsust, 
az embert. Ha e csiszolatlan gyém ánt szorgalmas tanu
lás, k itartó  munkálkodás, rendszeres kutatás által kellő 
formát kaphatott volna, fénye a természettudományok 
történetében ma is még világítana, bár veleszületett 
képességei így is azok útm utatójává tették. Tanulmá
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nyaira  vonatkozó nagyhangú és egymásnak ellentmondó 
kijelentései ellenére kétségtelen, hogy ha nem is a rend
szeres tanulás által, de kora nevezetesebb tudósaival 
való személyes érintkezés révén sok ism eretre te tt  szert 
az orvoslásban, alchimiában és bölcseletben, de különö
sen a praktikus chemia terén. F iatal korában beutazta 
a Kelet és N yugat valamennyi országát Egyiptomtól 
Svédországig és Portugáliától Lengyelországig, M agyar- 
országot, E rdélyt sem véve ki. Ismerve azonban nagy 
mondásait, valószínű, hogy az általa látogatott országok 
számát is redukálni kell, annál is inkább, m ert ily hosszú 
utak megtétele után  fiatalon, harm inc éves korában 
jelent meg újból Svájcban. Valószínűleg ugyanígy áll 
a dolog tanítómestereivel, akiknek nevével szeret kér
kedni. Tudományával igen nagyra volt és ezt viselke
désében is éreztette. Ez volt oka. hogy sehol sem tudott 
hosszabb ideig letelepedni. Hiányos és rendszertelen 
tudását különösen az orvoslásban nagyfokú merészség
gel párosította. És mintha a sors csak igazolni akarná 
a régi közmondást: bátraké a szerencse, orvoslásait 
majdnem mindig siker kísérte. Előtte még senki által 
nem alkalmazott szereket adott be betegeinek, de szeren
cséje ritkán  hagyta el, lígyhogy rövidesen igen jó orvos 
hírébe ju to tt. Merész gyógykezelése által és újszerű 
orvosságai birtokában, melyek előállításában praktikus 
chemiai ism eretei nagyban segítették, oly betegségek 
gyógyítására is vállalkozott, melyeket kortársai gyó
gyíthatatlanoknak tarto ttak . A siker ez esetben sem 
hagyta cserben és e kúrái alapján m ár harmincegy' éves 
korában meghívta őt a baseli egyetem tanárának. Itteni 
fellépése és tanításai szinte forradalm at jelentettek a 
főiskolai tanítás terén. H adat üzent mindennek, amit 
eddig igaznak, megszokottnak, helyesnek, sőt illendőnek 
tartottak. Tudományas téren  az orvastudomány addigi 
orákulum ait, Galenust és Avicennát nemcsak elvetette, 
de porba rán to tta  eddigi magas polcukról, természetesen 
saját magát állítván helyükre. Könyveiket hallgatói 
előtt égette el, kijelentve, hogy cipőszíjában több tudo
mány van, mint azokban együttesen. Viselkedése, elő
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adási modora minden inkább volt, m int kora tudósaihoz 
illő. M egtagadta a  korszellemet m ár abban is, hogy elő
adásait nem latin, hanem német nyelven tarto tta . Elő
adásaiban szokatlan hangnemet használt, kerülte az 
érthetetlen és virágos kifejezéseket és iparkodott hall
gatósága nívójára, sőt ez alá szállani. Előadásai nem 
annyira tudományosak, m int inkább népszerűsítőek. 
Életmódja kicsapongásaival szinte botrányos volt. Tan
óráira és betegeihez nem egyszer a kocsmából részegen 
ment. Érthető ezek után, hogy a tudományos körökben 
nem nagy elismerésnek, de annál nagyobb szeretetnek 
örvendett a köznép és hallgatósága körében. Emelte ezt 
a népszerűséget jó szíve is. Hangsúlyozta, hogy az orvos 
legfőbb erénye és kötelessége a szeretet. Legfőbb céljá
nak tekintette a szegény, szenvedő beteg emberek fel- 
segítését. Jó  kereszténynek is vallotta magát, aki élete 
végéig remélte, hogy az emberiséget komoly, szeretet
teljes bánásmóddal sikerülni fog „Isten országába“ el
vezérelni. Ilyen hihetetlen ellentétek és végletek jelle
mezték. Míg a szegényeket ingyen gyógyította, óriási 
összegeket követelt egy-egy kezelésért a jómódúaktól. 
Ily  esetből kifolyólag kellett baseli katedráját is el
hagynia. Midőn ugyanis a városi tanács u tasíto tta  őt, 
hogy egy betegétől követelt hatalm as összeg helyett 
elégedjék meg a m egállapított díjazással, durván neki
tám adt magának a tanácsnak és féktelensége oly sérté
sekre ragadtatta , hogy félő volt, hogy a m egbántott 
városi tanács Paracelsus bebörtönzésével fog magának 
elégtételt szerezni. B arátai unszolására, szökve hagyta 
el a várost. De nem egyedül ment, barátai, tanítványai 
és hívei egész serege kísérte ezentúl minden útjában. 
Ezután ismét kalandos utazások következtek. J á r t  
Elzászban, majd líjra Svájcban, nemsokára Csehország
ban találkozunk vele, ismét Ausztriába, majd M agyar- 
országba ment, m indenütt hirdetve elveit és kezelve a 
betegeket, végül is Salzburgban 1541-ben halt meg, meg
lehetősen szegényes viszonyok közt. A Szent Sebestyén- 
temetőben temették eh ahol 1752-ben emlékművet állí
tottak neki, Exhum álásakor koponyáján hatalm as sérii-
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lés nyomai látszottak, amiből a rra  következtettek, hogy 
halála részeg állapotban, verekedés közben érte. Újabb 
vizsgálatok azonban azt derítették ki, hogy e koponya
repedés csontjainak kiásásakor a kegyeletien bánásmód 
következtében keletkezett.

Amilyen ellentétek jellemezték személyét, épp oly 
különösek, sokszor ellentmondóak a könyveiben foglalt 
állítások. Ez ellentmondások azonban részben magya
rázatukat lelik azáltal is, hogy m iként sok más neves 
elődjével történt, sok könyvet adtak ki utólag az ő neve 
ala tt olyanok, akik talán nem is ismerték eredeti m un
káit és így nem egyszer homlokegyenest ellenkező mon
dásokat adnak szájába.

Kétségtelen, hogy eredeti ötletei nemcsak a chemia, 
de különösen az orvostudományok terén korszakalkotó 
újításokra és nem egyszer igen helyes nézetek leszöge- 
zésére vezették. K ívül esne tárgyunk keretén méltatni 
azokat a felfogásait, melyeket az emberi betegségek 
keletkezésének okaiul, gyógyításuk helyes módjairól val
lott és amelyeket az általa megdöntött galenusi elvek 
helyébe állított; csak azt em lítjük fel, hogy az emberi 
szervezetben végbemenő minden folyam atot chemiainak 
tek in tett és a keringő nedvek összetételében iparkodott 
a betegségek okait megtalálni, illetőleg azok megváltoz
tatásával ezeket kiküszöbölni.

Nézetei, amelyeket a m ár em lített sikeres gyógyítá
sai tám ogattak, csakham ar széles körökben találtak  el
fogadtatásra és alkalmazásra, azonban természetesen 
maguk után  vonták a régiekhez ragaszkodók ellenszen
vét is. Nemcsak viták, de valóságos harc indult meg 
elvei körül, olyannyira, hogy egyidőben még azok az 
orvosok is üldözésnek voltak kitéve, akik ugyan nyíl
tan  nem állottak Paracelsus, tanai melléj de mégis hasz
nálták az általa javasolt gyógyszereket. íg y  pl. 1566-ban 
a párizsi parlam ent szigorúan m egtiltotta a Párizsban 
élő orvosoknak az antimón- és higany-készítmények al
kalmazását, ellenkező esetben működési engedélyük 
m egvonását helyezte kilátásba. A párizsi orvosi fakul
tás pedig az ily egyéneket az orvosi pályára méltatla-
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noknak nyilvánította, m egtiltva minden orvosnak, hogy 
velük konzultáljanak. (E rendelkezésüket csak 1666-ban 
vonták vissza.) És mégis nemcsak az orvostudomá
nyokra, hanem a chem iára nézve is gazdag hasznot, elő- 
haladást jelentett e különcködő ember. Az orvostudo
mány az eddigi spekulativ jellegű gyógymódról a ehe- 
miai kutatás szilárd bázisára helyezkedett. Paracelsus 
u tán  minden valam ire való orvos chemikus is volt eg y
úttal, aki a szervezetben végbemenő folyamatok chemiai 
m agyarázatát keresve, a chemiai anyagok hatásaiban 
ta lá lt a bajokra kellő orvosságot. A gyógyszerészek, 
akik eddig vajákos asszonyok m ódjára főzték titokzatos 
nedveiket, kényszerültek a kérdés tudományosabb meg
oldásához hozzálátni és az orvosságokat szabatosan elő
ír t eljárások alapján készíteni. Scherer, Paracelsus egyik 
életírója, e tárgyról kevés túlzással azt mondja: a gyógy
szerészet mindent Paracelsusnak köszönhet. Végül pedig 
hálával tartozik neki a chemia is, m ert m egm utatta, 
hogy a fémek nemesítésének im prodüktiv problémáján 
kívül más, áldásosabb tere is van a  kutatásnak és ezzel 
új irányt, új fejlődési lehetőséget biztosított neki. Ami 
az alchim iára vonatkozó nézeteit illeti, könyveiből nehéz 
határozott álláspontra jutni. M int más téren, itt is hem
zsegnek az ellentmondások, vannak helyek, ahol az al- 
chim istákat csalóknak és bolondoknak minősíti esztelen 
törekvéseik miatt. Viszont önteltsége nem engedte, hogy 
legyen oly terep, ahol já ra tlanságát vagy tudatlansá
gát be kelljen vallania és ezért m ásutt azt írja , hogy 
ő is járatos a. bölcsek köve előállításában, sőt a tu la j
donában levő bölcsek kövéről mint oly kincsről szól, me
lyet még a római császár vagy pápa sem tud neki kellő
kép megfizetni. A legvalószínűbb az, hogy kora á lta lá
nos felfogása alól ő sem vonhatta ki m agát és meg volt 
győződve arról, hogy vannak, „akiknek Isten a fémek 
és ércek különös ism eretét és ravasz tudását ajándé
kozta, úgyhogy azok sokkal rövidebb u ta t és fogásokat 
tudnak az arany és ezüst előállítására, mint a bányá
szás és kiolvasztás á lta l“. H itte azt is, hogy a bölcsek 
köve nemcsak a fémek nemesítésére használható, hanem
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az emberi test „Renovatiójára“ is, azaz gyógyítószerül. 
Azonban a kérdés tovább nem érdekelte őt, mert egé
szen lefoglalta a gyógyászatra vonatkozó tanításainak 
kiépítése. Éppen ezért könyvei is inkább orvosi ta r ta 
lomra emlékeztető címmel bírnak, eltekintve természe
tesen azoktól, amelyeket valószínűleg későbbi szerzők 
ik tattak  munkái közé.

Messze vezetne és nem célunk a chemia fejlődését 
Paracelsus nyomán követni, ellenben lássuk, mi történt 
az alchimiával.

A könyvnyomtatás m ind nagyobb mértékben való el
terjedése az alchimia tanait is m indinkább bevitte a 
legszélesebb néprétegekbe és felkeltette iránta a nagy- 
közönség érdeklődését. A rengeteg, rendesen regen élt 
nagynevű filozófusok nevei alatt megjelent könyv m in
denüvé elvitte a tudomány álláspontját a fémek á ta la
kításáról és sokakban felélesztette a meggazdagodás vá
gyát. Az alchimia gyakorlati művelése a hivatottak 
kezéből a tömegébe jutott. A tudományból üzlet lett. 
Mert. m int m ár em lítettük, a chemikusok még mintegy 
két századon á t hisznek ugyan az alchimia tanaiban, 
de egyéb előtérbe került problémák irán t való érdeklő
désük m iatt, lemondtak m ár azok gyakorlati megvaló
sításáról, ellenben a sokaság, mely most kezdte behatóan 
megismerni az eddig a kolostorok csendes zugaiban 
vagy a nagyúri udvartartások titkos laboratórium aiban 
végbement törekvéseket, most maga is részt követelt 
a könnyen megszerezhető gazdagságból. Hogy ennek a 
szenvedélynek hány ember esett áldozatul, részben az
által, hogy minden vagyonát rá költ ve a kísérletezésre, 
koldusszegényen pusztult el, részben pedig a sikeres 
megoldással való kérkedése m iatt irigyelnek gyilkos 
kezei által végezte életét, arról szinte lehetetlen fogal
mat alkotni magunknak. A történeti kutatások eddig 
csak azok neveit és életét fedezték fel, akik magas állá
suknál vagy világraszóló üzelmeik m iatt váltak h íre
sekké, esetleg hírhedtekké. Számtalan azonban a kis 
exisztenciák sora, akik szerényen és nagyobb feltűnés 
nélkül léptek Európa minden országában az emberevő
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Moloch áldozati oltárára. Még nők is vállalkoztak e mes
terségre, így tudjuk, hogy a XVI. században Gyula 
braunechweig-lüneburgi herceg udvarában élt egy Zieg
ler Anna nevű alchimista nő. Nem minden adeptus 
ju to tt abba a kellemes helyzetbe, hogy egy Rudolf csá
szár, vagy egy IV. Keresztély dán király, vagy egy 
Frigyes w iirttem bergi herceg stb. figyelmét m agára fel
hív ja és kegyeit megnyerje, a kis emberek szerény fillé
reiből is pompásan meg lehetett élni, csak érteni kellett 
ezek mozgósításához. És a vándor alckim isták  igen jól 
értettek  ehhez. Ez a foglalkozás jól jövedelmezhetett, 
mert nagyon elterjedt. Kisebb városok vagy falvak te
rein egyszer csak megjelent egy különös öltözetű ember, 
aki, m iután m ár elég nagy csődületet tám asztott az 
aranyosinálásról szóló előadásával, a gyakorlati kivitel
hez látott. Nem volt szüksége laboratórium ra, mert, 
hogy hallgatóit kísérletei tisztaságáról minél jobban 
meggyőzze, minden eszközt velük hozatott. Rövidesen 
előkerült a közeli műhelyből egy-egy serpenyő, amelyen 
faszénnel lehetett izzítani egy tégelyt. Ugyancsak a 
hallgatóknak kellett hozniok az arannyá változtatandó 
ólmot vagy ónt is. A megolvasztott fémre rádobott né
hány szemet egy m agával hozott és gondosan őrzött 
anyagból, mire a fém azonnal átalakult arannyá.

Az ilyen alchim ista addig já r ta  a környéket, amíg 
sikerült h írét egy közeli udvarház gazdájának fülébe el
ju tta tn i. És ekkor m ár elérte célját, m ert ha nem is 
egész életére, de legalább is hosszú évekre gondoskodva 
volt megélhetéséről. K itűnő beszédmodorukkal, a régi 
könyvek olvasásából m erített nagyhangú kifejezéseik
kel és tudásbeli fölényükkel rabszolgájukká tették gaz
dájukat. Laboratórium ot szereltek fel, m egindult a kí
sérletezés és ha sikerült néhány aranyszemet becsempész
niük olvadékaikba, újból hosszabb időre biztosították 
maguknak kenyéradó gazdájuk bizalmát és újból fel
élesztették benne a végső, teljes siker elérésének vágyát. 
Ha az alchim ista elég ügyes volt és nagyobb részletsikr- 
rcket tudott felm utatni, rövidesen nagy hírnévre tett 
szert és az ilyenért megindult azután a hatalmasságok
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iparkodtak elcsábítani helyéről, de később csellel vagy 
erőszakkal meg is szöktették ezeket az értékes egyénisé
geket. Egy konkrét esettel kapcsolatban be fogjuk m u
tatni, hogy még diplomáciai bonyodalmak is fejlődtek 
ki egy-egy híresebb alchimista körül. Ezért azután ak i
nek sikerült egy nevezetesebb alchim istát udvarába sze
rezni, az vigyázott is rá, m int a szeme fényére. A ke
nyéradóknak ez a jóindulata később igen kellemetlenné 
vált, éppen a rra  nézve, akinek érdekében megnyilvánult. 
M ert nem egy várú r formálisan fogva ta rto tta  alchimis- 
tá já t, megvonta tőle a szabadulásnak még a lehetőségét 
is. Pedig előbb-ntóbb minden alchim ista szabadulni 
ak art helyéről. Nem azért, mert jobb gazda után töre
kedett, hanem azért, m ert a türelemnek is van határa. 
Bárm ennyire hittek is az emberek az alchimia „igaz
ságaiban“, mégis elfogyott a türelmük, ha évek hosszú 
során át folytatott kísérleteknek nem juto ttak  soha a 
végére. Az adeptusok hivatkozásai a csillagok hely
telen konstellációjára, a rosszul végzett imádságokra, 
be nem ta rto tt előírásokra, csak ideig-óráig tudták  ke
nyéradóik figyelmét saját tehetetlenségükről elterelni és 
az egym ást követő sok kudarc, de főleg a felemésztett 
vagyonok egyszer csak felnyitották az illető szemét és 
ilyenkor bizony szomorú napok következtek a szeren
csétlen adéptusra. Mert érdekes megjegyezni, hogy a 
sokáig tartó  eredménytelen kísérletezés sohasem já r t 
m agára az alchim iára és tanaira  nézve megsemmisítő 
felismeréssel, hanem mindig csak az adeptus tudatlan
ságára vonatkozó következtetéssel. V alahány közép- és 
újkori alchimista történetét olvassuk, mindig bekövet
kezik egy bizonyos idő múlva közte és gazdája közt a 
feszült viszony, amely külsőségekben úgy nyilvánul, 
hogy az adeptust előbb szabad mozgásában gátolják 
meg. Amíg b írta  gazdája teljes bizalmát, szabadon já r 
hato tt annak várában és legfeljebb az idegenekkel való 
érintkezésben korlátolták a célból, hogy ne legyen mód
jában más úrhoz szegődni; amikor azonban kezdett a 
jó viszony elhidegülni, megszűnt a szabad mozgás, az
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alchim istának nem volt szabad laboratóriumából és laká
sából távoznia, hacsak nem kísérővel az oldalán. A jtaja  
elé nem egyszer őröket állítottak, úgyhogy nem sok fan
tázia kellett ahhoz, hogy az adeptus fogolynak érezze 
magát. A reményeikben megcsalatkozott urak, m int azt 
igen sok alchim ista élettörténetében olvashatjuk, a fog
ság és szigorít bánásmód által akarták  őket serényebb 
m unkára szorítani, mert bár bizalmuk adeptusuk iránt 
m ár megingott, még m indig reménykedtek, hogy erélyes 
fellépésük által sikerülni fog belőle a végső titko t ki
csikarni. A legtöbb ugyanis még ilyenkor is szilárdan 
hitte, hogy foglya birtokában van a titoknak és a sok 
huza-vona csak a rra  szolgált, hogy annak felfedését el
odázza. Csalónak tarto tták  őt, de nem azért, mert olyat 
hirdetett magáról, am ire nem képes, hanem azért, m ert 
hosszú időn át kihasználta a vendégszeretetet, anélkül, 
hogy csak szándékában is le tt volna titk á t elárulni. 
Ekkor m ár csák két ú t állott az adeptus előtt, vagy be
ismerni, hogy képtelen a rá ró tt feladat megoldására és 
nemcsak hogy nincs a bölcsek kövének birtokában, de 
azt megcsinálni sem tudja, vagy megszökni. Mindkét 
esetre fogunk példákat találni a későbbiekben.

Általában kevés adeptus szállt annyira magába, hogy 
őszintén bevallotta volna, hogy hazudott és minden 
mesterkedése csak egyideig való megélhetésének biz
tosítására szolgált. Pedig az esetek legtöbbjében ezek 
já rta k  még a legjobban, m ert legfeljebb megkorbácsol
ták és elkergették őket. A legtöbb alchim istát azonban 
büszkesége és elbizakodottsága visszatartotta az ön
leleplezéstől. Hihetetlenül bíztak szerencsecsillagukban 
és főleg abban, hogy meg tudnak szökni. És tényleg e 
téren igen nagy összetartást m utattak fel. M ihelyt vala
hol egy alchim ista bajba juto tt, m indjárt akadtak 
segítőtársai, akik összeköttetéseik révén vagy nagy 
pénzösszegek feláldozása, nem egyszer sa já t személyes 
szabadságuk veszélyeztetése árán  is iparkodtak tá rsu 
kat szorult helyzetéből kiszabadítani. És ha nem sikerült 
sem az őröket megvesztegetni, sem más úton a szökést 
elősegíteni, még mindig m aradt egy mód: magukkal az
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dulási módhoz ismét a bölcsek köve szolgáltatta a leg- 
liathatósabb segédeszközt. Az adeptus ugyanis addig 
beszélt a bölcsek köve csodás erejéről és a rá juk  vára
kozó véghetetlen gazdagságról, melyet együttes mene
külésük után  velük megfelezni szándékozik, míg sikerült 
őket eltán torítan i és velük együtt megszökni.

Pedig a szökés nem mindig volt jó kimenetelű, igen 
sokan lelték közben halálukat, és ha éber gazdájuknak 
sikerült szökés közben rajtacsípni, ez m ár a csalási 
szándék kimondott bizonyítékául szolgált és nem egy
szer a halált jelentette. Ez a halál pedig csúfos volt. 
A megcsalt u rak  igen sok esetben úgy akartak  bosszú- 
szomjukon enyhíteni, hogy a halálos ítéletet lehetőleg 
nevetséges és megvetést előidéző külsőségek közt h a j
tották végre. A delikvensnek aranyos bohócruhákba 
való öltöztetése, gúnyos felírásoknak az akasztófára való 
elhelyezése, az akasztófának aranyfüsttel való bevonása 
még a szelídebb m ulatságok közé tartoztak. A m ár emlí
te tt Ziegler A nnát 1575-ben izzó vasszékben égettette el 
a herceg. Igen sokat kínpadra vontak, azt remélve, hogy 
a válogatott kínzásokkal majd kicsikarható lesz belőle 
a nagy titok. Elképzelhető a szerencsétlen lelkiállapota, 
mikor a különböző kínzószerek alkalmazása a la tt azt a 
kérdést intézték hozzá, hajlandó-e m ár elárulni a titkot, 
melyet maga sem ismert. Igen sok a kínzások a la tt ígé
retet te tt a titok felfedésére, de csak azért, hogy hala
dékot nyerjen qui habet tempus, habet vitam  közmondás 
szerint. Sorsát azonban így sem kerülhette el, m ert ha 
nem sikerült időközben mégis megszöknie, újból csak 
a kínpadra került. Tudták ezt maguk az alchimisták is 
és ezért nem egy vetett önkezével véget életének, ha 
m ár elkerülhetetlenül látta közeledni végét. Pedig ez 
a sors v á rt majdnem minden alchim istára, ha mások 
szolgálatába szegődött. Ezért később m ár óvakodtak ettől 
és mind gyakoribbá vált az oly vándorló adeptus típusa, 
aki ugyanazon helyen csak rövid ideig tartózkodott, 
lehetőleg szűkkörű, de tekintélyes társaságban véghez 
v itt néhány transm utatiót, majd eladva a gyárto tt ara-
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nyal vagy esetleg a bölcsek kövének néhány gram m ját, 
nyom talanul eltűnt, hogy később egy távolabbi, helyen 
kerüljön ismét elő. Gondosan kerültek minden főúri 
házat és pusztán egy-egy környékbeli nagy úr érdeklő
dése elég- ok volt hirtelen eltűnésükre. Idővel azonban 
még- más oldalról is sok veszély fenyegette az alchiniis- 
tákat. Vannak, akiket utazásaik közben gyilkoltak meg 
titkukra  éhes em bertársaik, például Neisse Lajost, akit 
1483-ban M arburgban tettek el láb alól. A gyilkos, mint 
kiderült, hesseni nemesember volt. Elég volt, hogy híre 
já rjon  valakiről, m iszerint birtokában van a bölcsek 
kövének, nem volt m ár többé biztonságban az élete. 
Éjjel-nappal félnie kellett a  m egtám adtatástól és leg
bensőbb környezete, sa já t m unkatársai vagy szolgája 
részéről sem lehetett biztos afelől, nem fogja-e egy 
őrizetlen pillanatban meggyilkolni. Sőt voltak olyanok 
is, akik azzal a szándékkal já rtak  végig több országot, 
hogy valahol egy-egy nevesebb alchim ista bizalmába 
beférkőzve, esetleg m int inas szolgálatába állva, kilesik 
az alkalmas pillanatot a drága kőnek hatalm ukba kerí
tésére, ha lehet, tolvajlás útján, ha kell, erőszakkal. 
Más szerencsétlenek nehéz fogságból való szabadulásuk 
után kerültek ily lelkiismeretlenek kezei közé és lelték 
halálukat. Mindez azután azt eredményezte, hogy csak 
még jobban titkolóztak és még inkább iparkodtak sze
mélyüket homállyal körülvenni.

Az elmondottak igazolására lássuk néhány XVI. szá
zadbeli alchimista élettörténetét.

Igen érdekes egyéniség Trismosin Salamon, akiről 
nem tudjuk, mikor született, azt sem, hogy mikor halt 
meg. Ha igazaknak fogadjuk el az Aureum Vellus című 
könyvében foglaltakat, talán  még ma is él. 1490-ben 
ugyanis azt írja  magáról, hogy már öreg ember volt, 
de bevette a bölcsek kövét és ettől teljesen megfiatalo
dott, „sárga, ráncos bőre ismét síma, arca rózsás lett, 
ősz haja visszanyerte fekete színét és hajlott háta ismét 
egyenes le tt“. De nemcsak magát, hanem másokat is 
m egifjított. Azt is állította, hogy igen könnyű feladat
nak ta rtja  életét az utolsó ítéletig meghosszabbítani.
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Ezenkívül részletesen leírja em lített művében azt is, 
hogyan készül a bölcsek köve, s m int lényegeset, kiemel
jük, hogy munkaközben vajjal vastagon megkent kenye
ret kell enni.

Élete körülményeiről csak annyit sikerült megtudni, 
bogy Németországban született és vándor alchim ista 
volt, aki azonban sehogy sem tudott a titok n y itjá ra  
ju tn i, mígnem elkerült egyszer Velencébe és innen, 
m int írja , egy „még jobb helyre“, ahol egyiptomi nyel
ven íro tt kabbalisztikus és misztikus könyveket bíztak 
rá, ezeket előbb görög, m ajd latin  nyelvre fordíttatta , 
ekkor m egtalálta és elleste az egyiptom iak egész k in 
csét. Ezután Konstantinápolyba ment, ahol hozzákez
dett a m egfejtett titok kiaknázásához. I t t  tanítványai 
közé tartozott Paracelsus is, amivel nagyra van, úgy- 
anniyira, hogy könyve címében is eldicsekszik vele. Ez 
a cím maga kitesz egy nyom tatott oldalt, és m int az 
alchimisták nagyhangúi kijelentéseit és vásári ízű 
reklám kiáltásait jellemző példát, szószerinti fordítás
ban közöljük: „Aureum vellus, vagy arany kincses
kamra, benne a  legelőkelőbb, a legkiválóbb, a legválo- 
gatottabb, a legpompásabb és legbeváltabb szerzőknek 
írásai és könyvei: az egyiptomi, arab, káldeus és asszir 
királyok és bölcsek visszam aradt e lre jte tt ereklyéi és 
emlékművei ősrégi gyűjteményéből. A nemes, kiváló, 
tudós filozófus Trismoisin Salamontól (aki a nagy filo
zófus és orvosnak Theophrastus Paracelsusnak mestere 
volt), különválasztott értekezésekbe szedve és németre 
fordítva. Más régibb és újabb filozófus írók különleges 
értekezéseivel, mindezek azelőtt sem nem hallott, sem 
nem láto tt dolgok, am int az a katalógusból m indjárt 
az előszó u tán  kiviláglik.“ I r t  azonban ezenkívül a 
vörös sasiról és a fekete 'sasról is könyvet.

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim  1486-ban 
született Kölnben, jómódú nemesi családból. Az egye
tem minid a négy fakultását hallgatta  és számos isme
retre te tt szert. Különösen vonzották azonban az alchi- 
mia és az okkult tudományok. A nnyira rabja lett az 
aranycsinálás művészetének, hogy vagyonát utolsó fii-



lérig feláldozta e kedvtelésnek. Azonban mindhiába, a 
bölcsek köve titk á ra  nem tudott rájönni még hosszas 
utazásai ala tt sem. Pedig a kabbalát és m ágiát is segít
ségül h ív ta  és állandóan kíséretében volt egy rossz 
szellem fekete kutya képében. Mindeme sikertelenség 
azonban nem akadályozta őt meg abban^ hogy annál 
nagyobb részletességgel és biztonsággal ne írjon  a böl
csek köve tulajdonságairól, előállításáról, a fémek 
nemesítéséről stb. és az „okkult filozófiáról“. Végül is 
teljesen elszegényedve, a legsanyarúbb viszonyok közt 
fejezte be életét 1535-ben Gremobleben. Előzőleg azon
ban „a tudományok bizonytalanságáról és hiúságáról“ 
szóló könyvében intő példaképen leírta  szomorú sorsát, 
elátkozva ennek okozóját, az alchimiát.

Ugyancsak a XVI. század első felében élt Flórencben 
egy rendkívül ügyes csaló, Daniel von Siebenbürgen, aki 
m agát orvosnak adva ki, minden betegét saját gyártm á
nyú orvosságával, az U sufurral gyógyította. Az orvos
nak és csodaszerének híre ment, olyannyira, hogy mind 
nagyobbá vált a kereslet utána. Mint ügyes ember, nem 
áru lta  el titkát, hanem maga szállította a gyógyszertárak
nak az Usufurt. Viszont a betegekkel mindig újból hoza
tott a gyógyszertárból, am it azonban nem használt fel a 
beteg kezelésénél, hanem félretett és újból eladta. Ennek 
az U sufurnak megvolt szerinte az a jó tulajdonsága is, 
hogy egyéb anyagokkal keverve, a fémeket arannyá vál
toztatja. Ezt a titkát fel is ajánlotta  I. Cosimo toscanai 
nagyhercegnek (1537—1574). A nagyherceg óvatos volt ás 
minden, a próbakísérlethez szükséges anyagot maga szer
zett be, többek közt az U sufurt is (amelyről azonban nem 
tudta, hogy Siebenbürgen készíti), és midőn ezen elő
vigyázat mellett is sikerült az arany készítése, húszezer 
darab arannyal jutalmazta. Ez a pénz birtokában F ran
ciaországba utazott és többé nem hallatott magáról.

1556-ból tudomásunk van egy Denis Zachaire nevű 
francia alchimistáról, akit Németországban való utaztá- 
ban megölt a szolgája, hogy elrabolhassa tőle a bölcsek 
köve előállításának titkát. 1570-ben pedig Wittenbergben 
és N ürnbergben is megöltek egy-egy szerzetest irigy

5Az alchimia története.



alchimisták, mert mindkettőről kire járt, hogy a titok 
birtokában vannak,

А XVI. század legnagyobb alchimistája II. Rudolf 
császár, ak it adeptusai hízelgőén „a német Hermes 
Trismegostis“-nak neveztek, 1552 július 18-án született és 
m ár húsz éves korában m agyar király, 23 éves korában 
pedig német császár lett. Országai ügyeivel vajmi keve
set törődött és néha hónapok, sőt évek is elmúltak, míg 
egy-egy fontos és sürgős ügyet elintézett, azonban egé
szen átadta m agát az okkult tudományoknak, főleg az 
alchimiának és asztrológiának. Visszahúzódva a prágai 
Hradzsinba, ezek művelőivel és mindenféle áltudósokkal 
vette magát körül; vára és bizalma mindenki számára 
nyitva állott, aki ily címen közeledett hozzá. Háziorvosa, 
Hayek Tádé, igen enyhe vizsgálat után, válogatás nélkül 
bemutatta a császárnak a jelentkező alchimistákat és 
asztrológusokat. íg y  azután valóban nem császári kör
nyezet alakult ki körülötte csalókból és haszonlesőkből. 
Valahány orvosa volt, az mind művelte az alchimiát 
tettel és írásban is. Így a m ár említett Hayeken kívül 
Mayer Mihály, aki számos könyvet írt, ugyan nem a 
maga neve, hanem „Császári lovag“ jelige alatt. Ezen 
írásai francia nyelven is megjelentek és sokáig szerepel
tek úgy, m intha maga a császár írta  volna őket. Egy 
másik orvosa Boötius Anselm volt, aki maga is tudott 
aranyat csinálni, bár az ehhez szükséges port nem ön
maga készítette, hanem egy régi könyv borítékjában 
találta. A császár még inasaitól is megkívánta, hogy az 
alchimiában járatosak legyenek. A történet több inas 
/íevét örökítette meg, többek közt M artin Kutzke-ét, aki 
visszaélve gazdája nemtörődömségével, politikai ügyekbe 
is beleártotta magát, amiért Rudolf halála után bebörtö
nözték és valószínűleg még komolyabo következmények
nek is nézett elébe, m ert fogságában önkezével vetett 
véget életének. A császár mindjobban elmerült kedvtelé
seibe, amelyek közé a festés és fafaragás is tartozott. Az 
országos ügyek vezetését egészben átengedte tanácsosai
nak. Tizenkét évvel halála előtt súlyos kedélybetegség 
lepte meg.
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Az alchimiába vetett vakhite oly megingathatatlan 
volt, hogy habár nem egy csalást fedezett fel, ismét párt
fogásába vette az újabb jelentkezőket, A pusztulás és 
áldatlan viszonyok, melyek nemtörődömségének követ
kezményei voltak, arra késztették a magyar rendeket, 
hogy öccsét, M átyást tegyék helyébe magyar királynak. 
1612-ben halt meg. Hagyatékában óriási vagyont találtak, 
állítólag 84 mázsa aranyat és 60 mázsa ezüstöt. Ezt az 
óriási mennyiségű nemesfémet természetesen mind az 
alchimisták állították elő, legalább is a X V II. és X V III. 
századokban büszkélkedve hivatkoztak arra, mint művé
szetük kétségtelen bizonyítékára. Hogy maga a császár 
is birtokában volt-e a bölcsek kövének, arról nincsenek 
adataink. Azonban igen valószínű, hogy nem volt, más
kép nem értenők, mire valók voltak az élete végéig foly
tatott kísérletek, és hogy miért kellett több alchimistát is 
kínpadravonással fenyegetni, hogy árulja el titkát. Ud
varából több alchimistának élettörténete maradt ránk, 
amit annak köszönhetünk, hogy még udvari költőjével is 
főleg az alchimistákra vonatkozó költeményeket készítte
tett. Termeit képeikkel aggatta tele. Hogy kísérleteit m i
nél jobban végezhesse és csillagászati megfigyeléseit is 
folytathassa, hatalmas asztronómiai-chemiai intézetet 
akart Prágában felállítani, melynek céljaira az Iser part
ján levő Benatek-kastélyt boesájtotta rendelkezésre. Ter
vét azonban nem vitte keresztül, mert a berendezésre P rá 
gába hivatott asztronómus, Tychó Brahe elhunyta után 
erről lemondott. Áldozatkészsége komoly tudósokat is 
vonzott udvarába, így Keplert, aki tizenkilenc évvel fia
talabb volt ugyan nála, de kihez meleg barátság fűzte.

Az udvarában megfordult alchim isták közül legneve
zetesebb az angol Kelley és a lengyel Sendivogius.

Kelley, eredeti nevén Talbot, m ár hazájában is bünte
tett előéletű egyén volt, még mielőtt Rudolf szolgálatába 
szegődött. Ugyanis jegyző volt Angliában, azonban ok
iratham isítás m iatt füleit levágták és állásából elkerget
ték. Ilyen előzmények után természetes, hogy az alchimia 
terén művelt összes dolgai is csak csalások lehettek. Ö 
maga azt állította, hogy aranyat tud csinálni, sőt a böl-

5 *
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esek kövét is elő tudja állítani, mindeme titkokat pedig 
egy angol püspök írásaiból merítette, annak halála után. 
Be is m u ta tta  tudom ányát Rudolf császárnak és mivel 
sikerült higanyból igazi aranyat készíteni, megnyerte 
a császár bizalmát, aki őt bárói rangra  is emelte. Sokáig 
azonban nem élvezhette az udvar fényét, amennyiben 
a császár nem elégedett meg a félmunkával és a bölcsek 
kövének előállítását is  látn i akarta. Hiába volt minden 
erőlködése, liogyT a császárt eltérítse akaratától, végre 
is börtönbe került. Fogsága ala tt kétségbeesetten látott 
hozzá, hogy m ár most tényleg felfedezze a bölcsek 
kövét és m int az egykori írások mondják, még a „pokol 
szellemeit“ is felidézte, hogy segítségére legyenek. Ügy 
látszik azonban, hogy ez a feladat még az ő képességeit 
is felülmúlta, legalább is erre kell következtetnünk 
abból, hogy ő is az alchimisták utolsó menedékéhez, a 
szökéshez fordult. 1597-bem azonban szökési kísérleténél 
oly szerencsétlenül esett el, hogy meghalt.

Sendivogius Mihály szintén csaló volt, már oly érte
lemben, hogy m agát adeptusnak adta ki, holott soha 
még csak nem is kísérletezett, ellenben egy elhalt 
adeptustól örökölte a bölcsek kövének nagyobb meny- 
nyiségét. Hogy mi л-olt ez az anyag, nem tudjuk, de 
m ikor Rudolf császárnak bem utatta és á tad ta  egy 
részét, ez utóbbinak sikerült лте1е aranyat csinálnia. 
Sendnrogius lengyel származású nemes ember volt, aki 
sokat hányódott, mígnem ravasz módon sikerült egy 
Münchenben fogságban sínylődő alchim istát megszök
tetnie, aki hálából m egajándékozta a bölcsek köve kis 
mennyiségé\Tel. Sendivogius ezzel nem volt megelé
gedve, szerette л-olna az előállítás titk á t is megismerni 
és ezért tá rsu l szegődött a szökevényhez. Ez azonban, 
bárm ily hálá\ral tartozott is élte megmentőjének, nem 
\rolt hajlandó a titkot elárulni még halálos ágyán sem, 
hanem m agával vitte sírjába. Ekkor Sendivogius fele
ségül vette özvegyét és ezzel hozzájutott az elhúnyt 
alchim ista örökségét képező nagyobb mennyiségű böl
csek kövéhez is. Ennek birtokában elbizakodottsága 
határta lanná vált. Nem elégedett meg a kő által bizto-
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síto tt vagyonnal (?), az adeptusok dicsőségére is vá
gyott. Előbb III . Zsigniond lengyel király, majd II. 
Rudolf udvarában végzett néhány átváltoztatást, ame
lyek fényes sikerrel já rtak  és megalapozták nagy hírét. 
Rudolf császárt annyira e lragad ta tta  eredményeivel, 
hogy gazdagon m egjutalm azta őt, sőt nevét is megörö
kítette. M árványtábiát készíttetett ezen felírással:

Faciat hoc quispiam alius
Quod fecit Sendivogius Polonus.

(Tegye meg más valaki azt, am it a lengyel Sendivogius 
tett.) E m árványtáblát a császár palotája azon szobájá
nak falába illesztette, melyben az átváltoztatást végliez- 
vitték. Prágából ú jra  Lengyelországba ment. Útközben 
azonban csaknem áldozata lett egy morva gróf kapzsi
ságának, aki el akarta  fogatni, hogy így jusson a kő 
birtokába. A veszélyt ugyan elkerülte, de nem okult, 
hanem folytatta  körú tjá t a fejedélmi udvarokban és 
1605-ben Frigyes w ürttem bergi herceg m eghívására 
megjelent S tu ttgartban, ahol ismét csodálatba ejte tt 
m indenkit eredményes kísérleteivel. I t t  is nagy tekin
télynek és kivételes bánásmódnak örvendett. Éppen 
ezért m agára vonta az eddigi udvari alchimista, Miil- 
lenfels, h arag já t és irigységét, aki ravasz módot eszelt 
ki vetélytársa megsemmisítésére. Névtelen leveleket 
íra to tt hozzá, melyekben óva intette a hercegtől, aki 
álnokul el akarja  tőle a titkot rabolni. Majd elfogatta 
és börtönbe csukatta, mintha a herceg parancsára tör
ténne. Fogságában felkereste és m iután a herceg állító
lagos kegyetlen szándékainak ecsetelésével alaposan 
ráijesztett, a szabadulás egyetlen módja gyanánt a 
gyors menekülést ajánlotta  neki. A szökéshez nagy 
kegyesen még segédkezet nyújto tt neki. Sendivogius 
örülve, hogy életét megmentheti, valóban megszökött. 
Szökése közben Müllenfels emberei elrabolták tőle a 
bölcsek kövét. Szabadulása u tán  rájö tt, hogy mily 
ravasz csapdába esett és levélben feljelentette Müllem 
felset a hercegnél. Azonban kincsét m ár nem kapta 
vissza és ezentúl csak mint vándor alchimista kóborolt 
mindenfelé, különféle csalafintaságokkal bolondítva a
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népet. Élete végéig- meg volt győződve róla és hirdette, 
hogy a herceg is be volt avatva az ellene elkövetett 
merényletbe. 1646-baú halt meg.

Egyébként a nevezett Müllenfels is Rudolf császár 
udvarából került ki. Élettörténete tipikus példája, ho
gyan lehetett kellő ügyességgel igen jó, kényelmes élet
módot biztosítani az alchimia által. K aján  irigysége 
vált tragikum ává. Eredetileg Müllernek hívták és ván
dor borbély volt. Vándorlásai közben sok szemfényvesz
tést sa já títo tt el és az em lített Frigyes herceg kegyeibe 
jutván, a herceg megbízásából és költségére beutazta 
Francia- és Spanyolországot. Ez utain nem sokat tanul
hatott, azonban ügyességével továbbra is biztosítani 
tud ta  m agának a herceg jóindulatát, aki egy alkalom
mal II. Rudolf udvarába is elküldötte. I t t  nagy elisme
rést szerzett azon híresztelésével, hogy a golyó nem 
fogja. K i is állott a próbára és magára lövetett, anélkül, 
hogy bármi baja tö rtén t volna. Azt természetesen senki
nek sem áru lta  el, hogy a golyókat ő m aga készítette 
lágy ólomamaIgámból, úgyhogy a lövéskor széjjelmen
tek a levegőbe. Ezen m utatványával annyira meglepte a 
császárt, hogy az Müllenfels néven nemesi rangra 
emelte. Frigyes herceghez m ár mint nemes ember tért 
vissza, aki szintén elhalmozta kitüntetéseivel, melyek 
közt egy igen szép birtok is szerepelt. A herceg udvará
ban gondtalan életet folytatott, mígcsak meg nem jelent 
a nagyhírű és nagy sikereket felmutató Sendivogius. 
Minthogy annak tudásával versenyre nem b ír t kelni, 
ravaszsággal akarta félretolni az útból. Azonban rá 
fizetett. Mert Sendivogius, szökése után, feljelentette a 
hei'cegnél, aki meggyőződve a vád igaz voltáról, 1607-ben 
fel aka sztatta őt.

Még szomorúbb sorsra jutott Beuther Dávid nevű 
alchimista, ak it sa já t ravaszsága és társai irigysége 
ju tta to tt a  halálba. Beuthernek, mint Ágost szász 
választófejedelem udvari alchimistájának, igen jó sora 
volt. A fejedelem annyira ment udvariasságában, hogy 
egyik gyermekét ő tarto tta  keresztvíz alá és azután azt 
követelte tőle és feleségétől, hogy ne szólítsák többé Nagy
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ságos Uruknak, hanem egyszerűen komájuknak (Herr 
Gevatter). Beuther azonban nem elégedett meg könnyű 
és kellemes élete sorával, hanem saját meggazdagodásán 
kezdett dolgozni és elhanyagolta a fejedelemmel szem
ben való kötelességeit. Valahonnan valamiféle régi írá 
sokhoz ju to tt, amelyekből ki szerette volna hámozni a 
fémek nemesítésének titkát. Evégből több más alchimis- 
tával társult és mindannyian esküvel fogadták, hogy 
ha bármelyikük is megfejtené a titkot, a többieknek el 
fogja mondani. Társai azzal gyanúsították, hogy ő rá 
jö tt volna a dolog nyitjára, de eltitkolta  előlük. Az 
ügyet Lipcsében bíróság elé vitték, amely bűnösnek 
találta  és elítélte őt. Eisküszegés címén levágták két 
u jjá t és hogy a titkot el ne árulhassa, fogságba vetet
ték. Beuther azonban tudva, hogy a fogságban mi vár 
rá, egy óvatlan pillanatban 1582-ben megmérgezte m a
gát. Ágost szász választó éppoly szenvedélyes alchi- 
m ista volt, m int II. Rudolf császár. Szenvedélyében 
felesége Anna is osztozott, házuk nyitva volt minden 
alchim ista előtt, de ők maguk is igen sokat dolgoztak. 
Egykorúak állítása szerint laboratórium uk a legszebb 
és legnagyobb volt azokban az időkben. Az alchimiá- 
val való foglalkozásra aligha a nyereségvágy hajtotta, 
hiszen a birtokában levő aranybányák az Érc-hegység
ben csak úgy ontották az aranyat. Kísérleteiben való
színűleg* a tudományszomjúság vezette, az alchimisták- 
tól nem tanulni akart, őket laboratórium ában m unka
társaiu l alkalm azta és éppen ezért kell csodálnunk 
Beuthert, hogy kényelmes életmódját m ért tette  koc
kára. H alála után  (1586) óriási vagyont, állítólag 17 
millió tallért hagyott hátra, am it az alchimisták siettek 
is aranycisináló művészete javára  elkönyvelni.

Ellentéte volt Frigyes wiirttembergi herceg (1557— 
1608), akiről m ár esett szó. Öt a kapzsiság hajto tta  és 
ezért minden, még gyanús egyéniséggel is szóbaállt, 
csakhogy* az aranycsinálás titk á t megismerhesse. T er
mészetes, hogy igen sok csaló ki is használta vendég
szeretetét, bár kétségtelen, hogy ő volt az kortársai 
közül, aki a legrövidebb úton bánt el az olyanokkal,
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akiknek csalási szándékáról megbizonyosodott. Utóbb 
m ár a csalók elvesztésére állandó, vasból való akasztó- 
la t á llítta to tt fel. Tartozunk azonban a történeti hű
ségnek azon m egállapítással, hogy az intő jel nem 
nagyon szolgálta célját, m ert igen gyakran volt hasz
nálatban.

Egyszerre több alchim istát is tarto tt magánál, 
sőt Gross-Sachsenheim városában egész kolóniát léte
sített számukra. Ez a kolónia állandóan fogyasz
totta a  pénzt, ahelyett, hogy szállította volna. Ha időn
ként egy-egy nagyobb csalásra rá jö tt és egy újabb 
halálos ítélet végrehajtására került a sor, ez ismét nagy 
kiadásokkal já rt, m ert az ily kivégzéseket szerette lát- 
ványosságszerűen végrehajtani. Hiábavalók voltak 
tanácsosainak figyelmeztetései, hogy ne bocsátkozzék a 
csalókkal oly benső viszonyba, hogy azok ily nagy ki
adásokat okozzanak neki. Az ily figyelmeztetések, mint 
történetírója megemlíti, nem voltak a herceg ínyére. 
Alchimista üzelmei végül oly súllyal nehezedtek a nép 
vállaira, hogy majdnem forradalm i rnegmozdíulásnak 
váltak okozójává.

Fia, János Frigyes (uralkodott 1608—1628), örökölte 
atyjának ezt a szenvedélyét. Az alchim ista kolóniát is 
fenntarto tta  és pénzelte. Ennek következtében pénz
viszonyai éppoly ziláltak voltak, m int atyjáéi. Mikor 
egy alkalommal tanácsot kért országa rendjeitől, ho
gyan lehetne m egürült kincstárán segíteni, azok nem 
vonakodtak feltárni előtte a helyzetet és felszólították, 
hogy: „az alchim istákat és csalókat, kiknek egész tá r 
sasága telepedett le Gross-Sachsenlieimban, az ország
ból űzze ki, m iáltal pénztára rövidesen ismét rendbe 
fog jönni“.

A sachsenheimi kolónia egyik legérdekesebb alakja 
volt a morvaországi születésű Hotmuer György, kinek 
apja aranym űves volt. 1596-ban lépett Frigyes herceg 
szolgálatába, de nem sa já t nevén, hanem m int Prumb- 
hof grófja. A herceg személyesen volt jelen első k ísér
leténél és mivel m ár többször m egjárta, ezúttal igen 
óvatosan rendezte azt be. Minden műveletet Honauer
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utasítása szerint ő maga végzett. Maga töltötte meg 
a tégelyeket az átváltoztatandó fémmel, m aga tette 
hozzá a bölcsek kövét, maga helyezte el a kemencében 
és m iután még jól m egrakta azt szénnel, elhagyta k í
séretével a laboratórium ot, melyet gondosan bezárt és 
természetesen az alcbim istát is m agával vitte. Egy idő 
múlva visszatérve, legnagyobb örömére, tiszta aranyat 
talált a tégelyben. Ügy látszik azonban, mégsem ta rt
ha tta  a dolgot egészen rentdijénvalónak, m ert a kísér
letet meg akarta  ismételni. Alighanem Honauer is 
észrevette, hogy bajba ju tha t és ezért a kísérlet meg
ismétlése előtt egy kolóniabeli társával megszökött. 
A herceg idejekorán felfedezte a szökést és utánuk kül
dött emberei Oldenburgban elfogták őket. Visszajöve- 
telükkor azonban különös kalandjuk akadt. Bückeburg- 
ban ugyanis Schaum burg grófja elfogta őket és nem 
engedte ú tjukat folytatni. A gróf alighanem magának 
akarta m egtartani a sokat jelentő alchim istát ás maga 
is hasznot akart húzni állítólagos művészetéből. Való
ságos diplomáciai tárgyalások indultak meg futárok 
útján. A gróf azonban nem volt hajlandó foglyát k i
adni, amely viselkedését mindenféle légből kapott okok
kal iparkodott jogosnak feltüntetni. Egyik ily ok volt 
az a „sértés“, melyben a herceg azáltal részesítette, 
hogy levelében tegezte őt. A grófot ez igen érzékenyen 
érintette, mivel „a dán királyi házzal állott rokonság
ban és ezért különb bánásmódot igényelt“. Végül azon
ban 1597-ben mégis S tuttgartba hozták Honauert szöke
vény társával együtt és vallatóra fogván ,. beismerte, 
hogy miként csapta be a herceget. A bíróság a rra  ítélte, 
hogy „jobb keze üttessék le, ő mgga pedig egy, az ő 
részére készült, vasból való akasztófára aranyos ruhá
ban felakasztassék“. Az ítéleten annyiban enyhítettek, 
hogy a hóhér egész keze helyett csak két u jjá t ütötte le. 
az akasztást azonban végrehajtották, társa melléje 
került. Maga a kivégzés és a nézők részére szolgáló 
tribün felállítása állítólag háromezer forintjába került 
a hei’cegnek, mely összeget, úgy látszik, m ár csak azért 
sem sajnált, mert az akasztás látványossága néminemű-
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képen kárpótolta kétszázezer tallérjáért, melyet Honauer 
a rövid idő alatt kicsalt tőle. Egy másik igen érdekes 
esetet ír t  le Sattler a „W ürttem berg hercegség törté
netében“ egy Péter nevű osztrák származású bányász
ról, aki alchim ista célokra szintén nagyobb összeget 
csalt ki a hercegtől. Az esetről szóló részt fordításban 
közöljük. „Mivel a herceget nagy összegekkel meg
csalta, megszökött, de Kirchheimban elfogták éis S tu tt
gartba hozták, ahol a herceg pör nélkül akarta  fel
akasztatni. Tanácsosai azt hitték, hogy a halállal igen 
svilyos büntetést szenved és figyelmeztették a herceget, 
hogy a császár, kitől a pallosjogot hűbérül bírja, fele
lősségre vonhatja, ha a császári jog ellenére ítélet nél
kül kivégezteti. M ert Péter á rta tlanságára  hivatkozott 
és a herceget Isten ítélőszéke elé citálta. Ez azonban 
nem félt ettől, m ert a felhívást illetéktelennek tarto tta  
és úgy vélte, hogy ezen külföldi csalóval szemben nem 
köteles a birodalmi törvényeket betartani. SzégyeJte 
magát, hogy oly nagy összegeket bízott rá  és nem 
akarta  pör álta l a csalás tulajdonképeni módját köz
ism ertté tenni. Ezért azt felelte tanácsosainak, hogyha 
m egtérítik neki azt, amit őrá bízott és amivel őt meg
csalta, meggondolja a továbbiakat. Péter tehát 1599 
június 28-án a vasra  felakasztatott, azon tiltakozás mel
lett, hogy megérdemelte volna, hogy pörbe fogják és 
azután lefejezzék.“

A XVI. század talán legérdekesebb alchim istája 
Thurneysser Leovhard. Egyénisége csodálatos keveréke 
a sarlatánnak az autodidaktával, a mindenből hasznot 
búzó üzletembernek, a tudományosság látszatát kereső 
és m indenkor megóvó szakírónak. H ivatalosan semmit 
sem tanult és mégis mindenhez értett, é rte tt pedig úgy, 
hogy sokszor felkeltette a szakemberek bám ulatát, nem 
egyszer irigységét. Merészségével mindenhez hozzá
fogott, amivel megbízták és dolgai m indig sikerültek. 
A lá tszatra sokat adott és ami kevés elméleti tudást 
magánszorgalomból megszerzett, azt oly ügyesen tudta 
m indig kihasználni és fitogtatni, hogy a külszín gazdag 
I első tartalom ra engedett következtetni. Negyvenhat
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éves korában kezdett Berlinben a latin  nyelvből vala
m it tanulni, tehát ezideig aligha é rte tt a klasszikus 
nyelvekhez és mégis m ár jóval előbb könyveket adott 
ki, amelyek hemzsegtek a latin  kifejezésektől és ezek 
címlapján görög és héber nyelvű szavakkal hivalkodott. 
Az orvostudományokat sehol sem tanulta és azokból 
csak annyit é rte tt, amennyit hosszas utazgatásai alatt 
itt-o tt felcsipkedhetett, éis mégis mesterének és m in ta
képének, Paracelsusnak m intájára kitűnő orvos híré
ben állott, sőt János György brandenburgi választó- 
fejedelem udvari orvosának is megtette és tudom ányá
val annyira meg volt elégedve, hogy többszöri ismételt 
kérésére sem engedte őt udvarából távozni. Még orvosi 
könyvek írására  is vállalkozott. Bányászattal azelőtt 
alig foglalkozott és mégis,, mikor rábízták több tiroii 
bánya művezetését, eredményeivel mindenki meg volt 
elégedve. Nem volt hivatásos gyógyszerész és legtöbb 
jövedelme mégis a gyógyszerek készítéséből folyt be. 
H erbárium át kora legelső és legtökéletesebb gyűjtem é
nyének tarto tták . Berlini háza kertjében csodálatos, 
senki által nem ism ert növényeket tenyésztett és álla
tokat nevelt. A csillagászathoz semmit sem értett, de 
azért a horoszkópok és nativitások százával születtek 
tollából. S aját könyvnyomdája volt és ez csak úgy 
ontotta a saját és másoknak az ő kiadásában megjelenő 
könyveit. A brandenburgi ipar sokat köszönhet neki, 
pedig ő maga ipari téren keveset működött. Amihez 
kezdett, több-kevesebb, de inkább több sikerrel já rt, 
merészségénél csak szerencséje volt nagyobb. Hogy a 
képet teljessé tegyük, meg kell említenünk, hogy elég 
ügyesen rajzolt és festett és szerencséje még ott sem 
hagyta cserben, hogy jövendölései igen sokszor valóra 
váltak. Ezek szerint tagadhatatlan , hogy a természettől 
nagy képességekkel volt felruházva és az is kétség
telen, hogy e képességeit soha rosszra nem használta. 
Minden irán t érdeklődve, gyakori és hosszantartó u ta 
zásai alatt sok mindent látott és tapasztalt, bár ez isme
reteit rendszeres egészbe foglalni sohasem volt módja-
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ban vagy szándékában, felsorolt sikereiből mégis azt 
kell következtetnünk, hogy azokat jóL elraktározta és 
főleg: kitünően tud ta  felhasználni. Mindenek fölött üzlet
ember volt, aki mindenből, de leginkább em bertársai 
ostobaságából hasznot tudott húzni. Jövendölései, 
gyógyszerei, de főleg majdnem egész Németországot el
árasztó kalendárium ai képezték jövedelmi forrásait. 
Emellett azonban alchim ista recepteket is szívesen 
gyártott, ha megfizették őket. És ezeket az ő idejében 
még igen jól fizették, így „a réznek ezüstté való á ta la 
kításáról“ szóló eljárását, amelyen egy évig dolgozott, 
neki és gyermekeinek kiutalandó 500 ta llér évjáradé
kért adta el János György fejedelemnek, aki pedig h í
res volt takarékosságáról (családja történetében a 
„takarékos“ jelzőt viseli). K önyveit nagy ügyességgel 
és körültekintéssel tud ta  a fejedelmek asztalán elhe
lyezni, amiért m indig igen szép ajándékokban vagy 
pénzbeli jutalm azásban részesült. Könyvei tarta lm át is 
iparkodott úgy összeválogatni, hogy ez a várható a ján 
dékkal összhangzásban álljon. Hogy- ezen eljárásával 
tudatosan néha az igazság mellé tap in to tt, azzal nem 
törődött. Elképzelhető-e, hogy egy fejedelem, kinek or
szágáról azt ír ja  valaki, hogy folyói aranyat hordanak, 
hegyeiben több helyütt rubin, gránát, zafír és egyéb 
ékkövek találhatók és még sok más fontos ásvány fel
ku tatása remélhető, sajnáljon mindezen kincsek fel
fedezőjétől nagyobb ajándékot? Orvosságai is inkább 
hángzatos nevüknek, m int a bennük foglalt hatóanya
goknak köszönhették nagy kelendőségüket. Az „iható 
arany“, a „desztillált ametiszt“ és „korallvíz“, a „rubin-, 
zafír- és sm aragdtinktura“, az „igazgyöngypor“ okvetle
nül m egragadták a gazdag betegek figyelmét, ha másért 
nem, hát azért, m ert különlegességek és szokatlanok. 
És ha az emberek oly együgyűek, hogy az ilyesminek 
felülnek, akkor az pénzükbe kerül, amit az ügyes 
gyártó ki is használt azon a címen, hogy a kiindulási 
anyagok igen költségesek, holott a nevezett tinkturá- 
kat mindenből inkább készítette, mintsem a nevükben 
jelzett drágakövekből. A fejedelmi székváros előkelő
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hölgyeit csakham ar meghódította szépítőszereinek 
tömegével, amelyek természetesen szintén annál érték
telenebbek voltak, minél drágábban lehetett őket meg
kapni. Az árak megszabásában pedig m ester volt.

Az alchim iára vonatkozó kijelentéseiben nagyon 
óvatos volt, aminek szintén megvolt a maga könnyen 
érthető oka abban, hogy kenyéradója és jóltevője nem 
igen szerette az alchim istákat és kortársait é r t felsülé
sek u tán  nagyon óvakodott tőlük. Mint minden m ás
hoz, természetesen az alchimiához is é rte tt Thurneysser, 
sőt adeptus is volt, azonban, míg János György szol
gálatában állott, nem ez képezte főfoglalkozását. így 
pl. egyik, a fejedelem kezébe szánt könyvbe ezt írja : 
„A fémek átalak ítását gyakran végeztem a fejedelmek, 
urak és rossz emberek előtt is, de úgy tetszik nekem, 
hogy a fémek transm utatió ja igen rossz művészet.“ 
E téren inkább a laboratóriuma csendjében működő 
tudóst játszotta. És hogy ez is sikerült neki, abból kell 
következtetnünk, hogy mikor K atalin  fej e dele masszon у, 
akit a ehemiai pepecselés nagyon szórakoztatott, Halle- 
ben laboratórium ot akart építtetni, ezen munkálatok 
vezetését és a berendezés gondját őrá bízta. Mihelyt 
azonban kilépett a fejedelem szolgálatából és Rómába 
került, ahol viszont az alehimia révén lehetett volna 
érvényesülnie, egyszerre ügyes alchim istává lett, aki 
vasszögek végeit tudta arannyá változtatni. Sőt üzleti 
szempontból kifolyólag az illető kardinálistól, kinél a 
transm utatió t véghezvitte, bizonyítványt is kért és 
kapott: Dominus Leonardus Turneisser clavum fer
reum  me presente ac vidente igne calefacto ac oleo 
immisso in aurum  convertit. Romae 20 Novembr. post 
prandium. (T. vir a vasiszöget jelenlétemben és szemem 
lá ttára  tűzben felhevítvén és olajba mártva, arannyá 
változtatta. Rómában, nov. 20. ebéd után.)

Míg Berlinben buzgó protestáns volt és az udvari 
prédikátorokkal igen jó viszonyban élt, Rómába való 
érkezése után  á tté rt a katholikus vallásra és a Szűz 
M ária oltárának két hatalm as ezüst gyertyatartó t a ján 
dékozott, hogy búcsút nyerjen, valójában pedig, hogy
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m agára vonja az egyházi körök figyelmét és ily módon 
jüssön elhelyezkedéshez.

Mindezek után egész természetes, hogy ellenségei
nek száma hamarosan nagyra nőtt. Nemcsak az irigyek, 
akik a fejedelmi kegynek és barátságnak anyagiakban 
is megnyilvánuló sugarait irigyelték tőle, hanem a 
komoly, tudós körök is felléptek ellene. Orvosok, taná
rok állottak sorompóba a „tanulatlan gyógyszerész és 
aranyművessegéd, goromba ember, varázsló, fantaszta 
és bűvész ellen, aki semmit sem tanult és mégis görö
gül, héberül és latinul akar írn i“. Kifogásolták azt, 
hogy a rra  való képesítés nélkül nemcsak gyógykezel és 
orvosságokat gyárt, hanem az eddig elism ert orvosi 
nagyságokat is lenézi, vallott elveiket elveti és ú jakat 
mer hirdetni. Irigyei a leghihetetlenebb irgalm akkal 
állottak elő. Hirdették róla, hogy az ördöggel cimborái, 
m ert csak így érthetők meg nagy sikerei, nemcsak a 
gyógykezelés terén, hanem az emberek jóindulatának 
megnyerésében is. Akadtak, akik látták, am int három 
ördöggel, akik fekete barátok képében ültek asztalánál, 
társalgóit. Kedvenc nagy fekete kutyája, amely állan
dóan kísérte őt és amelyet asztaláról etetett, szintén 
nem volt egyéb, m int egy hozzája láncolt és őt m inden
ben segítő ördög. Nagyon valószínű, hogy ő is tudott 
ezekről a mende-mondákról, azt is el hisszük, hogy 
eleinte hízelegtek -neki ezek a felsőbb szellemekkel való 
összeköttetéseiről szóló híresztelések, melyeket m int k i
válósága bizonyítékait, de még inkább m int jóslásai, 
horoszkópjai és orvosságainak kitűnő reklám jait szíve
sen vette, sőt úgy látszik, táplálta is. Idővel azonban 
e híresztelések rá nézve is kellemetlenekké váltak, 
hiszen senki nem m ert tőle semmiért pénzt elfogadni, 
m ióta híre já rt, hogy a pénz, melyen baseli házát vette, 
néhány nap múlva szénné változott.

E  jellemzés után személyi adatairól is sokat mond
hatnánk. Basel ben született 1530-ban, a ty ja  aranyműves 
volt és ő is erre a pályára készült, közben azonban 
segédkezett szülővárosa egyik neves orvosánál is. Már
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tizennyolc éves korában megnősült és ugyancsak ily 
íiatalon belekeveredett egy csúnya üzleti botrányba, 
melynek következtében Baselt és családját is el kellett 
hagynia. Ugyanis zsidó uzsorások zálogkölcsönben r á 
szedték őt és mivel másként nem tudott pénzéhez jutni, 
ugyanazoknál elzálogosított egy aranyozott ólomrudat. 
Ezután négy' évig bolyongott, bejárva Angliát, Francia- 
országot és Németországot. I t t  beállott katonának, 
azonban egy vesztett ütközet alkalmával fogságba esett 
és kilépett a katonai szolgálatból. Ezután bányrász, 
m ajd mechanikus és ismét aranym űves lett. 1558-ban 
meghívták őt Tirolba, ahol több bánya- és kohóművet 
vezetett tulajdonosai teljes megelégedésére. Ezen m ű
ködése megszerezte neki Ferdinánd főherceg jóindula
tát, aki őt bányászati ismeretei tökéletesítése céljából 
saját költségén hosszabb tanulm ányútra  küldötte. 
Kilenc évig utazott, bejárva Spanyolországot, P o rtu 
gáliát, Észak-Afrikát és a keleti országokat, majd 
Magyar- és Csehországot is. Visszatérve, egymásután 
jelent meg néhány könyve, melyekben m ár mint tudós 
orvos és alchimista szerepel. 1571-ben megismerkedett 
János György' brandenburgi őrgróffal és m int udvari 
orvos, szolgálatába' szegődött. (Évi 1352 tallér fizetést, 
négy ló tartást, ruházatot és szolgaszemélyzetet kapott, 
továbbá lakást és laboratórium ot bocsátottak rendel
kezésére.) íg y  élt teljes fényben és jólétben Berlinben 
1579-ig. Ekkor a m ár em lített támadások úgy' megnehe
zítették helyzetét, hogy' kénytelen volt Berlint elhagyni 
és Baselbe tért, ahol újból, immár harmadszor, meg
nősült. Ettől kezdve azonban rohamosan sülyedni kez
dett. Felesége ham is fondorlatokkal k iforgatta  vagyo
nából és em iatt a hatósággal is viszályba keveredvén, 
szülővárosát el kellett hagynia. 1590-ben Rómában 
találjuk őt, ahol alchim ista kísérletekkel és a Berlin
ben oly jól bevált kalendáriumok kiadásával ta rto tta  
fenn magát. Rövidesen azonban ismét visszatért 
Németországba. 1596-ban halt meg Kölnben, igen szegé
nyes viszonyok közt.

Thurneyssernek élettörténetét és jellemzését kissé
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hosszasabban tárgyaltuk , m ert érdekes példája az alchí- 
m isták kalandos sorsának, haszonleső jellemének.

A m ágikus erőkben való bizakodás és a szellemek 
segítségére való hivatkozás a XVI. században gyakori 
jelenség. A felsorolt eseteken kívül Mamugnano ciprusi 
származású alchim ista és mágus is állandóan kísértette 
m agát két démonnal, melyek fekete kutyák képébe 
öltöztek. Az emberek 'nemcsak elhitték, hanem féltek is 
tőlük. Nevezett először a Keletet boldogította alchi
m ista csalásaival, de midőn ott m ár jól begyakorolta 
mesterségét, a nyugati országokat sem kímélte. 1578- 
ban m ár m int gróf Mamugnano jelent meg a külön
böző udvarokban, többek közt a velencei dogénál is. 
M indenütt eladta a  bölcsek köve készítésének titk á t és 
mielőtt próbára került volna a dolog, eltűnt. 1588-ban 
szükségesnek látta a névváltoztatást és egyúttal rang
emelést; ezután mindenütt m int gróf Marco Bragadino 
lépett fel, kihasználva az akkortájt e névhez fűződő nagy 
tekintélyt. Münchenben já rv a  azonban, vége szakadt pá
lyájának, itt  ugyanis rajtacsípték a csaláson és fölakasz
tották. Akasztófáját sárgarézzel verték ki, őt m agát a ra 
nyozott ruhába öltöztették, még a kötél is arany  színű 
volt. K utyáit pedig akasztófája lábánál lőtték agyon.

Előfordult az az eset is, hogy az alchim isták céljaik 
elérése érdekében összeállottak többedmagukkal és 
ilyenkor mint vándor társaság garázdálkodtak. Ha nem 
is tudtak  egyszerre bekerülni egy helyre, elég volt egyi
küknek m agát befészkelni!, ez a többit különböző 
ürügyek felhasználásával maga után  hozta. Ha egy 
ilyen társaság valahol letelepedett, senkinek sem volt 
többé biztonságban az élete, mert aki útjukban állott, 
azt minden lehetséges módon eltették láb alól. Ilyen 
négy tagú alchimista társaság garázdálkodott Szász- 
W eimar-Gotha és Braunschweig területén. A veszélyes 
az volt, hogy m indig az illető fejedelem védőszárnyai 
alá húzódtak azáltal, hogy a bölcsek kövéről szóló me
séikkel felcsigázták kincsvágyát és így kivételes bánás
módot, ex territo ria litást biztosítottak maguknák. A 
szóbanforgó társaság  négy tagból állott, valamennyien

Az alchiuiin története.



rovottm ultú emberek. Főnöke a thiiringiai származású 
Summering Fülöp volt, aki papnak készült és 1555-ben 
Gotha közelében kapott is prédikátori állást. Ezt azon
ban, alchimista társaságba keveredve, elhagyta és az 
aranyesinálás lejtős pályájára  lépett. Társai voltaik 
Schömberg H enrik nevű alacsony származású egyén, 
aki a weimar-góthai hercegnek volt inasa és udvari 
bolondja, és ennek felesége, Ziegler Annamária. Ez a 
nő lezüllött nemes asszony volt, tekintélyes szász ne
mesi családból származott, előkelő nevelésben részesült, 
sőt a drezdai udvarban is teljesített szolgálatot. Férje, 
egy szász nemes ember, korai halála után elzüllött és 
másodszor feleségül ment a rangban, műveltségben 
jóval alantabb álló Schomberghez. Ö volt, úgy látszik, a 
társaság csalétke, aki nemcsak jó modora, de m űvelt
sége és főleg alchim ista iizelmekben való jártassága 
által m indenkit behálózott és minden gyanút fogott 
em beit beszélőképességével m egnyugtatott. A tá r 
saság negyedik tagja, egy kiszolgált katona, a Lübeck- 
ben született Schulferm ann Sylvester. Ez volt a banda 
hóhérja, mindenre kapható gonosztevő, akinek m ár 
előző életéből sok volt a rováson. Sömmering 1566-ban 
II. János Frigyes góthai herceggel szerződést kötött, 
hogy ki fogja dolgozni a bölcsek köve előállítását és 
ha Isten kegye el fogja ju tta tn i a  végső sikerhez, lelki 
ismeretesen közölni fogja ezt a herceggel, sőt a kő segít
ségével az aranygyártást is átveszi. Ezzel szemben a 
herceg kötelezi magát, hogy rendelkezésére bocsátja a 
szükséges anyagokat, továbbá azonnal ad neki 16 lat 
tiszta aranyat s a munka folyamán részletekben lefizet 
760 tallért. A készített arany egy tizedrésze szintén őt 
illeti. Midőn a pénz jórészét m ár felvette, egyszerre 
valamennyien megszöktek és egy ideig céltalanul kóbo
roltak. Ekkor megkísérelte visszanyerni régi prédi
kátori állását, azonban a nép m ár értesülhetett viselt 
dolgairól és hallani sem akart róla. 1571-ben m ár Braun 
schweigban találjuk őt, ahol azzal állott a herceg szol
gálatába, hogy a sóbányák jövedelmét meg fogja sok
szorozni eljárásaival, melyeket a só bányászása terén
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dolgozott ki. E gyúttal ígérte, hogy a bölcsek kövét is 
egy éven belül elő fogja állítani. Munkáihoz szüksé
ges tá rsa it is rövidesen magához vonta és újból szer
ződést kötött. Eszerint ő és társai ellátásban részesül
nek, a munkához szükséges anyagokat rendelkezé
sükre bocsátják, míg a herceg előre kifizet 2000 tallért 
és biztosítja őket fejedelmi védelméről. A herceg tü 
relme hosszú volt, ehhez já ru lt még Ziegler Anna képes
sége, amellyel m indig új problémákat vetett fel, új 
nehézségek elhárításáról gondoskodott. Ügy behálózták 
a herceget, hogy nem vett észre semmit üzelmeikből, 
sőt több oldalról érkezett feljelentéseknek sem adott 
hitelt. Bizalma oly nagy volt Sömmeringben, hogy ki
nevezte őt bányatanácsosává is. Közben a többiek gon
doskodtak, hogy áruló hírek lehetőleg ne jussanak 
Hozzá. Schulfermann egy embert, aki könnyen bajba 
sodorhatta volna őket, az országúton ütött agyon, má
sokat megmérgeztek, végül m ár odáig ment merész
ségük, hogy m agát a hercegnét is, aki rossz szemmel 
nézte üzelmeiket, el akarták  tenni láb alól. Hogy hogyan 
vezették a herceget orránál fogva, a rra  jellemző egy 
könyvvásárlás esete. Sömmering megtudta, hogy egy 
könyv, mely nehezen hozzáférhető, egy papnál olcsó 
pénzen megkapható. M iután először felcsigázta a her
ceg kíváncsiságát a könyv iránt, kijelentette, hogy azt 
csak háromezer forin tért lehet megkapni egy külföldi 
városban. A pénzt felvette, Schomberget a látszat ked
véért elutaztatta, ő meg olcsón megvette a paptól a 
könyvet. Végül is oly forró lett lábuk a la tt a  talaj, 
hogy visszavonulásról kellett gondoskodniok. Külön
böző ürügyek a la tt kérte elbocsájtatását a hercegtől, 
akinek végre is kinyílt a szeme és társait elkergette, 
őt m agát kötelezte, hogy tegyen eleget szerződésbeli 
kötelezettségeinek. Midőn azonban gyilkosságainak híre 
is bebizonyosodott, őt is és eltávozott társait is elfogatta 
és bíróság elé állította. I t t  a kínzóeszközök hatása alatt 
m indent bevallottak. Az ítélet, bár kiérdemelték, ke
gyetlen volt. Sömmeringet és Schomberget tüzes fogók
kal szaggatták, majd felnégyelték. Ziegler Annát vas-

b*
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székben, égették el, Schulfermaimt pedig kerékbe tö r
ték és felnégyelték. Ziegler Anna a nép ajkán még 
sokáig élt tovább, m int boszorkány.

Végigtekintve a XVI. század alchimistáin, a felsorolt 
példák alapján is tapasztalhatjuk, mily mély volt a 
meggyőződés, mely eredetileg Aristoteles tanain ala
pult, hogy a fémek egymássá átalakíthatok. Nagynevű 
chemikusok hirdették az alchimia tanait oly igazságok 
gyanánt, amelyekhez kétség nem fér. Ennek oka főleg 
abban rejlik, hogy az anyagok összetételéről még min
dig nem voltak tisztu lt fogalmaik. Mindaddig, míg az 
egész világot és minden benne levő anyagot négy elem 
bői: a föld, tűz, víz és a  levegőből összetettnek tek in
tették, nem volt elvárható, hogy az alchimia igazságai
ban is kételkedjenek. A sok csalás és visszaélés, mely 
az emberek szeme előtt végbement, csak azt m utatta, 
bogy a probléma fölötte nehéz, de nem megoldhatatlan. 
Amíg a fémekről az a  nézet volt uralkodó, hogy azok 
összetett testek, egész természetesnek látszott az a kö
vetkeztetés, hogy az egyik alkotórész mennyiségének 
csökkentésével vagy a másik növelésével meg lehet 
kapni azt a nemes fémet, amely az alkotó részeket 
ugyanolyan mennyiségben tartalm azza. Mindaddig, 
amíg a chemia nem ismeri az anyag megm aradásának 
törvényét, nem is várható, hogy az alchimia oszlopai 
meginogjanak. M ert amíg az a felfogás uralkodik, 
hogy minden egyes chemiai átalakulásnál az eddig volt 
anyagok megsemmisülnek és helyükbe egész újak jön
nek létre, úgyszólván a semmiből teremtődnek, addig 
nem csodálkozhatunk azon sem, hogy egy fém a válto
zások során eltűnik és helyét egy új foglalhatja el, de 
még azon sem, hogy a képződött új fém súlya esetleg 
felülmúlja a változás előtt jelen volt fém súlyát. Az aris- 
totelesi felfogás alapján álló chemikus előtt semmi sem 
csodálatos és semmi sem lehetetlen. Még ma is meg kell 
vallanunk, hogy a fémek átváltozásának tana az aristo- 
telesi nézetek egyenes folyománya és nem ütközhetünk 
meg azon, hogy amíg ezek érvényben m aradtak, nem igen 
akad, aki amazon változtatni akart, vagy m ert volna.
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Tudományos állásfoglalás az alchimia ellen.

Alchimista társaságok a XVII. században.
A X V II. században a chemia hivatott művelői m ár 

kezdik döngetni a régi anyagelmélet alapjait. A risto
teles feltétlen tekintélyének elismerése több oldalról van 
tám adásoknak kitéve. A kutatók, ha homályosan is, de 
kezdenek rám utatni, hogy valahányszor új testek jön
nek létre, azok a változás folyamán nem teremtődnek, 
hanem valamely form ában a változásban egym ásra ható 
anyagokban m ár praeexistáltak. Azok a kísérleti té
nyek, amelyek valaha az alchimia kialakulásának indí
tékaiul szolgáltak, pl. hogy a rézgálicoldatba m árto tt 
vas átalakul rézzé, lassan kritika  tárgyaivá lesznek. 
Azonban ne gondoljuk, hogy felfogások, amelyek m ár 
úgyszólván két évezred óta belegyökeresedtek az em
beriség gondolkodásába, csak m áról-holnapra félrelök- 
hetők és újakkal pótolhatók. Van Helmont, amikor meg
figyelései alapján kijelentette, hogy bizonyos testek, bár 
egy változás folyamán látszólag eltűnnek, rejtett form á
ban továbbra is bent vannak a  képződött új anyagok
ban, egész biztosan nem gondolta, hogy az alchimia 
eddigi épületén ő tette az első fejszecsapásokat. Van 
Helmont János 1577-ben született Brüsszelben, gazdag 
nemesi családból. Tanulm ányait a filozófia terén kez
dette, de nyughatatlan  természete a misztikus tudomá
nyok felé hajtotta. Foglalkozott magiával, m ajd a teoló
giára tért át. Magasabb intésre (ezek az ő géniuszától 
jövő intések életében gyakran játszanak szerepet) el
határozta, hogy lemond a világ hiúságairól és örömei
ről, e célból egész vagyonát nővérének engedte á t és 
életét a jótékonykodásnak szentelte. Ekkor kez
dett az orvostudománnyal foglalkozni. Évekig tartó  
utazásai közben mint orvos nagy hírnévre te tt szert. 
Később azonban egészen a chemiának szentelte magát, 
az akkor m ár erős fejlődésnek induló orvosi chemiának. 
A tudományos munkálkodás annyira szívéhez nőtt,
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hogy több fényes ajánlatot, fejedelmi udvarokba való 
meghívást visszautasított, csakhogy laboratóriumi kí
sérleteinek élhessen. Paracelsus követője és elveinek
továbbfejlesztője volt. Hasonlított mesterére határtalan  
önbizalmával. Nemcsak azt képzelte, hogy ő az egyedüli 
orvos, aki komolyan ért tudományához, hanem egyene
sen isteni küldetést lá to tt magában, akinek köteles
sége megreformálni, új alapokra fektetni a tudományt. 
Ebből kiindulva, természetesen mindent, ami előtte volt, 
elvetett, nemcsak az orvoslás, hanem a chemia és al- 
chimia terén is, egyedül Paracelsus elveinek hagyott 
némi létjogosultságot, de azokat is alaposan átform álta. 
Csodálatos ellentéteket találunk egyéniségében is. Míg 
egyfelől a legkomolyabb módszerekkel hosszas kísérle
tezés u tán  mondotta csak ki tudományos tételeit, m ás
felől a leglehetetlenebb fantazmagóriákat vakon elhitte. 
Érthetetlen, hogy az, aki más téren kísérletei ügyes 
és célravezető beállításával, az eredmények helyes m ér
legelésével a tudományok egészen új ágait terem tette 
meg, hogyan tudott olyant állítani, hogy ha egy edénybe 
búzalisztet és egy szennyes inget helyezünk el, a kettő
ből egerek képződnek, vagy ha békacsontokat érintünk 
a beteg arcához, azonnal elmúlik a fogfájása. Pedig 
rendkívül ügyes kísérletező volt és érdeme, hogy kísér
leteinek eredményeiből oly következtetéseket vont le, 
azokra oly elméleteket alapított, melyek részben még 
ma is m egállják helyüket. A chemiai fogalmak tisztu lá
sában nagy része van. Minden gáznemű testet előtt:1 
levegőnek néztek, hogy e testek tulajdonságai sok eset
ben homlokegyenest eltértek a levegőétől, azt csak lé
nyegtelen különbségnek tarto tták . Helmont kijelentette, 
hogy a légneműek éppoly különálló testek, mint mások 
és semmi közük a levegőhöz, ő nevezte el őket először 
gázoknak (e szó állítólag a chaoszból származik). A gá
zok közül főleg a széndioxidot tanulmányozta és be
bizonyította, hogy nemcsak a szén égésekor, de a bor 
erjedésénél is képződik. A savanyú vizek kellemes sa
vanyúságát szintén e testnek tulajdonította. Igen éles 
különbséget te tt gázok és gőzök közt, azt állítván, hogy
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a ffázok légnemű testek, melyek lehűléskor is m egtart
ják  eredeti állapotukat, míg a gőzök ez esetben csepp
folyósodnak és a folyadékokból melegítés ú tján  képződ
nek. Ilyen ismeretek mellett, tiltakozott azon A risto
teles óta vallott felfogás ellen, mintha a levegő vízzé 
és ez ismét levegővé alakulhatna át. Egyúttal tagadta 
azt is, hogy a levegő a testek felépítésében résztvevő 
egyik alapelem volna. Általában Aristotelesnek a testek 
összetételével foglalkozó összes tanait elvetette, még
pedig nemcsak kísérleti eredményeire támaszkodva, 
hanem főleg azért, mert nevezett görög tudós nem volt 
keresztény és ezért állításai nem érdemelnek hitelt. A 
tűzről határozottan kijelentette, hogy nem anyagi te r
mészetű, ami e jelenségben anyagi, az csak a füst és 
a gázok, melyek égése a tüzet eredményezi. Cselemnek, 
valamennyi test főalkotórészének a vizet ta rto tta , mely 
szerinte minden élő lényben és minden éghető testben: 
olaj, szesz, viaszban előfordul. E  téves felfogása való
színűleg azon észrevételen alapult, hogy a felsorolt tes
tek elégetésekor m indig vízgőz is képződik. Az elégetés
kor fellépő vizet a testekben m ár eredetileg bentfoglalt- 
na к gondolta. E feltevését kísérletileg is igazolta. 
Bizonyos mennyiségű földet m ért le egy edényben és 
gondosan befödve, növényeket tenyésztett benne. Öt év 
múlva, m iután a növények súlyban erősen gyarapod
tak, az újból megmért föld súlya közelítőleg ugyanaz 
m aradt. M inthogy az egész idő a la tt az edényhez más 
anyag nem ju to tt, m int tiszta esővíz, mellyel a növényt 
naponta megöntözte, ebből azt következtette, hogy a 
növény súlyszaporulata csakis a  vízfelvételnek lehet az 
eredménye. Ö ugyanis még nem tudta, hogy a zöld növé
nyek táplálékának egyik legfontosabbika a levegőben 
lévő széndioxid. Helmont ismertette először azt a fontos 
tényt, hogy a testek chemiai átalakulások alkalmával 
nem semmisülnek meg, és a képződött új testek nem a 
semmiből jöttek létre, hanem ugyanaz a test a változá
sok egész során átm ehet és végül újból előállítható ere 
deti alakjában. E felfogását nemcsak a fémeken, hanem 
más testeken kísérletileg is bebizonyította. Nagyon fon-



toe azon tétele, hogy egy fémet csak oly oldatból lehet 
előállítani, melyben az bennfoglaltatik és más fémet 
ez oldatból nem lehet kapni. K onstatálta, hogy a tűk 
röző fémes fény csak a színállapotú fémekre és ötvöze
teikre jellemző, azonnal eltűnik, mihelyt a fém calciná 
lódik (oxydálódik) vagy más változáson megy át. Emel
lett hangsúlyozta, hogy maga a fém a változás folytán 
nem lett semmivé, hanem csak megváltozott alakban 
van jelen. Tagadta az alchim isták azon állítását is, 
m intha a fémek higany, kén és sóból állanának. Az el
mondottak n tán  csodálkozunk, hogyan tudott mégis oly 
meggyőződéses híve lenni az alchimiának, aki többször 
áradozva ír ja  le, miként változtatott á t többek jelenlété
ben egy grán  bölcsek kövével kétezer grán higanyt 
arannyá. Hiszen önmagával és tudományos nézeteivel 
ju to tt homlokegyenest ellenkezésbe, mikor ezeket m on
dotta. Egész bizonyosan feltehető, hogy Helmont részé
ről csalási! szándék még önhittségből is ki van zárva. 
Sokkal valószínűbb, hogy ő is az alchim isták csalafinta
ságainak áldozata. Mikor ugyanis híre já r t  korszak- 
alkotó felfedezéseinek és korában még szokatlan, de 
mindenesetre az alchimiát erősen veszélyeztető elvei
nek, az alchim isták elég ravaszak voltak, hogy őt ideje
korán leszereljék és kocsijuk elé fogják ezt a nagy 
tekintélyt, még mielőtt tanai ellenük fordulnának. Az 
ily esetek az alchimia történetében nem ritkák. Még 
legnagyobb ellenségüket is sikerült p ártjuk ra  állítani, 
önbizalomtól duzzadó, merész fellépésükkel és természe
tesen olyan kísérletekkel, melyeket az illető szemelát- 
tá ra  teljes sikerrel végeztek — Isten tudja, mily szem
fényvesztéssel. H elm onttal is így történt. E gy szép na
pon megjelent nála egy idegen, aki adeptusként m utat
kozott be és engedélyt kért művészete bem utatására. 
Helmont, kit azelőtt sem anyagi, sem tudományos szem
pontból nem érdekelt az alchimia, belement a próba
kísérletbe és el volt ragadtatva annak eredményétől. 
H át még mikor azt hallotta, hogy a vendégének birto
kában levő bölcsek köve kétszázezer font arany elő
állítására elégséges. Egyéniségének egyik alapvonása a
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misztikus, fantasztikus irán t való hajlandóság volt, 
hogyne hitte  volna el az alchim ista meséjét, mikor sa já t 
szemével győződött meg állításai valóságáról. A fémek 
átalakításának lehetőségéről következőket írja : „El kell 
hinnem, hogy létezik az arany- és ezüstkészítő kő, mert 
én sa já t kezemmel alakítottam  á t több alkalommal szá
mosak jelenlétében és általános csodálkozás közben egy 
grán  por segítségéve] több ezer g rán  higanyt. Ezt egy 
idegentől kaptam, akivel csak egy estén voltam együtt.“ 
Hogy Helmont bizonyságáról m it kell tartanunk, arról 
Wiegleb tan á r Geschichte der Chemie című 1792-ben 
megjelent könyvében felvilágosít bennünket: „Helmont 
írásai tele vannak esztelenségekkel, tehát nincs bizo
nyító erejük. Oly együgyű volt vagy oly szemtelenül 
hazudott, hogy előadta, m iszerint Vilvordennél egyetlen 
villám sugár az ő jelenlétében tölgyfák és mogyoróbok
rok m iriádjait égette el, de úgy, hogy köztük a nyír-, 
éger- és tölgyfák változatlanul megmaradtak. Továbbá 
egy másik helyen 1554-ben K uringenben a villám a 
templomtornyot úgy elsodorta, hogy nyoma sem ma
radt, ellenben 14 nap múlva, midőn egy cipészt akarták 
eltemetni, a sírásó a zöld gyep a la tt m egtalálta a kakast 
s végül az egész tornyot kiásta. Akii így tud hazudni, az 
legkevésbbé lehet tanú az alchim iát érintő dolgokban 
sem.“

Annyira el volt ragadtatva az alchimia művészetétől, 
hogy fiát is Mercurius névre keresztelte. Ez a Mercurius 
Ferenc van Helmont azonban nem m aradt méltó nevéhez, 
mert atyja halála után megtagadta alchimista nézeteit. 
Van Helmont nem is sejtette, hogy kísérleteivel oly irá 
nyú vizsgálatoknak sorát indította meg, amelyek majd 
másfélszázad múlva Lavoisier felismerésében az anyag 
megmaradása elvét fogják eredményezni, amely egy csa
pásra k irán tja  az alchimia művelői alól a tudományos 
alapot. A mag m ár el van vetve, de még messze vagyunk 
a teljes kifejlődéstől és még sok idő, fáradság, sőt vér- 
áldozat kell ahhoz, hogy az emberiség végleg kiábrándul
jon évezredes délibábjából. Egyelőre még csak ott ta r
tónk, hogy még nem igen akad, ki a? alchimiában, mini
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tudományban, kételkednék, sőt ellenkezőleg, oly tekintély
nek örvend, hogy például Tancke Joachim lipcsei orvos- 
professzor (1557—1609) azzal a kívánsággal lépett fel, 
hogy minden egyetemen az alchimiának tanszéket kell 
felállítani. Az oly ember, mint Palissy Bernát, az éles- 
eszü autodidakta és ügyeskezű keramikus, aki éles gúny
nyal ostorozta az alchimistákat téves állításaikért, elszi
getelt jelenség.

Traité des métaux et alcímmé című könyvében írja: 
„Mondd meg a legkiválóbbnak közülük, hogy zúzzon 
össze egy diót, értem a héját és a m agját, és m iután porrá 
törte, tegye bele alchimista edényébe. És ha egyesíti egy 
összezúzott dió vagy gesztenye anyagát, ugyanabba az 
állapotba hozva őket, mint voltak azelőtt, akkor azt mon
dom, hogy tudnak csinálni aranyat és ezüstöt. Feltéve, 
hogy ezt megtehetik, még akkor is kétkedem, mert ha 
össze is gyűjthették és újból egyesíthették a diót vagy 
gesztenyét, még mindig nem tudnak egyből százat csi
nálni, mint ahogy mondják, ha megtalálták volna a böl
csek kövét, minden részből százannyit tudnának készí
teni. De tudom, hogy az egyiket éppúgy nem fogják meg
csinálni, m int a másikat.“

A protestantizmus sem sokat változtatott a helyzeten. 
Maga Luther híve volt az alchimiának, sőt nagyra- 
becsülte azt. Canonica című művében dicséri az alclii- 
miát: „Az alchimia művészete igaz és valóban a régi 
bölcsek filozófiája, amely nagyon tetszik nekem, nemcsak 
sok haszna miatt, amelyet a fémek, füvek, vizek és olajok 
desztillálója és szublimációja által hajt, hanem a holtak
nak az utolsó napon való feltámadásával azonos szép és 
pompás hasonlatai miatt is. Mert éppúgy, miként a tűz 
minden anyagból kivonja a legjobbat és ezt a rossztól 
elkülöníti és magát a szellemet a testtől elválasztva, a 
magasba viszi, úgy, hogy a magasabb helyet tölti be, az 
anyag azonban, mint egy holttest a földön, fekve m arad: 
ugyanúgy fogja Isten az utolsó napon ítéletével, miként 
a tűz által, az igazakat és jámborokat a gonoszoktól és 
istentelenektől elválasztani“. Amely országokban a pro
testáns papok elfoglalták a kolostorokat, a laboratóriu-
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mokban folytatták a barátok aranycsináló munkáit. Hogy 
föltétien elismerésnek örvendett még e században az al- 
chimia, arra  jellemző, hogy akadt valaki, aki 1680-ban 
követelte, hozzanak törvényt azok ellen, akik tagadni me
rik a bölcsek kövének létezését. Érdekes az is, hogy mi
lyen címen kívánja a merész hitetlent megbüntetni; mivel 
a felséges császár és sok fejedelem is buzgó alchimista, 
felségsértés bűne miatt kell az illetőt felelősségre vonni. 
Spinoza Benedek (1632—1677), az egyébként szkeptikus 
filozófus is tudomást szerezvén egy átalakítási kísérlet
ről, azt teljesen meggyőzőnek jelentette ki. Érdekessége 
m iatt közöljük egy barátjához ír t  levelének ezen esetre 
vonatkozó részét: „Megkérdeztem Vossius u ra t Helvetius 
ügyéről, aki nagyot kacagott és csodálkozott, hogy ezen 
bolondságok felől nála érdeklődöm. Én azonban ezt sem
mibe sem véve, magához az aranyműveshez mentem, ki 
az aranyat megvizsgálta. Ez azonban hosszú beszédet 
tartott, megerősítve, hogy az arany súlya a megolvasz
tásnál és elválasztásnál megnövekedett és midőn vissza
kapta, annyival volt nehezebb, amennyi az ezüst súlya 
volt, amelyet elválasztás céljából a tégelybe dobott, oly
annyira, hogy bizton hiszi, hogy az arany valami külön
legeset tartalmaz. Nemcsak ő egyedül, hanem más urak 
is, akik az esetnél jelen voltak, ugyanezt tapasztalták. 
Ezután magához Helvetiushoz is elmentem, aki nekem 
az aranyat, a tégelyt is m egm utatta, amely belülről még 
akkor is be volt az arannyal vonva, és elmesélte, hogy a 
búzaszem alig negyedrészét dobta (a bölcsek kövéből) a 
megolvasztott ólomra. Ennyit tudhattam  meg az esetről.“ 

Ugyancsak nem csökkent a X V II. században sem a 
koronás fejedelmek érdeklődése az alchimia iránt. III. 
Ferdinánd császár, IV. Keresztély és III. Frigyes dán 
királyok, Ernő bajor herceg, Henrik Gyula braun- 
schweigi herceg és még sok más maga is tevékeny al
chimista volt és laboratóriumában állandóan tartott 
adeptusokat. Ezeknek sora azonban kevésbbé irigylésre 
méltó. Az előbbi században gyakran felfedett csalások 
miatt a fejedelmek m ár eleve is gyanúval éltek és így a 
kiábrándulás igen hamar elkövetkezett, Az aranyozott
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akasztófák gyakran kerültek munkába és ez a körülmény 
az alchimistákat is óvatosságra, illetve védekezésre kész
teti. E védekezés abban áll, hogy az adeptusok kezdik 
nemcsak nagyon kerülni a fejedelmi és főúri udvarokat, 
hanem egész lényüket titokzatos homályba igyekeznek 
burkolni. Több néven lépnek fel, hol itt, hol ott jelennek 
meg és különösen szeretnek maguk helyett másokat sze
repeltetni. Mind gyakoriabbakká válnak az ismeretlen 
vándorok, akik egy városban megjelenve, kiszemelnek 
egy-egy ügyesebb és főleg hiszékeny embert, annak nagy 
titokban átadnak egy ismeretlen összetételű anyagot, 
mint a bölcsek kövét, és felszólítják, hogy ennek segítsé
gével hajtsa végre az átalakítást, a transm utatiót, leg
többször azon kikötéssel, hogy a kísérletnek csak akkor 
szabad megtörténnie, mikor az illető m ár elhagyta a várost 
és a kísérlethez a város néhány nevezetesebb polgárát is 
meg kell hívni. Mindig akadtak jámborok, akik felültek 
és akár pénz-, akár hírvágyból végre is hajtották, amire 
felkérték őket. Ez pedig rendesen végzetük volt. Máig 
sem tudjuk, mi módon, de az átváltozás rendesen sikerült 
és nem egyszer a készített aranyat a fémbeváltó h ivata
lok is elfogadták. Az ily esetnek igen hamar híre futott. 
A bölcsek köve szerencsétlen tulajdonosa a sikertől el- 
kapatva, elhallgatta, hogyan ju to tt anak birtokába, sőt 
ellenkezőleg, maga m agát állította oda, mint a kő készí
tőjét. így  azután saját m agát okolhatta, ha valamely 
pénzéhes fejedelem kínzókamrájába került, aki a váloga
tott kínzások alkalmazásával akarta a szerencsétlenből 
azt a titkot kicsikarni, melyet az maga sem ismert. Így 
já r t többek közt Strassburg egyik igen tekintélyes arany
művese, Güstenhöver is. Egy alkalommal felkereste őt 
egy vándor alchimista, aki Cosmopolita néven m utatko
zott be. Felkérte, engedje meg, hogy műhelyében bizo
nyos alchimista műveleteket hajtson végre. Az arany
műves feszült figs'elemmel kísérte különös vendége kísér
leteit és megtudta, hogy vendége adeptus és a bölcsek 
kövének birtokosa. Eltávozásakor kapott is tőle ajándékba 
egy keveset az értékes anyagból. Güstenhöver sietett isme
rősei jelenlétében egy kísérletet végrehajtani és midőn ez



teljes sikerrel járt, elég könnyelmű volt elhíresztelni, hogy 
birtokában van a nagy titoknak. A hír szárnyra kelt és 
eljutott II. Rudolf császárhoz is, aki utasította S trass
burg város tanácsát, hogy az ügyet hivatalosan vizsgálja 
ki. A tanács három tagú bizottságot küldött ki, amely 
Dr. Hartlieb ügyészből, Kohllöffel tanácsosból és egy 
írnokból állott. A bizottság kiszállt az aranyműveshez és 
a szükséges dolgokat is magával hozta, nevezetesen ólom- 
puskagolyókat és olvasztótégelyt. Az ólomgolyókat meg
olvasztották és Güstenhöver anyagából néhány szemet 
dobtak rá, mire az teljesen arannyá változott át. Az eset
ről jegyzőkönyvet vettek fel és elkiildötték a császárnak, 
aki azonnal magához rendelte az aranym űvest és meg
parancsolta, hogy készítsen számára aranyat. Most már 
belátta, hogy hazugsága mily kellemetlen helyzetbe so
dorta őt és feltárta a császár előtt az egész esetet. Szeren
csétlenségére, a császár nem adott hitelt szavainak és az 
egész mesét ürügynek tekintette, melyet Güstenhöver 
csak azért talált ki, hogy a titkot magának megtarthassa. 
Fogságba vetette és a szegény aranyműves élete végéig 
tartó nehéz fogsággal fizetett könnyelmű hazugságáért. 
Vendége, aki Európa több városában tette meg ugyan
azt, amit vele tett, szintén nem kerülhette el sorsát. Cos
mopolite a XVI. és részben a X V II. század leghíresebb 
alchimistája volt. Azon kevesek közé tartozott, akikről 
máig sem sikerült megállapítani, hogyan vitte véghez 
csalásait. Az alchimisták közt nagy tekintélynek örven
dett. Skót származású, állítólag a Seaton faluban szüle
tett, ugyanott, ahol valamikor S tuart M ária kastélya 
volt. Ez a körülmény m ár feljogosította őt arra, hogy a 
S tuart nevet használja. Egyébként a nevek használatá
ban szerette a változatosságot, az említetteken kívül a 
Sedonius, Sydonius, Sitonius neveken is szerepelt. Tulaj
donképpeni neve Sándor volt. Egész Európát bebaran
golta és m indenütt feltűnt csodálatos itransmutatióival, 
melyeket szeretett szakemberek, tudományos férüak 
jelenlétében véghezvinni és ezek tanúságai alapján ipar
kodott az alchimiának tekintélyt szerezni. így  1603-ban 
Baselben két orvosprofesszor előtt végzett egy átalakí-



tűst, melynek eredményét, egy darab aranyai, az ottani 
Zwinger-esalád nagy kegyelettel őrzött meg. S tu ttgart
ban is já rt, ahol alaposan rászedhette a m ár említett 
Frigyes herceget, mert ez évekig kutatott utána és még 
1605-ben (úgy látszik, a herceg nem tudott Setoniusnak 
közben bekövetkezett haláláról, vagy nem hitte el az 
erről szóló hírt) követeket küldött Angliába azzal a meg
hagyással, hogy keressék fel Setoniust és fogják el. Az 
üldözést a követek igazolólevelében azzal indokolta, hogy 
nevezett alchimista neki esküvel ígérte, hogy öt titkaiba 
be fogja avatni, nagyobb pénzösszeget is kapott tőle 
előlegképen, ez azonban megszegve esküjét, a pénzzel 
együtt megszökött.

De addig já r  a korsó a kútra, m íg eltörik: 1603-ban 
ugyanis II. Keresztély szász választó közelébe férkőzött, 
aki erőszakos természetű lévén, azonnal elfogatta és fel
szólította, hogy árulja  el titkát. Mikor arra  nem volt 
hajlandó, a legválogatottabb kínzásoknak vetették alá, 
m ár-m ár halálán volt, de nem vallott, ekkor életfogytig
lani fogságra ítélte őt és a kínzásokat időnként megismé
telte. Fogságából a m ár említett Sendivogius lengyel 
nemes szöktette őt meg, de még ennek sem árulta el tit
kát. A fogságban szenvedett sérüléseibe rövidesen bele
halt.

A bayreuthi udvartartásnak a X V II. század máso
dik felében tíz éven át dédelgetett kedvence volt Krohne- 
mann Keresztély, aki nemcsak aranyat és ezüstöt tudott 
csinálni, hanem megoldotta az alchimistáknak egy másik 
főproblémáját, a higany fixálását is. Kétségen kívül 
állónak tartották ugyanis, hogy a higanyt is lehet, mint 
a többi fémet, szilárd állapotba hozni, de ezt nem fizikai 
úton, lehűtés által akarták elérni, hanem különböző che- 
miai eljárásokkal szerettek volna szilárd halmazállapotú 
higanyt készíteni. Nevezett Krohnem annak sikerült e 
kérdést állítólag megoldani. Gazdáját, az őrgrófot is 
megajándékozta 1679-ben születésnapja alkalmával egy 
mesterséges úton előállított ezüstből készített éremmel. 
Az őrgróf nem volt hálátlan és bárói címmel ajándékozta 
meg. Művészete kitűnő kereseti forrásnak bizonyult,



amennyiben pénzért hajlandó volt mindenkinek a magá
val hozott fém tárgyakat arannyá vagy ezüstté átváltoz
tatni. 1686-ban azonban felfedezték csalásait és sikei*telen 
szökés után felakasztották. Akasztófájára a következő 
gúny verset függesztették:

Ich war zwar wie Mercur 
wird fix gemacht, bedacht 
Doch hat sich’s umgekehrt 
und ich bin flx gemacht.

Efféle esetek a rra  bírták az alchimistákat, hogy szö
vetségbe lépve, társulatokat alakítsanak, melyek égisze 
alatt nagyobb biztonságban terjeszthették tanaikat anél
kül, hogy saját személyüket az üldözéseknek kitegyék. E 
társaságok kimondott célja az alchimia művelése volt és 
tagjaik jórészt olyanokból kerültek ki, akik maguk ugyan 
semmit sem tudtak, de ily módon szerették volna a h ir
telen és könnyű meggazdagodás m ódját eltanulni. A ta 
gokat kötelezték, hogy minden eredményről egymást, 
illetve a központot értesítsék, kiterjedt levelezést folytat
tak és nagy hírnévre tettek szert.

Ilyen volt a „Nürnbergi Alchimista Társaság“, amely 
1654-ben alakult, és körülbelül 1700-ig működött. 1666-ban 
tagjai közé tartozott, sőt titkára volt a húsz éves Leibnitz 
Vilmos, a későbbi nagy filozófus is. Feladata volt az 
alchimista könyvek átkutatása, továbbá a laboratóriumi 
munkálatok eredményeinek feljegyzése és a levelezés is. 
Itt, úgy látszik, oly benyomásokat szerzett, melyek egész 
életén á t követték. Még 1710-ben is megemlékezik if jú 
sága kedvteléséről és a  berlini tudományos akadémia 
kiadványaiban szerepel egy írása, amelyben régi alchi
m ista talányok megfejtéséről számol be. U gyanitt k i
fejti az arany mesterséges úton való előállítására vo
natkozó nézeteit is. Szerinte, ha az oly könnyen és oly 
nagy haszonnal végezhető volna, ahogy az alehimisták 
állítják, a  közjó érdekében fel kellene lépni ellenök. 
Szívesebben látná, ha sikerülne az aranyból annak 
quintessenciáját kivonni, éppúgy, ahogy a borból az 
alkoholt lehet előállítani, és ennek segítségével egyes
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fémeket arannyá változtatni, m iként az alkohollal víz
ből lehet bort előállítani. Ez az eljárás nem járna 
oly nagy haszonnal és mégis előmozdítaná a term é
szettudományokat. De ennek sikerüléséhez is kevés remé
nye van, bár nem meri határozottan kijelenteni, hogy 
lehetetlen.

Igen érdekes a rózsakeresztesek társaságának, a 
Fraternitas roseae crucis története, úgyhogy ezzel 
kissé részletesebben kívánunk foglalkozni. A XV II. szá
zad első éveiben egymásután jelent meg három könyv. 
Mind a három egy bizonyos, a XIV. században élt Rosen- 
kreutz nevű emberről szól. A könyv egyikének sincs 
megnevezve szerzője, azonban nagyon valószínű, hogy 
egy Andreae János (1586—1654) nevű württembergi teo
lógus volt. Hogy mi volt célja a könyvekkel, azt máig 
sem tudjuk. Mind a három fantasztikus, sokszor nevetsé
gesen gyermekes meséket tartalmaz, melyeknek az alchi- 
miához legfeljebb annyi közük van, hogy allegorikus ki
fejezéseik igen hasonlítanak az alchimisták szóképeihez 
és éppoly nagyképűen szólnak a kiválasztottaknak isteni 
kegyelem folytán nyújtandó nagy ajándékokról, melyeket 
tilos a profán emberek előtt elárulni, mint ahogy ilyes
féléket az alchimista könyvekben olvasni lehet. M ár rö
viddel megjelenésük után sokan azt a felfogást vallották, 
hogy e könyvek tulajdonképen az alchimia szatirái 
akartak lenni, melyekben a szerző ezek eljárásainak 
titokzatos leírását akarta kigúnyolni. Ha elolvassuk, ma 
nem volnánk hajlandók egyebet feltételezni róluk, m int
hogy a legutolsó ponyvaregények, melyekben az alacsony 
intelligenciájú néprétegek fantáziáját felcsigázó rémes 
jelenetek váltakoznak az emberiség m egjavítását célzó 
nemes szónoklatokkal, és a csiklandós párbeszédeket 
kacsalábon forgó várkastélyok leírása követi. A három 
könyv címe: „Entdeckung der Bruderschaft des hoch
löblichen Ordens des Rosenkreutzes“, azután „Bekentniss 
der löblichen Bruderschaft des hochgeehrten Rosen
kreutzes“ és végül „Chymische Hochzeit Christiani Ro
senkreutz“. Az első kettőben részletesen megismerjük 
Rosenkreutz Keresztély személyét, aki 1388-ban született



97

Németországban és igen fiatalon beutazta a Kelet orszá
gait, ahol minden titokzatos tudománnyal megismerke
dett és felismerve az emberiség végtelen sok hibáját és 
bűnét, ezek m egjavítása céljából megalapította az arany
kőről elnevezett rendet (ordo aurei lapidis). A rendnek 
tagjai örök titoktartásra kötelezték magukat és a követ
kező öt fogadalmat esküvel erősítették meg:

1. A rendet egyedül Istentől és az ő szolgálójától, 
a természettől valónak tekintik, nem pedig az ördögtől 
vagy valamely más szellemtől valónak.

2. HogyT minden erkölcstelenséget és tisztátalanságot 
gyűlölni fognak és a rendet ilyenektől megóvják.

3. Hogy' isteni adományaikkal segítségére sietnek 
azon em bertársaiknak, akik rászorultak és méltók a 
segítségre.

4. Hogy' ezeket nem fogják világi dicsőség megszer
zésére felhasználni.

5. Hogy nem akarnak tovább élni, m int ahogy Isten 
akarja.

A rend tag ja i szerte já rták  a világot és a mondott 
célokat szolgálták.

A harmadik részben a nevezett Rosenkreutz részt 
vesz egy királyi menyegzőn, amelynek leírása minden
esetre nagyon hasonlít azokhoz a mesékhez, melyeket 
az alchim isták is szerettek a bölcsek köve előállításá
ról közreadni. K irályi vőlegények, fehér hattyúk szere
pelnek ott is és mindez kapóra jö tt az alchimistáknak. 
Éppen ezért nem sokat törődtek azzal, hogy a könyvek 
megjelenése után (1614 és 1616) rövidesen éppen az ő 
kicsúfolásukat látták  ezekben, sem azzal, hogy a köny
vek m ár em lített valószínű szerzője nyomatékosan ki
jelentette, hogy' hazug, k italált meséket tartalm aznak 
és nem  áll az, amit a könyvekről állítanak, hogy azo
kat a Rosenkreutz sírjában ta lá lták  volna meg. E llen
kezőleg, a lá írták  és igaznak fogadták el minden állítá
sát, a felsorolt történeteket a  bölcsek köve előállítása 
allegorikus leírásának jelentették ki és m egalakították 
a rózsakeresztesek társaságát. A szövetség mintegy 
másfél századon át élt és működött, idővel nagyon elter-

Az alchimia története. *
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jedt ей kibővült. Központja Berlinben volt és nagyobb 
városokban alakultak „körök". .Egész szervezetet épí
tettek ki tag jaik  részére. Ezeket kilenc csoportba osz
tották, a csoportoknak külön jogaik és kötelességeik 
voltak. A belépő újoncokat, „Juniores“, még semmibe 
sem avatták  be, mígnem „Theoretikusok“ lettek, akik
kel m egism ertették az aichimia elméleti a lap jait etó 
főbb tanait. A harm adik fokozatot a  „Praktikusok“ 
képezték, akikre m ár laboratórium i m unkákat is bíz
tak. A negyedik fokozatba tartozó „Phiiosophusokkal“ 
a bölcsek kövét is m egism ertették és ezeknek m ódjuk
ban állott fémeket ezüstté átváltoztatni. Az ötödik cso
portba osztották be „Minores“ néven azokat, akiknek 
szabad volt a bölcsek köve felhasználásával gyógy
kezelni, míg a „Majores“, akik a hatodik fokozatot 
képezték, m ár aranyat is tudtak csinálni. Az „adeptus 
exemptusokkal“, akik a hetedik fokozatot alkották, a 
m ágiát is megismertették, továbbá a különféle kabba
lákat. A nyolcadik volt a  rangsorban a „M agister“, aki 
úgy a m ágiát, a fémek nemesítését, m int a gyógykeze
lést és mindezekre vonatkozó összes titkokat és e ljá rá 
sokat is ismeri. A „Magus“ mindezekben járatos és 
azonfelül a szervezet minden tag já t és egyéb titk a it is 
ismeri. A társaság  szigorú fegyelmet ta r to tt tagjai 
között. Az alsóbb fokozatban levők nem ismerték m aga
sabb rangban levő testvéreiket, csak azokat, akik köz
vetlenül egy fokozattal fölöttük állottak. A titkosság- 
megőrzésére álneveket vettek fel és az egymással való 
érintkezésben, még levelezésben is csak ezeket volt 
szabad használniok. Ezek a nevek főleg alchimista 
vonatkozásúak, de néha egész különös hangzásúak vol
tak: Eques a concha perlarum  (lovag a gyöngykagyló
ról), a lapide rubro (a vörös kőről), a metallis (a fémek
ről), a sepulcro (a sírról), a serpente (a kígyóról), a 
templo aperto (a nyílt templomról), a cubo, a  méta, 
Menagogus, Tagobon stb. Minden felülről jövő intéz
kedésinek vakon engedélmeskedni kellett, még akkor is, 
ha az látszólag észszerűtlen vagy célszerűtlen volt. 
Legfőbb alaptörvényük volt a  titok tartás kifelé. Ezt
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lialáloe következmények terhe ala tt esküvel is fogad
ták. Így tilos volt bárm it is a bölcsek kövéről írn i és 
kinyomatni, mások előtt, m int a rend tag jai előtt 
transm utatiókat véghezvinni, a  közönségesnél nagyobb 
igazgyöngyöket vagy drágaköveket készíteni, a bölcsek 
kövével mást, m int a rend tag ja it gyógyítani, bárm it 
is, ami az alchim iára vonatkozik, mások, m int a rend
tagok jelenlétében beszélni. Ezzel szemben semmit sem 
volt szabad eltitkolni sa já t rendtársaik, főleg a maga- 
sabbrendüek elől. Érdekes, hogy mivel indokolták ezt 
és a többi rendelkezést. Mivel nincs a természetnek 
oly titk a  és az alchim ia művészetének oly eljárása, 
am it a rend vezetősége m ár nem ismerne, „céltalan, 
hogy egy rendtag  valam it magába zárjon“. Viszont 
szigorúan tilos azokat a titkokat, melyek az egyes foko
zatok elnyeréséhez vannak kötve, olyanokkal megis
m ertetni, akik e magasabb fokozatokat még nem érték 
el. A tekintélyt kitünően fenn tudták  tartan i. Ha vala
kinek kételyei tám adtak, azt letorkolták. Ilyen esetek 
hátram aradt írásaikban gyakran fordulnak elő. Egy 
alkalommal például a Sacerdos nevű testvér nem igen 
tud ta  elérteni, hogyan lehet a főtt tojásból tyúkokat 
kikelteni, mire Helicon m ajortól szigorú feddést ka
pott, azzal, hogy a tökéletesség legmagasabb fokára 
ju to tt Rózsakeresztesnek Isten kegyelmével még ezt is 
meg kell tudnia  csinálni. És hogy módjukban volt az 
árulót megbüntetni, azt azokból a kétségbeesett leve
lekből is kiolvashatjuk, amelyeket egyik tevékeny tag 
juk, Forster í r t  barátjához, m ikor kilépett a társaság
ból. Néhány idézetet közlünk e levelekből: „Arról, amit 
a # -ró l (rózsakeresztesek titkos jele), sorsomra gyako
rolt befolyásukról, továbbá az ellenük alkalmazandó 
óvóintézkedésekről írtál, azt felelem, hogy résen leszek 
és elbújok“, később: „óvóintézkedéseid igen jók; jó lesz 
vigyázni és óvakodni. A porosz ha tá r közel van. Alig 
12 mérföld. Egy hitvány gebével, melyet azonnal venni 
fogok, Poroszországban lehetek, még mielőtt hiányo
m at észreveszik.“ Ism ét m ásutt: „Talán csak nem lesz
nek valamennyien ördögök?! Ki tudja, hogy a postások
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közül melyik van benn e szövetségben, amelytől óva
kodni kell”, és ezért leveleit idegen címre küldeti.

Nem csoda, ha ilyen h írük volt, tagjaik  közé ugyanis 
igen hatalm as urak, még fejedelmek is tartoztak. Töb
bek közt Frigyes Ágost braunschweigi herceg, 11. F r i
gyes Vilmos porosz király (ez utóbbi ürm esus néven).

A X V III. század második felében a társaság külö
nösen fellendült azáltal, hogy szabadkőműves kötelékbe 
lépett. Heliconus testvér erre vonatkozólag ezt írja  
társához: „Minden valódi rózsakeresztes tudja, hogy a 
szabadkőművességet végeredményben a mi rendünk 
legfőbbjei találták  ki, hogy a rend előiskolája legyen, 
amelyben az embereket előkészítik és nevelik, hogy 
onnan a magasabb rendbe lépjenek. A szabadkőműves
ség előcsarnoka a templomnak, melynek titkos bejárata 
csak a legérdemesebb szabadkőművesek előtt nyílik 
meg.“ Kérdezhetjük m ár most, hogy e sok hűhó után  
mi volt az egésznek a magja. B átran  m ondhatjuk, hogy 
semmi. A rózsakeresztesek sem tettek gyebet, mint 
nagyképűsködtek. Tagjaik két csoportra oszlottak. Vol
tak olyanok, kik tudták, hogy az egész mire jó és hogy 
ezek sa já t egyéni hasznukat, érvényesülésük m ódját a 
szövetségben m egtalálták, az kétségtelen. Ezekkel 
szemben a nagyobb rész tudatlanokból állott, akik 
remélték, hogy a szövetség révén gazdagsághoz, eset
leg hosszú élethez jutnak. Ezeket ígéreteikkel csábít
gatták magukhoz. Szabályzatukban következő áll: „Ki
mondottan megparancsoljuk, hogy m iután egy testvér 
házunkba felvétetett, az esküt letette és a kővel ellát
ták (mindenkor annyit kap, hogy hatvan évig bőven 
elélhet belőle), hogy azonnal kezdjen hozzá a m unká
hoz.“ Hogy itt szemmel láthatólag óriási ellentmondá
sok vannak, azzal, úgy látszik, nem törődtek. Először 
a rangsor szerint csak a hatodik fokozatban levőknek 
já r  az aranyosin álás titkának  megismerése, másodszor 
igazán nem lehet megérteni, m iért kell ráparancsolni 
az új tagra, hogy sürgősen lásson hozzá a munkához, 
mikor m ár kezében van a nagy titok. Mit kutasson 
tovább? vagy ta lán  más m unkára gondoltak? Pedig
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nyilvánosságra ju to tt könyveik, levelezéseik á ttanu l
mányozásakor kiderült, hogy mindaz, am it magukról 
és tudásukról hirdettek, hazugság volt. A m ár em lített 
F orster ír ja  egy barátjának: „Óvásképen egészen jó 
volt, hogy e szervezetben voltam. A mindenható embe
rekkel, ahogy te nevezed őket, nem beszélhettem anél
kül, hogy becsületes voltomat el ne tagadtam volna. 
Ha olyan embereknek találtam volna őket, akik, mint 
Cicero augurjai, a saját titokzatosságaikon nevettek 
volna, akkor tárgyalásokba bocsátkozhattam volna 
velük, de képm utatónak lenni és tiszteletrem éltónak és 
magasztosnak nevezni azt, am it soha többé nem fogok 
annak tartha tn i, az előttem lehetetlen; és ezek az embe
rek oly intoleránsok és jobban benne élnek undok 
rendjük szellemében, m int valaha.“ M ásutt: „Az embe
rek nem ismerik, amit állítanak ás egyébként is, mint 
minden szabadkőműves társaság, saját hasznukat nézik. 
M ár látom, hogy aki nem hisz el minden durva hazug
ságot, annak nincs reménye, hogy maguk közt meg
tűrjék.“ „Minden, ami Berlinben a titokzatosság és 
Rosenkreutzerei körül, mellett és ellen történik, undo
rító előttem. Egyik oldalon látom a babonát, a rajon
gást, a butaságot és gazságot, a másik oldalon hívatlan 
bírákat, elham arkodottságot és önteltséget.“

Hasonló társaság  volt a Dél franciaországi Collegium 
Rosianum is, melyet Rose nevű egyén alapított. Cél
juk volt a három főtitok megoldása, a perpetuum mo
bile, a fémek nemesítése és az univerzális gyógyszer. 
Ezeken kívül számos kisebb jellegű chemiai titoknak 
is birtokában voltak. E társaságnál volt alantas szerep
ben alkalmazva Mormius nevű ember, aki felajánlotta 
a holland kormánynak kellő jutalom ellenében az ösz- 
szes titkok felfedezését. 'Midőn ajánlatáért kigúnyolták, 
mindezeket könyv alakban hozta nyilvánosságra. Ekkor 
derült ki, mily kevés tartalom  rejlett a társaság  nagy
képűsége mögött.

Lássuk a X V II. század híres cbemiknsainak állás- 
foglalását az alcbimiával szemben.

Glauber János (szül. 1604-ben K arlstadtban, meghall



10 2

1668-ban Amsterdamban) rendkívül éleslátású, szeren
csés kezű kísérletező, kinek a tudományos chemia alap
vető felfedezéseket köszön. N yughatatlan kedélyű, há
nyato tt életet élt ember volt. Csodálatos, hogy a sok 
téves és helytelen nézet mellett, amelyek a chemiai 
jelenségek megértését és helyes úton való megm agya
rázását annyira  há trálta tták , mily kiváló érzékkel tu 
dott rám utatn i oly végső okokra, melyek a változások 
felidézésében szereppel bírnak. Felism erte számos test 
összetett voltát és igen helyesen, azt vallotta, hogy ezek
ben az alkotórészeket egy erő ta r tja  össze, ahogy ő 
fejezi ki m agát: az egyik alkotórész a m ásikat „sehr 
liebet und auch von diesem geliebt wird“. Ha pedig e 
testeket másokkal hozzuk össze és ez esetben ezek alkotó
részeikre bontatnak, annak az az oka, hogy valamelyik 
alkotórész ez utóbbi testhez inkább vonzódik, mint 
ahhoz, mellyel eredetileg társulva volt. A sóknak bázi
sokkal vagy savakkal való elbontását ez alapon igen 
találóan m agyarázta meg, sőt a savakat és bázisokat 
erősségük szerint osztályozta is. Éppen csak, hogy a 
ma használatos chemiai rokonság szót kellene ebbeli 
munkáiban alkalmazni és akkor minden megállapítását 
ma is aláírhatnék. A testek közt végbemenő változások 
okaira vonatkozó helyes nézeteit azonban nem vitte 
keresztül következetesen. Legfőképen pedig nem alkal
m azta az alchimisták által leírt változásokra. Az alchi- 
mia tanait feltétlenül elfogadta és több ily irányú köny
vet is írt: De tribus lapidibus ignium secretorum (a tit
kos tüzek hárm as köveiről), De igne secreto Philoso
phorum (a filozófusok titkos tüzéről), De Mercurio et 
Sale Philosophorum (a bölcsek higanyáról és sójáról). 
Igazságszeretően bevallja azonban, hogy neki magának 
egyszer sem sikerült a ranyat csinálni, de csak azért, 
m ert a kérdés közelebbről nem érdekelte. Így szegődnek 
szolgálatába ennek az évezredes tévedésnek még olya
nok is, akik képességeik alapján hivatva volnának a 
téves felfogások eloszlatására, csak azért, m ert régi 
nagynevű emberek állításainak és tekintélyének elhiszik 
azt, ami nekik maguknak nem sikerült,
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Az alchim iának még Glaubernál is odaadóbb és egy
úttal tevékenyebb híve volt Kunckel és kortársa, Becher. 
В két jónevű chemilkusnak, de különösen a minden 
tekintetben megbízható, szavahihető Knnckelnek az al- 
chim ia mellett való állásfoglalása nagy mértékben 
hozzájárult, hogy az annak igazságaiban m ár-m ár kétel
kedni akarók táborát, jó időre ismét visszaszorítsa. 
Tvunckel tekintélye még a nagy angol fizikus Boyleban 
is kételyeket támasztott, úgyhogy ez, bár, úgy látszik, 
lelke mélyén meg volt győződve az alchimista tanok 
helytelenségéről, nem m ert vagy nem akart egész nyil- 
tan állást foglalni azok ellen.

Kunokét János 1630-ban született a Holstein terüle
tén lévő Bendsburgban. Apja alchim ista volt, még pedig 
a herceg szolgálatában és így ő is alchim ista légkörben 
nevelkedett. Eleinte gyógyszerésznek készült, de rövi
desen teljesen az alchimia művelésére té r t át. F an a ti
kus és mégis nyilt szemű híve volt. Teljes meggyőző
déssel h itt a bölcsek köve erejében, de igazságszerető 
lelke egész felháborodásával üldözte a sok csalást és 
visszaélést, melyet ennek nevében elkövettek. Ö maga 
egész életében dolgozott a bölcsek köve előállításán és 
egy h osszú élet balsikerei, az a rengeteg csalás, melyet 
ő maga fedezett fel és állíto tt pellengérre, nem voltak 
képesek a vallásos h it szilárdságával vetekedő ragasz
kodását az alchimia irá n t m egváltoztatni. Egész életét 
különböző fejedelmi udvarokban töltötte mint alchi
mista, de soha egyetlen egyszer sem állította magáról, 
hogy a bölcsek köve birtokában volna. Mindig csak arra 
vállalkozott, hogy kenyéradóit segíteni fogja a bölcsek 
köve megtalálásában. M unkásságában a régebbi száza
dok kolostorbeli barátaihoz hasonlít, aki önzetlenül, 
pusztán a tudományos igazság megismerése érdekében 
fáradozott és soha az igazságtól egy hajszálnyira nem 
té rt el. Élete problém ájának tekintette az alchimiát és 
ezért nagy, a chemia fejlődésére átható jelentőséggel 
bíró felfedezéseket nem is tett, de az egyes anyagok 
ismeretét messzire előre vitte. Feltétlen igazmondásá
nak, kifogástalan jellemének és praktikus ismeretei ré
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vén szerzett tekintélyének köszönhette, hogy bár irigyel 
és ellenségei neki iis bőven akadtak, a fejedelmek kegye 
egyszer sem nyilvánult atrocitásokban. Pedig majd egy 
féltucat fejedelmet szolgált és vele szemben is érvénye
sültek a szokásos intrikák. Végül XI. K ároly svéd király 
udvarába került, aki eddigi gazdáinál jóval inkább meg
becsülte, mert Löwenstern előnévvel nemesi rangra 
emelte és bányatanácsosává nevezte ki. 1702-ben Stock
holmban halt meg.

Az elemek és különösen a fémek összetételére vonat
kozó felfogásában meglehetősen ingadozó. Belátja és 
kísérletileg igazolja, hogy a legtöbb alchimista nézete, 
hogy t. i. a testek három alapanyagból, higanyból, kén
ből és sóból állnak, nem állja meg a helyét, m ert sem 
a fémekben ként, sem a szerves anyagokban higanyt 
nem tudott kim utatni. A végleges konzekvenciát azon
ban, hogy a fémek sem tartalm aznak higanyt, nem 
merte levonni, hisz akkor az alchimia egész épülete 
összedőlt volna, M egmaradt tehát a  középúton, tagadva, 
hogy az em lített három  alapanyagból épülnének fel a 
testek, de állítva azt, hogy a higany legalább is minden 
fém alkotórésze. Sokkal nagyobb hevességgel tám adta 
azokat a kinövéseket, amelyek évszázadok alatt a  böl
csek köve tanából fakadtak. Kereken kijelentette, hogy 
semmiféle hatása az emberi szervezetre nincs, tehát 
sem a betegségek gyógyítására, sem az élet meghosszab
bítására nem szolgál. Az iható arany, „aurum potabile“ 
néven közkézen forgó és alchimisták által általános 
gyógyszernek h irdetett anyagról kim utatta, hogy egé
szen hatástalan  és nem is tartalm az aranyat. M ár lá t
tuk, hogy az általános oldószerben való h ite t egy csa
pásra megdöntötte. Főbb művei: Philosophia chymica. 
Ars v itra ria  experimentális, Collegium physico-chemi- 
cum experimentale.

Becher Joachim János 1635-ben született Speyerben 
és 1682-ben halt meg Londonban. Az alchimiának meg- 
győződéses, de becsületes híve, aki nem haszonlesésből, 
hanem pusztán tudományos érdekből művelte azt és 
nagy hírnevével újból bearanyozta annak m ár-m ár fa
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kuló fényét. F iatalságát szomorú és nehéz családi viszo
nyok közt, nagy szegénységben töltötte. A tyját korán 
elvesztette és a harmincéves háború előidézte sanyarú 
helyzetben az ő vállaira nehezedett az elárvult család
ról való gondoskodás terhe is. F iatalsága küzdései és 
sanyarú emlékei egész életén át kísérik és bár később 
több fejedelmi udvarban tekintélyes állásokat töltött be, 
sőt egyidőben a mainzi egyetem tanára is volt, elége
detlen természete sehol nem hagyta nyugton. Vándor
lásai közben úgyszólván egész Európát bejárta és nem
csak mint orvos, de felfedezései és főleg nagyarányú, 
nem egyszer fantasztikus ipari tervei, valam int chemiai 
felfedezései lévén is nagy hírnévre és tekintélyre tett 
szert. Az alchim ia terén nem állott Kunclkel mellé annak 
purifikáló munkájában, ellenkezőleg, a testek összetéte
lére vonatkozólag iparkodott a íégebbi alchim isták né
zeteit a kor felfogásához illőbb köntösben felújítani. A 
testek három alkotórészét, a higanyt, ként és sót, más 
form ában ő is vallotta és a fémek átalakításának lehető
ségét bebizonyítottnak tekintette. Ő maga is végzett k í
sérleteket, melyek szerinte a  fémek mesterséges úton 
való előállítását igazolják. Agyagot kévéid össze olaj
jal és ennek kiizítása u tán  kis fémes külsejű golyócs
kákat kapott, melyeket a mágnes vonzott és így kétség
telen, hogy vasból voltak.

Hasonló kísérlettel igazolta az arany  előállításának 
lehetőségét a tengeri homokból. Experim entum  novum, 
de minera arenaria perpetua című könyve szerint a ho
mokot bizonyos, találm ánya titk á t képező anyaggal 
megolvasztotta, azután egy bizonyos mennyiségű ezüs
töt kevert hozzá. A szétválasztás után az ezüst a rany 
tartalm ú volt. Azt is kiszámította, hogy ez eljárással 
évente egy millió tallér értékű aranyat lehetne készí
teni. Ezt a találm ányát a holland államoknak fel is 
ajánlotta  és bár azok részéről támogatásban, sőt a vál
lalat nyereségéből haszonrészesedésben is részesült 
volna, tervéből nem lett semmi. Ö Amit egyébként az is, 
aki a legkörmönfontabb okoskodással bebizonyította, 
hogy Salamon király  is alcbim ista volt.
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Legnevezetesebb munkái a Physica subterranea és a 
V iginti quatuor theses (Thymici.

Kunokéi és Becher voltak az alchimia utolsó csilla
gai. M ár az ő korukban is számos kutató akadt, aki hol 
itt, hol ott megtámadta az alchimia egyes tételeit. Vol
tak, akik csak az egym ást követő csalásokra alapították 
elítélő felfogásukat, de akadtak olyanok is, akik tudo
mányos téien vették revízió alá az alchimia tanait.

Rolfink W erner (született 1599-bien Hamburgban, 
meghalt 1673-ban Jénában) Hon entia chymica (chemiai 
lehetetlenségek) című könyvében megtagadja az alchi- 
miát, mint tudományt, és tagadja a fémek átalakításá
nak lehetőségét. Óva in t mindenkit, kinek sorsa szívén 
fekszik, ettől az áruló mesterségtől, m ert aki másnak 
rosszat akar, de őt nyíltan megtámadni nem meri, azon 
iparkodik, hogy az illetőt e törekvésre csábítsa.

Boyle Róbert a X V II. század legnagyobb fizikusa és 
chemikusa, kikel az alchim isták üzelmei ellen és bár 
egész határozottan nem lép fel a  fémek átváltozásának 
lehetősége ellen, mégis az ő exact kísérleti vizsgálatai 
és a testek összetételére vonatkozó feltevései nagyban 
hozzájárultak a téves alchim ista tanok későbbi megdön
téséhez. 1627-ben született az írországi Joughallban grófi 
családból. Eleinte a papi pályára szánták és az etoni 
kollégiumban előkelő nevelésben részesült. A tyja isme
retei kiegészítése céljából m ár egész fiatalon külföldi 
tanulm ányútra küldötte őt. Beutazta Franciaországot, 
Svájcot és Olaszországot. A hazájában kitört zavargá
sok és a ty jának halála hazatérésre kényszerítették őt 
és ekkor hosszabb ideig szerény viszonyok közt vissza
vonultan élt. 1654-ben Oxfordba ment, ahol a nevesebb 
tudósokat maga köré gyűjtve, tudományos társaságot 
alapított. 1668-ban Londonba tette á t működése szék
helyét. I t t  is élénk tudományos életet létesített és 1680 
körül a Royal Society elnöke is volt. Londonban halt 
meg 1691-ben. Nemcsak m int tudós és kutató, hanem 
m int ember is az elsők közé tartozik. Nemes, ú ri gon
dolkodását mély vallásossággal párosította. Életcéljául 
tekintette a tudomány önzetlen művelését. K utatásai-
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ban mindenkor a tudásvágy és az igazság kiderítése 
vezette. Egyenes jellemét és igazságszeretetét m unkái
ban is kifejezésre ju tta tta . Ment volt minden nagy
képűségtől, elítélte és megvetette az alchim isták meg
szokott módszerét, mellyel tudatlanságukat palástolták, 
írá sa it, melyek angol és latin nyelven rendesen egyidő- 
ben jelentek meg, az egyszerűség, nyíltság és őszinteség 
jellemzil A szóképeket, a virágos, titokzatos kifejezések
kel teli stílust a természettudományi munkákban el- 
vetendőnek tarto tta . Éppen úgy nem ta rto tta  helyesnek 
elméletek a priori felállítását és természeti jelenségek 
ilyen filozófikus úton m egállapított törvényekbe, elgon
dolásokba való belekényszerítését. Szerinte, egyedül 
döntő a kísérlet, és a magyarázatoknak a kísérleti ered
ményekhez kell igazodniok. E rre  vonatkozólag közöljük 
egy m ondatát: „Ha az embereknek az igaz tudomány 
haladása jobban szívükön feküdne sa já t érdekeiknél, 
akkor könnyen be lehetne nekik bizonyítani, hogy a 
világon a legnagyobb szolgálatot akkor tennék, ha min
den erejükkel azon lennének, hogy kísérleteket végezze
nek és megfigyeléseket gyűjtsenek és nem állítanának 
fel elméleteket, mielőtt az erre vonatkozó jelenségeket 
meg nem vizsgálták volna.“ Valóban, az ő kezében a he
lyesen vezetett kísérletek az áldásos és a tudom ány fej
lődésére termékeny következtetések forrásaivá lettek. 
Az elemek fogalmának tisztázásában óriási eredményei 
vannak. E lvetette nemcsak az aristotelesi felfogást, 
mely szerint a testek tűz. víz, föld és levegőből állanak, 
de határozottan szembehelyezkedett az alchimisták alap
anyagával: a só, higany és kénnel is. E kijelentéseit 
szintén kísérleti alapon tette, bebizonyítván, hogy e 
bárom anyag jelenléte nem m utatható ki az összes tes
tekben. Tisztázta az elem és összetett test fogalmát. 
Szerinte, elemnek csak azon anyagok tekinthetők, melyek 
kísérleti úton további alkotórészekre nem bonthatók. 
Látnoki szemmel kijelentette, hogy ilyen elem sokkal 
több van, mint amennyinek létezésében akkoriban h it
iek. Számos addig elemnek ta rto tt testről kim utatta, 
hogy egyszerűbb testekből van összetéve, tehát nem
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nevezhető elemnek. Á ltalában az elemek alaptulajdon
ságaival való foglalkozást ttieíőben illuzóriusnak ta r
to tta  mindaddig, míg több, kétségtelenül alapanyagok 
gyanánt igazolt test tulajdonságait kísérletileg meg nem 
állapították. Az elemek átalak ítására  Vonatkozóan igen 
bátortalanul nyilatkozik, elismeri, hogy egyes anyagok, 
melyeket ő is elemnek ta rt, átváltozhatnak egymásba, 
például a vízről lehetségesnek ta rtja , hogy az földdé 
sűrűsödjön, hogy azonban vízből levegő, vagy fordítva, 
a levegőből víz jöhessen létre, határozottan tagadja. A 
tüzet ő is elemnek tekintette, még pedig ponderabilis- 
nalk, azaz súllyá] bírónak. A fémeket az elemek közé 
sorolta és nem ta r tja  lehetetlennek, hogy azok egymássá 
átalakulhassanak. Midőn más chemikusoknak a fémek 
átalakulására vonatkozó nézeteit idézi, ezt minden k r i
tika  nélkül teszi. Mindenesetre ezen a téren megszűnik 
az egyenes, határozott Boyle lenni. Érzik az írásain, 
hogy nem hisz a férnek átalakításában, de annyi tekin
télyes chemikus felfogásával és kísérleti (?) eredmé
nyeivel szemben nem mer határozott állást foglalni és 
minthogy maga e téren kísérleteket nem folytatott, nem 
is akar bíráló véleményt mondani. Amit a „Chemista 
scepticus, a kétkedő chemikus, vagy ehemiai és fizikai 
kételyek és lehetetlenségek az aranycsinálók elvei körül, 
am int azt az alcliimisták tömege elmondani és védel
mezni szokta“ című könyvében ír, az inkább az alchimia 
kinövései és főleg a filozofikus elemek ellen szól, igaz, 
hogy e téren teljes kíméletlenséggel lép fel.

A m ár Glaubertől felismert ehemiai rokonság gondo
latát elfogadja és oly messzemenő módon kiépíti, hogy e 
téren vallott nézetei ma is megállják helyüket. A ehemiai 
rokonság az az erő, mely a testek alkatrészeit összetartja. 
Ha egy testet oly anyaggal hozzuk össze, melynek na
gyobb vonzóereje van az előbbi alkotórészeinek vala
melyikére, mint amely az egyes alkotórészek közt fönnáll, 
akkor ehemiai bomlás fog bekövetkezni. Csak oly anya
gok egyesülnek egymással, amelyek közt ily vonzás fenn
áll és ha egy anyagnak módjában van egyszerre több 
anyaggal is egyesülni, ezek közül azzal fog, amelyikhez
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;i legnagyobb vonzóerő húzza. Még azt is tudta, bogy a 
rezet kénsavas oldatából a vas erősebb rokonsága vá
lasztja ki és ezzel megdöntötte a fémek átalakításának 
egyik igen használatos bizonyítását. Szerinte minden 
test végtelen kis részekből, a corpnsculákból van össze- 
téve, minden chemiai változás ezen corpusculák közt 
megy végbe és így a chemiai rokonság a corpusculák 
között működő erő. Végeredményében minden test egy 
végső ősanyagból áll, és a testek különböző tulajdonsá
gai onnan erednek, hogy az ősanyag corpuscülái külön
böző nagyságban, alakban, helyzetekben tömörülnek 
össze. Boylenak sok korszakalkotó felismerései közül csak 
azokat említettük, melyekből látható, mily világos fel
fogással bírt azon dolgokban, melyeket az alchimisták is 
felvettek tanaik közé. És még sem tudta magát teljesen 
kivonni hatásuk alól. A chemiai rokonságról, az elemekről 
és a fémek elemi voltáról vallott nézetei a  laikus előtt is 
szembetűnő ellentétként állanak az alchimistáknak a fé
mek összetett voltáról és. egymásba való átalakításának 
lehetőségéről hirdetett felfogásával, csak a bátor lépés 
hiányzott ennek nyilt hangsúlyozásához is. Hogy ez a 
lépés nem történt meg, nem azt bizonyítja, hogy Boyle 
gyávaságból nem merte megtenni, hanem azt, hogy egy 
kétezeréves tannal szemben, melynek szavahihető, tekin
télyes hirdetői még az ő korában is éltek, kevésnek ta r
totta a saját mag'a erejét annál is inkább, m ert mint már 
említettük, ő maga kísérletileg nem foglalkozott vele és 
pusztán elméleti meggyőződés alapján nem akart síkra 
szállani. Igazságszeretete pedig nem akarta vele el
hitetni, hogy az a sok kísérlet, melyek hiteles leírását 
nagy nevek garantálták, tévedésen vagy éppen csaláson 
alapulna.

Merészebb fellépést tanúsított a Jézus-társasági Kir- 
cher Athanasius '(született Fuldában 1602, meghalt Ró
mában 1680), aki „Mundus subterraneus“ (Földalatti 
világ) című többkötetes munkájában kom összes termé
szettudományi ismereteit teljes részletességgel foglalta 
össze és az összes alchim istákat csalóknak bélyegezte. 
Azonban ő sem tagadta, hogy el kell ismerni, miszerint
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egyes esetekben a fémek átváltoztatása kísérletileg tény
leg sikerült, igaz, hogy ez eredményt az ördög közre
működésének tulajdonította. Nem is sejtette, hogy e ki
jelentésével csak újabb fegyvert adott az alchimisták ke
zébe és tényleg nem ritkán taláilunk ez időben hivatkozá
sokat az ördög segítségére, m int azt Thurneysser eseté
ben is m ár láttuk. Még fontosabb szerepet játszott a Ho
munculus névre hallgató fogoly ördög Burrhus nevű 
alchimista munkáiban. Tulajdonképen Giuseppe Fran
cesco .Bom-nak hívták és 1616-ban Milánóban született. 
H ányatott életű, lelkiismeretlen világjáró volt, aki min
den eszközt jónak talált célja, a kényelmes megélhetés 
biztosítására. Egyike volt a legmegátalkodottabb és leg
gonoszabb allchimistáknak és érdekes, hogy élete mégis 
aránylag simán, nagyobb összetűzések nélkül folyt le. 
M ár igen fiatal korában tetszelgett magának és környe
zetének azzal, hogy az ördöggel és más rossz szellemekkel 
áll szövetségben. Az egyház tanításaival nyiltan is szem
behelyezkedve, száműzetett szülővárosából. Fél Európát 
végigjárta azzal, hogy alchimista és boszorkánymester, 
de m int csodaorvos is szerepelt. Különös előszeretettel 
kereste fel a fejedelmi udvarokat, ahol mindig tudott 
magának pénzt szerezni, anélkül, hogy társai szomorú 
sorsában egyszer is osztoznia kellett volna. Hasenburg- 
ban hosszú ideig dolgozott együtt Krisztina volt svéd 
királynővel, akit valószínűleg pénzviszonyainak meg
javítása vitt a rra  a gondolatra, hogy alchimiával foglal
kozzék. Borri elkísérletezte összes pénzét, azután pedig 
cserben hagyta őt. Tőle III . Frigyes dán királyhoz ke
rült, akinek szintén megígérte, hogy m egtanítja a böl
csek kövének előállítására. Tekintélyét növelte a fogoly 
szellemre való hivatkozás által. Semmit sem tudott tenni 
szelleme nélkül és minden munkája megkezdése előtt 
megidézte. Mikor III . Frigyes dán király 1670-ben azt 
akarta, hogy alchim istája közelebb legyen palotájához, 
az áthelyezés csak úgy történhetett meg, hogy az egész 
házat, melyben a laboratórium volt, gépekkel felemelték 
és új felállítási helyére vitték. Mindezt azért, mert a 
Homunculus m ár megszokta a régi környezetet és nem
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volt egy új laboratórium falai közé kényszeríthető. A 
király halála után el kellett Ivopenliágát hagynia és 
ekkor Törökországba tartott. Útközben azonban egy kis 
baleset érte, amennyiben elfogták és Bécsbe vitték, mert 
azzal gyanúsították, hogy a Nádasdy-Frangepán össze
esküvés részese. Itt, úgy látszik, szelleme megint segítsé
gére jött, m ert sikerült magas pártfogóra szert tennie. 
ÍSinzendorf gróf pénzügyminiszter fogadta szolgálatába. 
De még ugyanabban az évben a  pápai nuncius közbe
lépésére kiadták őt a pápának és Kómába hozták. I tt  az 
angyalvárba zárták, de a  fogság nem lehetett valami 
súlyos, ugyanis laboratóriumot is bocsájtottak rendelke
zésére, hogy kísérleteit folytathassa, sőt látogatókat is 
l'ogadüatott. 79 éves korában természetes halállal halt meg.

Mindezek a túlzások természetesen maguk után  von
ták, hogy az alchim ia ellenségei mind jobban szapo
rodtak. Igaz, hogy nem természettudományos, hanem 
inkább filozófiai vagy teológiai alapon v ita tták  az 
alchimia tanításait, mert, mint Boyle példáján is lát
tuk, a hivatásos chemikusok nem mertek véglegesen 
elutasító állást foglalni. A tám adások igen kíméletle
nek voltak, nem egyszer durvák. íg y  például Clajus 
János a X V II. század elején a  következő címmel adott 
ki egy írást az alchimia ellen: Altkumistica, azaz az 
igaz művészet, melynek eljárásaival régi tehéntrágyá- 
ból jó aranyat lehet csinálni.

Ilyenfajta  tám adásokkal szemben az a le him isták 
sem m aradtak tétlenek. D urvánál durvább feleletek 
jelentek meg és igazuk védelmében nem voltak az esz
közökben válogatósak. Érdekes, hogy a legtöbben éppen 
a kísérleti bizonyítást szegezték ellenségeik mellének. 
Ma m ár nem deríthető ki minden esetben, hogy hogyan 
és m it csináltak, de az kétségtelen, hogy olyankor, m i
kor nagyobb nyilvánosság előtt szálltak síkra elveik 
mellett, m indig kifogástalan és a fémjelző hivatalok 
álta l is elism ert jó aranyat produkáltak. Fölem lítjük a 
helmstedti esetet, melynek igen kellemetlen vereséget 
szenvedett szereplője M artini professzor volt, aki filo
zófiát tan íto tt és elkeseredetten tám adta minden alka
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lommal az alchim iát és művelőit. Egy ily kirohanása 
alkalm ával félbeszakította előadását a hallgatóság 
egyik tag ja  és igen udvarias formában megkérte, en
gedje meg, hogy a vita eldöntésére kísérleti bizonyság
gal szolgáljon. Hozatott ólmot, melyet tégelyben meg
olvasztott és egy m agával hozott anyaggal keverve, 
színarannyá változtatott. A készített aranyat pedig 
fölényesen és győzelme tudatában e szavak kíséretében 
adta át M artininek: „Fejtsd meg nekem ezt a syllogiz- 
must.“ Hasonlóképen já r t ugyanennek a századnak 
közepe tá ján  Helvetius János Frigyes, az orániai feje
delem háziorvosa, aki igen tudós ember hírében állott. 
Erélyesen küzdött az alchimia ellen és számos könyvé
ben a  fémek átalakulásának lehetetlenségéről ny ila t
kozott. 1666-ban egy idegen látogatta őt meg hágai 
lakásán, aki észak-hollandiainak látszott és azért jött, 
mert személyesen kívánta megismerni Helvetiust, aki
ről tudja, hogy nyilvánosan is többször nyilatkozott az 
aranycsinálás lehetősége ellen és meg akarta győzni 
az alchim ia igazságáról. Mikor nem sikerült szavakkal 
meggyőznie, meg is m utatta  neki a bölcsek kövét, me
lyet m agával hordott. Elefántcsont dobozkát vett elő, 
amelyben három diónagyságú darab volt, ez a m ennyi
ség az idegen állítása szerint húsz tonna arany előállí
tására  elégséges. Helvetiust magával ragad ta  az arany
láz, negyedóráig nem bírt a kincsek kincsétől megválni 
és azt kezeiben forgatva és keménységét vizsgálgatva, 
ügyesen lekapart belőle annyit, amennyi körme alá 
fért. Evvel azonban -nem elégedett meg, hanem kérve 
kérte az idegent, adjon neki belőle legalább is annyit, 
m int egy „coriander m agja“. Az idegen ez elől mere
ven elzárkózott, de m int mondta, nem az anyag nagy 
értéke, hanem egyéb „következmények“ m iatt. De m i
dőn lá tta  Helvetius nagy* érdeklődését, megkérte őt, 
hogy oly szobába vezesse, melynek ablakai nem nyíl
nak az utcára. E rre  bevezette őt a „jó szobába“. I tt az 
inge alól öt tenyérnagyságú aranydarabot vett elő, 
melyekről azt állította, hogy ólomból készítette a be
m utatott kő segítségével. Hosszas beszélgetés után



из

azzal távozott, hogy engedélyt kért, illetve kapott arra, 
hogy három  hét m úlva ismét visszatérjen és néhány 
érdekes kísérletet mutasson be. Az idegen távozása után  
papirba gyűjtötte a körme alatt levő anyagot, mely alig 
volt több egy porszemnél és ki akarván próbálni a kő 
hatását, olvasztott ólomra dobta. Azonban az ólom 
nem változott arannyá, ellenkezőleg, a tégely egész ta r
talma szétrepült a levegőbe. A kísérlet után feszült 
figyelemmel v á rta  az idegen visszatérését, aki való
ban meg is jelent és akkor ismét könyörögni kezdett, 
hogy m utassa meg neki, miképen kell a kővel aranyat 
készíteni. Az azonban hajtha ta tlan  m aradt, minden 
kedveskedése hiábavaló volt, m ert az idegen mennyei 
tilalom ra hivatkozva, állhatatos m aradt. Ekkor arra  
kérte, hogy legalább annyi kővel ajándékozza meg, 
amennyivel egy átalak ítást véghezvihetne. Végül kapott 
is tőle akkora darabot, m int egy répamag. Mikor ezt a 
mennyiséget Helvetius keveselte, az idegen visszakérte 
és ahelyett, hogy még nagyobbat adott volna, letört be
lőle és ezt a darabkát to lta  vissza azzal a megjegyzéssel, 
hogy ezzel két drachm a ólmot lehet átalakítani. Ekkor 
Helvetius bevallotta m últkori lopását és egyúttal kísér
lete sikertelenségét, mire az idegen kijelentette: „Job
ban tud tál lopni, m int a  lopottat felhasználni“ s el
magyarázta, hogy a követ óvni kell az ólom gőzeitől, 
m ert azok megmérgezik és ezért viaszba burkolva sza
bad csak az ólomra dobni. Megígérte, hogy másnap dél
előtt ismét m eglátogatja, de sem délelőtt, sem délután 
nem jelent meg. Helvetius türelm etlenül v á rta  és mivel 
nem ta rto tta  meg szavát, m ár-m ár kételkedni kezdett 
az egészben, azonban felesége, aki igen kíváncsian leste 
a próba megejtését, nem hagyta nyugton, míg hozzá 
nem láto tt a  kísérlethez. F iával tüzet gyújtott, felesé
gével viaszba csavarta tta  a követ és rádobatta hat 
drachm a olvasztott ólomra. A tégelyt lefedték, mire 
hatalm as sistergés és buborékolás volt hallható és 
negyedóra m úlva a tégely tartalm a tiszta arannyá vál
tozott. Valamennyien igen elcsodálkoztak és a még 
meleg arannyal az aranyműveshez szaladtak, aki meg-

8Az alchimia története.
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vizsgálva, a legértékesebb aranynak találta, amilyen 
nincs több a  világon és unciájáért ötven forintot a ján
lott. Eleinte ördöngösségnek tekintették és azt várták, 
bogy az arany  m ásnapra valamely értéktelen tárggyá 
fog átváltozni. De az arany továbbra is megmaradt. 
M egm utatták a holland fémvizsgáló h ivatal vezetőjé
nek is, sőt újbóli vizsgálat végett Brechtel aranym űves
hez is elvitték, aki ezüsttel olvasztotta össze és íme, az 
elválasztáskor kiderült, hogy az ezüst is arannyá vál
tozott, Ennek az esetnek híre fu to tt és m int m ár emlí
tettük, felkeltette Spinoza érdeklődését is. Maga 
Helvetius annyira el volt ragadtatva, hogy az egész 
történetet leírta „Az aranyborjú, melyet a világ imád, 
melyben tárgyalta tik  a természetnek fémek á talak ítá
sára vonatkozó legritkább csodája“ című könyvében, 
melyre később is nagy előszeretettel hivatkoztak az 
alchim isták és amely német, sőt angol nyelven is több 
kiadást ért. Helvetius ezután egész élete végéig az 
alchim ia meggyőződéses híveként szerepelt.

Helvetius története azon kevés eseteknek egyike, 
melyeknél nem tudjuk megállapítani, hogyan történhe
te tt a csalás, vagy ha nem történt, mi okozta a félre
értést, m ert hogy aranyat nem készített, az kétségtelen. 
Vagy nem megbízható Helvetius előadása, vagy pedig 
valam i tévedésnek kellett fennforognia. Az ilyen ese
tekre az alchim isták mindenkor szívesen hivatkoztak, 
viszont a kételkedőket is gondolkodóba ejtették ezek. 
A Helvetius-eset sokáig szolgált az aranycsinálás művé
szetének kétségtelen bizonyítékaként s éppen ezért nem 
lesz érdektelen, ha megismerjük, miként gondolkodott 
róla 1792-ben az alchim ia egyik bírálója, Wiegleb János 
(Geschichte der Chemie). „Az egész történet valószínű
leg következőképen magyarázható: az ism eretlen ravasz 
csaló volt, aki vagy Helvetiust magát, vagy még való
színűbben az orániai herceget akarta behálózni. Helve
tius volt az elvakított, aki azonban később, hogy kép
zelődésének mások előtt nagyobb valószínűséget adjon, 
a történeteket valótlanul mondta el.“

A X V II. század uralkodói közül híres volt az



m
alchymia pártolásáról III.  Fcrdinánd császár (uralko
dott 1637—1657), akiről a m ár em lített Becker írta , hogy 
nemcsak nagy chemikus, hanem műesztergályos, kitűnő 
matematikus is volt. Ö maga is sokat kísérletezett, mint 
hajdani elődje, II. Rudolf, azonban, lígy látszik, nem 
sokra vitte, ellenben abban a szerencsében részesült, 
hogy több helyről is ju tta ttak  hozzá ismeretlen alchi
m isták anyagokat, melyekkel sikerült véghezvinni az 
áta lak ítást. Az alchim isták megajándékozásában nem 
volt fukar, és ha nem is jelentkeztek csábító ígéretei 
után a bölcsek köve előállítói, legalább annak átadóit 
ju talm azta igen bőkezűen. Ezen szerencsések egyike 
volt Johann Konrad von Richthausen. Régi nemesi 
család sa rja  és az udvari кащ ага tanácsosa volt. 
Egy barátjától kapta a bölcsek kövét, melyet 1648-ban 
Prágában a császárnak átadott. A császár főbánya- 
mesterének, Russ grófnak jelenlétében végeztette 
kísérletét, amely meglepő eredménnyel végződött, 
amennyiben három font higanyból három és fél 
font arany lett. A császár az átváltozás öröméx*e és emlé
kére az egész aranyból, amelynek értéke 300 dukát volt, 
egy nagy érm et veretett. Az érem egyik oldalán a nap
isten, Apolló, alakja látható, aki jobbjában a lírát, baljá
ban Mercur ism ert ikígyósbotját tarto tta , lábain pedig 
ugyancsak M ercur szárnyas sarui voltak, amivel azt 
akarták  jelezni, hogy az arany  higanyból készült. (A 
higanyt az alchim isták M ercuriusnak nevezték.) Az ala
kot a következő körirat övezte : D ivina metamorphosis 
exhibita Pragae XV. Jan. anni MDCXLVIII. (Is
teni átalakítás végeztetett Prágában.) Másik oldalán 
pedig ez a felírás díszlett: R aris haec ut hominibus est 
ars, ita raro in hicem prodit. Laudetur Deus in aeter
num, qui partem  suae infinitae potentiae nobis 
suis objectissimis creaturis communicat. (Miként kevés 
embernek tulajdona ez a művészet, úgy ritkán kerül nap
világra is. Dícsértessék az Isten mindörökké, aki a maga 
mérhetetlen hatalmának egy részét velünk legalacso
nyabb teremtményeivel közli.) A császár, aki szerette 
volna nagyon az előállítás titkát is ismerni, kihirdette,

8*
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hogy ha jelentkezik annak készítője, százezer tallér ju ta 
lomban fog részesülni. Ez azonban (hacsak nem maga 
Richthausen volt) óvakodott a fejedelem közelébe jutni. 
Ellenben Richthausen is igen nagy jutalm at nyert. A csá
szár 1653-ban grófi rangra emelte, a „wohlgeboren“ cím
zés használatának jogával és von Chaos előnévvel. Érde
kes, hogy az erről szóló diploma szót sem említ az alchi- 
mista érdemekről, hanem főleg őseinek a  császári ház és 
a birodalom érdekében te tt szolgálataira hivatkozik, to
vábbá „különböző alkalmakkor a császár teljes megelé
gedésére végzett hasznos m unkálataira“. Richthausen 
később, úgy látszik, megint hozzájuthatott újabb adag 
bölcsek kövéhez, vagy talán a császárnak felajánlottból 
ta rto tt vissza m agának, m ert 1658-ban ismét fellépett, 
ezúttal János Fülöp mainzi választónál, ahol négy uncia 
higanyból készített aranyat. Ez az arany annyira tiszta 
és magasfokú volt, hogy így nem is lehetett pénzverésre 
használni, hanem még jócskán kellett hozzá ezüstöt 
keverni. Mainzi dukátokat vertek belőle és egyúttal 
az alchimia hívévé tették vele addigi ellenségét, Wedel 
György jénai professzort is. Később ismét A usztriá
ban találkozunk vele, még pedig az osztrák örökös tar- 
tamányok pénzverdéjének igazgatója díszes állásában. 
Igen jószívű és gazdag főúr hírében állott, aki 1663-ban 
háromszázezer forint alapítványt te tt egy Bécs váro
sában felépítendő árvaház részére.

III . Ferdinándnak más ilyen esete is volt. 1650-ben 
Pfenniger báró hozott a császárnak újabb anyagot, 
melyet valakinek a hagyatékában ta lált, ennek segít
ségével ezúttal ólomból csináltak aranyat, melyből 
szintén emlékérmet verettek. E rre m aga a császár 
szerkesztett felírást: aurea progenies, plumbo prognata 
parente (arany utód, ólom atyától származván). III. 
Ferdinánd utóda, I. Lipót (uralkodott 1658—1705) szin
tén nagy b ará tja  volt az alchimiának. U dvarában állan
dóan voltak alkalmazottak, akiket azért fizetett, hogy 
a bölcsek köve titk á t megoldják. Azonban ő maga is 
dolgozott a laboratórium ban, ha nem is oly buzgón 
és k itartással, m int П . Rudolf, de azért mégis adeptus
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hírébe került, aki aranyat tud csinálni. Becher János 
egyik könyvében határozottan állítja  ezt róla. A tudo
mányos m unkálatokat egyébként is előmozdította, 
am it az Academia Caeisareo-Leopoldina felállítása is 
igazol. Természetes, hogy, m int az alchimia egyéb ki- 
i’ályi pártfogói, ő is sok csalónak nyú jto tt ideig-óráig 
tartó  menedéket. Ezeknek egyike volt Seyler Wenzel 
nevű cseh alchim ista, aki 1675 körül kerülhetett a csá
szár udvarába és „császári chemikus“ címet kapott. 
Több alkalommal rézből és ónból készített vörös por 
segítségével aranyat. Ebből a császár dukátókat vére
iéit, melyek a rendesnél valamivel nagyobbak voltak. 
Égjük oldalukon a császár mellképe volt, a következő 
kö rira tta l: Leopoldus D. G. R. X. S. A. G. H. E. B. R.. 
á másik oldalon 1675 és ekörül: Aus Wenzel Seyler’s 
Pulvers Macht bin ich von Zinn zu Gold gemacht. 
Evvel, úgy látszik, az alchimista dicsőségét akarta 
emelni, vagy talán  a rra  volt jó, hogy a kárvallottak 
legalább azt tudják, kinek a nevét foglalják im ádsá
gaikba, m ert azt m ondanunk sem kell, hogy a deká
tokban az aranynak nyoma sem volt. Seyler értette a 
módját, hogyan kell m ágát nyeregben tartan i. 1677-ben 
a császár nevenapjára hatalm as, két kilogramm súlyú 
aranyéremmel örvendeztette meg, amelyen I. Lipót le
szárm azása volt ősei képeinek alakjában feltüntetve 
egészen Pharam und frank királyig. Az érem ovális 
alakú, hosszátmérője 40 cm, a másik pedig 37 cm. Negy
ven arckép van ráverve, mindegyik körirattal, hogy 
kit ábrázol, középen I. Lipót császár és felesége, Eleo
nora Magdalena Terézia. A másik oldalán hosszabb 
felírás: A legszentebb, leghatalm asabb és legyőzhetet
len római császárnak, I. Lipótnak, a természet titkai 
gondos kutató jának legnagyobb tisztelettel ajánlja  és 
adja a fémek igaz és tökéletes átalakításának ezen 
valódi bizonyítékát nevenapjának csekély emlékéül 
minden szerencsekívánataival együtt őfelségének leg
alázatosabb szolgája, Joannes Wenceslaus de Rein- 
burg, Krisztus 1677-ik 'évében, Szt, Lipót ünnepén, az



Soylev Wenzeluek I. Lipót névnapjára készített érnie,
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egykori jámbor osztrák őrgróf nevenapján, most azon
ban a legmagasabb osztrák ház patrónusáén.

Ez az érem a bécsi cs. és kir. érem tárban van el
helyezve. A katalógus iszerint: „Legnagyobb medaillon
I. Lipót császár idejéből, melyet állítólag Wenzeslaus 
reinburgi lovag az alchimia által ezüstből arannyá 
változtatott.“ Bauer bécsi professzor a múlt század 
vége felé megmérette fajsúlyát, melyet 12-67-nek ta lá l
tak és mivel az aranyé 193, nagyon valószínű, hogy 
igen kevés, vagy talán  semmi aranyat sem tartalm az. 
A császár azonban szintén bőkezű volt Seylerrel szem
ben, 1676-ban ugyanis nemesi rang ra  emelte. I t t  is fel
tűnő, hogy a nemesi levél egy szóval sem em líti a k i
tüntetés eredeti okát, az aranycsinálás által szerzett 
érdemeket, hanem mindenféle ősök által szerzett elő
jogokra hivatkozik, m int ahogy Richthausen esetében 
is láttuk. Seylernek anyai nagyaty ja  katonai érdem eiért 
Miksa császártól kapott nemességet és ezt ruházza iá  
a császár, az ő és főleg atyja érdemeire hivatkozva, aki 
szintén sokáig katonáskodott és a császárné tiszteletére 
rendezett tűzijáték előkészítési m unkálatainál szeren
csétlenül járván, meghalt. Ügy látszik, a fejedelmek 
mégsem akarták m agukat az alchimiával kapcsolatban 
megörökíteni az utókor szám ára és inkább ilyen 
m ondvacsinált okokat kerestek, hogy az igazságot ne 
kelljen bevallaniok. Viszont maguk az alchimisták a 
fejedelmi kegy ilyen m egnyilvánulását örömmel vet
ték, ami Igen természetes, ha visszagondolunk az akko
riban igen sokat jelentő nemesi előjogokra. Seyler 
lovag azonban aprópénzre válto tta nemesi szavát és 
egy időben alig volt az udvártartásnak  embere, akinek 
ne tartozott volna, sőt különböző címeken magától a 
császártól is húszezer forintot csalt ki. Máig is titok, 
hogyan kerülhette el az akasztófát, m ikor csalásai és 
főleg a dukátok hamis volta kiderült. Nem tudni, mi 
oka lehetett a császárnak, de az egész ügyet elsim í
totta, Seyler adósságait kifizette, őt m agát pedig vissza
szállította, ahonnan jött, Csehországba.

I. Lipót alchim ista udvarának egyik díszpéldánya
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volt Johannes de Montesnyders hangzatos nevű és ma
gát hollandi származásúnak valló egyén, akiről ki
derült, hogy a Mondschneider nevet viseli és sváb nem
zetiségű. Ennek volt egy tink tu rá ja , mely az átváltoz
ta táskor jelenlevő nagy személyiségek rangjáról is 
biztos tudomással bírt, m ert m ikor 1660-ban a császár 
jelenlétében kellett Bécsben ólmot arannyá változtat
nia, 7680 súlyrész ólommal b írt megbirkózni, azonban, 
m int gazdája kijelentette, a nagy siker csak a császár- 
jelenlétének volt köszönhető, m ert kevésbbé előkelő 
urak jelenlétében csak 600 súlyrész ólmot szokott á t
alakítani. Ez a hollandivá változott német alchi- 
m ista hét évvel később Aachenban tűn t fel újból, de 
itt  m ár jóval kisebb hatásfokkal dolgozott, ugyanis 
egy Guillaume nevű aranym űvesnél 28 la t ólom és fél 
lat réz keverékéből mindössze csak 18 lat tiszta aranyat 
tudott előállítani, igaz, hogy ezzel együtt hamarosan 
eltűnt, még mielőtt az eset hírére odasiető polgármes
te r k ihallgathatta  volna. Egyébként arról is nevezetes 
volt, hogy egész alchimiai rendszerét versbe szedlve 
adta ki, mely könyve sokáig forgott közkézen.

A X V II. század mindenki által elismert adeptusa 
volt Wagnereck báró, ahogy magát nevezte. Vándor 
alchim ista volt, m int Setonius, aki kerülte a fejedelmi 
udvarokat. Több helyütt lépett fel, de rövid tartózko
dás után eltűnt. Azt ta rto tták  róla, hogy a bölcsek 
kövét, amellyel dolgozott, m aga készítette. Sorsa 1680- 
ban M orvaországban érte utói. Ugyanis megbeteged
vén, ahelyett, hogy a bölcsek köve betegséget gyógyító 
hatásá t saját m agán alkalm azta volna, közönséges em
berek hibájába esett és orvoshoz ment. Az orvos, úgy 
látszik, jobban é rte tt a gyógyításhoz, m int a bölcsek 
köve, m ert az adeptus felépült. Hálából m egm utatta 
neki kincsét, sőt aranyat is készített neki. Az orvos 
m egnyerhette bizalmát, m ert megígérte, hogy a továb
biakban is fenn tartja  vele az összeköttetést és egy 
bécsi címet adott neki, ahova leveleit küldheti. Az 
orvos (dr. Herdbtt) azonban, ismerve I. Lipót császár 
hajlandóságát az alchimia irán t, valószínűleg kedves-
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kedni akart neki és az illető bécsi embernek, aki 
W agnereckkel való levelezésüket közvetítette, lepecsé
telt írá s t küldött azzal, hogy ezt ju ttassa  a  császár 
kezeihez. A levél azonban Wagnereckhez került, aki 
felbontotta és legnagyobb elkeseredésére feljelentést 
ta lá lt benne, amelyben az orvos közli a császárral, hogy 
W agnereck ism eretlenül Béesben tartózkodik és huszon
négy la t bölcsek kövét hord magával. Mivel nevezett 
beteg és halála rövidesen bekövetkezhetik, ezért ajánlja  
a császárnak, hogy m ielőtt az mások kezébe kerülne, 
biztosítsa m agának. W agnereck igen m egijedt és el
menekült, azonban beteg szervezete nem b írta  az ú t 
fáradalm ait és 1683-ban Ennsben meghalt.

E század történetét egy híres francia orvos és alchi- 
m istával zárjuk le. Homberg Vilm os az utolsó tudom á
nyos téren működő alchimista, kit az orleansi herceg 
ilyen címen fogadott szolgálatába és egyúttal az ud
vari orvos teendőit is ellátta. 1652-ben született Batá- 
viában, ahol a ty ja  a holland-ke letindiai tá rsaság  szol
gálatában állott. Igen hányato tt lefolyású élete volt. 
Csaknem az egész világot beutazta, volt jogász, ügyvéd, 
majd asztronóinus, botanikus és fizikus, végül orvos és 
alchimista. Ism ereteit kora igen kiváló egyéniségeivel 
való érintkezés közben sa já títo tta  el, többek közt 
Guericke, Boyle és Kunckel voltak mesterei. Leg
nagyobb hatással volt rá  Kunckel, akinek főleg alchi
mista nézeteit egészükben magáévá tette. A fémek á t 
változtatásának lehetőségében nemcsak h itt, hanem 
ebbeli kísérleteket maga is végzett, még pedig ered
ménnyel. Ezüstöt sikerült arannyá átváltoztatnia, úgy
hogy az ezüstöt salétromsavban feloldotta, konyhasó
val kicsapta s az így nyert chlórezüstöt antimónnal 
hevítette. Az ezüst a salétrom savban való újbóli oldás
kor barnásfekete pelyhek alakjában egy oldhatatlan 
anyagot tartalm azott, mely a megolvasztáskor arany
nak bizonyult. Az alchimiához való ragaszkodás 
Kunckel befolyásán kívül más körülményből is ered. 
Párizsban igen rossz anyagi viszonyok közt élt, ekkor 
egyik b ará tja  úgy segített ra jta , hogy alchimista úton
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készített aranyrudat ajándékozott neki. II. Fülöp 
orleansi herceg udvarában dolgozott a bölcsek köve 
előállítájsán is, melyhez emberi váladékokat használt 
kiindulási anyagul. 1691-ben a párizsi akadémia, mint 
híressé vált orvost, tagjává választotta. 1715-ben halt 
meg.

A XVIII. század chemikusai megdöntik az alchimia 
tanait.

A X V III. század a chemia renaissanceának százada. 
Ettől kezdve beszélhetünk tulajdonképen a chemiáról, 
mint önálló tudományról. Amíg ez ideig a testek 
anyagi tulajdonságaival való foglalkozás m indig más 
célok elérését szolgálta, mostantól kezdve az ügyes kí
sérletezők, a lángeszű kutatók és a jelenségek meg 
figyeléseiből értékes következtetésekre jutó mélyen járó 
gondolkozók egész sora éppen az em lített anyagi sa já t
ságok megismerését és a változások helyes értelmezé
sét tekintették feladatuknak. A kutatók szeme meg
nyílik és alig hogy elvetik az évezredes, pusztán tekin
télyeken alapuló teóriákat, egyszerre a termékeny fel
fedezések egész sorozatával alapítják meg egy önálló 
új tudom ány nagyhivatású jövőjét. E ltűnik az önző 
cél, az arany  mesterséges úton történő előállítása, meg
szűnik az idegen eszmék szolgálatának rabsága, a ku ta
tókat nemcsak hogy nem érdekli m ár a bölcsek köve, 
de azt m int elavult, sőt lehetetlennek felismert dolgot 
a tudomány lom tárába helyezték, m ár azt sem ku ta t
ják, hogy’ a különféle anyagokat miképen lehet és kell 
a betegségek gyógyítására felhasználni, előtérbe nyo
mulnak m aguknak az anyagoknak megismerése, az 
egym ásra való hatásaikban nyilvánuló törvényszerű
ségek kiderítését célzó törekvések. Amíg azelőtt papok 
és orvosok voltak azok, akik e téren működtek, most 
a testek anyagi tulajdonságaival való foglalkozás egy 
egész életet kitöltő önálló célkitűzést igényel. A tudo
mány művelői maguk is érzik, hogy az új alapokon ríj 
célok után törekszenek és a X V III, században kezdik
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használni az alchimiától való megkülönböztetésül a 
chemia elnevezést, m agukat pedig chemikusoknak  szó
lítják.

Míg az előbbi században alig akadt a kutatók közt, 
aki határozottan és h irdetett tanaik teljes elvetésével 
szállt volna szembe az alchim istákkal és legfeljebb os
torozta a gyakori visszaéléseket, addig a X V III. szá
zad híres cheinikusainak alapvető és egész új felfogá
sokat eredményező kísérletei m aguktól döntik halomba 
az alchimia összes tanait. Nemcsak az alchimia, de fő
leg az anyagok összetételéről táp lált és filozofikus úton 
felállított nézetek egyszerre semmisülnek meg, amikor 
a kísérleti vizsgálatok exakt eredményei egymás után 
napvilágra kerülnek. A tudományos chemia megszüle
tésének ez a százada m intha rá akart volna cáfolni a 
régi közmondásra. A politikai forrongások, az E urópát 
végigdúló véres háborúk ellenére Európának minden 
népe egyszerre nagy számmal term elt ki magából tudó
sokat, kísérletezőket, akik képességeiket az új tudo
mány szekere elé fogták és azt oly sebességgel ragad
ják m agukkal előre, m intha egyszerre akarnák behozni 
a tizenhét évszázad m ulasztásait. Hivatkozunk az angol 
Cavendish, Priestley és Daltonra, a svéd Black, Scheele 
és Bergm annra, a francia Lavoisier és Bertholletra, a 
német Klaproth és Ricliterre. A chemia történetében 
mind nagy, sőt igen nagy nevek, melyek viselői néhány 
évtized alatt felépítették, mondhatni semmiből terem 
tették a mai chemia tudományos épületének egész 
alapját. E  m unkájukban első feladatuk volt eltávolí
tani a m últat utolsó nyomaival együtt. Nem tagadható, 
hogy m ár az előző évszázad kutatói közt is voltak, akik 
lelkűk mélyén elítélték és nagyjában helytelenítették 
az alchim ista tévtanokát és az azok kiindulásául szol
gáló filozofikus elemeket, az is kétségtelen, hogy m ár 
ekkor is akadtak egyes kísérleti tények, melyek az új 
felfogás kiépítéséhez egy-egy téglát szolgáltattak, de 
mindez elenyésző a X V III. század céltudatos, minden 
irányban kiterjedő, láncszemekként egymásba kapcso
lódó m unkájához képest.
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A küzdelem uem volt könnyű. A század elején még 
találunk olyanokat, akik síkra szállanak az alchimia 
tanai mellett, de m ár nem tudnak egyébbel érvelni, 
m int rég letűnt emberek írásaiban felhozott bizonysá
gokkal, vagy nemrég elhunyt hírneves alchimisták 
tekintélyére (Kunekei, van Helmont) való hivatkozás
sal. M ikor azonban m egindult az egyszerű, tehát újabb 
alkotórészekre többé nem bontható testek sorozatos fel
fedezése és ezeknek elemek gyanánt való felismerése, 
a kísérleti tények bizonysága előtt semmivé törpült 
úgy a régi aristotelesi felfogás, mely a földet, vizet, 
levegőt és tüzet h irdette minden testek alapanyagául, 
m int az újabbkori alchim ista nézet, mely szerint m in 
den test a higany, kén és só összetétele. Mikor kiderült, 
hogy úgy a levegő, m int a víz összetett testek, sőt 
alkotórészeik viszonylagos mennyisége is meghatároz- 
tatott, és midőn ezen eredményeket több kísérletező 
egymástól függetlenül egyidőben hozta nyilvánosságra, 
ezeken a tényeken m ár nem változtathatott a régi, 
nagy alchim istákra való hivatkozás. Amikor pedig a 
chemiai elemzési eljárások finomságának és megbíz
hatóságának növelésével sikerült pontosan megkülön
böztetni az aranyat és ezüstöt a  hozzájuk hasonló színű 
ötvözetektől, akkor m ár nem lehetett a külső tulajdon
ságok hasonlóságán alapuló jóhiszemű tévedéseket, sem 
rosszindulatú csalásokat elkövetni. Ki hiheti el, hogy 
a bölcsek köve h iganyra vagy ónra dobva, annak ere
deti súlyánál jóval nagyobb mennyiségű aranyat fog 
létesíteni akkor, am ikor Lavoisier m ár egész határo
zott formában felállítja az anyag m egm aradásának 
elvét és kijelenti, hogy a chemiai változásokban a sze
replő testek összes súlya a változás után  képződött 
testek összes súlyával egyenlő. És tényleg, a század 
folyamán nem is akadt többé számottevő chemikus, aki 
az új felfedezések nyomán nyiltan és véglegesen nem 
szakított volna az alchim ista tanokkal. De nemcsak a 
tudományos haladás és a  kísérleti bizonyítékok szere
peltek az alchimia sírásói közt. Igen sokan vállalkoz
tak. hogy végére járnak  a dolog történeti hátterének
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is. Az alchim ia gyakorlati hívei ugyanis látva, hogy 
az új felfedezések nyomán mindinkább kiesik kezük
ből a  tudom ány tám ogatásának fegyvere, a m últakra 
hivatkoztak. Felsorakoztatták Hermes Trismegistost, 
Gebert, Basilius V alentinust és sok nagynevű elődjü
ket, felsorolták azt a sok történeti bizonyítékot, mely
ből mind azt szerették volna igazolni, hogyha a jelen
ben nem is, de a múltban igenis nagy számmal történ
tek tranismutatiók, átváltoztatások. Az alchim ia ellen
felei ezeket a történeti bizonyítékokat kezdték revízió 
alá venni. És bizony e téren is igen sok fejszecsapás 
érte  az alchim ia fájának am úgy is korhadt gyökereit. 
K önyvtári kutatások, de főleg az idézett könyvek rész
letesebb áttanulmányozása után kiderült, amit m ár az 
előzőkben is több helyütt em lítettünk, hogy a íégebbi 
alchim isták könyvei éppen nem alkalmas bizonyítékok 
arra, hogy az átalakítások tényleg meg is történtek. 
A legtöbb könyvről k im utatták , hogy nem is attól a 
szerzőtől valók, akinek tu lajdonítják, hanem rendesen 
jóval későbbi időkből származó ham isítványok. Ennek 
igazolása rendesen nem ütközött különös nehézségekbe. 
Az apokrif írás szerzője ugyanis igen sok esetben ki
esett szerepéből és oly kifejezéseket használt, melyek 
az ő korában mindennapiak, de ismeretlenek voltak 
akkor, mikor a könyvre ham isított szerző élt. Nem egy
szer beszéltek oly anyagokról vagy oly testekről, m elye
ket csak jóval azután fedeztek fel, m ikor a könyv állí
tólagos író ja  m ár rég meghalt. M áskor a jóindulatú 
csempész ítéletet mondatott jeles elődjével oly problé
mák fölött, melyek az illető halála u tán  néhány évszá
zaddal m erültek csak fel. K iragadunk egy igen jellemző 
példát ennek igazolására. Az alchimisták, hogy tudo
m ányuk ősrégi voltát bizonyítsák, nagy előszeretettel 
hivatkoztak Mózes nővérére, Mirjamra, akinek neve 
alatt számos könyv volt forgalomban és kne, kiderült, 
hogy M irjam  m ár igen jól ism erte a jó néhány század
dal később fellépő görög stoikusok filozófiáját. Nem
csak ismerte, de vitázott is fölötte és végeredményé
ben elvetendőnek tarto tta . Az Aristotelesnek tulajdo-
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»ütött sok alehim ista ira tró l kiderült, hogy a Krisztus 
utáni X. vagy XI. századiból elednek. Geber, Basilius 
Valentinus és mások m unkáinak legnagyobb része, 
m int m ár felemlítettük, későbbi eredetűnek bizonyult. 
Még a X IX . és XX. században is a ehemia történeté
nek írói igen sokat foglalkoztak a tények felderítésé
vel. M unkájuk azonban nem m indig já r t  a kellő siker
rel: az alchim isták ugyanis m ár jóelőre gondoskodtak 
az események történeti meghamisításáról. így  például 
Raymundus Lullus személye körül, akinek életét is 
meghosszabbították, oly homály borong, hogy még 
E rnst Meyer, a ehemia történetének kiváló kutatója, 
1914-ben megjelent művében is ezt ír ja  róla: „Die h is
torische K ritik  hat ihm gegenüber einen besonders 
schweren Stand; denn einmal sind viele der ihm zu- 
geschriebenen Schriften sicher unecht, und fü r die 
Frage, welche von ihnen wirklich echt sind, fehlt es 
an A nhaltspunkten. Sodann schwebt ein tiefes Dunkel 
darüber, ob der Alchimist Kaymundus Lullus m it dem 
berühmten G ram m atiker und D ialektiker dieses Na
mens, den seine Bewunderer den Doktor Illum inatissi
mus nannten, identisch ist; gegen diese von vielen 
gehegte Meinung sprechen aber sehr deutlich manche 
in des letzteren W erken sich findende Urteile über 
Alchemie.“

Előszeretettel hivatkoztak az alchim isták ügyük el
keseredett védelmében azokra a nagy gazdagságokra, 
amelyek szerintük kétségtelenül a bölcsek kövének fel- 
használásával halmozódtak össze. Igen kedves emberük 
ebből a szempontból Fiaméi Miklós és II. Rudolf. Bizo
nyítékaik sorába iktatták az alehimista aranyból vert 
pénzeket is. De e téren is kudarcot vallottak, m ert a 
X V III. század elemző módszerei m ár oly fejlettek vol
tak, hogy ezekről, amennyiben még hozzáférhetők vol
tak, sorban kim utatták  ham isított voltukat. A szorgos 
kutatás és u tán járás kim utatta  azt is, hogy az oly ese
tekben, mikor az alehim ista tégelyéből valóban igazi 
arany  került ki, az mily mesterkedésekkel .jutott
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oda. Egy későbbi fejezetünk tárgya lesz néhány ily 
eset felsorolása.

Mindezek alapján megérthető, mily elkeseredett volt 
a harc a X V III. század folyamán a tudomány fegy
verével küzdő chemikus és a kenyerüket, megélhetésü
ket féltő alchim isták közt. Hogy ez a harc nem m aradt 
a tudományos v ita  keretein belül, hanem sokszor a 
durva sértések terére lépett, a rra  vonatkozólag m ár 
néhány megjelent v ita ira t címe is elegendő felvilágo
sítást nyújt: „Des getreuen Eckhard’s entlarvter Chymi- 
kus, in welchem der Laboranten Bosheit und B etrü
gerei dargestellt w ird“, vagy „Das getreuen Eckhard’s 
medicinischer Maulaffe, oder der entlarvte M arkt
schreier“, vagy „Posaunen Eliae, des Künstlers, oder 
deutsches Fegefeuer der Scheidekunst von einem Kind 
des Vizlipuzli, der ehrlicher Leute Ehre und der A uf
geblasenen Schande entdecken will“; vagy az alchimis
ták részéről: „Demolierung und Eroberung des durch 
den Schall einer thönernen E lias Posaune, auf Befehl 
des Chymischen Papstes angekündigten Fegefeuers 
der Scheidekunst, sam m t den übrigen auf der- Insel 
Schmäheland aufgerichteten Schanzen.“

Gyakoriak voltak a versekben m egírt gúnyiratok is, 
melyek azonban rendesen olyan kétértelmű címek a la tt 
jelentek meg, hogy az alchim ia ellenségei és hívei is 
egyarán t megvegyék. 1721-ben Freiburgban adott ki 
ilyet egy ismeretlen szerző „Adeptus fatalis, Das ist: 
Geld spricht die W elt“ címmel. Ennek első sorai így 
hangzanak:

Es hat die Gold-Begier die Menschen so besessen,
Dass mancher glaubt er sey adeptus ganz real.
Gehts aber an das Werk und zu Erweisung dessen,
So heisst es mehrentheils. das Glück is mir fatal!

Kérdezzük azonban, kik voltak az alchim ia elkese
redett védői, ha a tudom ány művelői, a hivatásos che- 
mikusok m ár elfordultak tőle! Általános jelenség, hogy 
a természettudományok népszerűsödése és széles réte
gekben való elterjedése rendszerint ólomlábakon követi 
m agának a tudom ánynak haladását. A tudományos
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felfedezéseket sebesen követő gyakorlati alkalmazások 
és azoknak a köznapi életben való érvényesítése csak 
a XX. század lázas rohanásának vívmánya. Még 50 
évvel ezelőtt is a laboratórium a csendjében dolgozó 
tudóst a m indennapi élettől egy világ választotta el. 
És ha elgondoljuk, hogy az első gőzvasutat mennyi 
gúny, ellenszenv és tám adás érte, m íg végre a mai 
százkilométeres sebességgel rohanó gyorsvonatokat az 
utolsó faluisi is m int a kultúra egyik legfontosabb 
tényezőjét ismeri el; ha tudjuk, hogy még napjainkban 
is mennyien akadnak, akik pénzt, időt, egész életüket 
a perpetuum  mobile megszerkesztésének szentelik, 
akkor nem fogunk csodálkozhatni, hogy a X V III. szá
zadbeli tudomány műhelyéből a még csak az imént k i
került chemiai felfedezések nem tudtak  u ta t törni 
m aguknak a szélesebb néprétegekbe. Legkevésbbé 
akkor, m ikor ezen térhódításuknak a legtöbb ember 
leghőbb vágyának, a könnyű és gyors meggazdagodás 
lehetőségébe vetett hitnek drótakadályain á t kellett 
történnie. Mit törődik a szegény ember, aki utolsó fillé
rein sorsjegyet vásárol, a m atem atikai valószínűség- 
számítás eredményeivel, m ikor előtte áll a minden 
gondjának, bajának megszüntetésével kecsegtető milliós 
főnyeremény: hátha éppen ő lesz a sok száz közül az 
az egy, akit a sors kiszemelt. Mit törőditek a szegények 
és kapzsiak a tudomány m egállapításaival? Hisz a 
tudomány és a tudások m ár annyiszor csalódtak! Meg 
azután emberi sajátság, hogy könnyen hisszük el azt, 
am it hinni akarunk. M ár pedig ki ne akarná elhinni, 
hogy könnyen és gyorsan lehet nagy vagyonra szert 
tenni, különösen, ha oly sokan mondják és a  régi idők 
nagy emberei, kitűnő tudósai is igazolják. Hogyan is 
mérkőzhetne egy Lavoisier, egy Prout, egy Klaproth, 
akikről a tömeg, a nép vajm i keveset, vagy talán  sem
m it sem hallott, évszázadok óta apáról fiúra szálló és 
ezenfelül lelkiismeretlen, de mindamellett ügyes üzérek 
által még szított közvéleménnyel. Hiszen íme, maguk 
a fejedelmek is, akik pedig a tudósok egész rajával 
veszik körül m agukat, pénzkészleteikben a sok háború,
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forradalm uk és egyebek álta l okozott súlyos hiányokat 
ily módon akarják  pótolni. II. Frigyes porosz király, 
II. Ágost lengyel király, Mária Terézia, a hercegek, 
grófok és nagyurak még hódoltak az aranycsinálás 
művészetének és am it a  nagyok csinálnak, azt a kis 
ember is utánozza. A tudóm ánynak az alchimia összes 
tanait elvető állásfoglalása ellenére, a legnagyobb m ér
tékben dühöngött a láz: rájönni a titok nyitjára. Sze
gény és gazdag, a polgár és nemes egyaránt remélte, 
hátha az övé lesz a főnyeremény, hátha mégis sikerül 
bebizonyítani, hogy a tudomány nem csalhatatlan és 
a régieknek igazuk volt. Erélyesen hozzá is láttak  
reményeik megvalósításához. Érdekes, hogy ebben az 
időben m ár jóval kevesebben voltak, akik a maguk kí
sérleti m unkájával akartak  a sikerhez eljutni. A leg
többen nagy ravaszsággal másoktól szerették volna a 
titkot kicsalni. M ert hogy' vannak, akik a titok kulcsát 
ismerik, az általános meggyőződés volt még mindig. 
Az alchim ista társaságok, szövetségek, amilyenek m ár 
az előző században is alakultak, most gombamódra 
nőttek ki a társadalomból. Részint titkosak voltak, 
részint nyilvánosak, de egyet mindenikben esküvel 
fogadtak meg a tagok: hogyha valam it m ár tudnának, 
vagy kísérleteik közben valam ire rájönnének, azt köte
lesek tag társaikkal közölni. A lchim ista újságok indul
tak meg, hatalm as, messzemenő levelezést folytattak, 
diplomákat osztogattak, mindezt csak azért: valam it a 
másiktól megtudni. Csak egy bajuk volt, hogy egy sem 
akadt köztük, aki a másik tudott volna lenni. Leghíre
sebb volt a Hermetische Gesellschaft, amelyről még 
lesz szó.

Hogy m ennyire benne élt még a köztudatban az 
aranycsinálás lehetősége, annak igazolására szolgáljon 
a lipcsei jogi fakultásnak 1725-ben történt állásfogla
lása, amelyben egyenesen az arany mesterséges úton 
való előállíthatóságának álláspontjára helyezkedik. A 
vitás ügyet Erbach Zsófia grófnőnek férjével, Frigyes 
gróffal való pőre képezte és alapjául az szolgált, hogy 
a gróf magának követelte felesége aranyedényeinek

9Az alchimia története.
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felét, A grófnő ezüstkészletét ugyanié Laskarie nevű 
vándor alchimista, akit a grófnő egy alkalommal ül
dözői ellen véneimébe fogadott, hálából arannyá vál
toztatta. A gróf a kérdéses készlet felére azon a címen 
ta rto tt igényt, hogy az átalakítás az ö házában és érvé
nyes házasságának ideje a la tt történt. Az em lített jogi 
fakultás azonban elu tasíto tta  a grófot keresetével azon 
megokolással, hogy mivel a készlet az átalakítás előtt 
is a grófnő tu lajdonát képezte, a közben beállott érték- 
növekedés is az ö jav ára  történt.

Természetes, hogy a X V III. századnak is voltak 
nagy alchim istái, de nem Hombergek vagy Becherek, 
akik tudományos meggyőződésük egész hevével álltak 
a probléma szolgálatába, hanem Müllenfelsek és Sendi- 
vogiusok, ravasz kalandorok, akik nagyszerű és meg
nyerő fellépésükkel m indig találtak oly fejedelemre 
vagy gazdag ú rra , akinek erszényét néhány száz ta llé r
ral meg lehetett könnyíteni. Viszont az is igaz, hogy 
az akasztófát kevésnek sikerült elkerülni és éppen ezért 
ebben a században igen sokan működtek álnév alatt.

A következőkben röviden, főbb vonásokban fogjuk 
vázolni azokat a nevezetesebb felfedezéseket, amelyek 
az alchimia tudományos rendszerének megdöntésére 
vezettek.

Boerhave Herman 1668-ban született Voorhout falu
ban, Leyden közelében. Édesatyja lelkész volt és őt is 
erre a pályára  szánta. Eleinte teológiai tanulm ányokat 
folytatott, de mellékesen a matem atikába is erősen bele
mélyedt, aminek nemcsak későbbi természettudományi 
pályáján  látta  jó hasznát, hanem anyagi előnyöket is 
m erített belőle, mivel m ár igen korán árvaságra jutva, 
a matem atika tan ításával ta rto tta  fenn magát. A tyja 
halála u tán  szakított a teológiai tanulm ányokkal és az 
orvosi pályára készülődött. Szűkös anyagi viszonyok 
közt, sok lemondás mellett törhetetlen szorgalommal 
és k itartással a kenyérkereset mellett fennmaradó sza
bad idejének felhasználásával sikerült mégis 25 éves 
korában a doktori címet elnyernie. Nagy szorgalmával, 
kézügyességével és lelkiismeretes kezelésével rövidesen
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a legjobb h írű  orvosok sorába emelkedett. Már 1702-ben 
a leydeni egyetem orvostanára le tt és néhány év múlva 
átvette ugyanezen egyetem botanikai és chemiai tan
székének vezetését is, amelyeket 1738-ban bekövetkezett 
haláláig láto tt el. Tudományos működése főleg az orvos- 
tudom ányok terén folyt le, azonban a cliemiára vonat
kozó néhány igen ügyes kíséidete nagyban hozzájárult 
a felfogások tisztulásához és főleg az alchimia tévtanai- 
nak megdöntéséhez. Meg kell jegyeznünk, hogy a kísér
letezésnek nagy mestere volt. E ltért az eddigi szokások
tól és nem hagyta m agát mások elméleti úton felállított 
teóriáitól befolyásolni, hanem minden kérdésben a kísér
letet kérdezte meg. A kísérletek végzésében végtelen 
türelm es és k itartó  volt, ugyanazt a kísérletet hároin- 
négyszázszor is megismételte, csakhogy minden hibát 
vagy az eredm ényt megm ásítható körülm ényt kiküszö
bölve, szabatos és megbízható feleletet nyerjen a feltett 
kérdésre.

P ára tlan  szerénysége nem engedte, hogy elham arko
dott kijelentéseket tegyen és amely kérdésben nem 
tudott végleges döntésre jutni, ott igen óvatosan nyila t
kozott. íg y  az Elementa Chemiae című, igen híres tan 
könyvében az alchimiáról szólva azt mondja, hogy nem 
mer döntő véleményt mondani arról, hogy tényleg sike- 
rült-e m ár aranyat mesterséges úton előállítani. Ahol 
megértette az alchim isták virágos nyelven fogalmazott 
írásait, csaknem m indenütt arról győződött meg, hogy 
előírásaik helyesek, vájjon ott, ahol nem érti meg, 
hazugsággal vádolja-e őket, vagy inkább saját tudat
lanságát okolja. Ez az oka annak, hogy egyes esetekben 
az adeptueoknak adott még igazat. A testek végső alap
anyagának kutatását reménytelennek és fölöslegesnek 
tarto tta , szerinte ezt a kérdést a chemia úgysem tudja 
megoldani. De nagyon szorgalmazta a kimutatható és 
elemek gyanánt felismerhető alkatrészek kutatását. Mint
hogy az alchim isták régi kedves tana az volt, hogy a 
fémek egyik nem hiányozható alkatrésze a  higany, szá
mos kísérletet végzett a rra  vonatkozólag, lehet-e a külön
böző fémekből higanyt előállítani. Ismételte az alehi-

9*
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mista könyvek erre vonatkozó leírásait, a leírásban 
ta lá lt anyagokat nem egyszer félévig is kitette az előírt 
testek hatásának, de higanyt egy esetben sem nyert. 
Ezen kísérleteivel megdöntötte a föntebb em lített tant. 
Az alehimisták m agát a h iganyt is igen változékony 
testnek tarto tták . Szerintük ismételt desztillációval jó
val illékonyabb testté alakul át, melynek egészen külön
leges tulajdonságai vannak, továbbá a higanynak azon 
m ár régóta ism ert tu lajdonságára hivatkozva, hogy a 
legtöbb fémmel összehozva, szilárd amalgám okat alkot, 
azt állították, hogy különböző eljárásokkal m agát a 
higanyt is szilárd m ódosulattá lehet alakítani. A fixá
lásnak, ahogy ők ezt az eljárást nevezték, keresztül
vitele lényeges összefüggésben állott az arany m ester
séges úton történő előállításával, mert, mivel minden 
fém részben higanyból áll, nem kell mást tenni, mint 
ezt szilárd alakba hozni: fixálni és azután még az arany 
egyéb tulajdonságait, főleg sárga színét, ráruházni és 
kész az arany. Ezeket az alaptévedéseket is feltárta 
Boerhave kitartó  kísérleteivel. Tiszta h iganyt ötszázszor 
lepárolt és kim utatta, hogy annak tulajdonságaiban 
semmi változás nem állott be. A higany fixálását is 
megkísérelte az alehim isták leírásai alapján. H iganyt 
egyenletes, nem túlm agas hőmérsékletre m elegített a 
szabad levegőn tizenöt éven keresztül és ezen idő m últá
val semmi változást nem tapasztalt. A kísérletet meg
ismételve, zárt edényben egy féléven á t hevítette a 
higanyt és az edény felbontásakor ugyancsak meg
talá lta  az eredeti higanyt.

A mondottakból láthatjuk , hogy mily egyszerű kísér
letek voltak elégségesek ahhoz, hogy az alchimia leg
nevezetesebb alaptételeit megdöntsék és csak azon cso
dálkozhatunk, hogy e Kolumbus tojása felfedezéséig 
m iért kellett tizennyolc századnak eltelnie.

Stahl György (1660—1734) híres német orvos és cheini- 
kus, akinek tan ítása  nyomán ebben a korban egész ön
álló chemiai iskola alakult ki, fiatal korában h itt  a 
fémek átalakulásának lehetőségében és a bölcsek köve 
létezésében, azonban élete végére belátva ifjúságának



133

ezen tévedéseit, elvetette „az aranycsinálás balga re
ménységeit és képzelődéseit“.

Geoffroy István  (1672—1731) francia gyógyszerész erős 
ellenfele az alchim iának, végigkutatta azokat a törté
nelmi adatokat, amelyekre szívesen hivatkoztak és k i
m utatta, hogy jórészt hazugságok vagy csalások. Az 
alchim isták szokásos eljárásainak is u tána já r t  és leírta 
azokat a módokat, ahogyan csalásaikat keresztülvinni 
szokták. Bámulatos, hogy azért ő maga is végzett oly 
kísérleteket, amelyek ugyan nem az aranycsinálásra 
vonatkoztak, hanem amelyek alapelve mégis azonos volt 
azzal. Így  például meg volt győződve arról, hogy az 
a vas, melyet egyes agyagféleségeknek szénnel való heví
tésekor kapott, mesterséges úton képződött.

Ezzel szemben akadtak olyanok is, akik fel akarták 
tartan i az alchim iát mindinkább elsöpréssel fenyegető 
lavinát. W enzel Frigyes például az alchim iát mint 
magasabb chem iát szerette volna beállítani, melynek 
nem célja az arany  előállítása, hanem a tulajdonképeni 
chemiával szemben, amely pusztán kísérleti alapon áll, 
az elméleti kérdések m egvitatása. Természetes, hogy 
ezek közül is legelső helyen áll a fémek összetételének 
vizsgálata és alkotórészeikből való felépítése.

Eller Theodor (1689—1760) személyében akadt olyan 
chemikus is, aki a régi aristotelesi tanokra té rt vissza 
és hirdette, hogy a víz földdé és levegővé is á ta lak ít
ható, sőt azt is állította, hogy az átalakítást neki m agá
nak is sikerült végrehajtani, vallotta azt is, hogy a 
fémek mesterséges úton előállíthatok.

Az ily elszigetelt jelenségek azonban már nem bírták 
m egállítani az idők haladását. Ez idő tájt jelent meg 
W iegleb  „H istorisch-kritische Untersuchung der Alche
mie“ című m unkája, mely a történeti bizonyítékokat 
vette bonckése alá és kim utatásai nem igen szolgálták 
az alchim isták javát.

Csak egész röviden akarunk rám utatn i a következők
ben azokra a nagy chemikusokra és kiváló felfedezé
seikre, amelyek azután végleg elvonták az alchimia alól 
a tudományos talajt.
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Priestley József (1733—1804) angol chemikus 1774-ben 
felfedezi az oxigént és megállapítja, hogy a levegő egyik 
alkatrésze szintén oxigén. Kimondja, hogy a testek égése 
csak levegőben történhetik.

Kor- és honfitársa Cavendish Henrik (1731—1810) 
felfedezi a fémek és savak egyinásrahatásakor fejlődő 
hidrogént, amelyet „éghető levegődnek nevezett el. 
1783-ban m egállapítja a levegő összetételét. 1785-ben 
megjelent Experim ent on a ir című m unkájában közli 
azt a fontos felfedezését, hogy a víz nem elem, hanem 
összetett test, melyet alkotórészeiből, a hidrogén és oxi
génből sikerült is előállítania, úgyhogy a kettő keverékét 
m eggyujtotta. E  kísérletnél azt is tapasztalta, hogy a 
képződött víz súlya egyenlő az oxigén és hidrogén súlyá
nak összegével.

Bergmann Torbern (1735—1785) híres svéd chemikus 
új alapokra fektette és kiépítette az alchim isták leg
nagyobb ellenségét, az elemző chemiát. Az egyes testek 
közt végbemenő cliemiai változásokat azok legkisebb 
részecskéi közt fellépő vonzóerővel magyarázta. Tudta 
azt, hegy egyes fémek vegyületeikből mások által ki- 
választhatók, sőt iparkodott m egállapítani azokat a 
mennyiségeket is, amelyek e kiválasztáshoz szükségesek.

Scheele Vilm os (1742—1786) Priestleytől függetlenül 
felfedezte az oxigént, amelyet „tűzlevegőnek“ és a n itro
gént, amelyet „romlott levegőnek“ nevez. K im utatta, 
hogy a fémek a hevítéskor egyesülnek az oxigénnel és 
ezen vegyiiletekből ú jra  szabaddá tehetők. Ezenfelül 
felfedez néhány új elemet és megállapítja több vegyület 
összetételét. Pontosan végrehajto tt kísérletekkel beiga
zolta annak a régi hitnek tarthatatlanságát, hogy a víz 
földdé lesz, ha többször ledesztillálják. Megmagyarázta 
azt is, hogy ez a tévhit honnan származik. Ha ugyanis 
a desztilláció üvegedényekben történik, a víz az edény 
anyagából old fel oly anyagokat, melyek a víz teljes 
lepárlása után szilárd alakban m aradnak vissza.

Lavoisier Antal (1743—1794), a szerencsétlen végű 
nagy francia chemikus, ki a forradalm i őrjöngés trag i
kus áldozata lett, soha el nem évülő érdemeket szerzett
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a többi term észettudom ány fejlődésére is. Kezébe veszi 
a mérleget és azt örök időkre, mint a chemiai kutatás 
legnélkülözhetetlenebb és csalhatatlan eszközét, állapítja  
meg. Legfontosabb kísérletei az égésre vonatkoznak, 
melynek törvényeit a következő tételekben foglalta 
össze:

A testek csak nagyon tiszta levegőben éghetnek.
A levegő az égésnél felhasználtatik és az elégett test 

súlyszaporulata egyenlő a levegő súlycsökkenésével.
Az égéshez hasonlóan más chemiai változásoknál is 

iparkodott a szereplő testeknek a változásban résztvevő 
súlymennyiségeit kideríteni és ezen vizsgálatai vég- 
eredményekép felállítja a természettudománynak egyik 
legáltalánosabb törvényét: az anyag megmaradásának 
elvét, am elyet következőkép ju tta t kifejezésre Traité de 
Chimie című m unkájában: „Semmi sem teremtődik, sem 
a mesterséges, sem a természetes változások folyamán 
és elvként megállapítható, hogy valam ennyi változás
ban ugyanaz a mennyisége az anyagnak a változás előtt 
és után, hogy az elemek minősége és mennyisége 
ugyanaz m arad és hogy nincsenek csak átalakulások és 
változások. Kénytelenek vagyunk feltételezni, hogy 
azon testek elemei közt, melyeket vizsgálat tárgyává 
teszünk és azok közt, melyeket analizis ú tján  nyerünk, 
teljes azonosság áll fenn.“

Megállapítja^ hogy a hő nem anyag, ha mégis matiere 
de chaleurnek nevezi, ez csak egy találó kifejezés 
h iányát jelenti, m ert kísérletileg bebizonyítja, hogy a 
zárt edényekben történő égéseknél nem áll be súly- 
csökkenés, tehát a képződött hő nem b írhat súllyal. 
Tisztázza, illetőleg véglegesen rögzíti Boylenak az ele
mek fogalmára vonatkozó nézeteit. Szerinte elemek azok 
a testek, „amelyeket m ár nem lehet még egyszerűbb 
testekre bontani; nem m intha egész biztonsággal mond
hatnánk, hogy azok nem állnak még két vagy három 
alapanyagból, hanem, mert nem áll rendelkezésünkre 
mód, mellyel őket felbontsuk“.

Felsorolja azokat a testeket, melyeket az elemek közé
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sorol, többek közt az oxigénen, nitrogénen, hidrogénen 
kívül az összes fémeket. Igen sok anyagot összetételé
nek m egállapítása által az összetett testek közé sorol. 
A fémek vegyületeinek felsorolásánál az alchim istákkal 
szemben tud ja  és m egállapítja, hogy a fém azok alkotá
sában részt vesz, ha tehát bárm i úton azokból szabaddá 
lesz, a fém nem képződött, hanem csak alakot változ
tato tt. E gondolatot a sók elnevezésénél is kifejezésre 
ju tta tja , pl. oxyde de plombe, n itra te  de plombe.

Nem célunk e helyen Lavoisier korszakalkotó mun
kásságának m éltatásába mélyebben elmerülni, a közölt 
néhány adat eléggé igazolja, hogy e nagynevű kutató 
úgy a maga felfedezései alapján, m int kortársai és köz
vetlen elődei eredményeinek felhasználásával oly törvé
nyeket állapított meg, melyek az alchimia eddigi fel
fogásaival homlokegyenest ellenkeznek, sőt azokat mint 
tévedéseket egyenesen kizárták a tudományból. Azon
ban Lavoisier követői még tovább építették a chemia 
gyorsan emelkedő épületét és különösen Prout és Dan
tonnak az atom- és molekula-elméletek felállítására 
vonatkozó m unkássága végleg m egszüntetett minden, 
az alchimia tudományos restau rálására  irányuló kísér
letet. Ez elmélet szerint a testek kivétel nélkül végtelen 
kis részecskékből, molekulákból, állnak, e molekulák 
közt megy végbe minden chemiai hatás szigorú m ennyi
ségi törvények érvényesülésével. A testek molekulái 
az egyszerű testek, vagyis elemek, atomjaiból tevődnek 
össze. Az atomoknak molekulákká való csoportosulása 
szintén határozott törvényszerűségek alapján történik. 
Az atomok az elemeknek legkisebb, többé m ár chemiai 
eljárásokkal sem osztható egynemű részei. Minthogy 
az elemek egyneműek és alkotórészekből nem állanak, 
ennek következtében á t sem alakíthatók. Minden elem 
az anyagnak önálló és tulajdonságaiban meg nem vál
toztatható egysége. Mindezek olyan megállapítások, 
melyek m ár eleve kizárnak minden alchimista irányú 
kísérletezést.

A következőkben a X V III. század néhány nagy h ír 
névre ju to tt alchim istájáról fogunk megemlékezni.
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A legfényesebb pályafutása volt Don Dominico 
Manuel Caetanonak, aki egyszerű nápolyi paraszt
gyerekből lett nemesember, gróf, ezredtulajdonos, város- 
parancsnok, tüzértábornok, sőt tábornagy. Mindezt saját 
erejéből, t. i. e címek egy részét maga vette föl, másik 
részét pedig fejedelmektől kapta, akiknek azt ígérte, 
hogy elő fogja állítani a bölcsek kövét és ennek segít
ségével hihetetlen mennyiségű aranyat fog készíteni. 
Így például János Vilmos pfalzi választófejedelemnek 
azt ígérte, mikor szolgálatába lépett, hogy hetvenkét- 
millió értékű a ranyat fog neki szállítani. O rránál fogva 
vezette kora majdnem valamennyi fejedelmét, — többek 
közt Miksa bajor választó és I. Lipót osztrák csá- 

... szűr is ideig-óráig tartó jótevői közé tartoztak. Nem 
egyszer volt fogva, de mindig sikerült csalásai komo
lyabb következményei elől megszöknie. Fényes főúri 
föllépése volt és m indenütt el tudta érni, hogy a leg
nagyobb tisztelettel bántak vele. M adridtól Bécsig és 
Brüsszeltől Berlinig Európa valam ennyi nagy városá
ban szerepelt, míg végre Berlinben elérte az alchim isták 
végzete. I. Frigyes porosz király az 1705-ben udvaránál 
jelentkező gróf Caetanót, ahogy ekkor nevezte magát, 
szívesen fogadta, de mielőtt alkalmazta volna, vizsgálat
nak vetette alá, mely abból állott, hogy szakértők jelen
létében a k irály  és trónörökös előtt kellett egy trans- 
m utatiót végrehajtania. A vizsgálat, máig sem tudható, 
mi módon, eredményes volt, amennyiben a gróf egy-egy 
font h iganyt alakított á t arannyá és ezüstté. A király 
bizalm át különösen azzal nyerte meg, hogy úgy az 
aranycsináló, m int az ezüstkészítő anyagból kisebb 
mennyiséggel megajándékozta őt. A király  szolgálatába 
fogadta, m ire munkához is látott, ígérve, hogy hatvan 
napon belül szállítani fogja az em lített mennyiségű 
arany  és ezüst előállításához szükséges anyagokat. 
Azonban, úgy látszik, nem volt megelégedve a király 
bőkezűségével, m ert elkezdett duzzogni. Nem akart 
dolgozni. A király nem ismerve elkedvetlenedése okát, 
mindenféle személyes kedveskedéssel akarta  őt meg
békíteni. Fejedelm i kegye és jóindulata jeléül tizenkét
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ü vég finom bort, m ajd gyémántokkal k irakott fény
képét küldte neki saját aláírásával. H iúságának ak ar
ván hízelegni, kinevezte őt tábornokká. Ezek a k itün
tetések azonban mind nem tudták jobb hangulatba hozni. 
Végre ő maga jelentette be, hogy mivel lehetne m un
kára bírni, amennyiben ötvenezer tallér előleget kért, 
és egyúttal kijelentette, hogy a bölcsek köve előállítá
sának receptjét kerek összegért hajlandó eladni. Azon
ban a recept ham isnak bizonyult és az így készült 
anyaggal aranyat egyáltalán nem lehetett készíteni. 
A dolgot gyanússá tette az is, hogy a  felvett előleggel 
megszökött. Még m ielőtt biztonságba ju to tt volna, el
fogták és visszahozták Berlinbe. I t t  hozzákezdett a  mun
kához, de egy őrizetlen pillanatban újból megszökött. 
Szerencsétlenségére ismét elfogták, most már törvény
szék elé állították, mely őt halálra ítélte. Az ítéletet 
1709-ben K üstrinben hajto tták  ra jta  végre. Aranyozott 
akasztófán, aranyozott ruhába öltöztetve végezte be 
életét.

Nagyon érdekes módon szabadult börtönéből Seh
feld nevű alchimista. Vándorló adeptus volt, aki ren
desen másoknak adogatta vagy küldötte a bölcsek 
kövét és másokkal végeztette az alchimia igazságát 
bizonyító és hirdető kísérleteket. Egy alkalommal azon
ban hosszabb ideig tartózkodott egyhelyben és ez 
majdnem vesztét okozta. Ugyanis a Bécs közelében levő 
Rodaun nevű kis fiirdőcskében telepedett le és kísérle
tei céljaként értékes festékanyagok honi termékekből 
való előállítását jelölte meg. E rre  a munkálkodására 
császári védlevelet is kapott. Házigazdájának azonban 
csakham ar elárulta, hogy adeptus és meg is m utatta  
neki, m iként készít ónból aranyat. Ügy látszik, összes 
költségeit a maga gyárto tta  aranyból fedezhette, leg
alább is egy idő múlva feltűnt a bécsi pénzváltóhivatal 
embereinek, hogy Rodaun községből igen sok ara 
nyat váltanak be. A dolognak híre m ent és rövidesen 
kiderült, hogy Rodaunban egy adeptus tartózkodik. 
M ária Terézia is tudomást szerzett az esetről és azon
nal elrendelte Sehfeld elfogatását. Válogatott kínzá
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sokkal akarta  belőle az aranycsinálás titká t kicsikarni. 
Azonban Sehfeld állhatatos m aradt és nem áru lt el sem
mit, mire a királyné Tem esvárra vitette és ott be
záratta, valószínűleg abban a reményben, hogy Seh
feld idővel megúnva a fogságot, szabadulása fejében 
fel fogja áldozni titkát. A királyné azonban ezt már 
nem érte meg. I. Ferenc császár idejében hallunk még 
Sehfeldről, akit a császár a tem esvári parancsnok a ján 
latára szabadon engedett, de állandó kíséretül két tisz
tet rendelt melléje, részint, hogy ügyeljenek rá, részint 
pedig azért, hogy a bölcsek köve titká t tőle ellessék. 
Sehfeld azonban igen jól tudta, hogy a császári kegy 
csak ideig-óráig fog ta rtan i és újból börtön és kínzá
sok várnak rá, ezért addig-addig beszélt őrzőinek, míg 
azok a rá juk  váró meggazdagodás reményében vele 
együtt megszöktek. A továbbiakban azután m ár óvato
sabb volt. Saját neve alatt sehol sem lépett föl és hosz- 
szabb ideig sehol sem tartózkodott egyhelyen. A nép 
sokáig a helyenkint véghez v itt transm utatiókat neki 
tulajdonította. Így 1750-ben történt Halleben egy igen 
híres eset, melyet szintén vele hoztak összefüggésbe. 
A hallei árvaház patikusával történt, hogy egy idegen 
fölkereste és többrendbeli találkozás u tán  magát, mint 
adeptust, fedte fel. M egajándékozta a gyógyszerészt a 
bölcsek köve néhány szemecskéjével és felszólította, 
hogy ezeket vattába csomagolva olvasztott ezüstbe 
dobja. A gyógyszerész óvatos volt. Bezárkózott labora
tórium ába és mindvégig személyesen végezte a kísér
letet, egy percig sem hagyva m agára a tégelyt. Meg
olvasztott két és fél lat ezüstöt, rádobta a bölcsek kövét 
és íme, mikor kiöntötte a fémet a tégelyből, az szín- 
arannyá változott. Még más csoda is történt, m ert m i
kor megmérte a súlyát, azt három latnak találta. Midőn 
azonban közelebbi felvilágosításért felkereste az adep
tust, az nyom nélkül eltűnt.

I. Ferenc császár maga is nagy kedvelője és műve
lője volt az alchiiniának. S aját laboratórium a volt, 
melyben tanácsosának, Toussaint Ferenc bárónak ösz
tökélésére maga is szorgalmasan kísérletezett.
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Szomorú vége lett De l’lsle  francia alchimietának. 
Provencei nemes ember volt és kiváló adeptus hírében 
állt, aki tömegesen készített aranyat ólomból és ezüstöt 
vasból. A bölcsek kövét a Lunaria major nevű növény
ből állíto tta  elő, amelyet birtokán nagyban is tenyész
tett. Működésének híre e lju to tt Párizsba is, ahol külö
nösen a pénzügyminiszter (Desmaret) kezdett irán ta  
igen melegen érdeklődni, fel is szólította Isle-t, hogy 
jöjjön a fővárosba és ígérte, hogy a királyhoz is be
vezeti. Isle azonban m ár tudhatta, hogy mi vár rá, 
m ert m egtagadta a  kérést, mire egyszerűen elfogták és 
felszólították, hogy á ru lja  el titkát. H iába volt mente
ge tődzése, hogy ő maga nem ismeri a bölcsek köve elő
állítását, k ínvallatásnak vetették alá, azonban nem 
sikerült szólásra bírniok, m ert egy óvatlan pillanatban 
önkezével vetett véget életének: 1712-ben megmérgezte 
magát.

Ebben a korban a leghíresebb vándoralchim ista 
Lasharis álnév a la tt élő egyén volt, aki azonban óvato
san vigyázott életére és sehol sem áru lta  el magát. Ezzel 
szemben igen sok jám bor ember halála van rovásán. 
Ugyanis az volt a szokása, hogy különböző helyeken 
feltűnve többeket is megajándékozott a bölcsek kövé
vel, akik aztán elég balgák voltak és úgy tüntették fel 
magukat, m intha ők maguk volnának a bölcsek köve 
előállítói, mire a szokásos módon életükkel fizettek rá. 
íg y  állítólag ő adta a m ár em lített Caetanonak is a böl
csek kövét.Ugyancsak ő küldte a bölcsek kövének egy 
próbáját Dierbach bárónak, aki ezüstöt alakított ál 
vele arannyá. Erbach grófné ezüstedényeinek átala
kítója szintén Laskaris volt. 1717-ben Ernő Lajos 
liesszeni őrgrófnak, aki szintén nagy alchimista h íré
ben állott, küldötte meg a bölcsek kövét. Az őrgrófnak 
sikerült is az anyag felhasználásával a transm utatio, 
még pedig ólomból készített aranyat és ezüstöt. Az 
aranyból dukátokat, az ezüstből tallérokat veretett 
ezzel a felírással: Sic Deo placuit in tribulationibus.

Az ő áldozatai közül való Böttger János Frigyes is, 
aki 1685-ben jó családból született és már 12 éves koró-
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ban elkerült a szülei házból. Berlinbe küldötték egy 
jónevü gyógyszerészhez tanulónak. Jóeszü gyermek 
volt és ham arosan kedvét találta  mesterségében, sőt 
m aga is kísérletezett a chemiában és alchimiában. I t t  
ism erkedett meg Laskarissal, aki kiválasztotta a  becsü
letes fiatalembert az alchimia propagálása céljából. Na
gyobb mennyiségű követ ajándékozott neki és felszólí
totta, hogy nyilvánosan végezzen vele kísérleteket. Egy 
föltételt szabott az ajándékhoz, hogy a kísérleteknek nem 
szabad addig megtörténniük, míg ő, t. i. Laskaris a 
városban tartózkodik. Ö tud ta  miért. Böttger Laskaris 
eltávozása u tán  többek jelenlétében megkísérelte a 
higany transm utatió ját, ami fényesen sikerült is. A 
siker elkapatta  B öttgert és bámulóinak kijelentette, 
hogy a bölcsek kövét ő készítette, elhallgatva Laskaris- 
szal való ismeretségét. Ez volt a  veszte. I. Frigyes 
király ugyanis m egtudva a történteket, elrendelte, 
hogy B öttgert vessék fogságba. Ez azonban meg- 
neszelve a fenyegető veszélyt, Szászországba szökött és 
pzzel a tettével m ajdnem  végzetes következményekkel 
járó  diplomáciai bonyodalom kiinduló pontjává lett. 
W ittenbergben, mely szász fennhatóság alá tartozott, 
jelentkezett diáknak. A porosz király eleinte köröztette 
és ezer ta llé rt ígért a nyomravezetőnek. Midőn meg
tudta, hogy a keresett W ittenbergben tartózkodik, egy 
tisztet küldött néhány katonával, hogy magukkal hoz
zák. Közben a szászországi helytartó, Fürstenberg 
Egon herceg is m egtudta az esetet és B öttgert őrizetbe 
helyezte. A porosz k irály  ugyanis követelte Böttger- 
nek, m int nemzeti kincsnek k iadatását és midőn köve
telését nem teljesítették, m ár-m ár félő volt, hogy fegy
veres erővel fogja visszaszerezni, úgyhogy erős fedezet 
a la tt kellett őt Drezdába szállítani. II. Frigyes Ágost, 
ki egy személyben lengyel király is volt és ez időben 
Varsóban tartózkodott, az ügyet szintén igen fontosnak 
tartotta és a Böttgert Drezdába kísérő tiszteknek eskü
vel kellett a legnagyobb titok ta rtást fogadniok. Midőn 
Drezdában Böttgernek sikerült Fürstenberg herceget 
művészete teljességéről meggyőzni, ez a bölcsek köve
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egy adagjával személyesen utazott Varsóba, hogy a 
k irály t erről az esetről felvilágosítsa. A király m in
den elfoglaltsága mellett időt szakíto tt magának és 
személyesen végezte a kísérletet, mely azonban nem 
sikerült. Ezalatt Laskaris is értesült Böttger szorult 
helyzetéről, melyet ő idézett elő és segítségére sietett. 
Megbízta B öttger egy ismerősét, hogy Drezdába utazva 
kövessen el m indent annak kiszabadítása, illetve meg- 
szöktetése érdekében. Dicséretére válik, hogy egész va
gyont, 800.000 dnkátot a ján lo tt fel Böttger szabadon- 
bocsájtása fejében. A szabadítási akció azonban nem 
já r t  sikerrel. Ajánlkoztak ugyan, akik a nagy összeg 
reményében megkísérelték B öttger megszabadítását, 
azonban a  dolog kiderült és B öttgert szigorú őrizet 
ala tt Königstein várába zárták, berlini jóakaróját 
pedig szintén börtönbe vetették. Ez utóbbinak hosszabb 
fogság után  sikerült ugyan megszöknie, de oly sze
rencsétlenül esett, hogy Berlinbe érkezése u tán  rövid
del meghalt. Az egész eset annyira központjába került 
az érdeklődésnek, hogy halála előtt drezdai küldetésé
ről és Böttger sorsáról m agának a királynak is be kel
lett számolnia. Böttger azonban nem okult a múltakon, 
hanem továbbra is erősítette, hogy birtokában van az 
eljárásnak és újabb ajánlatokkal fordult a királyhoz, 
akinek parancsára ismét Drezdába hozták és igen ud
variasan kezdtek vele bánni. Ez természetesen nagyban 
növelte a fiatalember elbizakodottságát és most m ár ő 
lépett fel követelésekkel. Így személyes szabadsága biz
tosítása érdekében egy ezred katonát k ívánt a k irá ly 
tól. Ez sajátkezű levelében biztosította őt jóindulatáról 
és védelméről, sőt azt is megígérte, hogy helytartó já
nak sohasem szabad Drezdát elhagynia. Nemesi rangra 
emelte őt, ezer dukátot ajándékozott neki és gyakran 
fölkereste őt leveleivel, melyekben szinte alázatos mo
dorban ír  az alchim istának, sőt még az újévi jókíván
ságokról sem feledkezett meg. Böttger azonban jól 
tudta, hogy mindez csak azért van, m ert a bölcsek köve 
készítésének m ódját szeretnék tőle megtudni. Egyideig, 
míg a Laskaristól kapott anyagból tartott, még sikerült a
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fenyegető veszélyt magától távoltartani. Ezért felhasz
nált egy alkalmas időpontot és megszökött Drezdából. 
Azonban elfogták és most m ár úgy kívánta a király 
m unkáját biztosítani, hogy eskü alatt szerződést kötött 
vele, melyben kötelezte magát, hogy rövidesen elkészíti 
a bölcsek kövét nagyobb mennyiségben is. Böttger 
most újból hozzáfogott a kísérletezéshez, m ert szemei 
előtt a mielőbbi gyors szabadulás reménysége lebegett. 
Valószínűleg az országot fenyegető svéd inváziótól 
várta  a menekülés útját. Azonban csalatkozott rem é
nyében, m ert a szorult helyzetben levő király most 
egyenesen tőle várta  a helyzetének jav ításá t szolgáló 
gazdag pénzforrások m egnyitását, ami Fürstenberg 
hercegnek egy Böttgerhez intézett leveléből is kitűnik. 
Éppen ezért az ország egyéb nagyértékű kincseivel 
együtt Böttgert is Königstein várába vitték, ahol labo
ratórium ot is készítettek részére. A király türelme is 
m ár-m ár fogytán volt, úgyhogy B öttgerre az alchimis- 
ták  szokásos sorsa várt volna, ha egy szerencsés föl
fedezéssel nem sikerü lt volna magáról a k irály  harag 
já t elhárítani. Fogságában ugyanis fölfedezte a porcel- 
lángyártást. Azonnal átértette  ennek jelentőségét és 
ennek tudatában 1708-ban bátran  bevallotta a király
nak, hogy a bölcsek köve elkészítésére képtelen. A 
király megkegyelmezett neki és m iután megesküdött, 
hogy a most m ár valóban értékes találm ányt senkinek 
sem fogja elárulni, szabadlábra helyezte. Mint a ma 
világhírű  meisszeni porcellángyár igazgatója fejezte be 
életét 1719-ben. Azonban egészen haláláig nem bírt azon 
gyanú alól szabadulni, hogy birtokában volt a bölcsek 
köve titkának is, de nem akarta  azt elárulni. Még halá
los ágyán is azzal zaklatták, hogy áru lja  el titkát, mely
nek a másvilágon úgysem veheti hasznát.

II. Ágost lengyel királynak más alchimistával is volt 
hasonló esete, mely azonban tragikusakban végződött. 
Az eset hőse Klettenberg Hector frankfurti születésű 
(1684) nemes ember, aki előtt szép pálya volt, mert m ár 
fiatalon kapitányi rangig vitte. Sorsának rosszrafordulá- 
sát egy párbajnak köszönhette, amelyben (1709) egy ne-
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meg embert és közeli rokonát leszúrta. Ezért halálra ítél
ték, de az ítélet végrehajtása elől megszökött és most már 
rangját és becsületét vesztve kóborolt a világban; nevét 
is megváltoztatta von Wildeckre és természetesen az új 
névhez bárói címet és ezredesi rangot vett fel. Megélhe
tését az alchimiára alapozta, m it nem annyira kísérleti 
jártasságára, m int inkább számos alchimista mfi elolva
sására támaszkodva kísérelt meg. Bejárta Németország 
több városát és szemfényvesztéseivel egyes helyeken 
sikerült is boldogulnia. Könyvet is adott ki „Die ent- 
larfte Alchemie“ címmel, amelyben úgy beszél az alchi- 
mia titkairól, m int aki teljes jártasággal bír azokban, 
bizonyítékokat hoz az alchimia igazságai mellett, meg
cáfolja az ellenérveket, leírja  a  bölcsek köve előállítását, 
legfőképpen pedig hangsúlyozza, hogy csak jámbor életű, 
nemes gondolkozásé egyének vihetik benne tökéletes
ségre. Maga m agát persze ez utóbbiak közé számítja. 
Európa több városát beutazta, m indenütt ígért valami 
nagyot, előlegeket vett fel s aztán megszökött. Vilmos 
weimari herceget azzal az ígéretével akarta rászedni, 
hogy van egy folyadékja, amelynek segítségével az 
arany és ezüstben szegény kőzetekből igen könnyen 
lehet a fémeket kivonni és ezáltal azok előállítását olcsóvá 
tenni. A herceg fel is akarta venni szolgálatába, előleget 
is adott kísérleteire, de mielőtt komolyabb kiadásokra 
szánta volna el magát, szakértők előtt kívánta bemutat- 
tatni eljárását. Ez valóban sikerült is, azonban a köze
lebbi vizsgálatnál kiderült, hogy ő maga csempészte a 
nemes fémeket a kísérleti anyagokba. A herceg erre 
szégyenszemre elkergette. Időközben megtudta, hogy egy 
ismeretlen alchimista nagyobb mennyiségű bölcsek kövét 
tart magánál. Belopakodott ennek családjába és ellopta 
a bölcsek kövét. Ennek birtokában jelentkezett II. Ágost 
királynál, aki egy jól sikerült kísérlet u tán  1714-ben szer- j 
ződést is kötött vele. Ebben eskü alatt ígéri, hogy tizen
négy hónapon belül elkészíti az aranycsináló anyagot, 
továbbá egy oly orvoságot, amely minden betegség ellen j 
véd. Egyúttal W erner udvari gyógyszerészt bevezeti ösz- 
szes titkaiba és eljárásának leírását a király rendelkező- j
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«éré bocsátja. Felhatalmazta a királyt, hogy abban az 
esetben, lia ezeket az ígéreteket nem tartaná meg, őt 
bárminő büntetésben részesítheti. A király pedig ígéretei 
fejében ezer tallér havi fizetést, külön házat és laborató
riumot, ennek berendezésére előre háromezer tallér ki
fizetését, szórakozása céljából vadászterületet biztosít. 
Hogy a királlyal bármikor szabadon érintkezhessék, ki
nevezte őt kamarásának. A szerződés legérdekesebb 
pontja volt, hogy személyes szabadságában senkisem 
korlátozhatja, egyedül a királynak tartozik cselekedetei
ért felelősséggel és csak az esetben zárható el, ha bűn
ügyet követne el vagy szerződésbe foglalt kötelezettsé
geinek nem felelne meg. Evvel szemben meg kellett ígér
nie, hogy az országot csak a király engedelmével hagyja 
el és semmiesetre sem fog a szerződésben kikötött java
dalmazáson felül nagyobb igényekkel fellépni. A szerző
dés alapján mindkét fél tisztában lehetett azokkal az 
eshetőségekkel, amelyek őt a másik oldalról fenyegették. 
A szerződés megkötése után  Klettenberg mindenekelőtt 
négyheti gondtalan és munkátlan életet biztosított m agá
nak azzal, hogy a kísérletek megkezdéséhez szükséges 
antim ont Magyarországból szereztette be. Az életnek 
nagymestere volt és rövidesen annyi adósságot csinált, 
amely jóval felülmúlta jövedelmét. A látszat kedvéért 
hozzá is kezdett a munkához, de azután sürgős ügyek 
elintézése címén engedelmet kapott a királytól, hogy 
Werner gyógyszerész kíséretében szülővárosába utazzék. 
Az utazás néhány hónapig tarto tt és visszatértekor a 
legnagyobb hidegvérrel adta tudtára a királynak, hogy 
az egész m unkát élőiről kell kezdenie. így  a szerződés 
megkötése után két évvel (1716-ban) ugyanott tartott, 
mint a kiinduláskor. Evvel szemben adósságai és botrá
nyos életmódja m iatt rossz híre mindinkább növekedett. 
Másik két év elteltével beígért eredményeiből ugyan még 
semmit, de annál több hamis váltót szállított. Végre is 
egy váltóügyből kifolyólag fogságba került. Ekkor derült 
ki, hogy mire volt jó a királlyal kötött szerződésének 
említett pontja. A király ígéretére hivatkozva követelte 
szabadlábra helyezését, egyúttal hangsúlyozta azt is,

10Az alchimia története.
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hogy fogsága által ismét veszélyeztetve vannak kísérleti 
eredményei és így milliók elvesztése forog kockán. Újból 
ígérte, hogy ha munkához kezdhet, rövidesen nagy ered
ményekről fog beszámolhatni, A király azonban még 
valószínűleg Böttger esetéből okulva szabad utat enge
dett az igazságszolgáltatásnak, amely őt Königstein vá
rába ju ttatta , ugyanoda, ahol Böttger is fogva volt. Fel
szólították, hogy itt folytassa kísérleteit, de ő ismét szer
ződésére hivatkozva megtagadta azt. A helyzet komolyra- 
fordulását látván, szökésre gondolt, kétszer sikerült a 
várból kijutnia, de mindkétszer elfogták és visszahozták. 
Másodszori szökése u tán  a drezdai bíróság halálra ítélte. 
A halálos ítélet hírére megszeppent és kijelentette, hogy 
most m ár hajlandó kísérleteit a fogságban is folytatni. 
Ezzel azonban m ár nem változtathatott sorsán, mert 1720 
márc. 1-én lefejezték. H iúsága és nagyképűsége még 
halála órájában sem hagyták el, az volt utolsó kívánsága, 
hogy parókáját fejének levágása után újból tegyék fejére. 
Egyébként bátran nézett a halál elébe, még szemeit sem 
engedte bekötözni.

Ugyancsak gyászos vége volt az utolsó angol alchi- 
mistának. Dr. James Price igen híres orvos és m int ilyen 
a londoni Koyal Society tagja volt. Nem tudni honnan, 
1782-ben nagyobb menyiségű bölcsek köve birtokába 
jutott, amelyről azonban azt állította, hogy saját maga 
készítette. Saját kijelentései szerint köve csodálatos hatá
sokkal bírt. Fellépésével nagy feltűnést és érdeklődést 
váltott ki, annál is inkább, mert az általa készített arany 
és ezüst valódinak bizonyult. Kísérleteit igen előkelő sze
mélyiségek jelenlétében végezte, osak egyet mulasztott el: 
nem hívott meg chemikust. A kísérletek eredményéről 
jegyzőkönyvet vettek fel, melyet a kísérletek leírásával 
együtt Price ki is adott. Ügy látszott, hogy általa ú jra  
éled az alchimia irán t való érdeklődés, legalább a konti
nensen is akadt neves chemikus, aki úgy nyilatkozott, 
hogy a fémek nemesítésének elméletét nem szabad elvet
nünk és a históriai adatok mindegyikéről sem bizonyult 
még be, hogy csalás volt. Price aranyát még III . György 
angol királynak is bemutatták. Mikor azonban a Royal
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Society tagjai a dolog mélyére akartak tekinteni és fel
szólították, hogy a kísérletet az ő jelenlétükben is ismé
telje meg, különböző kifogásokkal kitért e kívánság elől. 
Először azt mondotta, hogy az anyag elfogyott és újból 
való előállítása igen fáradságos, majd azért nem akart 
ismét hozzáfogni a kísérletezéshez, mert az egészségére 
igen károsan hat. Mikor azonban tudtára adták, hogy 
erkölcsi kötelessége állításait legalább azzal igazolni, hogy 
közreadja a bölcsek köve készítésének módját, mégis meg
ígérte, hogy ismét munkához lát. Minthogy azonban 
hosszabb idő múlva sem m utatott ki eredményt, azok az 
előkelő személyek, akik első kísérleténél jelen voltak és 
aláírásukkal érte, illetve állításaiért erkölcsi felelősséget 
vállaltak, éreztetni kezdték vele megvetésüket. Jóhíre és 
becsülete elvesztésén való elkeseredésében mérget vett be 
és 1783-ban, 31 éves korában meghalt.

János Fülöp trieri választóval történt meg a követ
kező eset 1761-ben. Stahl János nevű alchimista jelentke
zett pénzverdéje igazgatójánál azzal, hogy rézből ezüstöt 
és aranyat tud készíteni. M iután a bevezető kísérlet sike
rült, a fejedelem szerződést kötött vele, amelyben Stahl 
kötelezte magát, hogy hetenkint öt-hat mázsa ezüstöt fog 
készíteni és ennek fejében csak nyolcvan tallér fizetést és 
lakást kért. Mikor felszólították, hogy adja meg annak a 
szürke pornak és sárga folyadéknak, melyekkel kísérle
teit végezni szokta, előállítási módját, lediktálta azt, 
azonban kijelentette, hogy egy csekélységet elhallgatott 
belőle. Megindultak a nagybani kísérletek. Az eredmény 
várakozáson felül kielégítő volt. A végén a felhasznált 
rezet eredeti mennyiségében visszanyerték és a semmiből 
ugyanannyi ezüst teremtődött. Evvel szemben az adeptus 
költségei is rohamosan növekedtek. Mint többi társai, 
végül ő is börtönbe került, melyből azonban megszaba
dult, amennyiben őreivel együtt megszökött.

Kora legnagyobb stílű szélhámosa volt egy állítólag a 
savoyai San-Germanóból származott, egyszerű szülők 
gyermeke, aki magát leginkább Saint-Germain grófjá
nak, de azonfelül még egy féltucat más néven is nevezte. 
Minden országban, melyet fellépésével szerencséltetett,

10*
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más nevet használt. Volt orosz hercegi, angol nemesi, né
met lovagi, olasz grófi címe és neve, sőt Rákóczi fejede
lem is volt! Nem volt Európának fővárosa, melyben nem 
szerepelt volna és mindig szeretett a zavarosban halászni. 
Megnyerő külseje és előkelő modora mindenütt megked
veltették őt. Természetes, hogy mindenhez, tehát az al- 
chimiához is értett, mely ismereteit állítólag indiai uta
zása alkalmával szerezte. Oly teát is tudott készíteni, 
mely hetvenéves öregasszonyt 17 éves lánnyá változtat 
át. Számos hasonló csodaszert készített, így volt egy 
fiatalító kenőcse, mellyel azonban igen óvatosan kellett 
bánni, mert egy esetben mértéktelen használata nagy 
bajt okozott. Egy öregasszony ugyanis, ki nagyon fiatal 
akarván lenni, túlságosan bedörzsölte magát, újból cse
csemővé vált! Ennek a kenőcsnek köszönhette ő is és 
környezetének tagjai is hosszú életüket. Egy alkalommal 
kocsisát kérdezték meg, igaz-e, hogy gazdája m ár három
százéves, mire ez azt felelte, hogy még csak százharminc 
éve áll szolgálatában, és így nem tudhatja, ellenben mi
óta ismeri, még semmivel sem öregedett meg. A gróf 
bizalmas körökben, ha hívő emberekkel érezte m agát 
körülvéve, meg szokta korát is vallani és ekkor kiderült, 
hogy jóval idősebb, mint amilyennek mondják. Ugyanis 
személyesen ismerte Krisztus urunkat, Szent Péterrel 
többször v itá ja  volt, amikor őt mindig önmérsékletre 
kellett oktatnia. Sajnálhatjuk, hogy 1780-ban megúnta 
földi életét és megengedte a halálnak, hogy őt is magával 
vigye. A halála után fennmaradt sok kifizetetlen adósság 
igazolja, hogy milyen önzetlenül művelte az alchimia 
tudományát. Saint-Germain nem állott egyedül, egyen
jogú társa  akadt a palermói születésű (1743) Balsamo 
Giuseppehen, aki a gróf Cagliostro nevet vette föl. Mint 
minden valamire való alchimista, ő is messzi utazásokkal 
kezdte pályáját, főleg a keleti országokat já r ta  be. Később 
Európa valamennyi országában szerepel mint csoda
orvos, magus, alchimista, szellemidéző, szabadkőműves
nagymester és végül m int Krisztus kortársa, aki a kánai 
menyegzőn is résztvett és ott látta az első transmutatiót. 
1795-ben halt meg a pápa fogságában, ahová a Santo
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Ufficio ítélete alapján mint szabadkőműves és eretnek 
került. Élettörténete felhasználásával írta  meg idősb 
Dumas Sándor Mémoires d’un médecin című regényét.

A század végén nagyon ügyes csaló szerepel Leopold 
von Hirsch báró néven. Ez univerzális orvosságot hozott 
forgalomba, amelyről, hogy nagyobb jelentőséget szerez
zen neki, azt állította, hogy alchimista eredetű és össze
tételű. Ez orvosságról Klaproth, híres német chemikus, 
analízise alapján kiderült, hogy keserűsóból, glauber- 
sóból, beszárított vizeletből áll és aranylemezkék vannak 
belegyúrva. Hogy sikerült-e ezzel az orvosságával sok 
beteget gyógyítani, vagy legalább is nagyobb vagyonra 
szert tennie, nem tudjuk, de hogy egy igen jónevű becsü
letes tudóst léprecsalt vele, arról tudomásunk van. Sem- 
ler János hallei teológiai tanár (1725—1791) meghallotta 
az orvosság hírét és megszerezve azt, a rra  a csodálatos 
felfedezésre jutott, hogy ha hosszabb ideig meleg nedves 
helyen állni hagyta, benne arany „nőtt“. Kísérletét nagy
ban is megismételte és üvegjeit melegházban helyezte el, 
szolgájára bízva azok kezelését. A szolga látva gazdája 
örömét, mindig nagyobb aranylemezkéket helyezett el az 
üvegekben. Felfedezése feletti örömében Semler a sót is 
és a benne termő aranylemezkéket is elküldte Klaproth- 
nak, aki a fentebbi analízissel megoldotta a problémát, 
azonban felhívta a tudós figyelmét arra  is, hogy időn
ként nem arany-, hanem sárgarézlapok termettek „ültet
vényeiben“. A szorgos vizsgálat azután kiderítette nem
csak a szolga turpisságát, hanem a rossz termés eredetét 
is. Ugyanis a szolga távollétében a feleségét bízta meg 
az arany elhelyezésével az üvegekben, ez azonban úgy 
gondolta, hogy sokkal olcsóbb, ha arany helyett sái*ga- 
rézből való aranyfüstöt tesz az edényekbe.

Még néhány szót a X V III. század folyamán működő 
alchim ista társaságokról. A rózsakeresztesek társasága 
még a század közepéig is működött; egyes tagjai főleg 
fantasztikus kijelentéseikkel tették magukat emlékeze
tessé, így például Gualdus Frigyes, aki 1724-ben saját 
magát hozta fel bizonyítékul arra, hogy a bölcsek köve 
birtokosa életét meghosszabbíthatja, nyilvánosan vallotta
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ugyanis, hogy négyszázéves elmúlott. A társaság később 
szétdarabolódott és egyéni viszálykodásban múlt ki.

Igen érdekes a története a m ár em lített Hermetikus 
társaságnak, mely egyúttal arra  is rávilágított, mily 
eszközökkel dolgoztak az alchimisták céljuk elérése érde
kében. Az egész társaság, m int utólag kiderült, két em
berből állott: Dr. Kortum  orvosból és Bührens prédiká
torból, de ezek ketten fellépésükkel oly nagy lárm át tud
tak csapni, hogy mindenki, még a tárgyilagos szemlélő 
előtt is úgy tetszett, hogy hatalmas szervezettel van 
dolga. Hermes Trismegistosról nevezték el társaságukat, 
kiadtak újságot, a közélet és tudomány neves embereit 
cjísztagokul vették fel, amiről oklevelet is állítottak ki, 
előadásokat tartottak. írásaikban nem mulasztották el, 
ügyesen kiválasztott citátumok alakjában, koruk híres 
filozófusaira is hivatkozni, például Kantra. Mindezt az
ért, mert így akarták a bölcsek kövének előállítását meg
ismerni. Ezt pedig xigy képzelték elérhetni, hogy nyilvá
nos lapokban felszólítottak mindenkit, aki alchimiával 
foglalkozik, hogy eddigi kísérleteit és eredményeit közölje 
a társaság vezetőivel, t. i. ővelük és azoktól jóakaraté 
tanácsokat és intelmeket helyeztek kilátásba. Óriás leve
lezés indult meg, a társadalom minden rétegéből garm a
dával érkeztek a levelek, de sajnos, mindenki csak fel
világosításokért folyamodott és senki sem akadt, aki a 
két í'avasz vezetővel a hőn óhajtott eljárásokat közölte 
volna. A giesseni egyetem könyvtárában még ma is 
megvan a társaság egész levelezése, ebben az alchimista 
tombolás leglehetetlenebb díszpéldányai találhatók meg. 
Kopp Hermann e levelek alapján összeállította a társa
ság keletkezésének és működésének egész történetét. Esze
rin t Kortum dr. az alchimia szorgalmas kutatója volt, 
m iután átkutatta a rendelkezésére álló régi alchimista 
írásokat, azokból meggyőződést szerzett, hogy az arany 
mesterséges úton való előállítása nemcsak lehetséges, de 
a régiek a megoldásnak is birtokában voltak. Elveit né
hány megjelent könyvben a nyilvánosságra is hozta. 
Megindította kísérleteit, azonban midőn ezek nem jártak 
a kellő eredménnyel, úgy gondolta, hogy talán könnyebb
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volna a titok kulcsát másoktól megszerezni. Meg volt 
ugyanis győződve arról, hogy vannak Németországban 
oly élő alchimisták, akik a maguk részéről már eljutottak 
a megoldáshoz. Ekkor kapott levelet az előtte eladdig 
ismeretlen Bahrenstől, aki Kortum  megjelent könyvei 
alapján viszont azt gondolta, hogy ez ismeri a titkot. 
Bührens érdeklődése kapóra jött Korfumnak. Levelezé
sük közben Bührensnek támadt az az ötlete, hogy a nyil
vánosság elé kellene lépniök és szélesebb körök bevonásá
val mások m unkáját és eredményeit hasznukra fordítani. 
1796-ban jelentek meg a m ár említett közlemények a 
Reichs-Anzeiger című újságban sorozatos cikkek alakjá
ban. A cikkek a német közvéleményben nagy feltűnést 
keltettek, a beérkező válaszlevelek azonban a kezdemé
nyezőknek óriási csalódást okoztak. Az eredménytelen
ségen mindketten elkedvetlenedtek és mivel nem bírták 
többé a felizgatott kedélyekkel szemben a tudás látszatát 
sem fenntartani, ezért utána néztek, miképpen lehetne 
dicső m űvük folytatását másra bízni. 1801-ben akadtak 
is alkalmas emberre Sternhagen báró személyében, aki 
elég kétes existencia volt (néhány évvel később börtönbe 
is került) abhoz, hogy a társaság további vezetését á t
vegye. Sternhagennak sikerült a társaság mondvacsinált 
épületét még néhány évig fenntartani, akkor azonban az 
egész az emberek kiábrándulása és közönye m iatt sem
mivé lett. Mindhárman továbbra is fenntartották ugyan 
még levelezésüket egyes, hívőknek bizonyult egyénekkel, 
de működésüket jobbnak látták a szélesebbkörű nyilvá
nosság kizárásai folytatni.

A fémek átváltozása a legújabb idők tudományá
nak megvilágításában.

A X I X .  század folyamán az alchimista törekvések is 
meglanyhultak, illetőleg a század közepe tá ján  teljesen 
megszűntek. A Herm etikus társaság, mely az előbbi 
században alakult, még 1810 körül is halla t magáról, 
levelezések is folynak, azonban később ez is abbanmarad.
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Hellyel-közzel hallunk még egyes utolsó fellobbanások-
ról éppúgy, ahogy még ma is felüti itt-o tt m agát a 
perpetuum  mobile megoldásának egy-egy kísérlete. 
Schmieder Károly (1778—1850) kasseli polgári iskolai 
tan ár 1832-ben kiadott m unkájában (Geschichte der 
Alchemie) még úgy nyilatkozik, hogy egyes alchimisták 
kísérleteit meggyőzőnek kell tartan i, és el kell hinni, 
hogy azoknak tényleg sikerült az arany mesterséges 
úton való előállítása. Ilyenek voltak szerinte Setonius, 
Sehfeld, Laskaris, Wagnereck. A bölcsek köve gyógyító
erejét is bebizonyítottnak tekinti. Legérdekesebb, amint 
az előszóban megmagyarázza, hogyan ju to tt az alchimia 
tanainak elfogadására. Húszéves korában megesküdött 
volna, hogy az alchimia csak mese és csalás. Harm inc 
éves korában már oly dolgokat talált, melyek kétséget 
kelthettek volna, ha rájuk  hallgatott volna, negyven 
éves korában sokat olvasott és sokat talált, ami gondol
kodóba ejtette, ötvenéves korában pedig rájött, hogy 
sokat nem tudott, am it hinnie kellett volna és ezen való 
szégyenkezésében hozzálátott, hogy a dolog mélyére 
tekintsen.

Kastner Károly, a  heidelbergi egyetem chemia- 
tanára, a század első évtizedében nemcsak, hogy híve 
volt még az alchimiának, de a herm etikus társaságban 
is jelentkezett felvételre azzal, hogy chemiai szakisme
retei alkalm asabbá teszik őt a kutatásokra másoknál és 
mégis 1814-ben megjelent könyvében azt írja , hogy a 
XVI. század kezdetétől kezdve m ár csak egyes laborán
sok művelték az alchimiát, ezáltal őrültségeiket az utó
korra származtatva.

A kölni egyetem volt tanára, W urzer Ferdinánd 
(1789—1844) szintén remélte, hogy rövidesen el fog jönni 
az idő, mikor mindenki fog tudni aranyat csinálni és 
érdekes, hogy ennek igazolására éppen a rra  a tudo
m ányra hivatkozik, amelynek fejlődése világosságot 
derített az alchim ista csalások rejtekeibe: az elemző 
chemiára, úgy hisszük, maga sem tudta, miért.

Mint fíaudrimont Traité de chimie-jából értesülünk, 
1844-ben Párizsban is folytatták a fémek nemesítését
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célzó vizsgálatokat, melyek állítólag eredménnyel is 
já rtak  volna.

A század második felében egy m agyar embernek 
ju to tt a kétes dicsőség, hogy mint utolsó vándoralchi- 
mista és leleplezett csaló örökítse meg nevét. Pápaffi 
Miklósnak h ívták és 1860-ban Londonban, m int m agyar 
menekült lépett fel, aki az akkortájt irán tunk  érzett 
szimpátia felhasználásával beférkőzött a gazdag keres
kedők körébe. Azt állította, hogy aranyat és ezüstöt tud 
csinálni, sőt egy alkalommal bismutból tíz font ezüstöt 
is készített. E kísérletével meggyőzte ismerőseit, akik 
Pápaffi, B arnett, Cott és társai néven részvénytársasá
got is alapíto ttak  Londonban. Pápaffi igen szerény igé
nyekkel lépett fel, ő le tt a társaság chemiai vezetője, 
negyvennyolc font havi fizetéssel és haszonrészesedéssel. 
Előre kapott hatszáz fontot és a társaság  szám lájára 
u bankból felvett tízezer fontot, mely összeggel nyom 
nélkül eltűnt. Nagyon valószínű, hogy ugyancsak ő volt, 
aki 1877-ben P a rá f néven Valparaisóban is hasonló mó
don követett el csalást. I t t  börtönbe is került, de hosszas 
pörösködés u tán  hívei kiszabadították, m ert 1882-ben 
m ár Peruból hallunk ismét róla, hol egy rézbánya
társulato t ugrato tt be azzal, hogy a rézércekből bizonyos 
eljárások útján  ezüstöt tud előállítani. Mint később ki
derült, az ezüstöt az eljáráshoz használt folyadékokban 
feloldva csempészte be. További sorsáról nincs tudo
másunk. Pápaífinak ugyanebben az időben Európában 
is akadt hasonmása. E rre  vonatkozólag közöljük a 
Kölner Zeitung 1882 április 18-án megjelent cikkének 
fordítását. „Egy okos és tanu lt yankee, W ise átjö tt a 
vízen és megismerkedett Rohan herceggel, aki nagyon 
el volt ragadtatva, amikor Wise közölte vele, hogy nem
csak aran y a t tud csinálni, hanem oly nagylelkű, hogy 
kész a herceggel a mérhetetlen haszonban osztozkodni, 
ha ezen kísérletekhez szükséges pénzt neki előlegezi. 
Most kisült, hogy Rohan hercegnek sem volt fölöslege 
a pénzből, m ert Sparre grófhoz fordult, aki eleinte 
bizalmatlan volt, de л-égre mégsem találta  a dolgot 
rossznak és valamelyes pénzt adott. Most megindult a
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nagy mű, m int a tárgyalásból kitűnt, Wise, Rohan, 
Sparre nagy buzgalommal vettek részt a munkában. 
Rohan és Sparre ingu jjra  vetkőzve húzták a fújtatót, 
miközben Wise a drága anyagokat a tégelybe dobta. 
A kísérlet majdnem befejeződött, midőn Wise még egy 
port dobott a keverékbe, mely oly rettentő bűzt terjesz
tett, hogy Rohan és Sparre elfutottak. Mikor a bűz 
nagyrészt eloszlott, visszajöttek és átvették Wise kezei
ből az éppen elkészült aranydarabot, melynek nagysága 
azonban igen szerény volt. Azonban igazi arany volt, 
melynek eladásából hatszáz frank folyt be, mely össze
get a két pénzügyi résztvevő megosztotta. Felbátorodva 
ezen első osztalékon, összehoztak 13.400 frankot, amivel 
az üzletet nagyban akarták  folytatni, azonban a tudós 
előnyösebbnek találta, hogy ezzel a pénzzel P árizst és 
jóakaróit elhagyja, akik ekkor rájöttek, hogy a csaló 
kijátszotta őket. Rohan herceg feljelentést te tt a bíró
ságnál és tegnap megvolt az elégtétele, hogy W iset in 
contumaciam kétévi börtönre és 50 frank pénzbírságra 
ítélték. Ez a tárgyalás alkalmat adott Rohan herceg
nek, hogy hiszékenységét egész Párizs előtt felfedje, 
míg a távollevő Sparre gróftól egy levelet olvastak fel. 
mely m int stílusgyakorlat elsőrangú, mint helyesírási 
eredmény azonban utolérhetetlen. Wise azonközben való
színűleg azzal foglalkozik, hogy tizenháromezer frank
ját, ha nem is fémekké, de legalább más tárgyakká 
alakítsa át.“

Egyebekben az alchimiáról táp lált felfogás jellemzé
sére idézzük Kopp Hermannwak, a giesseni egyetem 
híres tanárának, aki főleg a chemia történetének fel
kutatásával és m egírásával szerzett nagy érdemeket és 
akinek műveiből m erítettük mi is a közölt adatok leg
többjét, 1844-ben megjelent könyvének néhány sorát: 
„W ir sehen die Alchemie vom Schauplatz verschwinden, 
dass sie je eine reelle Basis hatte, ist in keiner Weise 
anzunehmen, wenigstens verträgt sich diese Annahme 
mit Allem, ivas w ir je tzt in der Chemie für wahr zu 
halten Ursache haben, absolut nicht. Für irrig müssen 
wir von unserem Standpunkte aus die Aussicht halten,



155

dass den historischen Beweisen für die Metallverwand
lungen später noch Glaubwürdigkeit zuerkannt werden 
wird. Aber ich muss auch gestehen, dass es mir bei 
einigen Transmutationsgeschichten unbegreiflich bleibt, 
wie sich Männer von notorisch rechtlichem Charakter, 
welche keinen Gewinst von einer Betrügerei haben konn
ten und auch die, zudem so leichten M ittel zur Prüfung  
besessen und anwenden konnten, betrogen haben oder 
täuschen lassen sollten.“

A tudom ánynak ily határozott állásfoglalása azon
ban még m indig nem riaszto tt vissza egyes embereket 
attól, hogy, miként a múltból visszajáró kísértetek, 
időnkint fel ne lépjenek alchimista nézetekkel és törek
vésekkel. Így  adatok vannak arról, hogy az Ordo crucis 
roseae és egy ,Francia alchymista Társaság“ még 1913- 
ban is fennállott ÍVanciaországban. Strindberg Ágoston 
nevű embernek állítólag ugyancsak nemrégiben ammo- 
niumvasszulfátból, egy vegyületből, mely semmikép 
sem hozható összefüggésbe az arannyal, sikerült volna 
,,tökéletlen aranyat“ készítenie. Egy bizonyos Emmens 
pedig a közelmúltban arró l az érdekes eredményről 
számol be, hogy midőn mexikói dollárokat, amelyek 
alapanyaga ezüst, de kevés a ranyat is tartalm aznak, 
igen alacsony hőmérsékleten hosszabb ideig kalapált, 
az ötvözet aranytartalm a megnövekedett, természetesen 
az ezüstből való átalakulás következtében. A jelenség
nek m agyarázatát is adta olyképen, hogy az ezüstből 
az alacsony hőmérsékleten történő kalapálás által egy 
új, még eddig ism eretlen elem, az argentavrum  képző
dik, mely szintén nemes fém és tulajdonságaiban az 
arany  és ezüst között áll. Megjelölte az elemnek helyét 
is a többi elemek között. A chemia jelenlegi álláspontja 
szerint ugyanis a világon létező elemek száma korlátolt, 
kilencvenkettőre tehető, ebből a számból még ötnek a 
helye betöltetlen és ezek felfedezésre várnak. Emmens 
új elemét a  nyolcvanhetedik helyre ik tatja  be és azt 
állítja, hogy további eljárásokkal az argentaurum  tiszta 
aránnyá alakítható át. Mondanunk se kell, hogy ezen
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állítások még eddig semminemű igazolást nem nyertek, 
igaz, hogy komolyabb feltűnést sem keltettek.

Nem zárhatjuk le az alchimia történetének tárgya
lását anélkül, hogy a chemia jelenlegi1 álláspontját az 
elemekről, azok átalakításának lehetőségéről és egyéb 
alchim ista törekvések kiindulásául szolgáló problémák
ról legalább röviden ne vázolnók. A chemia napjaink
ban éli á t fejlődésének egy újabb fázisát. A szilárd a la 
pok, melyeket Prout és Daltonnak általunk is röviden 
vázolt hipotézisei alkottak, csak egy évszázadig bírták 
el a chemia mind nagyobb lendülettel emelkedő épüle
tét. Az alap kicsinynek bizonyult és a  mindújabban 
megfigyelt jelenségek helyes értelmezésére nemcsak 
elégtelennek, de alkalm atlannak is. Az atomelmélet mai 
fogalmazásában merőben ellentéte annak, amit meg
alkotói vele kifejezni akartak. A keret és a név még 
megvan, de a tartalom  m ár nem nevezhető a régi k i
bővítésének, m ert egészen más elvek alapján teljesen 
ú jjá  alakult. Az atom az anyagnak nem oszthatatlan 
egysége többé, hanem részekből áll és nem is egynemű, 
hanem különnemű részekből, még pedig igen kompli
kált elrendeződésben. E mérhetetlen kis térben, melyet 
rövidség okáért m a is atomnak nevezünk, egy egész 
világrendszer foglal helyet, melynek megvan a köz
ponti napja, az e körül keringő bolygók és e bolygók 
keringése éppoly határozott törvények alapján törté
nik, akár a naprendszer bolygóinak mozgása. A kerin
gési pálya megszabott és e pályáról való letérés, ha 
nem is katasztrofális, mint a világmindenség egy-egy 
üstökösének megjelenése, de mindenesetre az atomon 
külsőleg is észlelhető változásokat okoz. Az egész rend
szer központját képező, ú. n. atom-mag anyagi s a já t- 
ságti és ettől függ az egész atom tömege is, de ez a 
belső mag sem egynemű, m ert anyagi alkotórészein 
kívül elektromosságot is tartalmaz és pedig mindkét fajta: 
pozitiv és negativ elektromosságot, bár a pozitív túlsúly
ban lévén a periférián keringő bolygók felé pozitiv hatást 
fejt ki. A mag körül gömbhéjak vagy ellipszoidok felüle
tén keringenek óriási sebességgel a naprendszer bolygói-
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hoz hasonlított részek, melyek azonban nem bírnak 
anyagi tulajdonsággal, számuk és elrendezésük nem 
befolyásolja az atom tömegét, ezek apró energiaközpon
tok, az anyagtól függetlenül létező negatív elektromos
ságnak elenyésző kissúlyú atomjai, melyeket elektro
noknak  nevezünk. Ezeket a  központi mag pozitív töl
tésének vonzó ereje ta r tja  meg pályájukon, miként a 
naprendszer bolygóit a tömegvonzás ereje és az óriási 
sebességükből származó centrifugális erő óvja meg 
attól, hogy üstökösök gyanánt a központi napba hull
janak. A legegyszerűbb berendezésű atomszerkezetet 
m utatja  az összes elemek közül a hidrogén atomja, 
melynek központi m agja körül csak egy és a helium, 
melynél két elektron kering. Minden más elem a hidro
génnek, a héliumnak vagy mindkettőnek magjaiból 
tevődig össze és ennek megfelelően változik a keringő 
elektronok száma is. Minthogy a pozitív elektromos
ságot az anyagtól függetlenül, szabad állapotban még 
eddig nem sikerült előállítani, a hidrogén- és hélium- 
magok számával a  pozitív elektromosság mennyisége is 
nő és vele a periférián levő elektronok száma is. Az 
elektronok egy bizonyos számánál több egy gömbfelüle
ten nem keringhet és ezek egy másik, az előbbivel kon
centrikus gömbön mozognak. Minél komplikáltabb szer
kezetű valamely elem magja, annál több gömbhéjat kell 
elképzelnünk a keringő elektronok számára. A maghoz 
járuló minden egyes újabb töltés, újabb tulajdonságok
kal bíró önálló egyed: elem keletkezését vonja maga 
után. A töltések és vele az elektronok fölvétele nem 
mehet a végtelenségig, egy bizonyos számon túl meg
szűnik az egész konfiguráció stabilitása. Jelen ismere
teink alapján kilencvenkét pozitív töltésnél és elektron
nál többet egy atomon belül elképzelni nem tudunk és 
így 92 elem létezését állapíthatjuk meg. A kilencven- 
kettedik elem az Uran. A negyvenharmadikat, hatvan- 
egyediket, hetvenötödiket, nyolcvanötödiket és nyolcvan- 
hetediket még eddig nem sikerült a földön feltalálni, 
létezésük az eddig fölépített rendszer tökéletességénél 
fogva kétségtelen.
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Minden elem atom jának központi pozitív töltése 
egyensúlyban van a keringő elektronok negativ töltésé
vel, úgyhogy kifelé az egész atom elektromosan sem
leges marad. Ha azonban bármi módon az egyensúly 
megbomlik, az atomban felhalmozódott óriási energia- 
mennyiség a külvilágba szóródik szét. Ilyen esetben 
vagy pozitiv töltésű hélium-atomok löketnek ki a térbe, 
vagy pedig a fény terjedési sebességét megközelítő 
sebességgel negativ töltésű elektronok távoznak. Mind
két esetben megváltozik az atom konfiguratiója, tehát 
egy xíj elem újonnan képződött atom jával állunk szem
ben, a két eset közt csak az a különbség, hogy ha az 
új atom a régiből pozitiv töltésű anyagi részek távo
zása által jö tt létre, az új elem atom ja a régitől súly
ban is különbözni fog, míg ha az elektronok távozásá
nak köszöni létrejöttét, az új atom súlya ugyanaz lesz, 
m int volt a régié, csak tulajdonságai változnak meg. 
Az elemek atom jainak ez az átalakulása tényleg fenn
áll, am int azt a rádióaktivitás jelenségeinek vizsgálata 
igazolja.

Mindezeket összefoglalva a chemia mai álláspontja 
az elemekre vonatkozólag az, hogy az elemek nem 
oszthatatlan egységek, hanem részekből tevődnek össze. 
Minden elem két ősanyagra vezethető vissza, a  hidro
génre és héliumra, továbbá az atomos szerkezetűnek el
képzelt elektromosságra. Az elemek átalakulásának le
hetősége nemcsak elgondolható, hanem de facto fenn is 
áll és egyes elemeknél állandóan magától is végbe
megy. Azonban tény az, hogy7 az átalakulás végbemene
tele eddig csak igen korlátolt számú elemnél volt ész
lelhető és lefolyását m egállítani vagy megindítani, 
sebességét növelni vagy csökkenteni nekünk emberek
nek eddig semmi eszközzel nem áll módunkban. Az 
alchimisták álma, az elemek átalakulása, tehát nem álom 
többé, hanem valóság, de sajnos mi emberek azt irá 
nyítani nem tudjuk, m ert magától megy végbe eddig 
még ki nem fürkészett törvényszerűségek hatása alatt. 
Azonfelül ez az átalakulás nem építő, hanem destruktív  
jellegű, amennyiben egyedüli célja űgylátszik az, hogy
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ii komplikált konfigurációjú atomokból egyszerű szer
kezettel bírókat létesítsen. A változás Lefolyása a kö
zönséges életben is ism ert elemek egyikéig, az ólomig 
volt eddig figyelemmel kísérhető. Az ólomról tudjuk, 
hogy az komplikáltabb szerkezetű elemekből ma is állan
dóan képződik, azonban az ólomnál egyszerűbb össze
tételű atomok képződése még eddig nem volt megfigyel
hető. Mivel az elemeknek atom jaik összetétele szem
pontjából felállított csoportosításában az arany a 79. 
helyet foglalja el és ezt közvetlenül a higany követi, 
majd egy, a közéletben kevésbbé ismert fém kihagyá
sával az ólom (82.) következik, kijelenthetjük, .hogy 
ha az elemek bomlása tovább folytatható volna, az 
arany egyedül a higanyból és ólomból volna elméleti 
úton is előállítható, az ezüstből (47. elem), a cinkből (30.), 
az ónból (50.) .semmi lehetősége nem volna az előállí
tásnak, sőt ellenkezőleg, mivel ezek sokkal egyszerűbb 
szerkezetűek, az aranynak kellene esetleg ezekké á t
alakulnia.

Az 1924. év nyarán  bejárta  az egész v ilágsajtót az a 
szenzációs hír, hogy egy német chemikusnak sikerült 
mesterséges úton aranyat előállítania. B ár az eset tudo
mányos úton még kellőképen tisztázva nincs, mégis 
szükségesnek ta rtju k  az alchim ia ezen legújabb meg
nyilvánulásáról néhány szót szólani. Miethe A., a char- 
lottenburgi technikai főiskola tanára  volt, aki a h írt 
világgá röpítette. Állítólagos fölfedezésére a véletlen 
vezette. Igen nagy ritk ítású  higanylám pákkal dolgozott 
és azt találta, hogy nagy megterhelés esetén a csövek 
falán lerakódás képződött, mely a közelebbi vizsgálat
kor aranytartalm únak  bizonyult. Minthogy kísérleteit 
tiszta, aranym entes higannyal megismételte, az arany 
megjelenésének egyedüli m agyarázatakép azt következ
tette, hogy az arany az elektromosság hatására  a 
higanyból képződött. A kapott terméket agnoszkálás 
végett elküldte H aber professzornak is, aki, bár a kül
dött m inta aranytartalm áról meggyőződött, annak 
keletkezését illetőleg azonban igen óvatosan nyilatko
zott. Mint az atomelmélet mai állásáról elmondottak-
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ban is látható, a  Miethe-féle arany előállítása ellen el
méleti nehézségek nem állnak fenn. Mindenesetre azon
ban egyelőre a várakozás álláspontjára kell helyezked
nünk, mielőtt Mietheben a diadalmas Hermes Trisme- 
gistost akarnánk üdvözölni, annál is inkább, mert ha 
sikerülne is a tudomány nyilvánossága előtt kísérletei
nek minden tévedéstől mentes eredményét igazolni, az 
ő aranyának csak elméleti jelentősége volna, mivel 
sa já t állítása szerint a mesterséges úton előállított 
arany egy gram m ja ma sokszorosan drágább a term é
szetesnél, és így fölfedezése gyakorlatilag ki nem aknáz 
ható. Feltéve azonban, hogy mégis sikerül minden ne
hézség leküzdése és módjában lenne az aranyat tetsző
leges mennyiségben olcsón, mesterséges úton előállí
tani, úgy hisszük, ez a tény az arany értékének teljes 
lerontásával járna, éppúgy, ahogy a mesterséges úton 
előállított zafír és rubin is a teljes elértéktelenedésbe 
rán to tták  ezeket az előbb igen kedvelt ékköveket. Az 
emberiség pedig találna magának más oly értéket, 
amelynek bírásáért dolgozni és bűnözni, élni és meg
halni érdemesnek vélné.



II. RÉSZ.
A bölcsek köve.

H a azt kutatjuk, hogyan ju to tt az emberiség- először 
a rra  a gondolatra, hogy az aranyat mesterséges úton 
állítsa elő, azt kell felelnünk, hogy erre olyan tények 
felismerése vezette, melyek valóban alkalm asak arra, 
hogy tévú tra  vezessék azt, akinek nincsenek birtoká
ban a chemiai elemzésnek azok a módszerei, amelyek 
kétségtelen bizonyítékokkal szolgálnak aziránt, hogy 
két egymással külsőleg megegyező test anyagában is 
azonos-e, vagy sem. B átran  mondhatjuk, hogy az egyes 
fémek és az azok összeolvasztása által képződött ötvöze
tek ismerete az emberi ku ltúra  épületének alapkövéül 
szolgált. M ár igen korán tudták  az emberek, hogy ha 
rezet cinkkel ötvöznek, oly fémet kapnak, amely éppoly 
szép sárga színű, m in t az arany, vagy lía rezet arzén
kővel olvasztanak, ezüstfehér fémet nyernek. És m int
hogy akkor még semmi mód sem állott rendelkezésükre 
a két fém eltérő tulajdonságainak tüzetesebb vizsgála
tára, hajlandók voltak a kettőt azonosítani, éppúgy, 
ahogy ma is sok tanulatlan  ember ta r tja  aranynak a 
kőzetekben előforduló sárgaszínű pyrit-ereket vagy a 
homokban lelhető és napfényen csillogó csillám- 
szemecskébet. Különösen lehetséges ez akkor, ha sike
rü l e hitbe m ást is beleringatni és ezáltal könnyűszer
rel anyagi haszonhoz is jutni. Ez az eset pedig m ár 
az egyiptom iaknál is fennállott, mert, m int annak ide
jén em lítettük, adatok vannak rá, hogy ily ötvözeteket 
csalási szándékkal is gyártottak. A csalási szándék 
azonban csak visszaélés volt az akkori tudományos fel
fogással. A dolgokkal komolyan foglalkozó sem tudott 
más m agyarázatot adni, mint, hogy a nem-nemes fém-

11Az alchimia története.
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bői nemeset készített. A fémek átalakításának ez a lehe
tősége még számos más kísérleti bizonyítékra talált. 
A rézbányákban található és ma cement víznek  nevezett 
bányavízből m ár régen úgy állítottak elő rezet, hogy 
vasdarabokat dobáltak bele. Aki nem tudja azt, hogy 
a eementvízben a réz vegyületei oldott állapotban van
nak jelen és a vas nagyobb chemiai rokonságánál fogva 
kiűzi vegyületeiből, m iáltal a réz szabaddá válik, de 
viszont a vas oldatba megy, az ezt a jelenséget nem 
m agyarázhatja máskép, mint, hogy a bányavízbe m ár
to tt vastárgy a víz ha tására  rézzé alakult át. Az arany 
és ezüst a természetben nagyon gyakran fordulnak elő 
ólomércekkel együtt és így a m etallurgia kevésbbé fej
lett e ljárásai mellett az ércekből nyert ólomba is bele
kerülnek. Mit gondolhatott egyebet az az egyiptomi 
pap, aki az általa tiszta ólomnak gondolt ötvözetből, az 
ólomnak valam i módon történ t eltávolítása u tán  m ara
dék gyanánt arany- és ezüstszemecskéket talált, m int
hogy e nemes fémek az ólomból képződtek annak á ta la
kulása folytán! Ezután m ár egyedüli feladatának tekin
tette, hogy a kísérletnél alkalmazott anyagok közül k i
válogassa azt, amelyik hatására ez az átalakulás végbe
ment.

A fémek átalakíthatóságának ezen kísérleti bizonyí
tékai döntők voltak és még csak felületességgel sem 
vádolhatjuk azokat, akik e bizonyítékoknak hittek, 
hiszen a nyert réz vagy az ólomból visszam aradt arany 
és ezüst tényleg azok voltak, nem úgy, m int a  cink és 
réz ötvözésekor nyert sárgaréz, amelyről legfeljebb ké
sőbb jöhettek rá, hogy mégsem arany, m ert hosszabb 
ideig tartó  állás u tán  megzöldült. Egyéb mód, mint a 
szín megegyezése, nem állott rendelkezésükre annak el
döntésére, hogy egy kérdéses fém tényleg arany- vagy 
ezüst-e, hiszen még Archimedes is, mikor meg kellett ha
tároznia, mennyi ezüstöt tartalmaz Hiero király arany
koronája, más módot nem tudott kieszelni, m inthogy 
a vízben való súlycsökkenését összehasonlította a tiszta 
aranyéval, amely kísérletének eredményét az ismeretes 
„Heuréka“ kiáltással tudatta  az emberekkel. Akkor,
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am ikor oly kezdetlegesek voltak a vizsgálati módsze
rek, nem lehet csodálkozni azon, hogy két fémet azonos
nak jelentettek ki azon az alapon, hogy színük feltűnően 
megegyezett. Az említett kísérleti bizonyítékokhoz még 
hozzájárultak a görög bölcseknek az anyag szerkeze
tére, az ősanyagra, az elemekre vonatkozó filozofikus 
úton m egállapított nézetei. A kísérleti jelenségek adták 
a gondolatot, a filozófia nyújtotta az elméleti megalapo
zást és e két bázison lassanként felépült az alchimia.

A görög bölcsek felfogása az anyag 
összetételéről.

Szerény kereteink közt, mint a legelterjedtebbeket, 
Aristotelesnek idevágó nézeteit fogjuk kissé részlete
sebben tárgyalni.

A világ keletkezése, a testek összetétele m ár leg
régibb idők óta a gondolkodók egyik legfőbb problé
m ája volt. Különösen az összetett testeket felépítő 
végső alapanyagok, elemek felkutatása képezte a leg
első célt. Számos nézet alakrilt ki a különböző népek 
különböző filozófusainál a testek alkotórészeire vonat
kozólag, azonban megállapítható, hogy valamennyien 
egy ősanyag létezésére alapították további következ
tetéseiket. Sokan az ősanyagot a természetben található 
jelenségek egyikében szerették volna megjeleníteni. így  
például Thales a K risztus előtti VI. században a vizet, 
Anaximenes a  levegőt, Heraklitos a tüzet tekintette 
végső építőkőnek a testek felépítésében. Aristoteles is 
elfogadta a magában álló ősanyagot, de azt a földön 
található testek vagy jelenségek egyikével sem azonosí
totta, m ert szerinte az ősanyag érzékeink előtt csak 
tulajdonságainak külső m egnyilvánulásaiban nyilatko
zik meg. H a a  testek általános tulajdonságait vesszük 
szemügyre, például hideg, meleg, száraz, nedves, ke
mény, lágy, súlyos, könnyű stb., ezek közt négy olyat 
találunk, melyeket mint végső, vagy alaptulajdonságo
kat kell megjelölnünk és ezek a hideg, meleg, száraz és 
nedves. E négy elemi tulajdonságra vezethető vissza

11*
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valamennyi többi azáltal, hogy ezek kisebb vagy na
gyobb számban, továbbá kisebb vagy nagyobb mennyi
ségben egyesülnek. Éppen ezért az összes többi tu la j
donságokat a későbbi magyarázók qualitates secundae 
névvel jelölték az alaptulajdonságokkal, qualitates 
primae-ve 1 szemben. így  például a keménység a szá
razságnak,a lágyság a  nedvességnek, a sűrűség a hideg
nek, a lazaság a melegnek folyománya. A négy alap- 
tulajdonság kettesével párosulva az anyagnak elemi 
állapotát, megjelenését eredményezi. Azonban, mivel a. 
négy alaptulajdonság közül kettő-kettő egymással ellen
tétes, azok ugyanazon megjelenési formában együtte
sen nem léphetnek fel. összesen négy oly állapot lehet
séges, melyben az anyag érzékeinkkel is észlelhetővé 
válik, és ezek 1. a  meleg és száraz, 2. a meleg és nedves, 
3. a nedves és hideg és végül 4. a hideg és száraz alap- 
tulajdonságok egyesülésével jellemzett állapotok. Ezen 
állapotok megtestesítésére m ár a természetben is ta lá l
hatók jelenségek, xígymint 1. a tűz, 2. a levegő, 3. a víz 
és 4. a föld. Ez a négy megjelenési forma jelenti a négy 
alapelemet. A következő rajz szemlélhetővé teszi e gon
dolatmenetet.

Tűz
száraz és meleg

hideg és-nedves 
Víz

E négy elem nem a mai értelemben vett elemeket, 
vagyis önálló, egymástól függetlenül létező anyagi
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egyedeket jelent, hanem csak az anyagnak különböző 
megjelenési formáit. A többi test pedig ezekből az alap
elemekből akként épül föl, amily mértékben a négy 
alaptulajdonságot bírja. Így  például a  fémek a tűz és 
föld elemeiből. Hogy hogyan képzelték ezen elvek alap
ján  a testek felépítését a négy alapelemből, a rra  vonat
kozólag a későbbi időkből idézzük Basilius Valentinue- 
nak leírását, melyben a salétrom összetételéről van szó, 
melyet magával a salétrommal első személyben mondat 
el. „Két elem található fel bennem: a tűz áe a l<rr«gő, 
kisebb mértékben tartalm azok vizet és földet; ezért 
tüzes, éghető és könnyen párolgó vagyok. M ert egy 
finom szellem lakozik bennem; leginkább hasonlítok a 
higanyhoz, kívül meleg és belül forró. A legnagyobb 
ellenségem a közönséges kén és mégis a legjobb bará
tom, mert, am int én megtisztulok általa és finomodom 
a tűz által, úgy az emberi testnek minden hőségét kívül 
és belül enyhítem  és a legjobb orvosság vagyok. H űté
sem kívülről sokkal erélyesebb, m int a Saturnusé, szel
lemem azonban sokkal tüzesebb, mint más dolgok. H ű
tök és égetek, ahogy akarják  és ahogy készülök. Egé
szemben jég vagyok, ha azonban anatomizálnak, tiszta 
pokoli tűz vagyok.“ — Az elemek fogalmának ily értel
mezése magában foglalja az elemek átváltoztatásának 
lehetőségét is. A föntebbi ábrázolásból látható, hogy 
minden elem a szomszédos elem egy-egy alaptulajdon
ságát is tartalm azza. Ha tehát azon tulajdonság a másik 
fölött túlsúlyba jut, az elem tulajdonságaiban ahhoz a 
szomszédjához kezd hasonlítani, amelyikkel közös tu la j
donsága megnövekedett. E rre vonatkozólag idézzük 
P lato  „Timaeusának“ egy részét. „Ügy hisszük, hogy a 
víz sűrűsödés által kővé és földdé lesz, ritkulás által 
.széllé- és levegővé; a m eggyujtott levegő tűzzé lesz, ez 
azonban összesürítve és kioltva ismét a levegő alak ját 
veszi fel és ez utóbbi köddé alakul, amely vízzé folyik 
szét. Abból lesznek végül a kövek és a  föld.“ Ebből k i
folyólag egészen a X V III. századig inegdönthetetlenül 
fennállott az a nézet, hogy a víz földdé sűrűsödhetik, 
vagy levegővé ritkulhat. Az alchimia történetében lát-
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tűk, hogy igen komoly kísérletezők vallották ezt az 
álláspontot, sőt kísérleteket is végeztek, melyek ezt a 
felfogást igazolni is látszottak. Főleg a víznek üveg
edényben való elpárologtatósakor vissza maradó anya
gok szolgáltak e tények kétségtelen bizonyítékául. A 
dolog természetes következménye volt annak, hogy a 
régiek még nem tudtak oly finom üvegfajtákat gyár
tani, melyekből, különösen hosszabb ideig tartó főzés 
után, bizonyos anyagok fel ne oldódtak volna. Scheele 
kitjinQ, v izsgálatai vetettek csak véget e téves hitnek. 
A szép, átlátszó hegyikristályról (kvarc) igen sokáig 
hitték, hogy ez a víznek a természetben önként végbe
menő megsűi’üsödéséből jön létre. M ár Diodoros említi, 
hogy a. hegyikristály a legtisztább vízből képződik „égi 
tűz“ hatására. E rre  a felfogásra enged következtetni a 
hegyikristály görög neve: krystallos =  jég.

Aristoteles az összes testek létrejöttének m egm agya
rázására nem ta lálta  elegendőnek az em lített négy ele
met és egy ötödik, teljesen anyagtalan szellemi alkotó
rész, az é ter (oüaía) létezését is feltételezte.

Aristotelesnek az előzőkben röviden vázolt filozófiai 
felfogása csaknem két évezreden át fenntartotta magát 
és csak a  chemiai kutatásnak az elemekre és összetett 
testekre vonatkozó későbbi eredményei voltak képesek 
teljesen kiszorítani. Azonban igen jó eszközül szolgált 
az alchim istáknak arra, hogy a fémek átalakítását célzó 
kísérleteikben az elemek átváltozását hirdető filozófiai 
tanokra és azok neves és általános elismerésnek örvendő 
hirdetőire hivatkozzanak. Ha az elemek átalakíthatok, 
még inkább fennáll ez a lehetőség a fémekre nézve, 
amelyeket a X V III. század elejéig nem tekintettek egy
szerű testeknek, hanem összetett testeknek. Az aristote- 
lesi tanokra támaszkodva kétségtelen, hogy minden fém 
ugyanazon elemekből áll, hiszen ugyanazon alaptulaj
donságokkal bír, csak az egyes fémek különböző m ér
tékben. Aki tehát meg akarja a fémek átalakításának 
problém áját oldani, mindenekelőtt azon feladat előtt 
áll, hogy keresse a nemes és nem-nemes fémek közös 
tulajdonságait, princípium ait, ahogy ők nevezték. A
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princípiumok megismerése után  az átalakítás m ár 
könnyű feladat, m ert egyszerűen a nemes fémben tú l
súlyban levő princípium ot kell a nem-nemes fémmel 
közölni. A feladatot az alchimista törekvések legelején 
igen egyszerűnek tarto tták , mivel az ón vagy ólom az 
aranytól vagy ezüsttől csak színeiben tér el, elég, ha 
sikerül az em lített fémeket valamely eljárással sárgára  
vagy fehérre festeni (tingeref  és kész az arany és ezüst. 
Tényleg még az alexandrinusok idejében az egész alchi- 
m iát csak festési eljárásnak tekintették és ez a fel
fogás úgy begyökeredzett az alchimista gondolkodásba, 
hogy mindvégig a legtöbb kifejezésük erre emlékeztet. 
A Xanthosis (sárgára festés) és Leukosis (fehérre fes
tés) szavak az alchimia teljes bukásáig használatban 
voltak, azon műveletek megjelölésére, melyek az arany, 
illetőleg az ezüst előállítására szolgáltak.

A bölcsek köve tulajdonságai.
Az alchimista törekvéseknek a festési eljárásokkal 

való összehasonlítása még bensőbb kapcsolatokra veze
te tt a két művelet között. Nemsokára kialakult az a 
felfogás, hogy miként a szövetek, vázák, fal stb., festé
sére festékre van szükség, éppúgy a nem-nemes féme
ket is oly anyagokkal, tinkt и rákkal, kell összehozni, ame 
lyek alkalmasak arra, hogy ezt a színváltozást létre
hozzák. M ár Demokritos említi, hogy az arany előállí
tásához vörös porra, az ezüstéhez fehér porra van szük
ség. Ez a kétféle por mindvégig megmarad, éppúgy, 
ahogy a legtöbb alchimista a későbbi századokban is az 
arany  előállítására szolgáló tin k tu rá t vörös színűnek, 
az ezüstéhez szükségeset pedig fehérnek mondja. А IX . 
századtól kezdve e tinkturák  jelzésére egy új név kezd 
használatba jönni, mely idővel egészen állandósul és ez 
a Lapis philosophorum, a bölcsek köve. Kőnek hívják, 
bár a  legtöbb róla található leírás egyáltalán nem oly 
tulajdonságokkal ruházza fel, m intha kőhöz hasonlí
tana. Általában pornak találjuk, vagy legfeljebb igen 
lágy anyagnak, melyet még körömmel is lehet karcolni,
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sőt, m int Helvetius esetéből emlékszünk, körömmel igen 
könnyen lehetett egy darabkát leválasztani belőle. A kő 
szó használata i t t  is az alchim isták virágos kifejezésé
nek egyik alkalmazása. A bölcseken pedig nem a régi 
kor bölcselőit, hanem sa já t m agukat értették az alchi
misták, akik későbbi időkben is szerették m agukat ezzel 
a névvel megtisztelni. A bölcsek köve idővel oly sok 
jó tulajdonsággal, csodatevő erővel ruháztato tt fel, 
hogy később m ár szinte egyedüli törekvését képezte az 
alchimistáknak, mert birtoklása egészséget, hosszú földi 
életet, gazdagságot, hírt, boldogságot, jóságot jelentett. 
Lássuk, miként alakultak ki ezen különböző hatásokról 
szóló felfogások.

Az arab alchim isták szerettek a régebbi festési 
hasonlattól eltérni és a fémek nemesítését az emberi 
betegségek gyógyításával összehasonlítani. A nem 
nemes fémeket a beteg emberi szervezethez hasonlítot
ták, az aranyat és ezüstöt az egészségeshez; miként a 
beteg szervezet az orvosság hatására  meggyógyul, úgy 
a nem-nemes fémek is meggyógyíthatok, azaz neme
sekké változtathatók a bölcsek köve közreműködésével. 
Geber egy helyen ezt ír ja : „Hozzátok el nekem a hat 
beteget és én meggyógyítom őket.“ Ez a kitétel egész 
bizonyosan a fémekre és nem az emberekre vonatkozik. 
Később alkalmunk lesz kim utatni, hogy ez időben csak 
hét fémet ismertek, ha tehát hat beteget említ, 
ez az arany kivételével a többi fémekre vonatkozik, 
a gyógyítás pedig az arannyá való á ta lak ítást jelenti. 
Az effajta kijelentéseket azonban a későbbi fordítók és 
magyarázók nemcsak hogy félreértették, hanem szán
dékosan félre is m agyarázták és saját mesterségük 
tekintélyének növelése érdekében alaposan meg is tol
dották. Az északi népek alchim istái m ár mindenható 
orvosságot csináltak belőle: így lett a tinkturából 
medicina, amely: „az orvosok összes egyéb orvosságai 
fölött kiváló jótulajdonságokkal bír, amennyiben min
den betegséget meggyógyít, megőrzi az egészséget, 
növeli az erőt és az öregből ifjú t csinál és minden 
gyengeséget kiűz belőle“. Legalább is ezt á llítja  róla
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Arnoldus Villanovanus. Még hajsználati u tasítást is 
mellékel, amennyiben kijelenti, hogy alkalmazásának 
ideje a betegség időtartam ától függ; a rövidebb ideje 
észlelt betegségeknél m ár tizenkét napi, hosszabbnál azon
ban csak egy havi, esetleg egy évi kezelés után észlelhető 
az eredmény. Ezóta datálódik a bölcsek kövének egy 
újabb neve, a Panacea magna vagy E lixir  (elixare =  
főzni). És ebbeli hatásainak kifejlesztésében igen 
következetesek voltak az alchimisták. M ert ha m ár 
minden betegséget meggyógyít, akkor kétségtelen, hogy 
meg is kell előznie a betegség kitörését, ha valaki állan
dóan használja, ha pedig ily módon sikerül a szerve
zetet minden betegségtől megóvni, akkor csak term é
szetes, hogy az ily szervezet tovább él annál, amelyet 
a különböző betegségek le gyöngítettek. Nem kellett 
tehát nagyot hazudnia annak az alchimistának, aki elő
ször írta  le, hogy a bölcsek kövével ki lehet tolni a 
halál óráját tetszőleges időre. Amit a történet folya
mán többen meg is tettek, úgyhogy az elmondóttak 
alapján egyáltalán nem csodálkozhatunk a négy- és 
ötszáz éves alchim isták hosszú élettartam án. Mint már 
em lítettük, Kunekeinek komoly fellépése vetett véget 
a XVTTI. században ennek a hazugságnak.

Azonban a bölcsek köve nemcsak anyagiakban és 
a földi jólét elérésében tám ogatja birtokosát. Az alchi- 
mia későbbi századaiban általánossá vált az a felfogás, 
hogy a bölcsek kövének tulajdonosa rossz ember nem 
lehet. Aki a kő birtokában van, a rendelkezésére álló 
nagy gazdagságot és ennek következményét, a függet
lenséget és hatalmat; csak jóra  használhatja, hiszen 
Tisten különös kegyeképen ju to tt annak birtokába. Az 
adeptus jótékony lelkületű, templomokat épít, kórháza
kat emel, segíti a szegényeket, ruházza az árvákat, elő
segít minden az emberiség javára szolgáló mozgalmat, 
mint azt Fiaméi Miklós, Kaymundus Lullus és annyian 
mások tették. Aki pedig a jótéteményekbe ennyire be
gyakorolta m agát, az egyéb személyi tulajdonságaiban 
is megjavul, nem hiú, nem erőszakos, elnéző más h ibái
val szemben, szóval valóságos szent. Ha pedig valaki
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már a földön is ilyen szent életet folytat, semmi aka
dálya sincs annak, hogyha végül mégis elhatározza 
magát, hogy a földi létet beszüntesse s felfüggesztve 
a bölcsek kövének ifjító  hatását, megöregszik és a tú l
világra költözik, ott m ár tá r t karokkal várják, hogy 
Isten legnagyobb szentjei között adjanak neki helyet. 
Legalább is erre kell következtetnünk Norton' Tamás; 
1477-ben megjelent Crede m ihi című könyvének követ
kező soraiból: „Megszünteti a hiú dicsőséget, nagyra- 
vágyást és félelmet, eltünteti a törtetést, erőszakossá
got és kicsapongást, megszelídíti az illető ellenségeit, 
ha volnának. Az adeptusokat az Isten az égben közvet
lenül a  szentek után  helyezi el.“ Csak azt nem értjük, 
hogy hogyan lehetett azt a sok gonoszságot, melyekről 
az alchimisták életrajzával kapcsolatban több helyütt 
megemlékeztünk, a most elmondottakkal összeegyez
tetni úgy, hogy azt az emberek el is higyjék.

De még egyéb hihetetlennek látszó tulajdonsága is 
van a bölcsek kövének. így  1672-ben H am burgban egy 
vándoralchim ista, akinek nevét úgy látszik nem sike
rült a történet szám ára megőrizni, egy vendéglőben az 
összes jelenvoltakat csodálatos produkcióival ejtette 
bámulatba. Egy pohár vizet hozatott és a bölcsek köve 
néhány szemét ejtette bele, mire а лиг egyszerre meg
szilárdult. E  jelenetnek tanúja лгоЙ Orschall János 
bányatiszt is, aki ez esetet Sol sine \Teste című m unká
jában örökítette meg az utókor számára. De még ezen 
is tú lte tt 1754-ben Schmid  udvari tanácsos, aki szintén 
vizet alakított át кол-é, de а к о л ^  bámulóinak át is 
adta, akik csodálattal л^еШк észre, hogy a kő oly ke
mény, hogy acéllal szikrát hány. Ilyenek után nem 
csodálkozhatunk azon, hogy a bölcsek кол'е a közönsé
ges útszéli калйсвока! drágakö\’ekké A’áltoztatja, hogy 
a kihalt fákat újból életre kelti és termékennyé лиШог- 
ta tja , hogy az íi\reget kalapálható\rá teszi stb. stb. 
Mindtezen csodálatos hatása it egybefoglalva, Magiste- 
r'mmnak, mestermunek is neлтezték a bölcsek кйл^С
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Az alchimisták felfogása az anyag összetételéről.
A V III. századig m ár olyannyira előrehaladt az 

állandó foglalkozás és kísérletezés alapján a férnek 
sajátságainak ismerete, hogy az általános tulajdonsá
gok és főleg az átváltozás módjának m agyarázatára, 
a testek összetételére vonatkozó régi görög filozófiai 
felfogás m ár nem mutatkozott kielégítőnek. Megmaradt 
ugyan még néhány évszázadon át, m int általános 
teória, de a fémek összetételének részletesebb kifejté
sére újabb elmélet kezdett kialakulni. Eszerint a féme
ket továbbra is összetett testeknek tekintik, még pedig 
minden fém kivétel nélkül ugyanazon anyagokból tevő
dik össze és csak az alkotórészek viszonylagos mennyi
ségétől, illetőleg azok tisztaságától függenek az egyes 
fémek összes tulajdonságai. Az alkotórészeket az aris- 
totelesi elemek m intájára, m int a legnevezetesebb tu la j
donságok hordozóit képzelték el, melyeket szabad álla
potban úgy látszik nem is akartak  előállítani tudói.
Az egyik ilyen principium  a szembetűnő és jellegzetes 
fémes tulajdonságoknak, így a fémes fénynek, hajlít- 
halóságnak, nyujthatóságnak a megtestesítője, a másik 
az átváltozhatóságnak és felbonthatóságnak képviselője. 
Mind a kettőnek érzékeltetése céljából oly anyagokat ke
restek, amelyekben ezeket a tulajdonságokat fokozott 
mértékben vélték felismerni. A fémes tulajdonságok meg
testesítőjének a higanyt, a változékonyság jelképének a 
ként tekintették. Minthogy azonban úgy a higany, mint 
a kén szintén összetett testek, nem a természetben elő
forduló higany és kén: a többi fém alkotórésze, hanem 
csak két oly essentialis substantia, amely tulajdonsá
gaiban a kettőhöz legközelebb áll és amelyet éppen 
azért megkülönböztetésül Mercurius philosophorum  és 
Sul fur  philosophorum  névvel láttak el. A közönséges 
higany ugyan igen nagy mértékben tartalm azza a mer
curius philosophorumot, de nem tisztán abból áll, ennek 
következtében emennek jellegzetes fémes tulajdonai- r, 
gait m ár lecsökkentett mértékben m utatja, éppen így 
van a kénnél. Minden fém két alkotórészből áll és az
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egyes fémeknek egymástól éltérő tulajdonságai három 
körülménytől függenek:

1. a két alkotórész viszonylagos mennyiségétől,
2. tisztaságuk fokától és
3. fixálásuktól.
A fixálás oly fogalom volt, amely szükség szerint 

tágítható és m agyarázható. Valóban a különböző alchi- 
m isták mást és m ást értettek  alatta. Vannak, akik fixá
lás a la tt értették  azt az erőt, amellyel az illető alkat
rész a fémben le van kötve, mások azonban a  sűrűsö
dési állapotot, ismét mások egy újabb alkatrésznek 
hozzájárulását jelezték vele. Tovább fejlesztve az el
méletet, a fémek minden tulajdonságát az alkotórészek 
tulajdonságaival magyarázták, pl. a fémek színe a ben
nük levő Sulphur philosophorum mennyiségétől függ, 
fémes fényük, nyujthatóságuk foka a M ercurius philo
sophorum mennyiségétől; az olvasztbatóság mindkettő 
fixálási módjától, a levegőn álláskor való változásuk 
(a, mai értelemben vett oxidációjuk) a M ercurius philo
sophorum tisztasági fokától.

Lássuk az akkoriban ismert hét fém összetételét Geber 
szerint. ,,Az arany a higany legfinomabb anyagából lett 
a legkitűnőbb fixálásban, és a tiszta, vörös, jól fixált, 
természetétől megváltozott kén kevés anyagából, amely 
azt megfesti. Ha a tiszta, fixált, fehér, kitűnő kén felül
múlná a higany tiszta anyagát, tiszta ezüst lesz. Ha a 
fixált földes kén fixált higannyal keveredik és mindkettő 
nem tiszta fehér, hanem ólomszínű volna és a fixált kén 
volna fölös menyiségben, ezekből lesz a vas. Ha a kén 
nagyobb részben tisztátalan, fixált, éretlen, kisebb részben 
nem fixált, ólomszínű, vöröses, egészben azonban sem 
nem legyőzött, sem győző és feliilmxílja az éretlen hi
ganyt, szükségképpen réz keletkezik. Figyelmeztetünk, 
hogy ha a kén a kevei'ékben kisebb fixáltságban fehéren, 
de nem tiszta fehérséggel, nem mint győző, hanem a 
részben fixált, nem tiszta fehér higanytól legyőzetve for
dul elő, ebből ón lesz. H átra van még az ólomról adni 
leírást és azt mondjuk, hogy nem különbözik az óntól,
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l.aosak nem abban, hogy kevésbbé tiszta anyagokat ta r
talmaz.“

Nagyon érdekesek azok a kísérleti bizonyítékok is, 
amelyeket elmélete mellett felsorakoztat. Szerinte annak, 
hogy az arany, ezüst ón és ólom higanyt tartalmaznak, 
kétségtelen bizonyítéka az a körülmény, hogy a felsorolt 
fémek higannyal egyesülnek. M ár pedig a higany csak 
azokat a testeket oldja fel, amelyek vele hasonló össze- 
tételűek. Leírja, hogy ha az ólomhoz higanyt ad, akkor 
ónt nyer, viszont ha az ónt levegőn ismételten kihevíti, 
a higany elszáll belőle és átalakul ólommá.

Ez az elmélet m agában foglalja a fémek nemesítésének 
m agyarázatát is. H a egy nem-nemes fémből akar valaki 
aranyat csinálni, mindenekelőtt tudnia kell, hogy az mily 
mértékben és milyen állapotban tartalmazza az említett 
alkotórészeket; ha ezt m egállapította, csak arról kell gon
doskodnia, hogy ezt a  viszonyt és állapotot megváltoz
tassa olyanná, amilyen az az aranyban. E rre vonatkozó
lag ezt olvassuk Pseudo-Eebernél: „Balgaság feltenni azt, 
hogy egy testet kivonhatunk egy másik testből, mely azt 
nem tartalmazza. Mivel azonban minden fém higanyból 
és kénből áll, lehetséges a fémekhez hozzáadni azt, ami 
bennük hiányzik, vagy elvonni belőlük, amit fölöslegben 
tartalmaznak.“ Ebből az elméletből a félreértések és szán
dékos félremagyarázások oly gazdag lehetőségei alakul
tak ki, amelyeket a haszonleső és mások hiszékenységét 
ügyesen kiaknázó alchimisták kitünően fel tudtak hasz
nálni.

Albertus Magnus szerint a higanyon és kénen kívül 
víz is van a fémekben. Ez ugyanis főleg a hidegből áll 
és éppen ezért víz okozza, hogy a fémek mind szilárdak. 
Szerinte legkönnyebben alakítható á t arannyá az ezüst, 
mert ez áll hozzá tulajdonságaiban a legközelebb. A többi 
fémeknél nagyobb nehézségek tornyosulnak a kísérle
tező elé.  ̂ X

A XV. században a fémek két alkotórészéhez, a Mer
curius és Sulphur philosophorumhoz egy harmadik já 
rul, a „sal philosophicum“. Basilius Valentinus vezeti be 
ezt a harmadik princípiumot, mely a fémek állandóságé-
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пак megtestesítője és visszamarad, ha a fémből a másik 
kettőt hevítéssel előzzük. Ez a só később éppúgy össze- 
eseréltetett a közönséges konyhasóval, mint a másik két 
alkotórész a higannyal és a kénnel. Maga Basilius Valen
tinus eg у mondatban jellemzi a fémeket: „Der Geist 
(valószínűleg a fémes tulajdonságokat érti alatta) steckt 
im Mercurio, die Farbe auch im Schwefel und die Ko
agulation (szilárd halmazállapot) im Salze.“ Ez a fel
fogás az alchimisták közt általános elfogadásra talált és 
mindvégig meg is maradt, legfeljebb lényegtelen és in- 
Kább elnevezésekre kiterjedő változtatásokat szenvedett.

A fémek átalakítása.’
A fémek átalakításának lehetősége és gondolata, mint 

már kifejtettük, úgy az aristotelesi, mint a későbbi 
Geber-Basiliusi elméletben benne foglaltatik. Ha mégis 
azt kutatjuk, hogyan képzelték a fémekben a bölcsek 
köve hatására végbemenő átalakulásokat, megdöbbentően 
kevés, mondhatni semmiféle feleletet nem találunk az 
alchimisták írásaiban feltett kérdésünkre. Amily gondos 
részletezéssel és a kísérleti megfigyelésekkel látszólagos 
megegyezésben állították fel a fémek összetételére vonat
kozó teóriájukat, lígy nem írtak semmit azokról a folya
matokról, melyeket a bölcsek kövének kellett k iváltania és 
amelyeknek a fém megnemesítését kellett eredményez- 
niök. — Köteteket, egész könyvtárakat írtak  a fémek 
alkotórészeiről, a bölcsek köve jótulajdonságairól, elő
állításáról, a hozzá szükséges kiindulási anyagokról, a 
megtörtént átalakításokról és egyéb alchim ista csodák
ról, csak a legfontosabbról, arról, hogy miként távolítja 
el a bölcsek köve a  fölös ként, vagy hogy hogyan emeli 
az ólomban levő tisztátalan higanyt oly tisztasági fokra, 
amilyenen az aranyban m egkívántatik és különösen arról, 
hogy miképpen fixálja az egyes alkotórészeket oly m érték
ben, hogy végül is arany  jöjjön létre, sehol semmit sem ta 
lálunk. Ha elgondoljuk, hogy mennyi változást kell — az ö 
felfogásuk szerint — egy-egy fémen létesíteni, amíg az 
aranyhoz vagy ezüsthöz eljuthatni, azt kellene képzelni,
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hogy itt a sorozatos átalakítási folyamatok hosszú ideig 
tartó műveleteit kell előbb végrehajtani, amíg a végleges 
eredményhez jutunk, hogy az átalakulás egyes közbeeső 
fázisainak megfelelő átmeneti tulajdonságokkal rendel
kező közbeeső termékeket kellene előbb izolálni, mielőtt a 
végső lépés, az arannyá való átalakulás utolsó fázisa is 
megtétetnék. El sem tudjuk képzelni, hogy a kén fölösle
gének eltávolítása, a higany megfelelő megtisztítása, 
mindkettő kellő mértékű fixálása, ráadásul a só arányá
nak kellő beállítása mind egy anyaggal, a bölcsek kövé
vel volna elérhető. Pedig úgy van. A bölcsek köve mind
ezt megteszi és megteszi nem a chemiai változásoknál, az 
alchimisták által is legfontosabbnak hirdetett faktor: az 
idő közreműködésével, hanem pillanatszerűleg, pusztán 
az illető fémmel való érintkezés által. Máig is érthetetlen, 
hogy ezt a teret, mely oly alkalmas lett volna az alchi- 
mista fantázia ellenőrizhetetlen csapongásaira és a szó
virágok és képletes beszéd által a fontoskodásra, kiakná
zatlanul hagyták. Annál is inkább különös ez a jelenség, 
mert, m int láttuk, ugyancsak a bölcsek kövének az em
beri szervezetre gyakorolt hatását oly részletesen és talá
lóan írták  le helyenkint, hogy e leírás alapján lehetetlen 
fel nem ismernünk egy akut alkoholmérgezés, nagyará
nyú részegség tüneteit, ami egyáltalán nem csodálatos, 
mert éppen azokban az időkben sikerült az alkoholt a 
szeszes italoktól függetlenül erjedés útján, nagyobb kon
centrációban előállítani, mikor ezek az írások forgalomba 
jöttek. Miért nem szóltak ily részletességgel azon válto
zásokról, melyeket a  fémeken idézett elő a bölcsek követ 
Miért van az, hogy ahány transm utatio történetét elol
vassuk, mindenütt a legnagyobb részletességgel találjuk 
leírva az összes előkészületeket és mellékkörülményeket, 
m agát az átalakulást pedig néhány szóval és végül me
gint igen részletesen a kapott arany tulajdonságainak 
felsorolását és azonosságának bizonyítékait? Pedig ezen 
folyamatok elhallgatására és titokban tartására semmi 
ok sem lehetett. Ellenkezőleg, teljesen érthető, ha töké
letes homályba burkolták a bölcsek köve előállítását, 
azonban az ő érdekeikkel is megegyezett volna azon vál
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tozások széleskörű közlése* melyeket a bölcsek köve elő
idézett. így szerves összefüggésbe hozhatták volna a 
fémek szerkezetére vonatkozó és unos-untalan hangozta
tott felfogásukat a tényekkel, a kísérleti eredményekkel. 
És mégis .figyelmen kívül hagyták ezeket a hathatós 
bizonyítékokat. Kétségtelen, hogy egyrészt a fémek 
összetételére és átalakíthatóságuk m ódjára vonatkozó 
magyarázó elméleteik, másrészt az általuk leírt és 
hitelesnek elismert transmutatiók lefolyása közt hatal
mas és át nem hidalt szakadék tátong, mert pontosan 
elmondják ugyan elméleteik a lehetőséget, de nem 
szólnak a tények a módokról, melyekkel a lehetőséget 
megvalósították. Valószínű, hogy ez az ür a genetikus 
sorrendben leli m agyarázatát: előbb volt meg a csizma 
és ahhoz szabták a kaptafát. M ár az alchimia történeté
nek tárgyalásakor megemlítettük, hogy a régebbi egyip
tomi időkben is történtek csalások aranyhoz hasonló 
ötvözetek által. Ügy hisszük, nem járunk  messze a való
ságtól, ha feltételezzük, hogy a nem-nemes fémeknek 
arannyá való átváltoztatásáród forgalomba hozott valót
lan hírek jóval előbbi keletűek, mint a kérdéssel foglal
kozó tudományos kísérletek. Csak midőn m ár haszonleső 
egyéneknek vagy köröknek sikerült akár hamis arany 
forgalomba hozatalával, akár az egyéb visszaélések által 
szerzett vagyonuk igazolására szolgáló hitet, hogy az 
arany mesterséges úton is előállítható, elterjeszteni és el
fogadtatni, akkor kezdett a tudomány a kérdéssel foglal
kozni és mivel a kétségtelen tények (í) és az elterjedt hit 
és meggyőződés oly mély gyökeret vert, hogy azokban 
a tudomány emberei sem láttak okot a kételkedésre, ipar
kodtak a praktikus tényeket a  tudomány állásával össze
egyeztetni. így  születtek meg a különböző elméletek, ame
lyek mind azt magyarázzák, hogyan lehetséges a fémek 
átalakítása, de sehol sem találjuk meg azt, hogy hogyan 
történik. Csak azt olvassuk mindenütt, hogy az olvasztott 
fémre dobott bölcsek köve hatására pillanatszerüleg 
megy végbe a transmutatio, ez a magyarázataiban oly 
komplikált folyamat. Lássuk ezek után, hogy történtek 
általában a transmutatiók. A legtöbb leírás a higanyt
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használja kiindulásul, igen gyakori az ezüst, ritkább az 
ólom, egyes kivételes esetekben cinkről, sőt vasról is 
olvasunk. A legtöbb alchimista azt a nézetet vallja, hogy 
a bölcsek köve minden fémet átalakíthat. Roger Baco 
ezt írja  róla: omnia metalla transm utat in aurum. Sokan 
vannak, akik a bölcsek kövének a fémekre gyakorolt 
hatását tisztaságától teszik függővé. Ugyanaz az anyag 
a tökéletesség különböző fokán állítható elő. A legtöké
letesebb kő valamennyi fémet átalakítja arannyá, ezen 
formájában Lapis philosophorum Universalis-ról beszél
nek, ha kevésbbé tökéletes alakban állíttatott elő, akkor 
csak egy bizonyos fémre gyakorol átalakító hatást, mely 
esetben a Partikuláris névvel illették. Az univerzális böl
csek kövét harmadrendű Medicinának, a partikulárist 
másodrendű Medicinának is szokták nevezni. Ebből az 
következik, hogy voltak, akik egy elsőrendű Medicinát is 
ismerni véltek, ez azonban csak múló hatást fejtett ki 
egyes fémekre. Ezen nevek alkalmazásában sem voltak 
azonban következetesek. Voltak, akik azt állították, hogy 
a Particularis transm utatio azt jelenti, hogy az illető 
lemből a bölcsek köve hatására nem arany, hanem csak 
ezüst képződött. Evvel szemben azonban olvashatunk oly 
transmutatiókról, melyeknél ugyanazon kő hatására a 
nem-nemes fémből egyidőben keletkezett ezüst és arany 
is. Így Stahl 1761-ben Goblenzben 167 lat rézből 65 és fél 
lat ezüstöt, 167 lat aranyat kapott.

A legfontosabb művelet, amelyet Projektiónak nevez
tek, a bölcsek kövének a fémre való dobása. E rre vonat
kozólag is különfélék az eljárások, van, aki egyszerűen 
rádobja az olvasztott fémre, azonban sok helyütt ta lá l
juk azt, am it Helvetius esetében is olvastunk, hogy a 
bölcsek kövét viaszba vagy papírba csomagolva volt 
csak szabad a fémre dobni, ugyanis a fém gőzei állítólag 
m egrontották a kő hatását. Mihelyt a kő érintkezett az 
olvasztott fémmel, azt a legtöbb esetben pillanatszerűleg 
arannyá változtatta. Vannak azonban esetek, mikor az 
átalakulás nem oly szembetűnő és csak akkor lehetett 
észrevenni, hogy a fém megváltozott, m ikor m ár k i
öntötték a tégelyből. Néha nem fejtette ki a kő ilyen

12Az alchimia története.
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hirtelen a ha tásá t és ilyenkor a használati utasítás úgy 
szólott, hogy a fémet projekció ú tján  még egy ideig 
hevíteni kell. Az alchimisták azzal is számot vetettek, 
hogy akadhat, aki az aranynak a kiinduláshoz használt 
fémtől eltérő fizikai tulajdonságai alapján érthetetlen
nek fogja találni, hogy az arany ugyanazon hőmérsék
leten legyen megolvadva, amelyen az illető fém volt. 
Ezért olvasunk oly leírásokat is, amelyeknél a  projekció 
u tán  a tégely egész tarta lm a hirtelen megmeredt és 
újból jóval magasabb hőmérsékletre kelleti hevíteni, 
amíg az megolvadt. Voltak olyanok is, akik feltételezték, 
hogy olvasóik a fémek sűrűségét is ismerik. Ezek gon
dosan ügyelnek arra, hogy az átváltozás u tán  a fém 
által elfoglalt térfogat is megváltozik. így  például van 
Helmont leírja, hogy midőn higanyra végzett projek
ciót, a folyékony fém azonnal szilárd testté sűrűsödött 
és jóval kisebb térfogatot töltött be. Mások ismét úgy 
iparkodtak a fenti követelménynek eleget tenni, hogy 
meghagyták ugyan a térfogatot ugyanakkorának, mint 
volt a projekció előtt, azonban azt állították, hogy a fém 
súlya szaporodott meg. Ezzel azután igen lejtős alapra 
juto ttak , ugyanis később egyik-másik alchimista, túl 
akarván tenni az őáltala előállított bölcsek köve tu la j
donságaival elődein, a végén odáig ju tott, hogy a kísér
lethez felhasznált fémek sokszorosát nyerte vissza arany
ban. Különösnek találjuk, hogy ily viszonyok közt idő
vel senki nem jö tt a rra  a gondolatra, hogy ha mindig 
kevesebb fémből indul ki és hozzá nyer aranyat, a végén 
semmiből is kellene tudnia aranyat teremteni. A bölcsek 
kövétől ez nem volna lehetetlen. Lássunk néhány ide
vágó esetet. Reussing 1774-ben két és fél la t ezüstből 
három, la t aranyat kapott, Dierbach hatvan gran ezüst
ből hetvenkét gran a ranyat és egy Stahl nevű alchimista 
1761-ben 167 lat rézből 23234 latot, egy másik alkalommal 
25 font rézből 48 font és 8 latot.

Nagyon érdekes a kísérlethez felhasználandó bölcsek 
köve mennyiségének meghatározása. E  téren kétféle 
szempont uralkodott. Voltak alchimisták, akik azt á llí
tották, hogy a bölcsek kövének a projekciónál felhasz-
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nálandó mennyisége függ az átalakítandó fém mennyi
ségétől. Minél több fémet akarunk nemesíteni, annál 
többet kell venni a bölcsek kövéből a projekcióhoz, igaz, 
hogy ezek sem voltak mindig következetesek állításaik
ban és semmilyen határozott viszonyt nem lehet megálla
pítani az alkalmazott kő és az átváltoztatott fém mennyi
sége közt. Arnoldus Villanovanus szerint egy rész böl
csek köve 100 rész fémet alakíthat át, Roger Baco szerint 
a viszonyszám 1000X1000. Dierbach fentebb em lített ese
tében 60 gran  ezüsthöz Vio gran követ, S tahl a 167 lat 
rézhez 7Уг lat követ és 48 font 8 la t rézhez pedig 2 font 
követ használt. Az alchim isták másik, és pedig nagyobb 
része azt az elvet vallotta, hogy a bölcsek kövének 
mennyisége egészen mellékes, amennyiben az legkisebb 
részecskéjében csak úgy k ifejti hatásait, m int nagyobb 
tömegében. Ez csak az augmentatio  fokától függ, így 
nevezték ugyanis az átváltoztató hatás növelését, mely 
viszont a bölcsek köve tisztaságának fokozásával volt 
elérhető. Ezek rendesen csak azt mondják, hogy néhány 
szemet vagy egy kis darabkát használtak a projekcióhoz. 
Például Reussing esetében annyit, amennyi egy fül- 
kanálka mélyedésében elfér. Helvetiuséban, amennyi a 
köröm alatt elrejthető. Ez a felfogás m egint alapos és 
hihetetlen eltévelyedésekre vezetett, amennyiben megint 
akadtak, akik nemes versenyre keltek abból a szempont
ból, kinek a  köve tud több fémet átalakítani. I t t  azután 
egészen lehetetlen számok jöttek ki. Gróf Treviso 
ÍOXIOOOXIOOO, van Helmont 19.000 súlyrészt akar egy 
súlyrész kővel átváltoztatni. Raym undus Lullus, a min
denben túlzó fantaszta, e téren is kitesz m agáért; érde
kessége m iatt közöljük erre vonatkozó felfogását a Tes
tam entum  Novissimumból: „Végy e drága medicinából 
babszemnyi darabot, dobjad 1000 uncia higanyra, mire 
az porrá alakul át. Ebből tégy egy unciát 1000 uncia 
higanyra, amely vörös porrá fog átalakulni. Ha ebbő! 
megint egy unciát 1000 uncia higanyra dobsz az egész 
medicinává lesz. Ennek egy unciáját dobjad újból 100U 
uncia higanyra, ez szintén medicinává lesz. Ezen utolsó 
medicinából újból dpjbjál egy unciát 1000 uncia higanyra,

12*
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az egész arannyá fog átalakulni, amely jobb annál az
aranynál, amelyet a  bányákban találnak.“ Akinek kedve 
és türelme van kiszámítani, hogy milyen nagy mennyi
ségű higanyt lehet egy uncia kővel arannyá változtatni, 
tapasztalni fogja, hogy nincs annyi higany a világon. 
Nem hiába k iálto tt fel Raynmndus a csodás eredmény 
lá ttára : „A tengert változtatnám  át arannyá, ha higany
ból volna.“

A bölcsek kövének ez a jó tulajdonsága szinte ki- 
m eríthetetlennek látszik, m ert még a víz, amellyel vélet
lenül érintkezik, is átveszi átalakító hatását, úgyhogy 
az ily  vízzel is lehet a ranyat készíteni. Ennek igazolá
sára  szolgál az a  klasszikus transm utatio, amelyet 1716 
július 16-án végeztek Bécsben, még pedig h ite lt érdemlő 
előkelő emberek jelenlétében, akik a transm utatio  le
folyását jegyzőkönyvbe is foglalták és az utókor szá
m ára hitelesítették. Az eset rendezője a m ár em lített 
Laskaris volt, aki sohsem lépett ki titokzatosságából, 
de igen gyakran gondoskodott lehetőleg feltűnést keltő 
és minél szélesebb körökbe elterjedő transm utatiós szen
zációkról. A jelen esetben is a bölcsek kövének egy kis 
m intáját elküldötte Becsbe, felszólítva a vicekancellárt, 
gróf W ürben Józsefet, hogy végezzen vele kísérleteket. 
A kancellár bizottságot hívott össze Rappach gróf, Bécs 
város katonai parancsnokának házába, amely gróf 
Metternichből, E rnst tanácsosból, Wolf brandenburgi 
követből és Pantzer udvari tanácsosból állott. A jegyző
könyv szerint a próbához használt anyag sóhoz hason
lított, oly kis darabka volt, amely a szembe ju tv a  nem 
okozna fájdalm at és egy la t súllyal bírt. A kísérlethez 
nem használtak tégelyt, hanem rézgarast izzásig heví
tettek, és rá te tték  a viaszba csomagolt bölcsek kövét. 
Ezután a rézpénzt hideg vízbe dobták. Mikor kihűlés 
után a vízből kivették, a pénz 14 latos ezüstté változott 
át. A víz pedig átvette a bölcsek köve nemesítő tu la j
donságát, m ert ezután m ár csak fel kellett a rézpénzeket 
hevíteni és a vízbe dobni, azok mind átváltoztak ezüstté. 
Egyiíttal azt is észlelték, hogy a fém súlya egy nyolca
dával megszaporodott. Megállapították azt is, hogy ez
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esetben egy la t bölcsek kövével 10.000 la t fémet lehetett 
átváltoztatni. A bölcsek köve maga változatlanul meg
m aradt a transm utatio  után is. Ezt a jelenséget más 
leírásokban is felemlítve találjuk. Ezek szerint maga 
a bölcsek köve az átváltozás mechanizmusában nem vett 
részt, azt pusztán jelenlétével segítette elő. Ma is isme
rünk számos oly anyagot, melyek bizonyos változások 
végbemenetelét elősegítik anélkül, hogy a változásban 
maguk is részt vennének, az állati anyagcserében és 
emésztésben is résztvesznek ilyen fermen tu moknak 
nevezett anyagok. Az alchimisták efajta fermentáló 
hatásra alapították a bölcsek kövének szerepét a fémek 
átváltozásában. Igen gyakran hasonlítják a bölcsek 
kövét a kovászhoz. M iként ez megkeleszti és élvezhetővé 
teszi a kenyeret, úgy változtatja át a bölcsek köve a nem 
nemes fémeket az értékes arannyá és ezüstté. A fémek 
átváltoztatásának folyam atát pedig rendesen az erjedés 
egy fajtá jának  nevezik, amelynél végbemennek a m ár 
em lített változások: a fölös alkotórészek eltávolítása, a 
m egm aradtak tisztulása és kellő fixálása. Ök maguk is 
észrevették az előbbiekben vázolt és a gyakorlati kivitelt 
az elméleti m agyarázattól elválasztó ű rt és ilyenféle 
hasonlatokkal iparkodtak azt áthidalni, ami a  felülete
sen gondolkozók előtt, úgy látszik, sikerült is nekik.

A mesterséges úton előállított a ranyat meg szokták 
különböztetni a természetestől, amennyiben az előbbit 
horizontális, az utóbbit pedig verticalis aranynak nevez
ték. Egy harm adik aranyféléről is lehet olvasni, ez az 
arany lelke vagy magja, vagy a centrális arany. Ez az 
arany  nemes tulajdonságainak elvonása által létrejött 
forgalom a legértékesebb aranyat jelentette, mintegy az 
arany  kvintesszenciáját. Ennek is ugyanaz a tulajdon
sága volt, m int a bölcsek kövének, hogy ha nem nemes 
fémmel hozták össze, azt arannyá változtatta. Roger Baco 
ezeken kívül még em lítést tesz a bölcsek kövének elő
állításával kapcsolatban az Aurum  philosophicum- 
ról is, ennek közelebbi értelm ét nem sikerült meg
találni.

Milyen külsővel b írt a bölcsek kövei Azok leírásai
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alapján, akik birtokában voltak, igen sokféle alakban 
létezhetett, ami természetes is, hiszen különösen a könyv- 
nyom tatás felfedezése előtt, amidőn az íro tt  könyvek 
elterjedése nem oly könnyen ment, nem szerezhetett 
minden szerző tudomást arról, hogy milyen alakot, kül
sőt adott valamennyi elődje a csodakőnek. Ezért hát 
sa já t fan táziájára  volt u talva ezen tulajdonságok le
írásában. Általában, m int m ár em lítettük, poralakúnak 
tarto tták , voltak azonban, akik igen lágy szilárd testnek 
gondolták. Sőt folyadékról is lehet olvasni. A szín tekin
tetében is eltérők a vélemények. A legáltalánosabb a 
vörös tinktura, Rubrum  elixir  jelzés az univerzális, és 
a fehér tinktura  elnevezés a partikuláris bölcsek köve 
részére. Azonban más színben is előfordul, így például 
Sehfeld felsorolt transm utatióinál egy szürke port hasz
nált. Raymundus Lullus karbunkulusnak nevezi, am i
vel nyilván szintén a színére céloz. Egy XVI. századbeli 
alchimista leírása szerint élénk piros, m int a rubin, á t
látszó, m int a hegyikristály, oly hajlékony és lágy, mint 
a viasz és amellett mégis oly törékeny, m int az üveg. 
Van Helmont szerint sáfrányszínű nehéz por, mely úgy 
csillog, m int a finomra tö rt üvegpor. Geber azt állítja 
róla, hogy a hevítéskor nem gyullad meg és nem is vál
tozik. Ezt a  tulajdonságot, úgy látszik, a későbbiek is 
átyették, legalább is erre kell m agyaráznunk számos 
transm utatio  történetének leírásában található azt a k i
jelentést, hogy a bölcsek köve a projekció után válto
zatlanul feküdt a fémen.

A bölcsek köve előállítása«
Hogyan állítják  elő a bölcsek kövét? Ez a kérdés volt 

szinte két évezreden át az alchim isták törekvésének fő
célja és sok századon á t az emberiség nagy részének 
legfőbb problémája. E rre  a kérdésre keresett feleletet 
a tudós, amikor könyvtára poros foliánsait böngészte, 
n főúr, aki előbb kegyes jóindulattal, majd fogsággal 
és kínzásokkal akarta  azt kicsikarni, a szemfüles csaló, 
aki m int laboráns férkőzött be egy adeptus bizalmába,
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hogy azután a titko t ellesse és végül maga az adeptus 
is, m ikor a felelettől élete függött. Pedig köteteket írtak
róla, és nem volt számba vehető adeptus, akinek erre 
vonatkozólag külön eljárásai ne lettek volna. Azonban 
senki sem akarta  másnak elárulni azt, — hogy maga 
sem tud semmit és ezért az eljárások úgy vannak meg
fogalmazva, hogy azokból soha senki elő nem állítja  a 
bölcsek kövét. A m it mégis ki lehet hámozni az érthetet
len és nem egyszer többértelmű szavak káoszából, azt 
a következőkben tárgyaljuk.

A bölcsek köve előállításának első és legfőbb lépése 
a helyes kiindulási anyag megkeresése és feltalálása. 
Ez egyúttal legnehezebb része az egésznek, m ert nem 
minden anyag alkalmas erre. Iparkodtak is lehetőleg 
eltitkolni azt az anyagot, melyet kiindulásul használtak 
és erre igen alkalmas volt a  különböző bombasztikusán 
ható nevek kitalálása. Ugyan ki tudná megmondani, 
hogy a materin prima cruda, vagy a terra virginea és 
terra AdamicaA m it jelentsen? Az első és főcél tehát 
ennek a rejtélynek megfejtése volt. Első percben ez nem 
látszott nehéznek, hiszen a legtöbb alchimista könyvben 
az olvasható, hogy a m ateria prim a igen közönséges 
anyag. Pedig ezen feneklétt meg a legtöbb kísérletező 
sajkája. Képzeljük el, m it jelent a természetben talál
ható sok anyag közül egy olyant kiválasztani, amelyre 
mind az a sok badarság ráillik, am it néhány száz író 
írt, akik legtöbbje nem ismerte azt sem, am it mások 
m ár ugyanerre vonatkozólag leírtak. A legkülönbözőbb 
és leglehetetlenebb tárgyakban vélték felfedezhetni a 
kiindulási anyagot és a nehézséget csak növelték azok 
a találós mesék, mélyek egyes könyvekben találhatók, 
íg y  pl. egy régi görög vers sokáig volt oka a fej
törésnek: a vers fordításban így szólt: „Kilenc betűm 
van, négy szótagból állok, érts meg. Az első három szó
tag  mindegyike két betűből áll. a negyedik többől és 
üt mássalhangzóm van. Ha megérted, általa a bölcseség 
részesévé válsz.“ A leghihetetlenebb anyagokkal kísér-

* Első nyersanyag, sz^z föld, ádánii főid,
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létezték, fémek, só, föld, levegő, növények, állatok, sőt 
a legkülönfélébb emberi váladékok sem, m aradtak ki a 
vizsgálatból. És . mindeme kísérletekről nagyképűen, 
tudálékosan és am ellett a legnagyobb siker jegyében 
írnak. A legáltalánosabb volt a m ateria prim a felkere
sése a higanyban. Ezen.anyag m ellett szólt az a körül
mény, hogy a higany bizönyós álakban a fémes tu la j
donságok m egtestesítője és általánosan elfogadott fel
fogás szerint, ha  nem is maga a higany, de valamelyik 
ahhoz igen hasonlatos anyag minden fém legfontosabb 
alkatrészét képezi. M inthogy az arany is legnagyobb 
mértékben tartalm azza, kétségtelen, hogy az az anyag, 
amiből a bölcsek kövének kell készülnie, igen közeli 
vonatkozásban áll a higannyal. „A higanyban van, amit 
a bölcsek keresnek.“ Akik a higanyt tekintették materia 
prim ának, legelső feladatuknak ta rto tták  a higanyt 
fixálni, ami ebben az esetben azt jelentette, hogy fémes 
tulajdonságai m egtartása mellett szilárd alakba hozzák 
és elvegyék illékonyságát. E  célt ism ételt d esz tillá ló 
val, más fémek hozzátételével, a higanynak a levegő 
kizárásával történő hosszabb ideig való hevítésével stb. 
vélték elérhetni. Ezeknek a tévedéseknek a X V III. szá
zad elején Boerhave vetett véget pontosan és kitartóan 
végzett kísérleti megfigyeléseivel.

Mások a m ár em lített betűrejtvény megfejtése alap
ján  az arzénkőben (görögül arsenikon), majd az ónban 
(kasiteros) vélték feltalálni a m ateria prim át. M egjegy
zendő, hogy az utóbbi m agyarázat egy kissé megmásí
to tta  célja érdekében a  görög helyesírást, ajmennyiben 
görögül az ónt két s-sel írják, kassiterosnak. Ez azonban 
a legkevésbbé sem nyugtalaníto tta  az illetőt, a fő, hogy 
a szó a vers követelményeinek megfeleljen. Dr. K or
fum- szintén ennek a rejtvénynek megoldásakép a kő
szénben (áuueKtxii;) találta meg a m ateria prim át. Ismét 
mások magából az aranyból akartak  kiindulni. A centrá
lis arany fogalma ezekre a kísérletekre vezethető vissza. 
Ha ugyanis sikerül az aranyból annak kvintesszenciáját, 
vagyis azon tulajdonságát, amely a többi fémekkel szem
ben éppen arannyá teszi, kivonni, akkor egészen bizo-
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nуos, hogy ez a kivonat, ha más fémekhez hozzáadjuk, 
azokat á ta lak ítja  arannyá.

A sót is sokáig ta rto tták  oly anyagnak, amelyből 
kiindulva elő lehet állítani a bölcsek kövét. Arnoldus 
Villanovanus Rosarium  című művében írja , hogy aki 
ismeri a sót és annak oldatát, az tud ja  a légi bölcsek 
rejte tt titkát. Csakhogy a régieknél só nemcsak azt az 
anyagot jelentette, am it ma konyhasón értünk, hanem 
egy egész csomó a sóhoz hasonló külsejű anyagot érte t
tek ez alatt és legfeljebb egy hozzáfüggesztett jelzővel 
jelezték, hogy az összes sók közül melyikről van szó, 
pl. sal petrae =  salétrom, sál ammoniacum =  szalmiák 
stb. M ár most ebből következik, hogy Villanovanus 
útbaigazítása meglehetősen értéktelen, m ert hisz aki 
e nyomon keresi a m ateria prím át, bátran végigpróbál
h a tta  az összes só-névvel jelölt anyagokat. Hogy azon
ban mégis követték útm utatását, abból is következtet
hető, hogy, m int a bevezetésben említettük, magának az 
alchimiának nevét is ebből akarták  levezetni. Nagyon 
valószínű az is, hogy legtöbben m agát a konyhasót 
választották kiindulási anyagul, an-nál is inkább, mert 
a fémek harm adik alkotórészét, a sal philosophicum ot 
is ezzel azonosították.

Basilius Valentinus u tán  igen szerették volna a 
m ateria prím át a vitriololajban (kénsav) megtalálni. 
Nem is hinné az ember, milyen keresett módon eszelték 
ki az ilyenféle állításokhoz a bizonyítékokat. Így pl. 
a bölcsek kövéről szólva, egy helyütt következőket 
mondja Basilius: Visitando in teriora  terrae rectifican- 
doque invenies occultum lapidem, veram medicinam 
(a föld belsejét vizsgálva és megtisztítva, megtalálod 
a titkos követ, az igazi medicinát). Ebben a mondatban 
van elrejtve a kérdés kulcsa, meri ha a szavak első 
betűjét összeolvassuk, vitriolom jön ki. Elképzelhető, 
mily lehetetlen következtetésekre ju to ttak  az alcliimis- 
ták, különösen m ikor az ilyen titkos értelmezéseket 
m ár nemcsak keresték a régebbiek írásaiban, hanem 
azokat az újabbakban szándékosan is alkalmazni kezd
ték. Mások ismét a földből és különböző, a földben
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található ásványokból indultak ki. A terra virginea, 
szűzi föld elnevezés számos ku tatásra  adott alkalmat, 
voltak, akik a kifejezést csak képletesnek tekintették. 
Minthogy a föld az ariistotelesi felfogás alapján egyik 
őselem és m inthogy minden ásvány szülője a föld, te r
mészetesen a bölcsek kövének is oly anyagból kell ké
szülnie, mely ezt az elemet legnagyobb mértékben ta r 
talmazza. Voltak azonban olyanok, akik szószerint vet
ték a fentebbi megjelölést és addig ástak a földben, 
am íg felfogásuk szerint elérték a szűzi földet. Sőt olya
nok is akadtak, akik a te rra  v irginea lelőhelyét a föld
nek egy bizonyos helyére tették és azután iparkodtak 
mindenféle régi görög-római munkákból oly mondato
kat idézni, amelyeket ilyesfélére félrem agyarázni lehe
tett. Sőt olyan is volt, aki az Argonauták történetét 
hozta ezzel összefüggésbe. Ezek szerint az arany gyapjú 
meséje képletesen értendő és odamagyarázandó, hogy 
a gyapjún a bölcsek köve előállításának titk a  volt le
írva is ezért volt a versengés.

Voltak, akik azt hirdették, hogy a növények a föld
ből magiakba szívják azt a titkos erőt és éltető anya
got, mely az élettelen anyagokat élőlénnyé változtatja 
és mivel sok növényi nedvnek a beteg szervezetére 
gyakorolt gyógyító hatását m ár a legrégibb időkből 
ismerték, csak természetes volt a következtetés, hogy 
ezekből kell nyerni azt az anyagot is, amely a fémeket 
arannyá átalakítja. Ez a következtetés annál is inkább 
megállta a helyét, mert a nem nemes fémeket úgyis 
betegeknek, arannyá való átalakulásukat pedig meg
gyógyulásuknak tekintették. Ezen m agyarázatuk alap
ján m egint tág  tere nyílt a kutatásnak, a legkülön
félébb növények, giz-gaz szárításával, főzésével, kipré
selésével nyert kotyvalékokat dolgozták fel a m ateria 
prim a feltalálása érdekében. Mások ugyanezt a gon
dolatmenetet alkalmazták a levegőre és nemcsak az 
esővizet, harm atot, hóolvadékot, hanem különböző álla
tokat, különös előszerettel kígyókat, békákat, gyíkokat 
dolgoztak fel. Olyanok is akadtak, akik a rra  hivatkoz
tak, hogy miként az arany a fémek királya, az élő
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lények legtökéletesebbike az ember — s az emberben 
kell m egtalálni azt a medicinát, amely a fémekre neme- 
sítőleg hat. Az emberi szervezetnek nincs oly része, 
váladéka, amelyet céljaik elérése érdekében kísérleteik 
körébe ne vonták volna. És ne gondoljuk, hogy a sötét 
középkorban történtek ilyenek. A rózsakeresztesek tá r 
saságában még 1786-ban is meg voltak győződve arról, 
hogy békabelekből kell kiindulni, ha a nagy titkot 
meg akarja valaki fejteni.

Az elmonidíottakban csak röviden vázoltuk mindazo
kat az anyagokat, amelyekben az egyes alchimisták a 
bölcsek köve kiindulási anyagát feltalálni vélték. B át
ran mondhatjuk, hogy m indent megpróbáltak és nem 
volt a földnek oly anyagja, amelyet figyelmen kívül 
hagytak volna. És mi következik ebből? Az, hogy soha 
senkinek sem sikerült közülük az igazi m ateria prím át 
feltalálni, amiből ismét azt kell következtetni, hogy 
vagy egyikük sem vette komolyan a m ateria prím ára 
vonatkozó leírásait és azokat csak azért közölte, hogy 
véle tulajdonképeni eljárását álcázza, elrejtse ember
társai előtt, vagy pedig komolyán vették, de akkor a 
kezdet kezdeténél egyikük sem ju to tt tovább és amit 
a m ateria prím a után  következő további lépésekről 
írnák, az mind csak kitalálás, amelyet valójában egyi
kük sem csinált meg. Legnagyobb valószínűség szerint 
m ind a két lehetőség fennáll. Voltak olyanok, akik azt 
állították, sőt kísérletileg be is igazolták (?), hogy a 
bölcsek köve birtokában voltak. Ezek, eltekintve attól, 
hogy a bölcsek köve oly alakban és oly tulajdonságok
kal felruházva, ahogy hirdették, kétségkívül nem léte
zik, semmi esetre sem jutottak ahhoz az anyaghoz, 
ámelyet a bölcsek kövének neveztek, a m ateria prímán 
keresztül, hanem akárm i volt is a bölcsek köve. azt 
vagy valamely a természetben előforduló, vagy egy 
nagyon egyszerű úton előállítót mesterséges anyagban 
találták meg. Ezek azután, hogy követőiket félrevezes
sék, saját tudom ányuk tekintélyét növeljék és főleg, 
hogy csalásaikat mások rájuk ne olvashassák, hosszú 
meséket tálaltak  fel olvasóiknak a m atéria prímáról.
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Ezekkel szemben voltak jámborok, akik e meséket el
h itték és ugyanazon cél felé törekedvén, hozzáláttak a 
tekintélyes mesterek nyomdokain h a la s a ,  a bölcsek
köve e lőá llításához----------- természetes, hogy ezen az
úton sohasem! ju to ttak  tovább a m ateria prim a keresé
sénél és így kénytelenek voltak egyéni presztízsük é r
dekében legalább is írn i a bölcsek köve előállításáról, 
ha m ár megcsinálni nem is tudták. Ezen a téren azután 
otthonosak voltak, ha csak írn i kellett, fantasztikusan 
ható neveket gyártani, hihetetlennek látszó tulajdon
ságokat felsorolni, abban őket senki felül nem múl
hatta . Papíron igen könnyű volt a bölcsek köve elő
állítása, ahogy Hollandus Izsák írja : Asszonyok dolga 
és gyermekjáték. Lássuk, m it írnak a további lépések
ről. A te rra  v irg ineát rendesen különféle anyagokkal, 
többnyire salétromsavval vagy kénnel keverve heví
tették, akkor nyerték a materia prima matúrát, am e
lyet azonban a különböző szerzők más és más névvel 
illettek, pl. Leo virid is  (a zöld oroszlán), venenum  
(méreg), nu trix  (dajka), chaos, Azoth, draco devorans 
caudam suam  (sárkány, mely felfalja a farkát), sőt 
sokan M ercurius philosophorumnak is hívják. Ezzel 
természetesen csak növelték a zavart, m ert ugyanavval 
a névvel jelölték, m int azt a hipothetius alkotórészt, 
amelyet a fémekben elképzeltek. Sokszor úgy tetszik, 
m intha ez a két fogalom fedné egymást, de néha viszont 
azt kell gondolnunk, hogy itt  mást jelöltek ugyanavval 
a névvel, m int amott. Általában a m ateria prim a 
m atura oly anyagot jelent, melyben a fémek két, a h i
ganyhoz és kénhez hasonló alkotórésze a legnagyobb 
megtisztultsá g fokán van jelen. Ezt m ár csak oly 
anyaggal kell összehozni, amely a benne levő erőt k i
felé való hatásra készti és ez az aurum philosophi
cum. Ha ezt a két anyagot keverjük, hosszabb ideig 
elzárt edényben alacsony hőmérsékleten tartjuk , akkor 
a hő hatására  lassan végbemegy az anyag teljes el
pusztulása és egy fekete testet nyerünk, amely m ár 
közel áll a bölcsek kövéhez. Ez a test a hollófej: caput 
corvi nevet viseli, nem tudni mi okhól. A változás
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pedig, amelynek folyamán képződik, cineratio (elham
vasztás), putrefactio (elrothasztás), vagy cor ruptio - 
nak (megrontásnak) neveztetik. Ha a melegítést foly
tatjuk, következik az albificatio vagy resurrectio, 
amelynek folyamán a fehér hattyú  nevű testet nyerjük. 
Ez a fehér test m ár partikuláris bölcsek köve, azaz a 
fémeket ezüstté képes átalakítani. Ebből a bölcsek kövét 
egyszerű felhevítés által nyerhetjük, imiert ha most fokoz
zuk a  hőmérsékletet, a fehér hattyú először sárga színűvé 
lesz, majd vérvörössé s ezzel kész a bölcsek köve.

Ez nagyjában és különböző szerzőktől összeszedve 
az eljárás. M ár a puszta elolvasásnál is szembetűnik 
a sok fantasztikus elem, amely egész lehetetlenné teszi 
annak elképzelését, hogy valaki ilyen leírás alapján 
tényleg dolgozott volna. Vannak azonban elvétve olyan 
leírások is, amelyek nemcsak ilyen elgondolt anyagok
ról szólnak, hanem tényleg meg is nevezik azokat a 
testeket, amelyeket szerzőjük eljárásában alkalmazott. 
Igaz, hogy ezek sem m ulasztják el egy-két olyan test 
l>elekeverését, amelyet azután semmiképen sem tudunk 
m agunknak m egmagyarázni. E rre  természetesen szük
ség van, nehogy az avatatlanok utánozhassák a bölcs 
szerzőt. Lássuk a  m ár em lített Trismosin leírását. 
Keverjünk össze higanyt timsóval, salétrommal és 
konyhasóval, az egészet melegítsük és fogjuk fel a 
távozó gőzöket, melyek a hidegben megszilárdulnak 
(sublimatio). Az így nyert term éket spiritusszal desz
tilláljuk, a  desztillátum  a M ercurius philosophorum. 
Ehhez tegyünk vékonyra kalapált aranylemezkéket, 
ezek úgy m eglágyulnak benne, m int a zsír. Az arany 
felét 15 napig kell putrifikálni, amikor vörös színű lesz. 
Most ezt az előbbi arany másik felével hozzák össze és 
zárt edényben hosszabb ideig melegítik, akkor a keve
rék előbb megfeketedik (caput corvi), majd szürke, 
fehér (albificatio) és végül vörös színűvé lesz.

Cornelius Agrippa von Nettesheim  1510-ben a követ
kező leírást adja: Római vitrio lt gyengén calcinálunk, 
m ajd desztillálunk. A desztillátum a M ercurius philo
sophorum. A m aradékot vízzel kifőzzük, megszűrjük
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és beszárítjuk, fehér föld marad vissza. Ezt összekever
jük a Mercuriusszal és nyolc napig digeráljuk (főzzük). 
Akkor szárazra bepároljuk, a  m aradékra újból Mer- 
curiust öntünk és ezt a  műveletet addig ismételjük, 
míg az utolsó desztilláció után a maradék egy kis 
darabkája tüzes vasra dobva egészen elpárolog. Ezen 
imbibációk és desztillációk során az anyag szürke, majd 
fekete lesz (putrefactio), végül ismét fehér (albifieatio). 
Most erős tüzet adunk és a fehér hattyú  felszáll és á t
alakul te rra  foliatavá. Ezt mégegyszer keverjük Mer
curius philosophorummal, hevítjük, m ire az megolvad, 
m int a viasz. Ha ebből a  viaszszerű tinkturából egy 
részt tíz  rész olvasztott a ran y ra  teszünk, á ta lak ítja  azt 
a bölcsek kövévé. N agyjában itt  is m egtaláljuk a főbb 
állomásokat.

Áttekintve mindazt, amit a bölcsek köve előállításáról 
az alchimisták írásaiból meg lehet tudni, nem titkolhat
juk el azt a benyomásunkat, hogy minden erre vonatkozó 
leírás légbőlkapott és soha senki ezen eljárások alapján 
azt az anyagot, melyet m int bölcsek kövét mutogatott, 
elő nem állította. Mire valók voltak tehát és hogyan ke
letkeztek? , . . .

A komplikált receptekre és nagyképű leírásokra annak 
volt szüksége, aki valami ravasz módot kieszelt az embe
rek becsapására, hogy csalásának tudományos hátteret 
szerezzen és a valószínűség látszatát dolgai elhitetésének 
alapjául használhassa fel. Az önzetlenül működő tudós 
kutató pedig két okból adhatta nevét a badarságok ezen 
Csimborasszójához. Vagy vakon elhitte azokat, amiket 
a múlt híres alchimlsta könyveiben olvasott, és bár saját 
kísérleteinek eredménytelensége nem igazolta azokat, 
sokkal szerényebb volt tagadásba venni őket, sőt ellenke
zőleg, a sa já t m aga ügyetlenségében vagy avatatlansá- 
gában vélte a sikertelenség okát feltalálni és akkor leg
alább továbbadta azt, am it elődeitől tanult, elhallgatva 
természetesen saját tapasztalásait. Vagy nem hitte el és 
maga keresett újabb módokat és eljárásokat a közös cél 
elérésére és a végén rájö tt arra* hogy ő sem tehet mást, 
mint hogy feltevéseit közli. Ha azután a toll egy kicsit
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félrecsúszott és a feltevésekből tények lettek, ezt nem is 
vehetjük az illetőtől nagyon rossznéven.

Második kérdésünkre, hogyan keletkezhettek e leírá
sok, igen egyszerű a felelet: m int a hópelyhekből a 
lavina. Emberi tulajdonság, hogy általában nem tudjuk 
változatlanul reprodukálni azt, am it másoktól hallunk 
vagy olvasunk, különösen nem, ha sokaktól olvassuk 
ugyanazt és magunk is foglalkoztunk m ár az illető kér
déssel. Minden író, még ha a legobjektívebben kezelte is 
az egyes kérdéseket, vitt bele valami egyénit, valami ú jat 
könyvébe. És ez a kevés újság nagyobbra nőtt követői 
és magyarázói interpretálásában. Az alchimisták nagy 
mesterek voltak a szövegmagyarázásban, ott is kerestek 
valami titkos elrejtett értelmezést, ahol a szerző a leg
világosabban és legérthetőbben fejezte ki magát, még 
inkább tették ezt a homályosabb és kevésbbé érthető he
lyeken. Láttuk azt, hogy még egyes szövegrészek szavai
nak kezdőbetűiből is szerettek volna valamit kiolvasni, 
ha azok csak félig-meddig is érthető szókká voltak össze
kapcsolhatók. De nem is igen volt szükségük keresni a 
szókópeket az alchimista írásokban. Már abból a néhány 
idézetből is, melyet az eddigiekben közreadtunk, kivilág
lik, hogy az érthetőség nem a legfőbb erényük. Ellenke
zőleg. Minél nagyobb mesternek tartotta magát valaki, 
annál érthetetlenebb stílusban adta közre mondanivalóit. 
Igen szerették az egyes, véleményük szerint fontos anya
gok nevét különböző, az állatvilágból vett, fantasztikus 
nevek mögé rejteni, ugyan ki tudja, mit jelentsen az, 
■mikor Basilius Valentinus a vörös oroszlánt háromszor 
egymásután keresztülhajtatja a szürke farkason. Magya
rázza meg valaki Raymundus Lullusnak a kő készítésé
ről szóló alábbi fejtegetéseit.

A kő úgy készül, hogy a holdfű nedvét felfogod és 
ennek izzadságát kicsiny és gyenge tűzön kivonod és 
birtokodban lesz a mi higanyaink közül egy, a fehér víz. 
alakjában és folyadékjában, amely a mi kövünknek .és 
egész természetének lemosása és tisztítása. És ez egyike 
a legfőbb titkoknak és az első карп. Ebben a folyadékban 
megtisztíttatik a nagy sárkány és kivettetik Arábia nagy
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sivatagjából, mert fekvése m iatt közvetlenül megfojtat- 
nek és elpusztulna a halott tengerben. Fordítsd meg tehát 
és küldd Aethiopia királyságába, ahol természetszerűen 
született, mert azt mondjuk, hogy ha csak nem fordíttatik 
és helyeztetik el az ő földjében, eltávozik és más vidékre 
megy. Ezért biztosan tudjad, hogy minden más kiima és 
más vidék kövünknek halált hoz, elrejtve a tudatlanok 
és hozzá nem értők előtt. Nem csodáljuk, ha ezen nyomon 
haladva az adchimisták nagy része fáradsággal utazta 
be Kis-Ázsiát és Afrikát, hátha meglelik a helyet, ahol 
íiem fenyegeti halál a  szegény bölcsek kövét. Pedig egész 
bizonyos, hogy ezek a kifejezések nem bizonyos helyeket, 
hanem csak a szerző által ismert eljárásokat, vagy anya
gokat jelentettek, amelyeket valamely titkos kulcs alap
iján hozott összefüggésbe a fentemlített helynevekkel.
1 Mások a leírandó folyamatot vagy eljárást egy más 
természeti tünemény alakjába burkolva közlik. Nagyon 
szeretik e téren az ember életével kapcsolatos hasonlato
kat, pl. a szaporodás, halál, feltámadás stb. Ilyenkor 
azután a felhasználandó anyagokat petének és magnak 
nevezik, a bölcsek köve előállításánál alkalmazott egyes 
eljárásokat (Putriflcatio, Albificatio) a test rothadásá
nak, a lélek elválásának a  testtől, a lélek felszállásának 
hívják. Nem egyszer vallási térről veszik képtelen ha
sonlataikat, mikor a mercurius philosophorum az Atya- 
Isten, a spiritus solis m aterialis a  Szentlélek-Ist?n, a 
Lapis philosophorum pedig a Fiú-Isten.

Máskor a leglehetetlenebb és össze nem illő szavakat, 
fogalmakat írják le egymás mellé úgy, hogy sokszor 
igazán azt a benyomást keltik, mintha a szavakat papi
rosra írva serlegből húzták volna ki és a kihúzás sor
rendjében írták volna le egymás mellé. És még van me
részségük az ilyen képtelen badarságok végén nagy 
büszkén odaírni: Aki megérti, boldog lesz és a nagy titok 
birtokosa, aki nem érti, soha el nem éri. Csak példaképen 
hozunk néhányat ezekből a fontos titkokat rejtő magvas 
mondásokból.

A természet legyőzi a természetet.
A természet örül a természetnek.
A természet uralkodik a természeten.
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Ugyan elképzelhető-e, hogy mit gondolt és mit akart 
mondani, aki ezt először leírta. Pedig nagyon fontos 
dolog lehetett benne, m ert igen sokan hivatkoztak rá  
és keresik megfejtését.

Avagy lássuk bynesiosnak híres örökségét, mely 
szintén kedvelt vesszőparipájává lett a későbbi alchimis- 
táknak:

Az é g  fönt, az ég: lent 
Csillagok fönt, csillagok leni 
Minden fönt, mindez lent 
Ezt vedd és légy boldog.

Nem tudjuk megérteni, micsoda kim ondhatatlan bol
dogság várhat a szerencsés megfejtőre, de hogy voltak, 
akik sokat reméltek a megfejtéstől, azt m utatja  az a sok 
hivatkozás, amely rá ja  történik. Még furcsább tanácsot 
adott az, aki a következő leírást közölte: csinálj a ten
gerből és asszonyból kört, ebből négyszöget, ebből há
romszöget, csinálj újból kört és megkapod a bölcsek 
kövét. És az ilyenek megoldásán komoly emberek, egye
temi tanárok törték a fejüket 1

E helyütt iktatjuk be a bevezetésben m ár említett 
híres Tabula sm aragdinát:

Hazugság nélkül való, biztos és legigazabb, hogy ami 
alul van, ugyanolyan, m int ami felül van és ami felül 
van, ugyanolyan, m int ami alul van, egy dolog csodái
nak véghezvitelére. És miként minden test egyből lett, 
egynek a gondolatából, úgy minden dolog ettől az egy
től született öi ükbefogadás által. A tyja a nap, any ja  a 
hold, a szél hordta őt belsejében, táplálja a föld. Az 
egész világ minden tökéletességének a ty ja  ő. Erénye 
érintetlen, ha visszatér a földbe. Válaszd el a földet 
a tűztől, a légneműt a folyékonytól, kellemesen nagy 
tehetséggel. A földről az égbe szállt és újból a  földre 
jön és fölveszi a felsők és alsók erejét. Így  bírni fogod 
az egész világ dicsőségét. Távozni fog tőled minden 
sötétség. Ez minden erők ereje, mert legyőz minden 
légnemű testet és áthatol minden szilárdon. Így kelet
kezett a világ. Ebből lesznek a csodálatos dolgok, me
lyek m ódja i t t  van. Hermes Trismegistosnak hívnak, 
mivel az egész világ filozófiájának három részét bírla-

13Az alohimia törtéuetp.
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lom. Befejeztetett, am it a nap (arany) készítéséről m on
dottam.

H a valóban elhisszük az alchim istáknak, hogy ez az 
írás oly régi keletű, m int hirdetni szeretik, azt is be 
kell vallanunk, hogy első mesterük a  badarságok meg
fogalmazásában is méltó példaképük volt.

A legértelmesebb leírást adja Sendivogius, azonban 
oly általánosságban szól, hogy leírása alapján ugyan 
senki el nem készíti a bölcsek kövét, pedig rajzzal is 
illusztrálja.

Vier
Elementen

Drey
Anfänge Zwei Samen Eine Frucht

Feuer Д 
Luft 5* 
Wasser V 
Erde 14*

Schwefel $ 
Salz 9* 
Mercur ^

Männlein О 
Weiblein (£

Tinctur $

von Gott der Natur der Metallen der Kunst

Wer diese Tafel recht versteht 
Sieht, wie eins aus dem andern gehet 
Erstlich steckt alles in vierdter Zahl 
Der Elementen überall.
Daraus die drey Anfänge entspringen, 
Welche zwey Geschlechter her für bringen 
Männlich, weiblich von Sonn und Mond, 
Daraus wäehset der kayserliche Sohn 
Dem auf der Welt garnichts ist gleich 
Und übertrifft all Königreich.

Az érthetetlenséget növeli az a körülmény, hogy 
ugyanazt a fogalmat sokszor két, három és még több 
névvel jelölik és viszont ugyanaz a név egyik szerzőnél 
m ást jelent, m int a másiknál.

Lásd az alchimista jeleket a 199. oldalon.
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Hogy inennyiie nem voltak még' maguk sem tisztában 
azon fogalmakkal, melyeket az egyes nevek alá rejtet 
tek és még kevésbbé azokkal a testekkel, amelyeket e 
fogalmakkal összeköttetésbe hoztak, erről tanúskodik 
Basilius Valentinusnak egy kivételesen nagyon is v ilá
gosan érthető mondata, mely a következőket mondja: 
„Calcináld a vitrio lt és tedd oly retortába, mely szedő
vel van összekötve és fokonként desztilláljad, először 
kapsz egy fehér spirituszt: ez a M ercurius philosopho
rum, ezt követi egy vörös spiritusz, ez a Sulphur philo
sophorum.“ Ezen készítés alapján ugyancsak elveszti 
mindkét anyag csodálatos tudajdonságaiba vetett h itün
ket: a  fehér spiritusz ugyanis nem más, m int híg kén
sav, mely a desztillációnál előbb távozik, a vörös spiri
tusz pedig az ezt követő tömény kénsav. Ezzel az egy 
m ondattal megdől az egész alchimia épülete és ez el
árulja , hogy mily gyerekes szélmalomjátékot folytat
tak nagyképü írásaikkal, de kiviláglik az is, hogy ők 
maguk is tudatában voltak annak, hogy semmit sem 
tudnak és m it sem fognak elérni. Mert hisz annak ő 
előttük is egész természetesnek kellett látszania és az 
első kísérletnél észre kellett venniök, hogy sem a híg, 
sem a tömény kénsavval ugyan sohasem lehet ólomból 
vagy higanyból a ranya t csinálni, de még azt is tapasz
talniuk kellett, hogy ezen két anyagból, akárm ily körül
mények közt is hozzák össze őket, sohasem fognak nem
csak egyetlenegy fémet sem előállítani, de még csak 
semmiféle albifikáció vagy putrefactióhoz hasonló jelen
séget sem észlelni, hiszen mindkettő azonos egymással.

Alchimista elnevezések és jelek.
A fémeket nem latin  vagy görög nevükön nevezték, 

hanem misztikus nevekkel lá tták  el őket. A régi görög- 
római istenek nevei e célra igen alkalmasak voltak; az 
arany  és Jup iter, az ezüst és Diana, a vas és Mars stb., 
egyet jelentenek és am it a régi mitológia ezekről az iste
nekről mond, az a fémekre is jellemző. Ha m ár most a 
M ercurt a Venussal összeházasították, abból valami

13*
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olyasfélét kellett következtetni, hogy e fémeket össze
ül vasztották, de a házasságnak különböző módjai is le
hettek és ezek szerint hol a zöld oroszlán, hol a fehér 
hattyú, esetleg a szürke farkas jöttek létre. Ember 
legyen, aki az ilyesmikből valam i okosat tudott k i
hámozni. Később az égitestekkel hozták a fémeket össze
köttetésbe és erre igen fontos okuk volt. Azon időkben 
ugyanis, mint m ár említettük, csak; hét fémet ismertek: 
az aranyat, ezüstöt, higanyt, vasat, rezet, ónt és ólmot. 
Már Olympiodorosnak (a K risztus utáni V. században) 
feltűnt a fémek és égitestek számának azonos volta. Még 
hozzájárult, hogy a Keleten a hetes szám ősrégi idők 
óta szent tiszteletnek örvendett. Ezek a  körülmények 
ueni leüettek a véletlen művei. I t t  okvetlenül va;ami 
isteni ú tm utatás rejlik  és oly összefüggések, melyek 
egész biztosan befolyással vannak nemcsak a  fémekre, 
de azokra is, akik a fémek nemesítésével foglalkoznak. 
Egész természetesnek fogjuk talámi, hogy a rémeket az 
égitestekről kell elnevezni. Még nagyobb tekintély elérését 
szolgálja, ha nem nevükön említik őket, hanem jeleket ta 
lálnak ki részükre és ezeket hozzák a szövegben. M ár most 
megint nem lehetett e jelek következetes használatát m in
denkire kötelezőleg előírni, úgyhogy sokszor igazán nem 
lehet tudni, hogy egy-egy a szöveg közt előforduló jel 
mit jelentsen. Alább közöljük a fémek elnevezéseit az 
égitestek szerint és azokat a jeleket, amelyeket Raymun- 
dus Lnllus állapíto tt meg.

Arany, ezüst, higany, réz, vas, ón, ólom
О 3  $  ~ 9 cf 13* 12*
Sol Luna Mercurius Venus Mars Jupiter Saturnus.
Nap Hold

Nemcsak a fémek, hanem más testek elnevezésében 
és e nevek alkalmazásában is hasonló káosz uralkodott. 
M ár em lítettük, hogy minden anyagot, mely vízben ol
dódott és többé-kevésbbé sós ízű volt, sónak, sál, nevez-

* Lásd az alchimista jeleket a 199. oldalon.
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tek, hogy azután közelebbről jellemezzék a szóbanforgó 
testet, olyan jelzővel látták  el, amely eredetére vagy 
előfordulására utalt, sal petrae, sal tariari, sal nitri stb. 
A sókat ezenfelül két főcsoportba osztották, a savanyú 
ízű salia acida és a lúgos ízű salia alcaliakra, ez utób
biak közül azokat, amelyek könnyen elillantak, salia 
alkalia volatilia, amelyek hevítéskor sem illantak el, 
salia alkalia íixa-nak nevezték. Ezekkel a nevekkel 
azonban nem elégedtek meg, mert ha a testnek va
lami feltűnő, érdekes sajátsága volt, az azonnal okul 
szolgált még a meglévőn kívül egy líj név megalkotá
sáig  is, így ju to tt a sal alcalinum zinci (zinkoxyd) a 
flores zinci; a sal ta rtari a cremor tart a iá, a sál anti- 
monii a  butyrum  antimonii névhez! Nem egyszer egy- 
egy nevesebb em bert tiszteltek meg azzal, hogy vala
mely anyagot róla neveztek el, pl. sal admirabile Glau
ben, (Glauber csodálatos sóhaj), sal polychrestuin Gla 
seri (Glasernek mindenre jó sója). Minden folyadékot, 
mely a melegítéskor könnyen elpárolgott mercuriusnak 
neveztek: így ju to tt pl. az alkohol a mercurius vegeta
bilis névhez, de mivel minden folyadéknak általános 
neve a víz, azért az alkoholt aqua ardens-nek (égő víz) 
is nevezték. Viszont minden olyan anyag, mely egy má
sik testből desztilláció ú tján  állítható elő, a spiritusz 
nevet kapta, mivel úgy képzelték, hogy ez az illető anya
goknak mintegy szellemét képezi, ezéi’t azután az alko
holnak a spiritus v in i nevet kellett adni. Hasonló okok
ból a  salétromsav a következő nevek a latt található fel: 
spiritus acidus nitri, spiritus fumans Glauberi, aqua 
fortis  (ei-ős víz), aqua dissolutiva  (választó víz), aqua 
acuta (éles viz), aqua caltinativa  (meszesítő víz), chry- 
sulca (chrysos görögül: arany, helkó: választok; a ran y 
elválasztó). E  téren sem tudták  megtagadni maguktól, 
hogy egy-egy szépen hangzó, báj- teljesen értelem nélküli 
nevet ne gyártsanak. Néha egy-egy név egész mon
da tra  terjed ki. A szalmiák például a következő neveken 
fordul elő: sal armeniacum  (örmény só), sál ammonia- 
cum  (Jup iter Ammon egyiptomi templomáról, ahol a 
sok zaránd okiás folytán összegyűlt teveürülékből nagy
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mértékben képződött), Anim a sensibilis (érzékeny lélek). 
cancel' (rák), lapis aquilinis (a sas sója), lapis angeli 
conjungentis (az egyesítő angyal köve), sal lapidum  (a 
kövek sója), sal alocoph (?), Aqua duorum fra trum  ex 
sorore (egy nőtestvérből lett két fitestvér vize).

De nem folytatjuk a lehetetlennél lehetetlenebb nevek 
felsorolását, csak megemlítjük, hogy miként a fémeket, 
ágy egyéb testeket is nevek helyett igen gyakran külön
böző jelekkel jelölték. I t t  ismét tág té r nyílott a fantázia 
csapongására, m ert ugyanazt a jelet a szükséghez képest 
lehetett változtatni és egy jellel nemcsak egy anyagot, 
hanem egész folyamatokat feltüntetni, csak a jelen kel
lett egy csekélyke változtatást tenni.

Például a négy alapelemet a  következőkép jelölték:
A 5* V 14*

tűz levegő víz iöld

Ha a föld oly tulajdonsággal bírt, hogy más testeket 
elnyelni képes volt, akkor m ár máskép jelölték: 7*. 
M inthogy a kén éghető, tehát a jele olyan, m int a 
tűzé: 6* A sók jele általában 15* az alkalikus sóké 16*. 
de ha az illető só illékony, akkor 4*. ha nem illékony, 
akkor 1*.

A savak jele 11*, ehhez a jelhez minden egyes sav 
külön kap egy kis függeléket, pl. a sósav 3* a salétrom 
sav 2*, a kénsav 10*. Voltak jelek, amelyeket az illető 
anyag nevének kezdőbetűiből alkottak, pl. az alkohol 
(spiritus vini) 8*. Elképzelhető, hogy hová vezetett, ha 
valakinek eszébe ju to tt ugyanazon anyag másik nevéből 
alkotni jeleket. Valóban némelyik alchim ista-írást nehe
zebb megfejteni, m int az egyiptomi hieroglifákat, sőt 
bőven vannak olyan részletek, amelyek értelmére máig 
sem jöttek rá. Szerencsére, nem sokat veszt velük a tudo
mány, m ert megfejtésük esetén csak oly badarságok 
kerülnének napfényre, m int a többiek. És erre az é rt
hetetlen káoszra büszkék voltak az alchimisták, sőt meg 
is kívánták minden valamire való adeptustól, hogy mi-

* Lásd а г alohiinieta jeleket a 199. oldalon.
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nél érthetetlenebb stílusban beszéljen. Aki érthető emberi 
nyelven szólt hozzájuk, az gyanús volt és hazudott. 
Nagyon érdekes erre vonatkozólag a X V II. század egyik 
alchim istájának, Schröder Vilmosnak egy kijelentése: 
.,Aki tud valamit, a bölcsek könyveiből tökéletesítheti

magát, aki azonban semmit sem tud, aligha fog belőlük 
valamit tanulni. Mei't a filozófiai stílus a  következő: el
titkolják a m ateria prím át és akkor a folyamatot re jté
lyekben mondják el, és hogy egy gyakorolt laboráns a 
műveletekből meg ne tudja a m atériát, m ásfajta közön-

Alchimista Jelek.



200

е д ш Т ф с г  ©cncorbanfc ЩцеЪтЬа' Xfjeií. 815

57.
A q u a  grad ation is.

Rec. l l . t f e .  ф ,  I. ft. 0  ̂ Rom. 4 . CotI> virld. seris, 1 1 .  £otl) crocum о * ,  
bewon т а ф  c í n y F ,  baffclbíge tingirt bűé bíeicíje О  a u f 1 4  © ra b  in deco-
ílione unius hone.

T8*
C im en t ad o .

Rec. i . ^ e í K B } ,  1 .Х ! ) е ( 1 ф ,  i ' í b e i i  bíe з .г п ’Ье b .e .a .  т а ф  ЭД. 
lap fielen  3 .@ tu u b cn  in О д  gan £ litib ; Ь а т а ф  lap bűnn ? ,  unb bíe 2> ana, 
bi« bu cim entirt, in S im en t ftícffen, Ь а т а ф  tteibS a b ,  unb fcljeíb, fo b ap  bú 
© ,  m crcfc, w enn bu ben S ie g e l tvolft oerlutírt fm ft/ fo т а ф е  oben ín bem  
© e c fe l  ein^ótl'leín m it einer P fr iem en , bap bíe fteucbtigFeít heraus fom m en  
F an; unb wenn bu cin ^ и р ^ г*031еф!е(п oben über bűé Еоф1е т  íegeft, únb bap  
cs т ф (  mehr nap w irb, fo т а ф е  baS £ о ф !е т  oben ju m it £eim , lap 3 .@ tu n *  
ben cementiren in О Д , unb fejűre baé Л  immer аП детаф  näher íftnju, bap  
cs au f bie tefct píeffe, lap einen ííó n ig  (eben, fo ip  es bereitet.

59-
C im en t, ő t eft A u g m en ta tio  ©,

Rec. i .C lu in t l .O , 1 .0 . } , . ober gleich a.rnal)! fo hieí, i .& .C r o c u m o ^ ,  
bűé foloir «Ues im V F ;  nim m  $ ,  unb reibe ben, cementír bam it ín offenem  
A , егрИф wirb il)m am  © епм фг abgeben, Ь а т а ф  nim m  unb cem entirs alfa  
fort unb fort m it $ ,  roirf iljn unter, enblicb b arau f, big fo lange cs 6 . malft 
fcljwcrcr «>irt> am  © ew ícb t, a ls  bu.eS eingefefct; Ьагпаф рф il>m fo Рфтег 
2u, benn ec wirb ein g r a u esp u ls e r  baratts, b as rnuft bu in bie D truefen,Dar# 
п а ф  lam inir es, unb febeib« es, fo w irft bu bein ©  neben groffen © ew in n  wie# 
bér bab én , alfo fanft bu es fort unb fort augm entirem  Laus D e o  1 5 6 9 , Den 
j o .g e b r .

6 0 .
G ra d a tio  ©.

9?im m  i.C otb  scs uftum, i . £ o t b * ,  » .£ о ф ?  / р \  r e íb S b .e .a .tb u c c é  
a u f  eine © la p #  £ a fe l ,  fefc cs in einen ГеифГеп geller , 0  О  bap es р ф  auftófe, 
fo w irbS ein O ei, unb färbt р ф  w ie ein x s  uftum, b a s coagulir w ieber ein, b aé  
Soagu liren  unb © o lo iren  tbue 3 .m al)I,.w irf a u f gering Q  3 .£ r b fe n  grop x . %  
ober 3 .m a(ft/ benn giep au s , fo bat es ein Ungarifc&tó © ra b .

íDaO aes u itu m  bereite alfo.
З Д е  es in S&aumóí fo lange, b>p es eine ©  § a r b e  gew innt,

Becher könyvéneklegy lapja.
6l,



201

séges eljárásokat kevernek bele. Majd u m atéria remo- 
táról vagy crudáról beszélnek, majd a m ateria proximá- 
ról és így összekeverik a dolgokat, amivel a keresőt tév
ú tra  vezetik. Ezért ne higyj a filozófusok eljárásának, 
m ert wo sie aperte (nyiltan) reden, da ist ein Betrug  
dahinter; wo sie aber aenigrnatice (rejtélyesen) reden, 
da denke ihnen nach“ Tehát az igazság á rejtélyekben 
volt megtalálható, aki ny iltan  és őszintén beszélt, az 
csaló volt. A régebbi írók is iparkodtak ezt a látszatot 
fenntartani. Gebernek tulajdonítják  azt a kijelentést, 
hogy a tudom ányt ott is elrejtette, ahol nyíltabban lá t
szik beszélni. Avicenna arab orvos maga kijelenti egyik 
könyvében, hogy sokszor egy anyagot más anyag nevén 
em lített fel és hogy vannak eskü a la tt megfogadott állí
tásai, amelyek nem igazak. Ezek után  nem csodálhatjuk, 
hogy ha a hívő lélek, aki okulni akarván a nagynevű 
alchim isták munkáin, nagynehezen átvergődött a fel
sorolt őrültségeknek és badarságoknak érthetetlen káo
szán, legalább azzal akarta vigasztalni magát, hogy 
fáradsága nem volt hiábavaló, m ert oly kincsnek jutott 
birtokába, amely őt kárpótolni fogja minden fáradsága- 
és m unkájáért és Pordage János angol alchimistával 
(meghalt 1626-ban) így kiált fel elragadtatásában: „Íme 
a kő fixálva van, az élet elixirje elkészült, a kedves gyer
mek megszületett. Távozzál bűn, pokol, átok, halál, sár
kány, állat és kígyó. Jó  éjszakát halandóság, félelem, 
gyász és nyomorúság. Most újból életbe lép a megváltás, 
üdvösség és visszajön mindaz, ami elveszett, mert immá
ron megvan a nagy titok. Ez a nemes hős, a kígyó meg- 
ölője, aki a sárkányt lábai alá dobja és széttapossa. 
A régi filozófusok fehér és vörös oroszlánjuknak hívják, 
az írá s  Izrael vagy Ju d a  vagy Dávid háza oroszlánjá
nak nevezi őt.“

A csalások véghezvitele.
H a azt kutatjuk , hogy oly sok felfedett csalás után 

hogyan tud tak  mégis annyi századon á t maguknak hitelt 
biztosítani azt találjuk, hogy céljukat kétféleképen érték



20 2

el, egyrészt az alchim ia története során m ár em lített 
nyilvános transm utatiókkal iparkodtak a  kétkedőket 
ismét pártju k ra  hódítani, másrészt azt hirdették írásaik
ban, hogy a  titok megoldására csak az Istentől e célra 
kiszemelt avatottak érdemesek. Ez utóbbi állításra nagy 
szükségük volt, m ert ezáltal oly szubjektív elemet hoz
tak művészetükbe, mely minden ellenvetést és kifogást 
m ár eleve visszavert. Senki nem szállhatott síkra velük 
azon az alapon, hogy megkísérelte összes leírásaik alap
ján  a bölcsek köve előállítását, de mivel nem sikerült 
eredményre ju tn ia, hazugságnak jelenti ki az egészet. 
Az ilyet rövidesen és fölényesen intézték el azzal, hogy 
soha nem is fog a bölcsek köve birtokába ju tn i, mert 
nem tartozik a választottak közé. M ár Raymundus Lul- 
lus azt mondja magáról: M indaddig nem tudtam  meg
érteni, míg a jövendölés szelleme le nem szállt a v ilá
gosság aty játó l küldetve. A m ár em lített Norton Tamás 
is azt írja : Senki nem képes a művészetet elérni, csak 
akinek isteni küldetése van. Ezt egyébként minden 
alchim ista hirdeti, hallgatólagosan beleértve természe
tesen azt, hogy 6 maga a választottak közé tartozik és 
teljes mértékben b írja  Isten kegyeit. Ez a beállítás 
azonban még jó következtetéssel is já r t rájuk nézve. 
Ha ugyanis az aranycsinálás művészetének és a bölcsek 
kövének ismerete isteni kinyilatkoztatás eredménye, és 
csak kevesen tartoznak a választottak közé, akkor Isten 
akarata, hogy a titok titok m aradjon és senkinek sincs 
jogában azt mások előtt felfedni. Sőt egyenesen Isten 
akaratába való beavatkozásnak tekintendő, ha valaki 
nyiltan elmondja másnak, am it Isten kegye tudnia enge
dett. Ezért a legnagyobb titok tartásra  kötelezték egy
mást, illetve saját magukat. Raym undus Lullus a vég
ítélettel fenyegeti a titok fel fedőjét: Lelkemre esküszöm 
neked, hogy ha azokat felfeded, átkozott vagy. Mert 
Istentől jön minden jó és egyedül neki köszönhető. Ezért 
titokban ta rtsad  azt, am it neki kell felfednie. M ert ha 
rövid szavakban felfeded azt. am it 6 hosszú idő alatt 
készített, a nagy ítélet napján  elítéltétől és nem bocsáj- 
tatik meg neked felségének megsértése.
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Az elmondottak alapján nem nehéz elgondolni, hogy 
mivel tudták az udvari alchimisták gazdájuk türelmét 
évekig, néha holta napjáig húzni. Kétségtelen, hogy be
mutatkozásuk alkalmával biztos alkalmaztatásuk érde
kében valamit kellett mutatniok, am i gazdájuk bizalmát 
megalapozta. A leghihetetlenebb módokat találták ki 
ilyenkor, hogy csalásaikat keresztül vihessék; a nyilvános 
transm utatióknál is természetszerűleg eredményt, igazi 
aranyat kellett felmutatniok. A kutatás némely esetben 
felderítette, hogy miképpen végezték e csalásokat. A leg
többen szemfényvesztéssel érték el céljukat, igen sokszor 
sikerült észrevétlenül aranyat csempészni a tégelybe, 
esetleg a tégelyt egy másik, hozzá mindenben hasonlóval 
kicserélni, mely esetben rendesen a hallgatóság soraiban 
jelen volt cinkosuk is kezükre játszott. Mások egyéb 
ravaszságokat találtak ki. Honauer például úgy szedte rá 
Frigyes württembergi herceget, hogy a laboratórium 
belsejében előzőleg egy kis fiút rejtett el egy nagy ládá
ban. Mikor mindenki eltávozott, a fiú előmászott, aranyat 
dobott a tégelybe és ismét visszabújt, Honauer pedig 
büszkén m utatta az eredményt visszatértükkor a herceg
nek. — Szólottunk m ár Siebenbürgen Dánielről, aki az 
U sufur nevű orvosságot ajánlotta a toscanai nagyherceg
nek figyelmébe mint oly anyagot, mellyel aranyat lehet 
készíteni. A kísérlet sikerült is, m ert mint említettük, ezt 
a szert 6 maga készítette és nem felejtett el gazdagon 
aranyat tenni bele. Voltak, akik duplafenekü tégelyeket 
használtak és a két fenéklap közé aranyat tettek, mikor 
aztán a bölcsek kövét az olvasztott fémre dobták, ezt 
valamely kemény tárggyal a látszat kedvéért jól fel
kavarták, ilyenkor betörték a tégely vékonyabb felső fe
nekét és az arany megjelent. Mások a keveréshez bam
busznádat használtak, amelynek belsejében aranydarab
kák voltak. Sendivogius híres mutatványa volt. hogy 
ezüstpénzek egyik oldalát arannyá változtatta. Később 
kiderült, hogy e pénzeket a célnak megfelelő módon 6 
inaga készítette, még pedig úgy, hogy arany- és ezüst
lemezből verte ki a pénz egy-egy oldalát és ezeket össze
forrasztotta. Az aranyból való oldalt bekente higannyal.
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mire fehér amalgám képződött. Ezeket a pénzeket köny- 
nyű volt arannyá változtatni, m ert csak a tűzbe kellett 
tartani, mire a higany elszállt és előtűnt az aranylemez. 
Hyenféleképpen já r t el Thurneysser, aki vasszögek he
gyeit változtatta arannyá. Természetesen csak olyan 
szögekéit, melyekre előzőleg ő maga aranyból való vége
det forrasztott. A bölcsek köve csak arra  való volt, hogy 
az aranyszögek vasszínű festékét eltávolítsa. Mások ismét 
kísérletükhöz tiszta higany helyett aranyamalgámot vet
tek, ebből hevítéssel a higanyt elűzték és tiszta arany 
m aradt vissza. Se szeri, se száma a különféle ravaszsá
goknak, melyeket kieszeltek, hogy maguknak hitelt és 
ennek alapján ideig-óráig tartó megélhetést szerezzenek. 
'Ha sikerült beférkőzniök az illető nagyúr bizalmába, 
akkor megindultak a kísérletek és egymást követték a 
balsikerek és az okok, melyek közbejötté megakadályozta 
a kísérlet sikeres befejezését. Először végig kellett pró
bálni mindazon anyagokat, amelyeket a régiek a materia 
'prima néven említettek, azután következtek a mercurius 
philosophorum és aurum  philosophicum előállításába 
ütköző nehézségek. Máskor a csillagok állása nem volt 
hetekig vagy hónapokig megfelelő, m ert hiszen csak ter
mészetes, hogy annál a kabbalisztikus összefüggésnél 
fogva, melyet a fémek és csillagok közt feltaláltak, illetve 
felállítottak, az arany előállítására nézve nem lehet közö
nyös, hogy a csillagok az égen hogyan állanak. Egy más 
alkalommal a kísérlet előtt vagy közben elmulasztották 
a kellő imádságot elmondani. Mert az imádságok is na
gyon fontosak voltak. Eleinte csak időmértékül használ
ták őket és gyakran olvassuk, hogy: főzzed, amíg két 
miatyánkot lassan elmondasz; idővel azonban éppen az 
imádságok képezték a lényeget és egész imádságos köny
veket írtak a különböző műveletek mellé. Ismét egyszer 
azért nem sikerült a kísérlet, mert hangosan beszéltek. 
Az is előfordult, hogy az alchimista házi ördöge nem volt 
jó kedvben és ezért kellett a kísérletet máskorra halasz
tani. Kacagni tudnánk, ha felsoroljuk azt a sok okot, mely- 
lyel komoly emberek éveken át bolondíttattak m acukat.

Azonban nem szabad azt hinnünk, hogy nem voltak
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kivételek; egy Künkéiről például semmi okunk és jogunk 
feltételezni, hogy hasonló eszközöket használt volna elvei 
bizonyítására. Pedig ilyen megbízhatóknak ismert embe
rek is írnak transmutatiókról, melyek jelenlétükben, vagy 
saját személyük által vitettek végbe. Honnan származ
hattak ezek csalódásai, m ert az kétségtelen, hogy csak 
csalódásokról lehet szó. A felelet egyszerű. A természet
ben előforduló anyagok összetételének nem helyes fel
ismerésén, illetőleg az elemző chemiai módszerek fejlet
lenségén alapultak ezek.

Nagy feltűnést keltett és hosszú elkeseredett vita ki
indulópontjává lett Kappel gyógyszerész felfedezése, 
mely 1786-ban a Neueste Entdeckungen in der Chemie 
című folyóiratban a következőképpen jelent meg: „Herr 
Cappel hat uns in der medizinischen Gesellschaft einen 
Versuch von der W irkung des Arseniks auf das Silber 
vorgelesen, welcher einige Aufmerksamkeit verdient. 
Man stellt aus dem Hornsilber (természetben előforduló 
ezüstére) das Metall wieder her (um wegen des Goldes 
sicher zu sein), alsdann wird es im Tiegel geschmolzen 
und immer nacheinander Arsenik in kleinen Portionen 
darauf geworfen, die man verrauchen lässt. Auf diese 
Art werden in vier Unzen Silber zehn Gran Gold erzeugt, 
welches alle Proben aushält“. A kíséidetet többen ismé
telték és az eredményt igazolták, míg 1787-ben Born ki
m utatta, hogy a dolog természetes következménye annak 
a ténynek, hogy az osztrák (salzbui’gi) eredetű arzénkő 
mindig tartalm az kevés aranvat és ez az elpárologtatás- 
kor az ezüsttel ötvöződve visszamarad. Ha a kísérletet 
más eredetű, pl. cseh arzénkővel végezte, amely aranyat 
nem tartalmaz, elmaradt az arany megjelenése. Ebbéli 
kijelentése természetesen óriási ellenzésre talált. Azonban 
gorombáskodással a tényen nem lehetett változtatni, 
végül mégis Borné m aradt az igazság.

Az alchimiai laboratórium felszerelése.
Mielőtt végleg búcsút vennénk az alchimistáktól, 

keressük fel őket műhelyükben és tekintsük meg őket 
m unkájuk közben. Ripley György gondoskodott arról,
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hogy m egm aradjanak az utókor szám ára mindazok u 
műveletek, melyeket a bölcsek köve előállítására, majd 
ennek segítségével az arany előállítására alkalmaztak. 
Oly fontosságot tu lajdoníto tt e műveleteknek, hogy 
nagyobb nyomaték kedvéért versbe szedte őket. A kö
vetkező 12 műveletet sorolja fel: 1. calcinatio, 2. disso
lutio, 3. separatio, 4. konjunktio, 5. putrefactio, 6. con
gelatio, 7. kibatio, 8. sublimatio, 9. fermentatio, 10. exal
tatio, 11. m ultiplicatio, 12. projectio. A felsorolt műve
letek egyrészét ma m ár csak szavaknak tekintjük, 
melyekhez nem tudunk kellő fogalmat fűzni és azt sem 
tudjuk egyik-másikról, hogyan hajto tták  végre. Viszont 
nem tökéletes a felsorolás, m ert néhány igen fontos 
kim aradt, ilyen a  destillatio, a filtratio (szűrés), a crys- 
talisatio és a fémek olvasztása.

Ha belépnénk egy alchim ista rekonstruált laborató
riumába, a  mennyezetről lelógó kitöm ött állatok, főleg 
hüllők, az elm aradhatatlan bagoly, emberi csontváz, a 
hatalm as homokóra és az öles foliánsok rendetlen 
tömege fogadnának. A laboratórium  dísze és központja 
azonban az olvasztó-kemence, görögül: kaminos, la ti
nul: fornax. Ez a legfontosabb eszköz, mert „tűz nélkül 
semmit sem csinálunk“, volt a jelszó. Éppen ezért ta r
to tta  szükségesnek Glauber János, hogy szerkezetéről, 
fölépítéséről, alkalmazásáról, fajairól külön könyvet 
írjon Furni Philosophici oder Philosophischer Ofen 
címen. Az olvasztó-kemence lényeges alkotórészei az 
oldalfalak (latéra), a  tűz szítására szolgáló belső üreg 
(kamera) és a  nyílás (os). „Der Ofen soll so gebauet 
werden“ — mondja Glauber — „dass, wann der Herd 
in der Mitten stehet ringsherum eine gute quere 
Hand fü r die Kohlen zwischen dem Herd und Wänden 
des Ofens verbleibe. Is t nun der Herd gross, so muss 
auch der Ofen darnach seyn rund oder viereckicht, 
wie mann will, ist beydes gut. Es soll der Ofen von 
guten Ziegelsteinen auffgesetzt werden.“ Elülső fala 
egy arasznyi m agasságig nyitva m aradjon, hogy a ros
télyt négy lábon el lehessen helyezni. Ezután egy jó 
arasznyira fölépítjük köröskörül a falakat. Az araszon



felül az elülső oldalon tenyérnyi nyílást hagyunk, ame
lyen keresztül a  tégelybe nézhetünk, az olvasztandó 
fémeket és egyéb anyagokat a tégelybe helyezhetjük. 
A levegőnyílás fölött még két arasznyira építjük a 
kemencét és vasfödéllel lá tjuk  el. A fedélnek füle 
legyen, hogy annál fogva felemelhessük és a leégett

Olvasztó kemence.

szenet pótolhassuk. „Wann nun alles wol ververtigt 
und m ann den Ofen gebrauchen will, so soll m ann den 
Rost unten hineinschieben und oben hinein einen Fuss, 
von Erden gemacht, auf den Rost legen, auf den Fus« 
den Herd, und auf den Herd den Müffel legen.“ A ros
tély ala tt kis vasajtó legyen, mellyel a tüzet szabá
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lyozhatjuk és a levegőnyílás fölött egy kis kémény, 
hogy a mérgező „szén- és fémfüst“ eltávozhassék.

Igen el voltak terjedve az örökégő kályhák Athanoi 
néven (görögül athanatos =  halhatatlan), amelyeknél 
ügyes szerkezet ú tján  az elégett szén m indig magától 
pótlódott.

Hordozhatókemence.

A hordozható kemencéket is kedvelték. Glauber a 
fenti képen látható kemencét Basilius Valentinus nyo
mán írja  le, egyúttal a fémek salétrom által történő 
koncentrálásának és m egjavításának módját is közölve 
természetesen „aenigmate“. „Erstlich soll mann einen 
eisernen Mann machen, dessen H aupt zwei weite Nasen
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habe, der Mund aber zu oberst auf dem H aupt sey, 
welchen mann aufthun und wieder belieb schließen 
möge.“ Ha ezt az embert a fémek koncentrálására 
akarjuk  használni, állítsuk egy másik vas- vagy kő
emberre és tegyünk a fején lévő o rraira  üvegszedőket, 
hogy a tüzes gyomrából felszálló gőzöket felfogják. 
H asználatra ezt az embert „sanguinikussá“ kell teimi, 
hogy éhes legyen és mikor a legékesebb, akkor fehér 
hattyúval kell táplálni, akkor a tüzes ember gyomrából 
csodálatos nedv száll a fejébe és az orrán keresztül a 
szedőbe folyik. A vasember megemészti a hattyú t egé
szen és á ta lak ítja  a k irály  és királyné pompás elede
lévé, amitől megerősödnek, gyarapodnak és megnőnek. 
Mielőtt azonban a hattyú lelkét elbocsátaná, előbb 
búcsúzóul egy dalt énekel, mihelyt ezt az éneket eléne
kelte, a hattyú  erős széllel elszáll és a  királynak vissza
hagyja sült testét eledelül, szellemét és lelkét azonban 
újból felajánlja az isteneknek, hogy sok beteg ember 
és fém javára  szalamändert készítsenek belőle. Mind
já r t  meg is magyarázza, hogy Basilius fehér hattyú ja 
egy fémamalgám és salétrom keveréke „ez a por Basi
lius fehér hattyú ja , amelyből ételt készít a király szá“ 
m ára, melytől minden fém tökéletesen szétroncsolódik 
és semmivé tétetik, amely semmiből ú jra  sokkal neme
sebb és jobb fémek születnek“.

A tégelyek égetett agyagból készültek és jól záró 
tüdőkkel is el voltak látva, a kemencéből különböző 
alukií csíptetőkkel voltak kiemelhetők. A tégely (ovum 
philosophicum) alakja igen lényeges. Az egyes anyago
kat hosszúnyelű vaskanalakkal adagolták kísérlet köz
ijén a tégelybe. Fűtőanyagul eleinte kizárólag és később 
is előszerettel faszenet használtak, Geber sokat tüzelt 
fával, a kőszenet, is alkalmazták. A kemencében u ra l
kodó hőmérséklet megállapítása, minthogy a hőmérőt 
még nem ismerték, igen relativ volt és leginkább egyes 
határesetek megjelölésével történt, pl. Libavius szerint 
nz első fok. melyet az ember keze még fájdalom nélkül 
kibír, a másik a kéznek m ár fájdalmas, de még nem 
sérti meg, a harm adik a tüzes va® hőmérséklete, a

14 оAz alcliimla története .
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negyedik az egyáltalán előállítható legmagasabb hő
mérséklet.

Igen fontos művelet a calcinatio, melyet több é rte 
lemben használnak, azonban általában a fémek oxidá
ciójának mai fogalmát fedi. Kalcináltak folyadékokat 
és sókat is. Geber szerint a calcinatio a tűz által való 
porrázúzás a részeket összetartó nedvesség eltávolítása 
útján. A cél, am iért a fémeket kalcinálják, az, hogy a 
gyúlékony kénes alkatrész eltávolíttassák.

Együk legfontosabb műveletük a desztilláció volt. 
ebben nagy tökéletességre vitték. Már Aristoteles 
tudta, hogyha egy testet gőzzé alakít és a gőzöket fel
fogva újból cseppfolyósítja, ez a folyadék az előbbi 
összes szennyezéseitől mentessé válik. Em líti, hogy 
a tengervíz elpárologtatás által ihatóvá válik. A desz
tilláció tehát m ár alkalmazása első idejében mint tisz
títási művelet volt ismeretes. Az első készülék, melyet 
ilyen célra szerkesztettek, a higany előállítására szol
gált és nagy agyagfazékból állott, melyet homorú fedő
vel lá ttak  el. A fazékban cinóber és vaspor keverékét 
hevítették, m ikor is a  vas redukálta a einóbert és a 
higany gőzök alakjában távozott, azonban a hideg 
fedélen m egint lecsapódott és arról összegyűjthető volt. 
A fedelet görögül arabixnak hívták, amiből az arabok
nál alambik vagy alembik lett. Nagyon valószínű, hogy 
a mi lombik szavunk is ebből alakult ki. P linius is 
ilyenféle eljárással ír ja  le a terpentinolaj készítését, 
azzal a. különbséggel, hogy a fedő ambix helyett a fazék 
nyílását gyapjúval takarta  le és a távozó gőzöket a 
gyapjú szíttá fel, amelyből azután kipréselték.

A IV. század alchimistái m ár egészen olyan készü
lékeket írnak le. melyek lényegükben a maiakhoz 
hasonlítottak, amennyiben egy edényből állottak, 
amelyben a folyadékot forralták, a gőzöket több csövön 
vezették át. amelyekben lehűltek és végül a szedőben 
összegyűltek. Az erre a célra szolgáló edények eleinte 
agyagból voltak, de m ár Geber és az arabok üvegből 
való edényeket használtak.

A fém-, főleg réz- és ónedények is igen el voltak tér-
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jedve, ám bár alkalmazásuk korlátoltabb volt, mivel már 
Geber is rám utato tt arra, hogy erősebb savak meg
tám adják őket. Később az üvegfúvás tökéletesedésekor 
a forralásra  szolgáló edényt a föléje helyezett „sisakkal“ 
ima is úgy hívják) egyesítették és ebből lett a retorta 
nevű ma is használatos edény (ampulla re torta  =  vissza
fordított edény).

Labora tórium i felszerelés.

Az egymásba illesztett csövek, továbbá a lombik és 
a sisak tömítésére különböző kittekét használtak. Ezek 
készítése és a célnak megfelelő alkalmazása minden alchi- 
mistának nagy gondot okozott és iparkodott is e téren 
minél praktikusabb újításokkal fellépni. Számos tömítő
anyag leírását olvashatjuk műveikben. Ilyenek készültek

1 4 « *
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kréta, liszt és tojásfehérjéből vagy agyag, mész, trágya 
és sósvízből, vagy agyag, hamu, só és vizeletből. Ray- 
mundus Lullus igen ügyesen úgy töröltette készülékeit, 
hogy az illető helyeket vászonnal körültekerte és lisztnek 
tojásfehérjével való összekeverése által készített péppel 
vonta be.

Mivel rövidesen rájöttek arra, hogy a folytonos 
desztilláció alatt nemcsak a hűtőcsövek, de a szedő (reci
piens) is erősen átmelegszenek és ennek következtében 
nem szolgálják megfelelően céljukat, elkezdték őket 
hűteni. Raymundus Lullus még csak a szedőt hűtötte 
azáltal, hogy hideg vízbe állította, Basilius Valentinus 
már a hűtőcsöveket állította hordóba, amelybe hideg 
vizet öntött. Amíg a forralóedény kőből vagy fémből 
volt, a forralás beépített kemencékben, nyílt tűzön tör
tént. Az üvegedények térfoglalásával más módokról is 
kellett gondoskodni. Mivel ezek a direkt tűzön könnyen 
elpattantak, eleinte rostélyra helyezték őket; Lullus a 
lombikok fenekét agyaggal kente be, és hogy ennek össze
tartása legyen, hosszú hajszálakat kevert közéje. Állandó, 
nem magas hőmérséklet elérése céljából különösen az 
alchimia első idejében nagy előszeretettel alkalmazták a 
trágyát. Az ebben végbemenő rothadási folyamatok szol
gáltatta hőt úgy használták ki, hogy az illető anyagot 
edényestül beleágyazták a trágyába. Azonban m ár Basi
lius Valentinus tiltakozott ezen eljárás ellen. A XV. szá
zadban nagyobb mennyiségben és tisztábban tudták az 
alkoholt is előállítani, xígy, hogy ekkor m ár kezdtek a 
borszeszlámpák is divatba jönni. Azonban a szesz még 
nagyon drága lehetett, legalább is Basilius ilyen okokból 
elvetendőnek tartja  használatát laboratóriumi célokra.

Glauber a drága fémkészülékek helyett igen sok fából 
való alkatrészt állított munkába, a 213. oldalon látható 
desztilláló készülékének hűtője egyszerű fahordó, melyet 
három lábra állított és amelybe kígyóalakú hűtőcsövet 
helyezett el. Az egész berendezés elve miben sem külöin- 
bözik a ma is használtakétól.

Állandó hőmérséklet előállítására m ár igen korán 
kezdték használni a vízfürdőket, amennyiben nagyobb
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kádakban vizet forraltak és ebben helyezték el a  desztil
láló készülék edényét. Később a gőzfürdők is alkalma
zásba jöttek. A 213. oldalon bem utatott készülék fakád, 
melynek tetején lévő lyukak a desztilláló edények elhelyez 
zésére valók, a gőzt pedig az oldalt látható gömbben állí
to tták  elő. Ugyanott az is látható, hogy Glauber eze
ket a készülékeket egyúttal betegek gyógyítására is alkal
mazta, m iáltal a mai izzasztó gőzfürdők őseit alkotta meg.

Ha minden elővigyázat ellenére az üvegedények meg
pattannának, erre is tud orvosságot Glauber. „Es kompt 
bisweilen dass ein Recipient von stossen, fallen oder 
Hitze einen Riss bekompt, solche Ritze aber, wann die 
Gläser hernach wieder in der Destillation wieder warm 
werden, grösser werden und endlich gar zerbrechen, 
deme vorzukommen mache einen dünnen Lutum von 
Leinöhl, ungelöschten Kalck und Minium, streich ihn 
auff ein Tüchlein leg es darüber und lass es trocknen, 
darnach wieder ein anderes darauf“.

Igen gyakran alkalmazták az anyagok tisztítására a 
sublimatiót, némely szilárd testnek azt a sajátságát, hogy 
a melegítéskor megolvadás nélkül elpárolog, de hidegebb 
helyeken ismét szilárd alakban leválik. Ennek legegysze
rűbb m ódját Geber úgy érte el, hogy a sublimálandó 
anyagot a kemencében szén közé rakta, a sublimátumot 
pedig a kéményben gyűjtötte össze. Később természete
sen ez a prim itív eljárás, mely aligha szolgáltatott va
lami különös tisztaságú anyagokat, tökéletesedett és k|i" 
lön készülékeket szerkesztettek e célra.

Készítésükről Glauber a következő szabályt ál
lítja  fel: ,J)ie Sublim irhäfen dürfen nicht von Glas 
gemacht werden, sondern nur von gemeinem Thon. Es 
soll in Acht genommen werden, dass man die Rezipien
ten, darin man die Flores (tisztított anyagokat) sam
let nicht auf den Ofen setze, sondern durch ein Röhren 
neben den Ofen geführt werden, dass dieselben nicht 
wieder in den Ofen herunter fallen, wann die recep
tacula voll seyn. Lege etliche glühende Kohlen in den 
Ofen, darauf soviel andere biss der Ofen beinahe voll 
ist.“ Ekkor szítsd fel a tüzet és ha a kályha m ár jó
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meleg, vaskanállal annyit dobjál anyagodból a szénre, 
hogy az egészen be legyen fedve, fedd be a kályhát és 
tömítsd a  nyílásokat homokkal. Az anyag gőzzé válik 
és a  szedőkben összegyülemlik.

A  erystallisatióról (kristályosítás), m int az anyagok 
tisztításának egyik fajáról, először Gebernél olvasunk, 
aki konyhasót tisztíto tt ezen eljárással. Nagyon érde
kes, hogyan ír ja  le Glauber a ferm entatiót; valóságos 
iskolapéldája, hogyan lehet sok szóval semmit sem 
mondani. A fémeket íérm entatióval is lehet tisztítani, 
m iként az élesztő, ha édes növényi nedvekhez adjuk, 
azt ferm entatio ú tján  jav ítja , m ert á lta la  a növény 
tisztátlanságai kiválasztatnak, m int azt a  bornál és 
egyéb italoknál is látjuk, melyek állandóságukat 
az erjedés által nyerik, m ert előtte képtelenek lettek 
volna az elemeknek ellentállani, hanem néhány napon 
belül megpenészedtek volna és büdösekké váltak volna, 
ugyanígy m egtisztulnának a fémek is, ha egy kényel
mes ferm entatiót tudnánk feltalálni és állandókká vál
nának és nem rozsdásodnának és nem penészednének. 
És m egállanának tűz ellenében is. Ugyanis, m int a 
világnak is, előbb víz által kellett elpusztulnia, később 
tűzben fog felemésztetni és mi m agunk is, illetve tes
tünk putrifikálódni, illetve feloszlani fog, m ajd a tűz 
álta l desztilláltatni és clarifikáltatni, mielőtt méltóvá 
lesz, hogy Isten képét meglássa. „Dieses sey von der 
metallischen Ferm entation gesagt, dadurch dieselben 
geschieden und verbessert werden können.“ Aki ezek 
után m ár tudja, m it kell a ferm entatio a la tt érteni, az 
meg tud ja  a bölcsek kövét is csinálni.

Nem követjük a használatos eljárások részletes le
írását, m ert m ár is látjuk, hogy a féloldalas körmon
datok, példálózó hasonlatok útvesztőiben eltévednénk, 
anélkül, hogy e tárgyról szóló lényegesebb felvilágosí
tást nyernénk.
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Az alchimia mérlege.
Végezetül megkíséreljük az alchimia mérlegét fel 

állítani. Ha az egyik serpenyőbe vetjük mindazt a há t
rányt, bajt, szerencsétlenséget, melyet az „auri sacra 
i'ames“, az arany utáni vágy csaknem két évezreden 
át előidézett, a  m ásikba pedig azokat a  tudományos és 
gyakorlati előnyöket, felfedezéseket, melyeket az alchi- 
rniának vagy legalább az alchim istáknak lehet kö
szönni, a mérlegnek ezen serpenyőjét a másikhoz ké
pest igen könnyűnek fogjuk találni. Részletezzük mind
két serpenyőben levő súlyokat. Az alchim ia legfőbb 
bűne, hogy fixa ideáival, elérhetetlen ábrándjaival le
kötötte és más oldalú eredményesebb m unkakifejtéstől 
elvonta hosszú idők nem egy kétségtelenül nagy elmé
jét. Ha annak a gondolkodásbeli energiamennyiségnek, 
amelyet a bölcsek köve hajhászására pazaroltak, csak 
tizedrészét is sikerült volna más irányba terelni, az 
emberiségre nézve mily áldásos eredmények származ
hattak volnál Az alchimiáról szólva nem mondhatjuk, 
hogy a tudományok kifejlődésében szükség van lej
tőkre, a tévedések akadályaira, hogy annál biztosab
ban legyenek elérhetők az igazságok m agaslatai. Az 
alchimia a tudományok történetében nem az a tévedés, 
mely megterm ékenyíti az emberi agyat az igazság meg
ismerésére, nem az a  lejtő, amely a túloldalon m agas
ságokba vezet, hanem egy feneketlen szakadék, mely 
csak áldozatokat követel, anélkül, hogy ezek véréből a 
haladás csírája megszületnék. Az alchimia béklyó, 
amely a szabadabb gondolkodást, a jelenségek okainak 
önálló felfogását m ár születésük pillanatában megfoj
totta. Az alchim ia tanainak súlyos tekintélyekkel körül
tám ogatott épülete börtön, amelyből évszázadokig nem 
szabadulhatott ki az emberi gondolkodás, de amelyen 
belül is csak a régebbiektől örökölt felfogások ólom
lábain járhato tt.

A természettudományok történetében nem találunk 
hasonló esetre, hogy egy szűk körre vonatkozó gondo 
lat, egy kitűzött cél elérése oly sok időre lekösse a kuta-
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lók nagy számának munkásságát, még kevésbbé akad 
példa arra , hogy egy ily célkitűzés minden más irányú 
fejlődést kizárjon. A perpetuum mobile megvalósításá
nak elérése, a geocentrikus világnézet, a kör négy
szögesítése, az ősnemzés gondolata nem zárták ki, hogy 
más irányokban ne fejlődjék és ne alkosson m aradan
dót a fizika, a csillagászat, a m atem atika vagy a bio
lógia. Ellenben a bölcsek kövének előállítása háttérbe 
szorított minden más, az anyagok megismerésére vonat
kozó törekvést; a testek összetételéről vallott felfogás 
nem engedett más gondolatot érvényesíteni. Az alchi- 
mia története során láttuk, hogy még olyan kutatók is. 
akik meg voltak győződve arról, hogy az alchimia ta 
nai tévtanok, nem bírtak  elég bátorsággal, hogy ezt 
nyíltan kimondják és ezáltal vállalják a felelősséget 
egy évezredes tudományos rendszer fel döntéséért. Pedig 
hogy éppen az alchimia volt kerékkötője a tudományos 
fejlődésnek, annak legfőbb bizonyítéka az a nagy fel
lendülés, melyet a chemia a XVTTI. században é rt el. 
m iután végleg lerombolta a fejlődésének ú tjá t álló al- 
ehimia gátjá t. Egy évszázad alatt a bilincseiktől meg
szabadult chemiai kutatók több eredményt értek el. 
nagyobb horderejű fölfedezéseket tettek, mint tizenhét 
századon á t elődjeik együttvéve, pedig azelőtt sem volt 
hiány termékeny agyakban, vagy ügyes kezekben, de 
emezeket Madách Miclielangeloja gyanánt széklábak 
faragására szorította koruk téves felfogása, amazokat 
pedig szabad munkájukban akadályozta a régiek na
gyobb tekintélye.

Mázsányi súllyal nehezedik az alchimia mérlegének 
ezen serpenyőjébe az a rengeteg bűn, melyet vele, 
égisze alatt elkövettek. Mint láttuk, a bebizonyosodott 
csalások és tolvajlások e bűnök kisebb részét teszik. 
Vagyonok elpusztítása, jómódú családok tönkrejutta- 
tása, gyilkosságok, egész országok nyomorba süllyesz
tése képezik a súlyos vétkeket.

És mindezekkel szemben mi ju t a mérleg másik ser
penyőjébe? Néhány anyag fölfedezése, néhány labora
tóriumi művelet alkalmazása, néhány készülék ezer
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kesztése, néhány nagyipaiú előállítás tökéletesítés«. 
Főbb vonásokban a következőkben sorolhatjuk fel 
ezeket. Basilius Valentinus fölfedezi az antim ont és 
számos vegyületét, a  XV. században fölfedezik az idriai 
gazdag’ higanybányákat, Glauber és tőle függetlenül 
mások a foszfort, Becher a foszfor savat, Pseud o-Geber 
előállítja a salétrom savat, kénsavat és királyvizet. A 
salétrom savat Albertus Magnus idejében használják 
először az arany és ezüst elválasztására. Böttger 
1707-ben fölfedezi a  porcellángyártást. S ikerült az alko
holt nagyobb tisztaságban és koncentrációban előállt 
taniok, egyes szárm azékait is ismerték, m int az étevt s 
ehloraethylt.

M indeneket egybevetve elmondhatjuk, hogy az aJ- 
ehimia nem a természettudományok, hauem az egész 
emberiség történetének egyik legsötétebb foltja. M ert 
lehet tudományos tévedésekbe esni, lehet emberi életet 
áldozni a vallás vagy haza oltárán, de ha ilyen cseleke
detek ingója az önzés, a gazdagság vágya, ez alól nincs 
felmentés.
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