
KOLOZSVÁRI CZEMENTES JÁNOS KÖNYVE. 
Közli: HERZFELDER ARMAND DEZSŐ. 

— Első közlemény. — 

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában a ehemiai és 
alchimiai irodalom termékeinek átkutatása közben egy munkára 
találtam, a melyet, mert eddig nem hogy kiadva, de még ismer
tetve sincs, sőt a tudományos irodalomban sehol fel sem említ
tetett, a következőkben mutatok be. 

E XVI-dik századbeli, 120 lapra terjedő 8-rétű kéziral, mely 
Aranyolvasztók könyve czím alatt 484. Oct. Hung. számmal 
van a kézirattár magyar katalógusába bevezetve, czímlapján pedig 
titkos jegyekkel A boldogság könyve czímmel nevezi magát, vegyi 
müveletekre és a pénzverésre vonatkozó, többé-kevésbbé rendezett, 
adatok gyűjteményét foglalja magában. Ez adatokat Kolozsvári 
Czementes János Szebenben 1530-tól 1586-ig részben napló mód
jára jegyezte fel, részben pedig utólag memoire alakban írta ösz-
sze. Sem a szerző, sem a ritka becsű mű ismertetését és kriti
káját nem szándékozom itt adni, fentartván magamnak annak 
mást helyt való megbeszélését, de bibliográfiai szempontból szük
ségesnek látom felőle egyet-mást megjegyezni. 

A mü, a mint most bekötve előttünk fekszik, nem tartal
mazza a részeket azon sorrendben, melyben Írattak. így kétség
kívül a 17. lap után a 44. és 45. lapok következnek, és csak ezek 
után kellene a 18-diknak állania. Más helyt is, a hol az eredeti 
sorrend már meg nem állapítható, bizonyos, hogy az a mostanitól 
különbözött. Kérdés az is, teljes-e a mü? A 41. lap után két oldal 
hiányzik belőle, ez bizonyos; egy utalás ott meg nem található. 
De régebben is hiányozhatott már ez, mert a kézirat utolsó beírt 
oldalán egy német feljegyzést találunk, mely szerint e mű 101 
lapra terjed. Ez mai állapotának felelne meg, ha nem számítjuk 
az utolsó üres lapokat. 

A kézirat legnagyobb része magyar nyelven van írva, itt-
ott rövidebb, hosszabb latin részekkel. Több helyütt — így mind
járt a kézirat czímében — egyes szó vagy szócsoport egy titkos 
ábécze betűiből van összeállítva, melynek kulcsát két helyen találjuk 
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meg: a kézirat írójának kezétől a 2b. lapon, s egy későbbi, a XVII. 
század végéről, vagy a XVIII. század elejéről származó kéztől 
a 101&. lapon. Az előbbi bejegyzést azonban egy későbbi kéz — 
majdnem a felismerhetetlenségig — kitörűlte;1 a 101&. lap ábéczéje 
pedig amattól némi eltérést tűntet fel, úgy hogy a titkos jegyek 
kulcsát jóformán a kézirat contextusából kellett megállapítanunk. 

E kulcsot a következőkben mutatjuk be, a 101&. lap abé-
czéjének eltéréseit zárójelbe téve s már e helyütt megjegyezve, 
hogy a második ábéczét az egész kéziratban csupán a 32a. lapra 
utólag beírt bejegyzésnél találjuk alkalmazva. 
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v 
Magyar szövegében e munka oly műkifejezéseket tart fenn, 

melyek másutt alig találhatók. Ilyen pl. toküveg = retorta; alom-
biJc = lombik; Jcolcs = átkristályozott konyhasó vagy köz-só, a 
hogy ő írja; aier alatt egy közelebb fel nem ismerhető folyadé
kot ért; russica = arzénikum. Azon terminus technikusok közül, 
melyek ma is használatosak, előfordul JcénesÖ, bányazöld, görög
fehér, borJcö, lúg, választóvíz. Legtöbb kifejezést latinból, néhányat 
németből vesz. Ilyen cinobrium, minium, mercuriom-sublimatomf 
vitróliom, alumen, sal-alcali, salarmoniaci, tirina, grispan, spisz-
Moz (spiesglanz), alludel. Az aranyat nyűjthatóságát illetőleg 
smaydék-nak, a salakot slaMcos-nok írja. Az edények megneve
zései közül érdekes hely, a hol ez áll: Törd meg Jcis Jcasettaban. 
De nem akarom folytatni e felsorolást és magára a szövegre 
utalok, valamint Zólnai Gyula dr. úrnak közleményem végéhez 
csatolt jegyzeteire, melyek a szöveg nyelvészeti érdekességét vannak 
hivatva megvilágitani. 

1 Ez a kitörlés aligha nem ugyanannak a műve, ki a 2a. oldalon 
»Petrus Zilkos«-ra vonatkozó 1602-ből kelt feljegyzést tette, mert a használt 
tintát e két helyen azonosnak tartom. A 39&. és 4:2a. oldalon történt törlé
sek, valamint a 42a. oldal betoldása is ugyanazon kéztől erednek. 
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Erdély geográfiája szempontjából fontos egy sor helység és 
folyó neve, melyeket olyanokúi említ, mint a honnan aranyat 
hoztak. A mennyiben sikerűit mai helyeiket megállapítanom, ezek 
a következők: 

Caproutha ==• Kaprueza, Aradmegyében, Tótváradtól észak
nyugatra; Kissund = Kissindia, Aradmegye borossebesi járásá
ban; Szivl = Magyar-Sülye, Alsó-Fehérmegye maros-ujvári járá
sában; Pien = Felső- és Alsó-Pian, Szebenmegye szászsebesi 
járásában; Solmos = Sólymos, sok van, egyebek közt Alsó-
Fehérmegyében is; Offonbánya = Offenbánya; Scillaen «** Zalatia, 
Fehérmegyében: Abrugybánya = Abrudbánya; Zalosd =-- Zalasd, 
Hunyadmegye hunyadi járásában; Kilesd = Külyesd, Hunyad-
megye marosilyei járásában; Kajendinum = Kaján vagy Kalyán, 
sok van, többek között Hunyadmegyében is; Campolongo = Kim-
polung, Romániában; Dombawicha flumen **= Dombavicza folyó 
Romániában: Fejénvyz = Fehérviz, Hunyadmegye puji járásá
ban; Solmos circa Dewam = Maros-Solymos, Hunyadmegye dévai 
járásában; Bizere == Byzere, Zágráp és Lippa közt feküdt, a mai 
Temesmegye területén:1 Vidal = Vidaly, Torda-Aranyosmegye 
toroczkoi járásában; Vyfdlu = Ujfaiu: Zentgiorgy = Szent-
György, van Torda-Aranyosmegyében is több; Lwpsa = Lupsa, 
Torda-Aranyosmegye toroczkoi járásában; Félsöocsva = Felső-
Acsva, Aradmegyében; Almáspatak egyebek közt Hunyadmegyé
ben is van. 

A pénzverésről bőven és ismételten közöl adatokat. Erdély
ben és a hozzá tartozó részekben akkor szerinte csak Szebenben, 
Nagybányán és Kolozsvárt vertek aranypénzt. 

A 75&—76&. oldalakra terjedő részben felette fontos adatok 
vannak, melyek az arany különböző elnevezéseit interpretálják. 
A 231/2 karátost finum aurumnak nevezték és mint a külöm-
böző tabellából is látják, az aranynyal való számításnál ezt vet
ték alapúi. Megemlíti, hogy a nagybányai kamarán alig 21 kará
tos aranyakat vertek és hogy ez rossz hírbe hozta a kama
rát. A 24 karátost purum aurumnak mondja és ezt csak ezüst
tel volt szabad keverni. Ellentétben ezen magyar aranyakkal, 
a rajnai aranyat rézzel olvasztották és ÍS1^ karátosra verték. 

1 Délmagyarországi Tört. és Régészeti Társaság Értesítője, 1882. évf. 168.1. 
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Megadja pontosan az arany érték meghatározásánál követett eljárást, 
a pénzverésnél szükséges additiók súlyarányait. A pénzverésnél 
megmaradt hasznot mathematiee mutatja ki, külömböző kamarai 
alkalmazottak neveit és azoknak apró cseprő dolgait is elmondja. 

A mi az írást magát illeti, a kézirat első része meg
lehetős nehezen olvasható; vége felé azonban mindinkább vilá
gosabbá válik. Főleg a latin részekben találunk rövidítéseket, 
melyek sokszor önkényesek, annál is inkább, miután a szerző a 
latin nyelvben nem volt nagyon erős. Úgy e miatt, mint indivi
duális ortograíiájánál fogva és az előforduló íráshibák következ
tében, kétségben vagyok néhány hely olvasása iránt. A fémeket 
alchimiai jegyeikkel jelzi. A pénznemekre következetesen elneve
zéseiknek alig felismerhető kezdőbetűit használja. Bár a bejegy
zések között néha igen nagy időköz van, és így az írás is mutat 
némi változásokat, mégis kétségtelenül egy kéztől ered, mit igen 
sok jellemző vonás bizonyít. 

A közlés módjára vonatkozólag elég annyit megjegyeznem, 
hogy a szöveget betűhíven, hibáival együtt, s mai sorrendjében 
adom, záró jelbe tett számokkal jelezve a kézirat eredeti oldal
számait. A szöveghez szorosan nem tartozó, utólag beékelt és 
probatio calami számba menő részek jegyzetekben nyertek elhe
lyezést. A titkos írással írt részeket dőlt betűkkel közlöm. A pénz
nemek neveit mindenütt teljesen kiírtam s az alehymiai jegyeket 
— szintén dőlt szedésben — a fémek neveivel pótoltam. A szög
letes zárójel [ ] a tollba maradt vagy kikopott helyek kiegészíté
seit, a petit szedés a nagyobb és szokatlanabb rövidítések fel
oldását jelzi. 

A kézirat lemásolását magam végezvén, hálával kell meg
emlékeznem Bartal Antal és Pethe Ferencz urak támogatására, 
kik közül az első a latin, az utóbbi a magyar szöveget volt szí
ves az eredetivel összehasonlítani. A mi azonban a magyar részt 
illeti, nem zárkózhattam el e folyóirat t. szerkesztőjének azon 
határozottan kifejezett óhajtásától, hogy a XVI. századból szár
mazó, s így nyelvemlék számba menő magyar szöveg szigorú, 
szakszerű tudományos vizsgálat alá vétessék. E feladatot Zolnai 
Gyula dr. úr volt szives magára vállalni, a ki a magyar szöve
get az eredetivel gondosan egybevetvén és nyelvi magyarázatokkal 
ellátván, kétségkívül nagy mértékben hozzájárult e publikáczíó 
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tudományos becsének emeléséhez. Az ő, fentebb is említett, ma
gyarázatai e folyóirat IV. füzetében függelékképen lesznek közle
ményem végéhez csatolva, reájuk utalnak a szövegközlésben a 
dőlt típussal szedett számok. Végül megemlítés nélkül nem hagy
hatom azt a szives, készséges segítséget, melyet munkám folya
mán Szamota István úr, a kézirattár — sajnos oly fiatalon elhalt 
— tisztje és Goldberger Lajos dr. úr részéről tapasztaltam. 

(la.) Ez lcönvnék neve boldogság, lei ig él vele, mint en elek.1 

(2a.) Alkhimiaest arsab Alchimo duche (így) grecoinvento (így.) 
Alkhimia enim greche est metallorum transmutaüo. Calcinatio est 
omnium metallorum in terram mutatio. Sublimatio est rem  
levatio cum adherentia Conterrere est rem grossam per con-
tritionem étin bybi matériám transférât. Coangulatio est rem 
liquorose (így) ad solidam massam per humiditatem extractione 
reductio. Solutio est rem non fusibily influentem reservatio. Distil-
latio est vaporum aquorum in suo vase elevatio. Fixacio est rem 
fugiendi non conveniens ad ignem aptatio. Alchimia est scientia, 
que se in aqua et operatione nature in quantum potest. (így.) 
Elixir est nomen arabicom, id est fermentum.2 
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1 Titkos írással. Ez alatt: »Verbum domini manet in eternum« s más, 
részint a kézirat írójától, részint a későbbi kezektől származó tollpróbálgatá-
sok. Az 1&. lapon XVI; századi írással : »Az bortos ^ ' e s rakás mwhoz, 2) kinek 
virágát szikból csinaliak, ahoz való porist így csinaly: végy égettet borkövet, 
ky fekete, 2 parst es koz soot a) 1 parst es egy keues tizta poris es tord ozúe es 
porisali zarazon meg Jar de az l'orraztot rusika... «Ez alatt későbbi XVI. 
századi kéztől : »Arany... Mwhöz való festek k[i] zep sárga zint ad, grispant 
lot 1, galich köuet l o t i , salétromot lot l1/«, zalamiakot lot lVs.« Alatta más 
kéztől: »Poris Dei Va-« Ez alatt ismét más írással: »Anno Domini 1677. Mikor 
észt az könyvet irtak volt, akkor meg volt igazság és jo lelki isme[ret] az földön.« 

2 Ez alatt: »1570. Ha ezt az konvuet levelenként Meg nem olvasod 
tahat semmi tanosagot byzony nem vehech belölle.« Alatta, más kézből: »Ex 
libris Petri Zilkos mo. Anno domini Anno dederunt.« A lap b. oldalán az író 
kezétől: »Litere sunt 21.« Ezu tán utólag kitörűlve, ugy hogy alig olvashatók, 
a titkos írás jegyei s alattuk a lativ ábécze megfelelő betűi. 

;1 Tévesen 9216 helyett. 
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Marca et pesetas et karátos et granos quomodo possunt 
diwidere a maiore ad minus et a minore ad maius etc. 

(35.) Aö. emlékezzél meg az Istennek csodalatos hatalmas 
bolesesegerol. 

Ad Lunam fratris Johannis Ittem distillald meg az eczeteth 
az erős borból chinaltat az luegben, haromzor ved az haromzor 
distillath echeteth estegy ' egy luegben, hath librath es 1 libra 
Mercurius az az keenesoth, 1 libra rusikath feierth, 1 libra 
feier borkoueth, 1 libra koz soth, 1 libra saletromoth. Mind 
ezeketh ted porra egiot es ez portb vesd az feliwl meg-
mondoth echetben es az Iuegetb. kend be Jol meg chinait agiagal 
es assassekbe 2 Nedues Helyre az földben 4 hétig Meglen teliessegel 
vize légien; annak vtanna ved ky az földből es zereztessek az 
feliwl megmondoth vyz Minth egy aluth tey ested ezth egy 
Mázos fazékban auagy Medencheben es zarazd meg es vagion 
teneked tekelletes Materiad es ues az porban 1 libra rezhoz, kith 
megpurgaltak, egy uncciath. 

Az purgalasa penig lg lezen. Rp. veres rezeth ested eleuen 
zenre *) es ves az rézre kenkoueth es koz soth, keueseth es 
Mikor az kenko es az so Meg emezteteth es ved az fogoth es 
ved ky az rezeth es uerd vékonyon plehe es az rutsag le hul 
rolla és lezen teneked purgalth rezed annak vtanna ted az rezed 
az tegelben es Mikor meg oluadoth volna az rez ves 1 libra 
rézhez 1 unccia por az az egy libra tezen keth girath es egy 
nnccia tezen keth lototh es Mikoron latatneek Meg emeztetny 
az az az porban hogy semmy nem lattatneek. 

Es ved ky es osd 5) egy földből chinalth zomorloban e) es 
lezen ullian 7) ezwst Minemoth en te neked attam. 

Feyerites. Rp. Mercurium sublimatomoth, rusikat, saletro
moth, salarmoniakomoth 8) egienlo kepén 4 lototh, 9) sal alkalith 1 
lothot, es egesdmeg korniwl való twzon, hogy Meg fixaltassek az 

1 Olvasd: »és tégy.« írónk rendesen egybe írja az »és« szó s-ét a 
következő szó í-jével. Z. Gy. 

2 Olvasd: »ásassék be.« Z. Gy. 
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rusika, az az, hogy állandó es feieritendo légien, az rezeth annak 
az Mogia zerenth, Minth te Jol tudod etc. 

(4-a.) Az grispan az is Jo az my tudomanywnkhoz es chinald 
Ily Módon, wegy rezbol veretteteth plehet es íigezd egy fazékban 
ky Mázos légien es aban toleh erős echeteth es felivly chinald 
be Jo erossen, hogy semmy fwst belolle ky ne Jvion es had 
allany három hétig auagy Negig es Nysdmeg az vtan az fazakath 
estalalz benne Jo grispanth, ezt hiak eben az konyben viridisnek. 
Es ezth vakard le az plehrol es az vtan fwgezd meginth az fazékban 
Minth az elothes légien raitaecheth Minth annak előtte Megmontam, 
ezt Mind adeg chelekedgied, az Meeg az rezpleh grispanna változik. 

Az gorog ffeier lg lezen: ezth chinald Ily módon: Wegy onbol 
veretteteth pleheth es figezd erős echetben egy fazékban, ky Mázos 
légien es chinald Jo be az fazakath es chinald vly módon, Minth 
en az elottis Mondottam,az grispan felöl es ebol chinald az vtan 
az Minyomoth. 

Minyomot chinald Ily módon: wed az gorogfeierth, kyth te 
chinaltal es ezth orold egy kouon erossen vizel, hogy kemény 
légien ested az vtan egy édenben, az ky zeges légien es hozzas, 
esue simbal (így) es enyuez orog fazakath keeth koré, ky egy arazny 
Magassága légien; ested az fazakath rea, az vtan ted az zeges 
edenth, az kiben az gorogfeier vagion, az fazéknak kozepiben es 
az vtan borich Mas fazakath feliwl-az fazékra, ky egy aranth zol-
galion az Másiknak, es chínaly az vtan egy kis twzeth alaya: az 
után agy Job twzeth Neky fel napeeg, az után had meg hidegwlny 
es lezen veres loth, orold meginth es chinald vgy Minth azeloth 
Es talalz Jo Minyomoth. 

Az Miniom onbol lezen Iliién módon: Wed az kymert onnoth 
ested egy fazékban, az Minth felivl meg vagion Irua, es agy eros-
twzeth neky es Midon az on Meg heuwly es végy eegy vas kalanth, 
Melnyek Nyele vagion es Ingasd Jol toua es lezen az on hamuua 
es had meg hidegwlny es torold 10) egy zita által ll) es az My benne 
Marad azth chinald vgy az Minth az eloth es az Melieth te vgy 
chinaltal, azth orold egy kouon vizel es chinald vllian Módon 
Minth en tegedeth Megtanítottalak az gorogfeierre, Mind adeg 
Megnem Jo veres lezen. 

(46.) I-K i ^ ^ 

Az Mercuriomoth így kel chinalny: 2 wegy 1 fonth kenesoth 
\ font galichkouet, fíeel3 fonth kozsoth es egesdmeg elozor fel 

1 H. K. monogramm. Ettől jobbra a fentebb közöít ábra és mellette 
az eredeti kézírással a magyarázat: aludel hec est. 

2 Itt utólagos bejegyzés: Mezét is végy anne reez. 
s Kitörűlve és l-re kijavítva. 
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napeg lassú twzon, az vtan erossich í2) meg az íwzelh egjf napeg, 
de te légied vly édenben, Minth egy tal, estegy Mast rea es kend 
be Jo erossen es lezen zep es Jo Mercuriom. 

Az chinobriomoth így chinald: Weegy 2 rez kenesoth, 3 rez 
kenkoueth es tord meg zep aprón ested elozor lassú melegre, 
annak vtanna erosbiched Mind adeg, Megnem lach te felforrany 
veresseth es had meg hidegwlny es talalz zep chinobriomoth. 

Az lazuriomoth így chinald: Wegy kenesoth 2 rezth, kenko
ueth 3 rezth, salarmoniac°th 8 rezth, ested egy Mázos korsóban 
es égesd meg lassú twzon es Nagiobich meg az twzeth; annak 
vtanna chinald vgy, Mint az chinobriomoth es lach ky Jony belolle 
egy keek koueth, este talalz zep Nieresegeth Magadnak. 

Ad ffaciendum camforem Rp. 2 T:bras distillalth echeteth, 
Mastixoth 1 Pbr8™ auagy vernixeth o helieben, ky feier, az az, az 
fenyőfából, ky enyo 13), auagy viaz ky foly, azth, ested 3 napeeg 
ganeban; annak vtanna ved ky ested egy édenben, kinek hozzu 
Nyaka vagion az napra egy holnapeeg este talalz camforth az 
edennek feneken Megcongiellaltath u) Minth az kenyér etc. 

Az azony embernek orchayath Meg ffeieriteny auagy Nekie 
zinth adny aqua valde Mirabilis. 

Rp. az rosanak pogachaiathí5) egy pohárban az menye 
ferne, giermek vrinath 4 pohárral, Sal giemmeth 1 vncciath, chine-
moniath 2 vncciath, kalio fily \ vncciath. Mind ezeketh az alom-
bik "s) által distillald gienge twzon es az vizeeth tarch meg; 
Merth felette Jo esfelette Ingen drága ad albandum midieres 
facit ] etc. 

Si probare vis mulieres, si sint virgines an non. 
(5a.) Mingat super malvam in secreto; si sequenti die viride-

scit, tune est virgo, si non, non. 
Ittem Rp. maluam et ollam, dequoque fortissime in bono 

vino et da bibére et mingith et statim solvetur etc. 
Sal armoniacomot Igy chinaly: 
Rp. 2 partes regy vizeleteth es egy paros koz soth es egy 

paros kormoth es ted egy fazékban auagy serpenyőben az vri-
naual es fozed az vizelettel, Meegnem az vrina el emeztetik: Annak 
vtanna veeg 6 anne vrinat, az Menyeth annak előtte vottel volth, 
es aztis Mind adig fozed, Megnem elemiztetik es ezth Mivelyed 
keetcher avagy haromzor es zarazd meg, Es annak vtanna tord 
meg meg anny salis alkaliual es ennek vtanna sublimald meg es 
hogy meg sublimalod az az sal armoniak kith te keuanz. 

Ha akarz Jo porist chinalnia: 
Rp. 2 partes sal tartary es egy pars sal alkalyth es egy 

pars sal Communist es wno teieth 3 partes, es az elso 3 soth tord 

1 Titkos írással. 
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meg gienge porra es feliwl os rea az wno teieth es keuerd -Tol 
ozae es az vtan ted egy sima koré egy hideg pincheben, estegy 
az lueg ala egy Iuegeth, hogy solualtassek az Iuegben; es Mikoron 
meg solualtatoth volna es zwrd meg az filtru™ által, hogy tizta 
legie11, Mind annezor az Menyezer zwkseg Meg zwrny, hogy az fiit-
rum által tizta Mennyen es az Megdistillaltath ted egy Iuegben 
sub tuum artum (az az az ke[men]chere)x et superius ampulam 
ested az Iuegeth Nappal az Nap fényére, hogy meg zaragion eiel 
peeheteld be Jol viazzal, hogy az neduesseg bemennyen es nap
pal ted esmeg az nap Melegere; ezth Mind annezor Miuelied, 
hogy az Meg zaraztot allatolh t7) végied Mind adeglan, Meglen az 
Matéria telliessegel Meg zaraztatik az nap Melegeuel es légien 
kemény, Minth egy ko, Mely koueth Meg tory Igen aprón ested 
az pinchebe", hogy Meg sollualtassek, Minth az Meg zaraztasba11 

vgy chelekedgiel, Minth az az (így) eloth, Mind adeg Megnem Meg-
kemenyegiek, estarch meg, merth Jo porisod vagion es haznalz 
sok dologhoz. 

Borax sic fit ad opus predictum. Rp. 2 partes tartarth, 
ky feier es 1 pars soth közönségest, ky preparalth es soluald meg 
ezth az oltatlan meznek vizeben es haromzor congiellald meg. 

(5&.) Es ez az pori s az te keuansagod zerenth való, kith the 
kewanz, ky Mesterséges ete. 

Borax de eonficiendo artilicialle. Rp. feier borkoueth, az 
Menyeth akarz es főzd meg az regy édes teyben Mind adeg, Meg-
nem az teynek Nedvessége el emeztetik, de anneth az Menye o 
maga volna etc. 

Albacio venerys. Az veres reznek rouid es chodalatos 
Megbizonytatoth es Igaz megfeieritese. 

Rp. feier borkouet 4 rezth, aluminis roze kalcionaty 2\ rezth, 
saletromoth 1\ rezth, resegallist2 2 rezt; Mind ezeketh tord apró porra 
es az vtan elegich Mind ozue es legyen tizta rez 3 ky kyuerettette-
teth ts) vékony plehe es el Metelteteth. Ebol chinaly stratumoth ez 
porral es az rez pleheketh ted az tegelben, Meglen Meg toltod az 
tegelth estapazd be Jol es, hogy az tegelbe, tapaztattatoth agy 
onekye elozor lassú twzeth, annak vtanna Nagiobich meg, hogy 
az allath Meg oluagion es az Meg oluadoth allatoth osd az vas 
zomorloban az koz olayban es lach chodalatos feiersegeth Mel-
lyeth soha az Matéria el nem vezth. 

Gummy arabicomoth sic sólet fiery artificialle. Rp. summám 
quamcumque de arboribus cherasarum. (juantum autem potest, col-
hge et decoque in aqua fortissime et cum aqua ceperith con-
summy ab' igné eth iterum fundas et sic fac 3 vel 4 fortiter 

1 Egyidejű bejegyzés a lapszélen, levágás által megcsonkítva. 
- A margón áll »1 p« ugyanazzal a tentával írva. 
3 Utólagos bejegyzés a margón »sárga«. 
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dequoqiiendo et sic iam cum deficit aqua et bene spissum 
fuerith effunde super paniculum bene densum et quo luto tara-
quamjbitumen suspendas in aere in aceto ut bene desiccetur etc. 

Separatio a vasis argenteis. 
Rp. tartarii kalcinati partem 1, salis armoniace partes 2, 

tere simul bene et pone super lapidem subposito vitro et colli-
gendo aquam, postea recipe radicem piretri az az tarkonth, tere 
in mortario cum aceto forti, exprimme bene cum panno succum, 
hunc comisce cum aqua superiori, ora, demum accipe quodcumque 
vas deauratum, inpone in aquam, incinde movendo et hoc modo 
invenies aurum, infunde sine omni vasis lesione etc. 

(6a.) Ez Jeles tudomány az kamora dolgában de sokan 
aewannak Ezeketh Meg ertenye de ved ezedben ezeketh ha Meg 
kkarod ertenye. 

Mykoron vez te aranyath pars 2 es ezwstoth pars 1 facit k. 16. 
• Mykoron vez te aranyath pars 3 es ezwstoth pars 1. 

Mykoron vez te aranyath keth rez es ezwstoth I rezth facith 
extra caméra™ karát, 17 intra kamerám karát. 17-̂ , 18.1 

a r a n y pars 2 f i t h k a r a t 1 6 

ezwst ^ 1 
a r a i l y pars 3 faeith e x t r a c a m e r a m fcarat yj j n t r a c a m e r a m fcarat J ^ 
ezwst v 1 17^ 
a r a n { pars 7 facith extra ca,noram karat 20 intra camevam karat 20i ezwst r 1 ^ 
a r a n í paM ? facith extra came,am karat 20 intra camera,n karat 20X ezwst F 1 l 

a r a n y pars n faftfo Q x t m c^eram jjarat « . t ^ t n e r a m fcarat 2 1 1 
ezwst r * 21 ^ 
a r a n y pavs ' f a c j t h e x t r a c a meran 1 k a r a t 2-t i n t r a mCTam fcarat 2 0 
ezwst r 1 20 
a r a n ^ pars t facitth karat 20 
ezwst r 1 

parrs fcar 

m 
loth D DL dd 
Compositio medicine ad solem et ad lunam. 
Ad solem et ad lunam supra Mercurium. Rp. 1 Pb™"1 kenko-

ueth es orold meg Jol egy kouon es Mind Itasd regy es tizta 1 
librum koz olayal Mind adeg, Megnem vllian, Minth egy pastum; 
annak vtanna ted azth egy vasserpenyoben gienge twzon hogy Mind 
dissolualtassek es Mikor latnad feltaytekozny, 

1 Ez az öt sor keresztül van húzva. Az utolsó számok (17V8, 18) azt 
teszik, hogy 17 */a és 18 között. A megjelölés e módjával többször találkozunk. 



286 Kolozsvári Czementes János könyve. 

(6&.) wed el a twzrol es esmeg ted az twzre, hogy lassan 
forion, hogy légien swro, Minth egy Meez; annak vtanna ted ezth 
ez swroth **) egy hideg Maruany koré es Mingiarast meg congiellal-
tatik es lezen vllian, Minth egy lep; ved azth es esmeg ted egy 
tizta vas serpenyőben es tégy az serpenyőben anny Jo tartarom 
olayth es had az kettoth így Meg oluadny es ozue Miskualny ugy, 
Minth keeth orayg; annak vtanna ted egy vrinalba ky be lutaltatoth 
Jo forma agiagal ested kozep twzre három termezeth zerent való 
Napeeg; annak vtanna ved el az twzrol es had meg lassan lassan 
hidegwlny es mikoron hideg volna ted Nagiob édenben, Mely éden 
rakna hideg vizel, Melyben alion három Napeg, hogy meg Nedues-
swlion; annak vtanna ted egy lutalth tok Iuegben20) distillalasra az 
alombicom Által gienge twzon es Jo ky belolle feier vyz, Minth 
egy tey, Mely viz neueztetik lac virginisnek. 

Annak vtanna Nagiobich meg az twzeth, Mikor latod az első 
feier vizeth Meg veressedny estegy mas receplaculomoth alaya, 
Melyben Megien arany zino viz, ky hivattatik aiernek, foglaluan o 
magában twzeth; az fold penyg, Mely Megmarad az tok Iuegnek 
feneken, kalchinald meg az kalchinalo kemencheben, Megien légien 
feier, Miképpen az ho, Mellieth tarch meg, Merth ez dologhoz Igen 
zwkseg. 

Ennek vtanna ved az tey zino vizeth, Mely hiuattatik lae 
vrginisnek 1 es distillald meg hat h utal,21) megien az veres rez plehe, 
ky betetetik, Meg feieredik Mind kivol es Mind belől. 

Ennek vtanna ved az Másik aranyzino wizeth ky mondattatik 
aiernek, ezt distillald haromzor es az harmad distillacioban talalz 
twzeth az tok Iueg feneken, Mely által latod az elementomokath 
Meg valtoztatny. Ezth az twzeth tarchmeg. 

No Immáron ved az istennek akaratt-
(7a.) iabol azth az foldeth, Melyeth elozor Meg kalchinaltal, 

Mely vly feier, Minth az ho es Jnbibald meg ezth az első teyzino 
vizzel es az Másik aranyzino vizel distillaluan, Megien az feliwl 
megmondoth Matéria teliessegel Mind az Második aranyzino vizeth 
Jnbibalia es az chelekedesnek wegeben Marad teneked az tok Iueg 
feneken cristaly zino koued, Melynek egy reze valtoztath 100 pars 
kenesoth, Jo estekelletes ezwste. 

Ha penig te akarz aranra ehelekedny, Wed az twzeth, Melieth 
feliwl meg Mondek, hogy Meg tarch es így chelekedgiel az twzel, 
Mikepen chelekedel az földel, hogy ha ezt az twzeth Inbibalod az 
vizel, mely hiuattatik lac virginisnek. egienlokepen distillaluan es 
vizontak ez twzeth Inbibald az Másik aranyzino vizel, ky Mondat
tatik aiernek es ugy distillalod, Minth feliwl az földről chelekettel 
es ezen keppen talalz egy veres koweth az edennek feneken, kinek 

1 Olvasd: »virginisnek« 
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egy reze elualtoztath 100 pars kenesoth Jo es tekelletes arannyá, 
ez az te Medicinád Mind az keeth opusra, az fei erre Es az veresre etc. 

Wenusnak feyersege ez zerenth lezen. 
Wegy kalcionalth sooth, borkoueth es timsooth Egienlokepen 

calchinalva ezeketh, oluazd meg Meg anny echethben keuerve, ozton * 
ebbe hetcher heuitue es hethcher oluazthua olchad az veres rezeth, 
lezen zep feier es lágy Minth on, Merth az soo tartarom tinso es 
echeth reeznek poklossagith Mindenestol fogua el vezy es Meg-
feierity; Annak felette, ha ezth veres rusykaual vagy kenkouel 
égeted, Minth zokas, arany zino lezen es filosofusoknak porának 
Miatta spyritust Meg tarth az az borkő olayth zarazd meg es lezen 
az bolcheknek pora, auagy olch az olayban. 

(76.) Ad faciendum cinobrium. Rp. duas partes argenti vivi 
et unam partém sulfuris mundi, tere cum aqua in lapidem, 
donek fiat pasta et inpone in talem vas, ut hec figura est 
et pone illud vas super furnum, hec (így) descriptum r~~í\—\ 
ita, quod medietas vasi s sit in furno et medietas extra F_ P '"J 
furnum emineat et fac sub eo ignem levem, donek aqua, 
seu vapor ewanescat, quem probabis cum eultello supponendo 
ados vasis, si non fumet madidatus, tunc fortifica ignem sub 
eo, donek videas flamam rubeam et cum cessaverit ílama, cino
brium factum etc. 

Preparatio salis. Armoniacum sic fit quo melius naturallii 
in arte. 

Recipe de sale communi préparât! partem 1 et de urina 
hominis partes 3, de fulligine partem 1, hec omnia coque in kal-
dario, donec urina omnis consummatur et coque septem viribus 
fundendo semper desuper urinam; ultimo mundifica ipsum, recipe 
de ipso partem 1 et de sale qualecumque vis per aliam et tere 
insimul, postea pone in scultellam sibi aptam de argilla factam, 
et super pone sibi vas acutum, quod dicitur aludel et luto 
sapientie circum lineas bene, ut non despiret 
et pone super parvum fornellum apetum sibi 
et sub eo fac levem ignem et dimite per meri-
diem estyallem, tunc dimite in frigidarii {így) 
et aperi et reperies ipsum salem aquille bene 
purgatum et sublimatum et separatum ab alio 
sale, coliige ergo ipsum et iterum tere cum 
alio sale et iterum pone ad sublimandum et 
fac ter et erith album et bonum omni opère 
perfectus. Deo gratias. Figura vero vasis ludelis 
hec est 

Hic olla coniunctura. 

1 »oztan« helyett. 
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(8a.) Sublimacio Mercurii ? 
Recipe vitroliom libram 1, sal preparati libram 1, funde in 

lebete terrea denitreata in leve igne et cum dicta matéria fusa 
fuerit, recipe libram 1 de mercurio crudo et tere simul et fac in 
aludel et sublima, sicut scriptum est de cinobrio et reperies vas 
hic superius etc. 

Sal armoniaknak ez alkotása, ky nyluaban vagion, hogy Nem 
az toby etc. 

Sal armonyak. Rp. vas kormoth auagy egieb kormoth 1 
reezt, Alkototh sooth 1 reezt, vrinath 3 reezth, egy Istben foozd 
meg. hogy felig el apagion, kyth Meg zwry es Meg azalyad Es 
meg soual es három reez vrinaual meg tord es meg sublimald; 
ezzerenth vyola1122) soual es vrinaual torue es Meg esmég azalua 
haromzor sublimaliad ; Mikor akarod probalnod, ves az zenre benne, 
ha fwsty Megie11, Esmeg sublimaliad, Minth feliwl Megmondotta"*. 
Hogy penyg Masoua Ne fus az alkototh soerth, lm vgian Ith meg 
Mondom, Mierth ez volna első, Merth ez az arsnak kezdety kozepy 
es vegezety, azerth ez az koz sónak alkotása, kith hinak ez tudo-
manban kolchnak. 

Wegy Igen tizta feier sooth, Meneth akarz es tord meg zep 
aprón es zitald meg es hew vizben meg oluazd es zwrd meg Igen 
giakor,23) ruhából chinalth filtrum által, ezth ted keetcher, haromzor 
auagy Negycher, az az, az Meeg nem eleeg tizta; oztan sublimald 
meg oteth reez édenben auagy fold édenben, de az fel zaraztasa 
bátor reezben légien, az sublimalasa földben Mind adeeg, Meegne111 

vllian feier lezen, Minth ho estarch az te dolgodra etc. 
Borax eciam auryfabrorum ex parua fo 

Wegy saletromoth 
gumrny arabieomoth 
Mastihs 
aluminis timsooth 
Koz sooth chinaltath 

P avtcm 
lartes P 

Partém 1 
Partém 1 
partes O 

partém j^ 
artem 1 

sal armoniak 
feier borkoueth p 
toriek meg zepen es tegiek eg 
Iuegben vrinaual Itasd meg ad 
spissitudinem missa infra duos 
pannos exicetur in sole. 

(8b.) Sal alkalyth így chinaly.1 Ez vly hatalmas allath, Midőn 
te Jol chinalod, tahag2í) o Minden Metalth Meg solual es spiritust 
vize tezy es Meg valtoztaht Minden Metalth kaiknak egy Massaban, 
Az o termezety hewseg es Neduesseg es ezth Imyg chinald. 

Wegy2 fwzfa hamuth, orold aprón es végy tartaromoth es 
orold azth is aprón es ved egy aranth az fwzfa hammaual25) es 
eluegich2(í) ozue egy aranth es végy egy erős ruhath, az ky temer-

1 E szavak vörös tintával vannak írva. 
- Vörös tintával. 
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dek27) légien es fezieh egy cheber feliben ested az hamuth rea 
feliwl az ruhára Meg elegithuen Mezzel. 

Anneth tégy az ruhára Meneeth Meg tarth es os feliwl rea 
forro vizeth es had altal chepegny az Minth az lugoth, hogy chi-
naliak es midon az altal zouarkozoth,2S) os Meginten w) toob í vizeth 
rea es ezth chelekedgied ezth Mind adeg, Megnem az hamuth ky 
vonta légien; annak vtanna tegy tob hamuth rea es chelekedgiel 
vgy velle, Minth az eloth es had az vtan az edényben allanya az 
echaka es annak vtanna fozd le adeg, az meg Meg zarad es főzd 
adeg, Megne"1 o lezarad es had meg oztan hidegwlny es o lezen 
egy kemény ko belolle es az a ko hiuattatik sal alkálinak. 

Immár ved azth az sooth ested egy fazékban felig ested 
egy kemeneheben es fed be es agy oneky lassú twzeth, hogy las
san zaragion es kine fusson es keményen meg az twzeth mind 
adeg, Megne™ Veres lezen es foly, Minth az viaz es ved ky az 
fazakath egy fogoual es osd ky Mas fazékban, Merth the Netalam-
tan sokká hagiod az twzben es Meg keményedik, hogy te oztan Nen 
(így !) othed:w) ky es o feier ested oteth egy Mázos édenben ested 
oteth hew es Meleg helyre, Merth ha Nedues helyre tezed es o 
Meginth vize lezen es h iában lezen Munkád etc. 

(9a.) Argentum vivum artificialiter sic íith. 
Accipe plumbum et liquefac in crucibulo, postquam lique-

factum fuerith, biccella ipsum cum sale communy, tamdiu movendo 
cum uno baculo crucibulo, quousque ipsum pulvis fith plus sub-
tüly . . . 

postea Rp pulverem et pone in aquam fluentem, ut 
a sale purgetur et permite ipsum pulverem in ipsa aqua super-
sedere et cum talis pulvis omnino ad fundum aque ceciderith, 
diligenter funde ipsam aquam, ut pulvis remaneath in fundo olle: 
et hunc pulverem mitte elixary bene, tandem accipe hunc 
pulverem et pone ad unum vitrum et funde desuper aquam salis 
armoniaci per se soluty, in quo sit paratum 'cineris de olastris 
ovorum et obstrue bene, ut non despireth, postea pone in fimo 
equo et iby permite stare per 12 dies; demum exeipe et invenyes 
plumbum in argentum vivum eonversum virtutem salis armoniaci. 

Alius modus. 
Rp. plumby libram 1 et sulfwriss 3 et pone in vase test . . . 

et super pone de oleo tantum, quod singula praedicta cooperantur 
optime et pone super ignem per diem unum, vei magis si opor-
teth et postea permite in frigidary et aperi vas et invenyes argen
tum vivum et scias, quod plumbum fundere in oleo ad modum 
cere, hic ego nam reperi de sale armoniaco, sed credo, quod 

1 Tollhiba »tob« vagyis több helyett. 
Magyar Könyvszemle. 1896. III. füzet. 19 
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si de ipso etiam una pars apponitur, magis res valebith ad 
effeetum.1 

(%.)2 

(10a.) 1574. Jo attramentomot, ha akarz chinalni, wegy 8 
loth gallest, 6 loth witroliomot, 4 loth gummith 3 drettal31) 
Jo bort, auagy egy eytelt,32) Ezeket Meg kel fozny egy fazék
ban vgy aimera, hogy harom vynera el apagion az leue es 
ved ky es lezen Jo tenta, Mint keuanod. De az zerzamokat 
Mind kwlön kwlön Meg kel Jol törny, hogy Jolagy légien, Mint 
az zytalth lyzth. Probatum est. 

(106—17a.)3 

(176.) Ex libro meo rubeo f. 34. 
Separatio solis et lune. Rp. 1 mareham argenti, quod habet 

solem in se et 3 lottones veneris et 1 fertonem saturny et confia 
omnia, simul et granula in aqua, postea rp. sulfurem \ markam, 
salis communis 1 fertonem, conterre et misée simul, postea fac 
mixtúrám primo de matéria granulata, secundo de pulveribus et 
eooperis tegellum superius cum sale ad spissitudinem unius digiti 
et perluta cum luto sapientie et pone in furno venu et que matéria 
finit simul, tunc permite in frigidarium et invenies inferius aurum 
seperatum, superius verő matériám, quam reducabis cum saturno 
in cinericio etc. 

Marca \ argenti4' \ Rp. sulfur pesetas 12. 
cuprum lot 2 i Sal communis pesetas 6. 
plumbum pesetas 6 í 

" p e s e t á é ^ OrgerÖf ~ / 
cuprum lot \ \ \ Rp. sulfur pese,as 6. 
plumbum pesetas 3 / Sal communis pesetas 3. 

(18a.) Capitulum 5. 
A számadásról etc. 
Meny aranyat ad az cemmentes33) az forinth verőnek rudak-

ban kezeben, anny Nyomó forintokat kel Ismeg viza adny, így probalny 
kegig, az arany forintokat ha Igazak. Tégy a serpenyőnek egykeben 
Harom gyrat, az Másikban tégy arany forintokat, es ha az arany 
forint az harom gyrahoz képest 207, tahath Igazak. 

Capitulum 6. 
Meny hierum Jöyön Myndenyk gyra finum aranyból: 
Ha Marka jo vagyon Melliek az Igaz ligán, az az karat 23^ 

vadnak, ezeknek a camoran Menyt tezen flnreni 64 grossi 54. 
(186.) Mindenyk gyrabol kegyg verettettnek floreni 69, végy 
1 Az oldal alsó részén ónnal: Samuel Jonas, anno 1732. 
2 Az egész lap üres. 
3 E lapok üresek. 
* A fémek dőlt betűkkel szedett nevei az eredetiben nincsenek kiírva, 

hanem alchymiai jegyeikkel feltüntetve. 
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ky Immáron belölle 64 florenos gr08sos 54 es Maradnak az kamora-
nak lucrumba egy egy gyrabol flo,eni 4 grossy 18. 

A Maradékról Capitulum 7. 
A maradék a garassokban vagion, mert Mindenyk gyranak 

garassá 48 a Maradekya, auagy Mindenyk Nehezeknek a Maradekya 
peseta; ^ Három gyra aranynak ezokaerth az Maradekya floreni 2, 
ebből ezedben veheted, Meny az Maradék, Mely az Cemmentesnek 
es camorasnak Nyereség. 

Capitulum 8. 
Azért azaz gira finum arannak az Maredekia, az 4 arany 

fele faoit florenos 22, de ez Nem az zamuetheshez való es derek 
summahoz.1 

(19a.) Az cemmentnek fondamentomanak alapattiarol.2 

A cemment Négy allatokra vagyon fondalva: téglára, sora, 
fekete ónra es veres rézre. Mert ezek nelkwl az arannak az o tekel-
letessege es allapattiara Nem hozhatny; az tégla so hatható alla
tok annera, hogy valamy ezüst az aranban vagyon, azt Magokban 
kyzyak: Az on i kegig es az veres rez az ezüstöt, Mellieth az tégla es 
so ky vont es hozza zitta az aranbol azt Meg tartiak es otalmazak, 

(19&.) es az araniat a veres zinnek Meg adásában Igen segí
tik Es ha e keet állat, az fekete onnot es rezet, Igaz Mertekel az 
aranihozs nem adattatnak, tahat az felet az ezüstnek ky Nem 
vehetny az cement porból, Mert az twz Meg emezty, de ha az on es 
rez mellette lezen, tahat az tuz bekénél lezen es nem haborgattia 
Mynd az araniat es Mind az ezüstöt es az ónhoz es rézhez kap-
cholya Magát es azokból egy rezet Meg emezty. 

(20a.) Az addicionak Beüetesseröl. Capitulum 9. (Az grana-
lasnak probaya.)4 

Mykoron az arany Jol Meg oluadoth, Mellieth Meg Ismered 
a zöld lángról, ottan bele vessed az addiciot, es az horgas vassal 
Nyomd azt az aranyba es Jol Meg keuerd hogy az arany, Mindenöth 
hoza vegye, de addig vezteg allyon a fuuo, és Myhelt be vetetted 
az addiciot, ottan Jolbe fegyed az tegelt es Indichad a fuuokat, 
de nem sokayg, hanem Mynt, hogy három paternostert el Mont-
hatnad, ottan el hagyad, es kezd az granalashoz, Mert ha nem 
siech velle, az addicio. 

(206.) A twznek sebessége Myath el Megyén a fwstben. 

1 Ez az egész kikezdés utólagos bejegyzés és a benne előadott számí
tás nem is helyes. 

2 A 19a — 21b lapok szövegében a dőlt betűkkel szedett szavak az 
eredetiben titkos jegyekkel vannak irva. 

8 Itt egy sor ki van törölve, a melyet talán így lehet olvasni : »Mynd 
az arany.« 

4 Egykorú utólagos bejegyzés. 
19" 
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Capitulum 10. My okból egy Nehanzor Egy Nyomó3i) arany
ból töb lucrum Jö, hogy Nem Mazor. 

Ezt Nem sok Cemmentes érti, Elözör neuekedik a lucrum 
a streben Mydön az cemmentes az arannak bevetelehort Igen ala 
streheli. 

Mazor, Mykor a be vöth arany Jol vagyon Meg frissemé. 
Harmatchor, Mykor az aranyat Jol Meg JVIery es nem zwkön, 
Negyedcher, Mykor az arany forintokat vgyan azon Mertekel 

ky agya, a Melliel be vötte. 
(21a.) így lezen Jo mogya elkezdet dolgának, Istennek segít

ségéből, de otalmazza Mind Magát és Mind az orzagot, hogy kar
ban Ne eyche, Mert Ith tehet az kamora Ispán kart, Mind kanto
rának es Mind Magának es Mind az cemmentesnek; Mert ha egyet 
ertuen, Mind kamora Ispán, es Mind cemmentes, az öueböl kezdy 
Meg fizetny, az kyraly lucromat, ha az camora Ispán, ellene zol, 
auagy zemelt Nez, auagy barátságot tezen, hogy fellieb vetesse az 
cemmentessel az aranyakat. 

(21&.) De ezt vegyed Megys Jol ezedben, hogy az Mely 
arany az cemraent porban marad az ezwstel egyetemben, azis 
vgyan hozza való volna, Mert Mind egywt volt az akor, Mykor az 
constatât egy massaban meg próbáltak, Nem egyebönnet Jöt, 
hanem vgyan azfele azis; azért Mind az által vgy chelekegyel, 
hogy vgy Mossad ky, hogy sok benne Ne maragion, mert ha sok 
Marad, az lucrom apad azzal. 

Touabba eztis ezedben vegyed, hogy az Myt az purgamen-
tumban találnak azis odaüalo,1 Mert azokból essetel es annak 
vagyon hea anneual, az Menet ottalal. 

(22a). Capitulum 11. 
Mynd ezeknek felette Meeg egy Nagyob dolog vagyon, Imez 

hogy, az versenyes,**) es hamys kamora Ispánok ellen, ezekkel 
kel ellenek allany az tablaual, ky ez vtan köuetkezik, tu dny Illik, 
ha az gradus vtan az My íinum köuetkeznek, Igazan es annak az 
addicioya, ky volna summa zerint, Mind azokat Meg aduan, semmy 
Ninchen, egyéb keuansagok Igazan, 

(Annak is lezen Mindenkor 4 auagy 5 gyra hea.) 2 

Mert az aranrol zamot Igazan adhat vgy, es adis, annak 
felette az ezwströl ky benne Marad az sárban, az albumnak Pon-
dussa es gradussa zerint, Mykor az Ezwstöt ky vezy az koh 
által Marad valamy defectus az slakkokban * ) Mert nem lehet egyéb 
benne, Mert az twz is Megemizt benne, vgy Mint 3 vagy 4 gyrat. 

1 így, odaualo helyett. 
2 Egykori utólagos bejegyzés. 
3 Áz eredeti kézirat az alábbi táblákban a fémek nevei helyett azok. 

alchimai jegyeit használja. 



Herzfelder Armand Dezsőtől. 293 

(22b.) Acus Cibiniensis est iste. 1561.3 
ITara t 

1 24 
aurum argentum 

20 
IT a ra t 

141 
aurum 

31 
argentum 

17 
2 231 
3 23 4 

obliquior 
1 

21 
22 

14 
13$ 

30 
29 

18 
19 

4 221 47 1 23 13 28 20 
5 22 46 2 24 \2\ 27 21 
6 2 H 45 3 25 12 26 22 
7 21 44 4 26 11* 25 23 
8 2(4 43 5 27 11 24 24 
9 20 42 6 28 101 23 25 

10 191 41 7 29 10 22 26 
11 19 40 8 30 91 21 27 
12 181 39 9 31 9 20 28 
13 18 38 10 32 81 19 29 
14 174, 37 11 33 8 18 30 
15 17 36 12 34 71 17 31 
16 161 35 13 35 7 16 32 
17 16 34 14 36 61 15 33 
18 151 33 15 37 6 14 34 
19 15 32 16 
(23a.;. In Cibinio fa ctum 1567. 

t plumbum cuprum 
1 rnarcam 0 p e s e t a s Q 4 yy^arcam Q Y-,esetas 1 1 P LT£ 11 
2 0 6 8 0 3 21 
3 0 9 12 0 4,1 4 
4 0 12 16 0 6 51 
5 0 15 20 0 71 61 
6 0 18 24 0 9 8 
7 0 21 28 0 101, 91 
8 0 24 32 0 12 101 
9 0 27 36 0 13a Hl 

10 marcam 0 30 40 jY«arcan l 0 15 12 
20 1 12 1 32 0 30 25 
30 1 221 2 24 0 45 37 
40 2 24 3 16 1 12 50 
50 3 6 4 8 1 27 1 14 
60 3 36 5 0 1 42 1 27 
70 4 18 5 40 2 9 1 39 
80 5 0 6 32 2 24 2 4 
90 5 30 7 24 2 39 2 161 

100 marca 6 12 8 16 3 6 2 29 
200 marca ^2 prêtas 24 jy.ai 'cas ß pe se t a s -J O 

Mixtúra tercia karat 16, 17, 18, 19. 
1 Tévesen 22 áll 42 helyett. 
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(23b.) Diéta facit sapientiam. 1580. die 2. Marcy. Az heet 
planétáknak Newey es signomi így köuetkeznek, tudny Illyk: 

Aries $ kosban Jo. 
Taurus 9 
Gemini ? 
Cancer •) 
leo © orozlanban Jo. 
virgo ? 
libra 9 
scorpio o* 
sagitarius 4 löuöben Jo. 
capricornus t> 
aquarius t> 
piscis :~ 
Es sextillis es trinus Mártis Jol vagion, Mert akoron könnyen 

véghez Megien az dolog. 
De ártalmas az quartus Mártis. 
(24a J 1558. Sumaya Fenyg ez dolognak ez, Hogy Mykor 

írnának 1558 esztendőben, februariusnak 5 Napian, Mely napra 
En valaztattam vala ö felségektől, tudny Illik Izabella kiralne azzon-
tol es az My kegielmes felséges Vrunktol, az Második János, 
Magiar orzagy es erdely es lengiel orzagy valaztot kyraliatol az 
Nagy banyay arany kamoranak Meg visitalasara Mindenben, Mind 
kwlsö es titkos, dolgokból Mind Cement es Mind valaztas, es luc-
romok felöl, kyt en, es Melliekben Hyuen el Jaruan Mindeneket, 
Meg Jelentette01 bőségesen, kyert sok embertől Nagy haragot 
vöttem. 

(246J de kywalkepen37) vrunk ö Nagyságát somliay Bátor Ist-
want, hogy valaztak erdelyben feiedelme, vgy Mint erdely waydaua 
es az zekeleknek Ispannyaia,98) Mikor írnának enny eztendöben 
1571, Azkor Nem enmagamtol, hanem egy nehany vraknak zouok3,9) 
által az feiedelemnek akarattiabol es kewansagabol, tudny Illik az 
vraknak forgach ferench ö Nagysága, doctor Blandrata es az töb 
vrak által kyknek, zouokert el Inditam40). 

(2ba.) Bölchesegemnek titkát ky Jelenteny, tudny Illik az 
Cemmentnek Minden Rendy zerent való lucromot, Melliet Mykor 
Meg Jelentettem volna ö Nagyságának, Igire Magát, hogy Minden 
kegielmessegeböl Megsegít. 

(256—33b.)1 

(Ma.) De Minek wtanna ezeent hóban Meg ielentenem Illien-
kepen zolok estanobizonsagoth tezek Mindenek eloth, tudny Illik, 
kyk erthnek éhez es bolchelkettek ez dologban. 

1 E lapok üresek. 
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Hogy annak előtte walaky ebben dolgos dolgos (így!) lezen, 
Jelesben o felségek akarattiabol, ky hwtos légien Minden dolog
nak Meg tudására. 

Jelesben erre, hogy euel chaliak meg o felsegeth, hogy Men
nél konnyeb Mertekéül tudnak zerzenye, annal is könnye[b]2 Merte-
keth zereznenek, ha az feiedelemtol Nem félnének az kamorara, 
Merth az arany walto vraimnak nehéz Mertekek esfeliaro toiok 
wagfyon]1 es az kossegtol eluezik es meg ehaliak oketh, de Nem-
chak az kossegeth, de Mee[g]2 Mind kamora ispánnal ozue Mind az 
feiedelmeth Iliién Módon, hogy az banyaz es az aranywalto azt 
kewannyfa]1 es oroly u)9 hogy az kamora toue ala Jarion, hogy őnekik 
tob ioion benne fel garattal auuagy tobel, ebbolis az kossegeth 
chalia meg es az feiedelmeth, Merth az Miuel az to az kamoran 
fellieb wolna, annak bosege az kiral lucroma volna, de ok Magok
nak tulaydonyttiak. 

(34b.) Annak wtanna az Mertekből Iliién defeetus wagion 
es lezen, az konyw Mertekre zolok, hogy o az aranywalto Nehéz
zel wotte be es hogy az kamorara agia. Nem chak az arany vál
tásban Nyer o, hanem az kiralionis akar Nyerny kethkepe11 ; első 
ez: hogy Mennél keueseb aranyath áthatna be az az Mertek 
zerenth giraual, de azerth o, Nem gondoluan az feiedelemmel, 
bátor semmy Jouedelem Ne ioné Nekiyeis chak adnak Jo bouon 
ky az o aranyath de Meeg azerth is zol, hogy wgy vériek az ara
nyath, hogy Meg légien az karát zam, tudny Illik az 23^ karath; 
Maga nem gondolia meg azth, hogy az feiedelemnek sok kolchege 
vagion reaia az cementhre es Mind fizetése. 

Másod ez: hogy az mertek konyw, es hogy konyw, Nem Joheth 
ky az Igaz summa belolle, Mikepen Nagy banyán Ion, kiről bizon-
sagom wagion: tudny Illik az kamora ispánnal es az cementessel 
es az őfelsége komissariussiual, tudny Illik gierofiy Mihály adam 
deák o felsége Notariossa2 

(36a.) Hogy Nagy banyán Iliién kepén Ion Wachy Péter ispan-
sagaban, hogy chak Merenek feier aranyath, tudny Illik Marka 
10068 peseta 13^ az apraiaual Meruen es Mind az Nagyaual, 
kyth Meg Irtwnk wala registrumban, Meg probalwan eccersmind, 
ha Meg lezen azonkepen az summa, az Minft] be wottek, esdefec-
tus esek benne Illie[n] kepén, hogy Ion az summának hea Marca 0, 
peseta 23\ 

A 36 Nem tudom.8 

Towabba azth kewannyak Mind kosseg es Mind aranywalto, 
hogy Jo garattal es bouon walo Nyomassál wssemeg az aranyat, 

1 Lapszélről levágott betűk. 
2 A lap alján egykorú kéztől, nagy betűkkel: AZ MERTEK: KOE 

FELÖEL. 
3 E sor törülve. 
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de Miképpen wthety Meg azkor az pondust, Mikor zwkön es 
konyw Mertekel agiakbe Mind ezwst* es Mind aranyath. 

Regenten Illienkepen hallottam az cementh Mertekről, hogy 
Nem wolt[h] zabád senkinek wllian Merteketh tartany, de Meeg 
zabád sem wolth welleis Merny. 

Hanem az igaz Mertekel, tudny Ill[ik] az buday Mertekel, 
Merth az buday Merteknél Nagiob az Bechyis 4 lottal. 

(36b.) Azerth o felségek azzal attak ky az kamorarol az 
ezwstoth, Mikor o felségek al2 akartak adny, de Immár azth ke-
wannyak, hogy Mind azonkepen tarchanak Merteket Illienkepen, 
hogy nehézzel wegiek be es konywuel ágiak az kamorara es 
bouon agiakky az aranyath 

De az közönséges Igassagnak Megmaradasaerth Illik Minden
nek Nehéz mertekel elny, Ne ket felénél, Mertha konyw lezen, 
tahath Mind az feiedelem es Mind az kosseg Megbantatik. 

Azerth zwkseg lenny Nehéz Merteknek lenny az kamoranis. 
Merth az aranyath bouon ágiak ky es Jo garaton, Minth hogy ökis 
Nehézzel wezik be hozzaiok. 

Touabba eztis ezedben wegied, hogy ha Igazan akarz che-
lekedned, hogy Mentől fellieb istenedeth es annak wtanna feiedel-
mednek akarz hwusegel zolgalny, tahath aztis meg Jelenched 
es ky ágiad, az My az cementh belső tablaia zerent zamuetesbol 
ky Maradoth az 23 karath feletti, kit .loi tuch chak akary ky 
fo titok etc. 

(36a.) Ad cimentum aurum et argentum.3 

Rp. ad unam ipsius marcam plumbi granulati 4 pesetcs 

et cupri 2 pesetes et pone ipsum aurum ad fusionem et, quum 
iam aurum incipit fluere, tune predicta additio mox inponatur et 
moveath bene, ut simulcum íluant tune granula, et pone ad ci-
mentandum et stet ibi horis 36, tune excipe et próba, si habeth 
karath XXII, tunc inponanth secundario et stet horis 20 in cimento, 
si wero aurum primma vice altius grada[tur] 4 quam ad 22 karath, 
tunc alia vice eo brevius stabit in cimento. 

Eth nota aurum, quum primma vice excipitur de cimento, 
tunc reperitur de puro auro 3 aut 2 marcas, quod altius stath 
in karath, quam reliqua tocius auri qüantitas, et hoc servatur per 
se ea ratione, quod si in secunda cementatione excellent, nam tunc 
additur hoc aurum et postquam habet cementationem accipere 
próba, ut se habet regere possit. 

1 A szó vége a lap széléről le van vágva. 
3 Valószinííleg »el« helyett. 
3 E nagy betűkkel irt felirat előtt két monogram áll, az első K és C, 

a második L és J betűkből összeállítva. A dőlt betűkkel szedett fémnevek 
helyett az eredeti kéziratban az alchymiai jegyek állanak. 

4 A lapszéléről levágva. 
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Ittem 205 alias 216 floreni Sunt ex 3 marciR, ittem 
auram a 12 karath usque ad 20 karath addi[tur] ad unam ipsius 
marcam 3 pesetes plumbi et 1 peseta cupri. 

(36b.) Ittem a 20 karath usque summum additur uni rnar-
chae 2 pesetes plumbi et 4 pesetes cupri. Ittem a . . . habet 
marca auri post inpositionem ad eementum débet esse unius 
florcni residuum. 

Ittem in gaza ad reduetionem cementi rp. super 100 
eentenarios 10 centenariorum plumbi. 

Ittem ad cimentum régale rp. 2 partes lateris et unam 
salis communis, conterre subtiliter et misce simuleum. 

Ez dolog chodalatos, hogy az ember Nem vezy ezeben az 
Isten dolgát, es bölcheseget, kft ember Nem tud Meg böchwlny, 
hogy azt vgy tarcha Mint Isten adományát, hogy Ne tekozolya 
azt, Mert ha azt echer eluezted, tőbe Meg nem találod. 

Ha az kyraly adományát el adod es Meg tugya Meg harag-
zik read, az isten Mennél Inkab az isten haragzig Read, ha Mynd 
testy es lelky aiandebat1 eltekozlod. 

(37a.) Az also gradustolfogwan2 wenny kel az Mixtúrához 
8 rez onnot es 2 rez rezet.3 

Ittem 12 gradustolfoguan 16 gradusik weny kel 4 rez on
not es 1 rez rezet. Ittem 16 gradustolfogwan 22 gradusik wenny 
kel 3 rez onnot es 1 rez rezet. Ittem 18 garato aranhoz Mind[e]-
nyk girahoz tégy az Mixturana[k] Masfel lotot hozzaia. 

De mixtúra et additione. 
Az ozue giwtoth aranyat osd eg[y] Massaban es, Mikor iol 

meg elegiwlt, wegy egy probat belolle es lásd meg az te tudoma-
nyodzere[nt], han garato es annak wtanna az graduszerent ted 
az addiciot beleié, de az arany iol meg oluadot légien. 

Azerth iol reaia wigiaz, hogy megne chalatkozzal Mind az 
strehellessben *3) es Mind az olwaztasb[an] 

(31b.) Istennek segitsegeuel kezdel tudományodat, tudny Illik 
ez rendzerent. 

Elozor, ha az arany 8, 9, 10 auagy 11 garatu, tahat 
ezth e Mixtúrát auagy az addicioth keziched Neky Ily Módon: 
Wegy alkolmas Módon fekete onnot, ozdmeg oth rézre es az 5 
reznek ketteit wesd Mertekre es Mery ennye rezet [h]ozzaia es 
olwazd ozue es, hogy ozue oluadot, tahath granaldmeg estarch 
dolgodhoz az Mikor zwkseg, ez az első Mixtúra. 

Immár az Mixtúrában wegy ez aranyakhoz, tudny Illik az 
kit felliwl megmondottam, egy gira aranhoz 8, 9, 10 auagy 11 

1 így. Iráshiba »aiandekat« helyett. 
2 E helyütt utólagosan »12« van beírva, mintegy magyarázatul, hogy 

az alsó grádusok alatt a 12 karaton aluliakat értették. 
3 Ez az arany pénzek készítésénél szükséges mixtúra receptje. 
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kara tóhoz loth 2^, ezt wesd be az aranyban, de az arany olwaz-
tot légien elozor es wgy west az Mixtúrát beleié es granaldmeg 
az Mint tudod. 

Masodchor penyg, ha aranyad wagion 12, 13, 14 auagy 15 
karatu, taha[t] ezt e Mixtúrát keziched Neky: 

Wegy fekete onnot alkolmas Módon. 
(38a.) Azt ozd 4 rézre es az 4 reznek égiket wesd Mertek

ben estegy anne rezet hozzaia es oluazd ozue es granaldmeg 
es tarch dolgodhoz, Mihez kel ez az Második Mixtúra, 

Ez Mixtúrából wegy Minden girahoz tudny Illik 12, 13, 14, 
es 15 karathoz aranhoz loth 2 es granaldmeg az Mint tudod. 

Harmatchor ha az arany 16, 17, 18 auagy 19 karatu, tahat 
éhez illien Módon keziched hozzaia az Mixtúrát: 

Wegy fekete onnot alkolmas módon es ozd három rézre; 
égiket wesd mertekben es tégy enny rezet Melleié es oluazdmeg 
es granaldmeg, Mint tudod, es tarch dolgofdjhoz, Mihez kel, ez az 
harmadik Mixtúra; eben wegy Minden girahoz, aranyhoz tudny 
Illik, 16, 17, 18 es 19 karatu aranhoz lot 2 es granaldmeg. 

Ha penyg az arany 21 auagy 22 karatu, tahat az harmadik 
Mixtur[a]bol wegy Minden girahoz lot 2. 

(386.) Es granald med 1 zep aprón es zarazd meg es wgy 
rákiad be az chement porában, de wgy rákiad, hogy égit2 az Masi
kat Megne erie az granumoknak, de az fazék hoza chinait légien 
wekonyon, es az fazék torue légien, Mert Meg pattan, ha egez lezen. 

Touabba az pornak Merteke ez, hogy wegy 2 rez teglat es 
1 rez sot, de az tégla fouennelkwlualo légien es Igen egetet se 
légien, hanem chak zep weres es puha légien es az fazekoknak 
Modgioklmezek: Mert kétfelé, égit2 Nagybanyay mod, Másik zebeny. 

Ezeknek peny[g] kel allany az kemencheben, wgy Mint 24 oraig, 
első betéteikor. 

Ittem si vis aurum fluere wel aurum crimmare3 in test (?) 
sic oportet preparare. Rp. cineres et fac ad scapham et funde 
aqua m insuper et turbida bene. 

(39a.) Et efunde aquam turbidam in aliam scapham et illam 
aquam turbidam mittas stare, ut cineres descendant et aqua débet 
defundi et tune inferius, quod remansit, débet exsiccary; et postmo-

1 Olvasd »meg«. 
2 Olvasd »égik«. 
3 Criinare—cremare. 
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dum rp. unam partém de cinere exsiccato, similiter unam par
tém de arena et tune débet laborare in illud in koh etc. 

Preparatio kella ad aurum fluendi vel crimandi tune prépara 
illud kellam: Rp. unam partpm cornum cervi usti, vel ossium con-
busti, 2 eciam partes lactis ét eciam wnam partem cineris et pré
para eth est in illud etc. 

Hec est kella: 
figura est huius mody: 

(396.) De amore. Rp. pomum in nomine cuius vis et scribe 
cum acu nova ista novina stanorum (?) stendens nomen tuum et 
nomen mulieris, calefac pomum ad ignem et caveas, ne conbur-
ratur, et hoc facyas sabaty in sero. Probatum est. 

De fortuna olys. 
Wt frangantur, accipe de ligne patibuly et pennám gally nigri 

et festucam eboris allevato attente et fac pulverem et mite in 
ollam et frangantur sine dubio etc. 

Ad amorem. 
Coniuro te pomum in nomine patris et fily, dico pomum, et 

spiritus sancti,+ coniuro te pomum-{-per deum vivum,4- per deum 
verum,-!-per deum sanctum,-f et coniuro te omnia, que in mundo 
sunth, creavit, qui fecit celum et terram et omnia, que in eis 
sunth,-f- coniuro te pomum+per maiestatem patris et fily et spi
ritus sancti,+coniuro te pomum per 12 milia servicia et quatuor 
ewangelistas sciliceth Johannem, Lucam, Marcum, Mateum et per 
Johannem Baptistám, coniuro te pomum per omnes sanctos domini 
quantumque te commendat, in amorem meum ardeat, donek 
voluntatem meam perficiam etc. 

1 bona et vera cum quo inueniatur Rp. 
rez es rez es et  

quibus Iterum adde  
Deinde litmen de lana. 
(4:0a.) Fixacio valde bona. Rp. sal armoniak salethromoth 

kozsoth es borkő soth egienlo Mertekel es dissolualtassad meg az 
erős wyzben annak vtanna ted olaya auagy fordich olaya es uesd 
az olayban ez kenesoth es Io kemény lezen hogy ky verheted etc. 

(406.;* 
(4-la.)s Az chementhnek Mestersége es Tudománya ez ky 

Tilalmas es Titkos az felségek ellen chelekedny etc. 
1 A kipontozott helyek az eredetiben kitörültettek és most nem 

olvashatók. 
2 E lap üres, 
3 A lap élén K és C betűkből összetett monogramra, 
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1558. 
In nomine patris et fily et spiritus sancti amen. 
Jancium (?) perceptionis In caméra Riualiensi die 28. January 

factum est. 
De indichad el Isten akarattiabol tanosagodath kith tuch 

ez rendben. 
Az kamora ispánnak az aranyath be viuen es az chemen-

tes kezeben aduan es be streheluen Iliién Móddal, tudny ill[i]k 
Minden aranyakath Meg probaluan az o mogiazerenth az kouon, 
kyky Mindhan[y] garatos, de azth Mondom, hogy se Maga[d]ath, se 
o felsegeth Megne chaliad, se az kossegeth, hanem ez az Igaz 
hogy légien Meg tekelletessegel az touel egienessege, Merth ha az 
toth Nem ery, tahath karth hoz Mind Magadnak es Mind az feie-
delemnek. 

De ennek wtanna ez Jeles estekelletes dolog az kartol 
Meg oltalmazására gon[d]oth wiselny, tudny Illik Ith Merteketh Meg 
latny, hogy az aprólék Mertek anny légien, Minth az Nagiob 
rezekben, 

(Mb.) Merth meg zokta Magath es feyedelmeth chalny abban 
az dologban Es fwg tellies summa zerinth walo dolog chak az 
Mérésből, kire Neez Mind az felség es Mind az kamora ispán es 
az cementes, Mind az garath zammal egietemben, ky fo chikkel 
az cementhben az lucromnak Megértésére, ky Nyluan walo dol-
goth es bizonsagoth wal estezen Mindenek eloth 

Touabba ezth igen ezedben wegied, hogy Mikor az közön
séges aranyat be tezik az kellaban4;í) awagy az tegelben, Minek 
előtte Megnem probaltak wolna az touel, hogy az aranyath ky 
Immár egy Massaba11 az az egy allath, hogy Jol fel keueriek az 
fenekéről es wgy ágion probath, kith meg probalianak, 

Annak wtanna Jelenen meg Mestersegedeth tudományodban, 
Minth kellien gondoth viselny ez rendnek Mogiaban, tudny Illik 
az fo dolgoth az addiciot kith Mondnak, Melynek Rendy, ez kyth 
Meg akarok Jelenteny, ez kouethkezendo dolgokban abraztatny 
tekelletessegel; de ez Jelth keresd meg, ha akarz erteny vala-
mith ^+€ x 

(42a.) alba videlicet 2 ad longitudinem unius cubitis et 
perficias illám et quiète et uby fuerit 
mox super quem aduk 3 fuerit sive in terra, sive in muro, 
sive in parité (így) etc. 

1 Két lap hiányzik a (41 a) és (42) között és a jel a kéziratban többé 
elő nem fordul. , 

" A kipontozott helyek az eredetiben kitörültettek. 
3 Olvasd »adhuc« 
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Candela bona, cum qua thesaurus inveniatur. 
Rp. ceram virgineam három részt neg rész TcamfcrvdX es 

eot rész mirraval es hat rész Jcenkövel et mercurium sublimatum, 
quibus mixtis iterum adde het rész kénkövet. Deinde virgo . . . 
litman de lana alba azaz gyapothói ad longitudinem unius cubi-
lis et perficias candelám illam, incende et ardebit quiete et ubi 
faerit thesaurus, mox extinquitur. Super quod adducta faerit sive 
in terra, sive in muro vel pariete.1 

1560 
(42&.) Perceptio aury a domino Joanny Bornemiza Came-

rary Koloswariensis, die visitationis Marie virginis.2 

Album aurum facit marcas 5, pese tam 0, karat 20^ 
constat facit floreilos 304, grossum 0 
finum aurum facit marcas 4, pesetas 18, karat 23^ 
Cuduntur facit florenos 313, grossum 0 

. Melliek vöttek vala be az aranyat, tudny Illik bornemiza 
János camora Ispán, az ven Vachy Peter es Nyrö Pál cemmen-
tes forintuerö gilig kouach, kyuel Megueretek az aranyath, de ezek
ben 8 aranyat Enyztenek az pondussaban. 

Az aranynak probaiat penyg ezek Mondák hogy így Cina-
liam es mutatak az Reginat, hogy annalis Job légien, es Iliién 
pondussa légien, kit Meg esmerz, ha akarod megesmerny, az 
aranyon, kin 1560 eztendö vagi on es az koloswary Cimer az 
bodog azzony lába alat etc. 

(43a.) Probacio in aqua forty secundum consuetudinem Hun-
garicam. 

Pone pesetam 1 argenti solem habentis in aquam fortém 
et si dimidietas illius pesete | aurum fuerit repertum, tunc marca 

1 talis argenti valet, ut infra. 
Si Marca 1 pe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Sed nullum argenti genus ad separandum accipi débet, nisi 
próba demonstraverit in esse marce floreimm \ vei grossos 36 vei 
denarios 2 hoc est lottonis wnius per octavam. Idem sunt, quoniam 
perdere (?) operám et inpensam. 

1 Az egész kikezdés más, XVII. századi kéz irása. A döit betűk az 
eredetiben a 101b lapon feljegyzett titkos ábécze jegyeivel vannak irva. 
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