
Az l-es csoportba az elektromos 
eszközök tartoznak. 2. fényképünkön 
látható 1840-ben Brassai Sámuel saját 
készítésű Volta-oszlopa, alatta egy gyá-
ri készítésű volta-oszlop 1880-1890-
ből. 

A Il-es csoportba a fénytani eszkö-
zök tartoznak. Ezekből a 3. fényképünk 
egy 1840-ből származó napfény mik-
roszkópot mutat be, készítője ismeret-
len. 

AIII. csoportba a mérő- és tájékozó-
dásra szolgáló műszerek tartoznak. 2. fénykép 

3. fénykép 

5. fénykép 

4. fénykép 

A 4. fényképen iránytűket láthatunk (a kö-
zépső 1890-ből való. a bécsi Weidholt gyá-
rából került ki. A kép felső felében az V. 
csoportbeli (különfélek) Brassai sajátkészí-
tésű magnetit mágnespatkót láthatjuk 
1840-ből. 

AIV. csoportba a mechanikai eszközök 
tartoznak. Ebből a csoportból egy hidro-
génfejlesztő üvegedényt mutatunk be, 
amely gyári készítésű, 1880-ból. (5.sz. 
kép) 

Az V. csoportból már bemutattuk a 
mágnetit-darabot. 

A következő lapszámainkban folytatni 
szeretnénk az eszközök bemutatásat, le-
írását. A hozzánk beérkező eszközök fény-
képe mel le t t kér jük ad janak miné l 
részletesebb leírást a működésről, erede-
téről. Előre is köszönjük a közreműködésü-
ket. 

Kovács Zoltán 

ERDÉLYI ALKIMISTÁK 

Sok száz évre s az emberek ezreinek elfáradhatatlan kutatásaira volt 
szükség, hogy mai kémiai ismereteinkhez eljussunk. E sok száz év hagyaté-
kából, az alkímiának a bölcsek kövéről, az aranycsinálás mesterségéről írott 
emlékeit ismertetjük ez alkalommal. A "bölcsek  kövének",  annak a csodaszer-



nek,  amely  minden  betegséget  meggyógyít,  minden  nemtelen  fémet  arannyá 
változtat,  a keresése,  feltalasának  hite  nagy  elméket,  józan  és világosan  látó 
lelkeket  is hatalmába  ejtett,  s nagy  vagyonokat  pusztított  el. 

Az alkímiának nevezett művészet eredete mélyen belenyúlik az ókor misz-
tikus homályába s állítólag Hermes Trismegsitos (i.u. 280) egyiptomi paptól 
származik. Az egyiptomiaktól a görögök, majd a rómaiak, később az arabok s 
a germánok vették át ezen ismereteket. Hasonlóképpen a Chemia vagy 
Chymika szót is, mely alatt a negyedik században a fémek nemesítésének a 
tudományát értették. 

A hit, hogy a bölcsek köve előállítható, Arisztotelész tanával állott összefüg-
gésben. Szerinte az anyag egységes, amelynek tulajdonságait emberi erővel 
lehetséges bizonyos műveletekkel módosítani, megsemmisíteni, helyettük úja-
kat előidézni. Szamos tény igazolni látszott ezeket a tanításokat. Arisztotelész 
tekinténye s a vegyi folyamatok során bekövetkező tulajdonságváltozások 
biztosították aztán az alkímiának tizenöt századon keresztül tartó hatalmát. 

A bölcsek kövének megtalálását célzó ezer meg ezer kísérletet azért 
hajtották végre az alkimisták, mert úgy képzelték, hogy aki ezt megtalálja, 
annak a bölcsek köve nemcsak aranyat, dicsőséget nyújthat, hanem ami 
mindennél értékesebb, módot a mesés gazdagság élvezésére: állandó és 
tetszés szerinti, akár századokon keresztül is tartó életet ad. 

Az alkimisták számbeli növekedésével a 17. században nemzetközi társu-
latuk alakult, a Rózsakeresztesek Társasága (Fraternitas rosae crucis), amely-
nek székhelye Németország volt, s a következő század végéig fennállott. E 
szövetségnek, valamint a 18. században megalakult Hermetikus Társaságnak 
tagjai a keresve keresett kő felfedezésén  buzgón munkálkodtak, de emellett a 
csodagyógyítást is gyakorolták. Lengyelországban maga a király állott a társu-
lat élére. 

Itthon is voltak alkimisták, ami nem meglepő, hisz az erdélyiek a külfölddel, 
főképpen az alkímiát kiterjedten művelő Nemetországgal már régóta összeköt-
tetésben állottak. Erdélyt számos utazó járta be, többek között 1531 táján, a 
nagyhírű orvos-kémikus, Paracelsus, akik Közép-Európát beutazva, útjába 
ejtette Erdélyt is. 

Az erdélyi hegyek dús ércei, folyóinak aranytartalmú homokja értékes 
alapanyagot képezett a vándor alkimisták számára. Az alkímia általános elter-
jedéséhez az uralkodók részéről élvezett támogatás is hozzájárult. Már a 15. 
században Zsigmond király udvarában foglalkoztak alkímiával, sőt mint aho-
gyan a királynét 1440 körül meglátogató Johann von Laaz (latinosan Lasnio-
rono) cseh alkimista elbeszélte, Czillei Borbála, "a szent  művészet  e női  híve", 
rézből és arzénből ezüstöt állított elő, aranyat pedig réz és ezüst összetételével. 

* 

Erdélyi János (Joannes de Transsylvania) 1463-1500 között élt. Kezdet-
ben a mauerbachi karthausiak rendházanak volt tagja, később a menedékszirti 
kolostorba került, ahol rendtársai bizalma őt nemsokára apáttá tette. A tudo-
mányvágyó apátnak alkímiai törekvéseiben eleinte útjában állott a szegénység 
fogadalma és a egyházi tilalom, ámde ő mit sem törődve mindezekkel, buzgón 
űzte kedvenc foglalkozását. Aranycsináló munkálkodását alárendeltjei éveken 
áttürelemmel nézték, de végül ők is megunták, annál is inkább, hogy az alkímia 
tüzében lassankint a kolostor vagyona is kezdett olvadozni, és erre feljelentet-
ték. Hivatkozással egyrészt a papa ebbeli tilalmára, másrészt Kálmán király 
egyik rendeletére, amely szerint a kolostor javait pazarló főnök hivatalától 
megfosztassék, a buzgó alkimistát hatásköréből felfüggesztették. 

Oláh Miklós (Nicolaus Olahus) esztergomi érsek (1493-1568) volt. Édesap-
ja Oláh István, a Hunyadiakkal rokon román vajda családjából származott, 
édesanyja Huszár Borbála. Eleinte II. Ulászló király udvarában volt apród, 
hivatása azonban a papi pályára vitte, ahol hamarosan pécsi kanonok, majd 



II. Lajos király és neje titkára lett. Egy ízben az özvegy Mária királynét titkárként 
Németalföldre kísérte, s ez idő alatt alkalma volt a legnevezetesebb külföldi 
tudósokkal és írókkal megismerkednie. A budapesti egyetemi könyvtárban 
őrzött levele bizonyítja, hogy ő is foglalkozott alkímiával. 

Szebeni Menyhért Miklós nagyszebeni származású alkimista, a 15. szá-
zad végén, II. Ulászló király idejében élt. A 16. század elejének leghíresebb 
magyar alkimistája volt, akit származása miatt "Cibinensi^  melléknevvel illet-
tek. ParacelsusTractatusai között említést tesz Nicoiaus Melchior Cibinensis 
kardinálisról. Kéziratos munkája mise alakjában és hangvételében íródott, s 
úgyszólván bevezető imája az alkímiai műveleteknek. A művet II. Ulászlónak 
ajánlotta, a szerző ugyanis ezen alkímiai törekvéseivel nagyratörő tervet kötött 
egybe: nem kevesebbet akart elérni, minta "dobzse  királynak  aranygyártással 
megadni az eszközt a pogány törökök és az egyház minden ellenségeinek 
kiirtására. A mohácsi vész után nem érezhette többé magát biztonságban 
Magyarországon, és miután a budai udvartartás szétzüllött, Csehországba 
menekült. Nem került be I. Ferdinánd prágai udvarába, de hamarosan barátok-
ra talált. Minthogy megszokta volt a könnyű életet, de jövedelmei lényegesen 
magcsappantak, pénzhamisításra adta a fejét. Rajtakapták és halálraítélték. 
Lefejezese előtt elkobozták holmiját, s ekkor került nyilvánosságra alkímiai 
műve is. 

Erdélyi Dániel (Dániel de Transylvania) orvostudományok mellett alkímiá-
val is foglalkozott. Betegei számára az orvosságokat mindig maga készítette, 
ezekhez minden esetben usufurt  hozatott,'amelyet azonban mindig megtartott. 
Az "usufui"  ugyanis Flórenc környékén divatossá vált, úgyszólván minden 
gyógyszertárban kapható, sok aranyat tartalmazó drága panacea volt. 

Kolozsvári Cementes János (1530-1588) neve valószínűleg születési 
helyét és foglalkozását jelzi (Negotium Joannis Cementary). Nem volt alkimis-
ta, hanem komoly foglalkozást űző hivatalnok. Eleinte ötvös volt, mely mester-
séget annak idején Kolozsváron és Erdélyben számosan gyakoroltak. Az 
akkori nyugat-európai műveltség színvonalán állott. Kémiai ismeretek tekinte-
tében semmiben sem maradt el a Nyugat legtekintélyesebb korifeusaitól. 

Miksa magyar király uralkodása alatt, de különösen fia, II. Mátyás, majd II. 
Rudolf uralkodása idején (1576-1612) az "aranycsinálás  mesterségé'  nagyon 
fellendült. A históriából tudjuk, hogy II. Rudolf császár Prágában visszavonulva 
idejének legnagyobb részét tudományos kedvteléseinek, főleg a csillagászat 
és alkímia titkainak kutatására fordította.  Prágai udvara az alkímiai törekvések 
központja lett, tanyája kora legjelesebb tudósainak, ahol az egyik legkiválóbb 
csillagászt, Keplert találjuk. Gyönyörű laboratóriumot emeltetett, és o maga is 
szorgalmasan dolgozott adeptusai társaságában, akik között ott találjük a 
lengyel származású Michael Sendivogiust is. 

Bánfihunyadi János (Joannis Banffy  Hunniadi), akit egyszerűen Hans 
Hungarnak neveztek, az angol alkimistákkal állott szoros kapcsolatban. Annyit 
tudunk róla, hogy Nagybányán született, és apja már annak előtte, 1633-ban 
Londonban tartózkodott. Férfikorban  levő fia a legkiválóbb alkimistákkal állott 
összeköttetésben. Londoni tartózkodása alatt a híres Gresham Collegium 
tanára is volt. Később Arthur Dee-vel dolgozott együtt, a híres alkimista, John 
Dee fiával. 

Báróczy Sándor, magyar királyi testőr, 1735-ben Ispánlakán, Alsófehér-
megyében született, ahol atyja, Bárótzi Sándor megyei adószedő volt. Iskoláit 
Nagyenyeden elvégezvén, az erdélyi kancelláriánál nyert alkalmazást. Mária 
Terézia királynő felállítván a magyar testőrséget, abba 1760-ban felvették. A 
testőrségben ezredességig vitte, s 1806-ban vonult nyugállományba. Ezt kö-
vetően teljesen az alkímiának szentelte magát. Élete végén egyre jobban 
belegabalyodott a misztikus tudományok hálójaba, és már kizárólag teozófiával 
és mágiával foglalkozott. Olyan varazstükröt próbált szerkeszteni magának, 
amelyben látható, ki mit csinál. 74 éves korában halt meg, 1809-ben. 



Salabszky József a múlt század vége felé Brassóban már modernebb 
eszközökkel dolgozott, de régi recipék szerint. Fő törekvése az volt, hogy egy 
olyan tincturát állítson elő, amelynek segítségével a nemtelen fémeket neme-
sekké lehessen átalakítani. Ezt meggyőződése szerint elő is állította, csak az 
volt még hátra, hogy lencsék segítségével koncentrált napfényben kellőképpen 
megérlelje. Agyaggal bevont retorta óriásokból, lombikokból, olvasztó lencse-
rendszerből és különféle preparátumokból álló laboratóriuma a "Machina  Ma-
gica"  nevet viselte. Latin, francia és német nyelven írott 16.-17. századi 
kéziratokból és nyomtatványokból álló könyvtárát, 1886-ban történt halála 
után, a Kolozsvári Egyetem kémiai intézete szerezte meg. 

* 

A felsorolásból láthatjuk, hogy a múlt századok hóbortos rögeszméjének, 
az aranycsinálás mesterségének, a bölcsek köve keresésének művelői között 
szép számban voltak erdélyi származásúak, sőt Erdélyben működők is. 

1768-ban Mária Terézia királynő a kuruzsló alkímikus üzelmeket szigorú 
rendelettel tiltja be. Ezen parancs szerint vegyi munkálatokkal foglalkozni 
csakis a császári-királyi pénzváltó hivatal által kiállított felhatalmazás alapján 
lehetett. Jogosulatlanok készülékei elkoboztattak, ők maguk pedig szabad-
ságvesztésre ítéltettek. Feljegyzésekből tudjuk, hogy Sehfeld bécsi alkimistát 
kétes transzmutációs üzelmei miatt Temesvár váraba záratta be a királynő 
1746-ban, ahonnan azután őrei segítségével megszökött. 

Az alkimisták nem voltak szélhámosok, nagyrészük jóhiszemű kutató volt, 
akik megvalósíthatatlan álmokat kergettek ugyan, de közben kísérleteztek. 
Laboratóriumi készülékeket szerkesztettek, új anyagokat fedeztek fel, gyártási 
technológiákat dolgoztak ki. 

Ennek jellemzésére Francis Baconnak, a modern természetkutatás mód-
szertana megalkotójának sorait idézzük, melyek kifejezik e kor jelentőségét: 
"Az  alkimisták  hasonlatosak  voltak  amaz öregember  fiaihoz,  kik  állítólag  búza-
mezőben elrejtett  aranyat  örököltek.  Meddő  keresgéléseikben  mégis  felásták 
a talajt  és bőségesebbé tették  ezáltal  termését." 

KIS SZÉTSI SÁNDOR JÓZSEF 

KÍSÉRLET, LABOR, MŰHELY 

PORÁBRÁS IDŐMÉRŐ 
Iskolai fizika kísérleteknél gyakran szükség lehet a másodpercnél  rövidebb 

időtartamok kielégítő pontosságú mérésére. Erre a célra az ú.n. "porábrás 
időmérő" elkészítését ajánljuk. 

1) A mérés  elve: 
- Az időméréshez szabályosan ismétlődő jelenség szükséges, ezt eszkö-

zünknél a hálózati váltakozó áram fogja biztosítani, melynek periódusa mint 
ismeretes T = 0,02 s. A kísérleti berendezést úgy építjük meg, hogy kacsolói a 
váltakozó áramot a mérendő At időtartamra kapcsolják be, majd ki. 

- A mérés során, az időmérés céljára a váltakozó feszültseg pozitív (vagy 
negatív) félperiódusát jelenítjük meg. Erre a váltakozó elektromos mezőnek 
valamilyen elektrosztatikusán töltött porra kifejtett vonzó, illetve taszító hatását 
használjuk fel. 

2) A készülék  felépítése  és működése: 
A porábrás időmérő szerkezete, kapcsolása és a felhasznált anyagok az 

első ábrán, míg a megépített készülék a másodikon látható. 


