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A L K I M I A . 
En to pan. 
(Minden megvan mindenben.) 

Irta: Fodor Béla. 
Alchimia est impuri separatio a 

substantia puriore. 
(Alkimia a tisztátalannak elvá-

lasztása a tiszta substanciától.) 
Martinius Rulandus. 

A z ALKIMISTÁK másképp írtak mint mi, mert másképpen gondolkodtak. 
Raymundus Lullusnak, Paracelsusnak, Valentinusnak, vagy Nico-
laus Flamellusnak a nyelvét, gondolatviláguk ismerete nélkül, 

halandzsának tar taná az olvasó s csak keresztrejtvényfejtés! szókészletét 
gyarapítaná vele, nem az ismereteit. Ami nem illene se hozzá, sem az alkimiá-
hoz. Igy előbb erről a gondolatvilágról ejtünk egy pár szót. 

I. 

A tudomány és annak három része. 

Az antik világ főiskolája Egyptomban volt. Csak Egyptomban. Igy a 
tudomány lényegében egy volt az egész világon s ez a tudomány egy volt a 
hittel. Világnézet volt, de azért ne tévesszük össze mai hóbortokkal. Állítólag 
a nyelve és az írásmódja is egy volt, de írhatták sokféleképpen is (az írásjelek 
hol a hangzót, hol a szavat, hol a gondolatot utánozták) s ilyenkor ugyanaz a 
szöveg jelenthetett a népnek mesét, a «művelt középosztálynak» tudományos 
ismertetést, az adeptusoknak pedig Igazságot. Az Igazság, vagyis az írás 
harmadik, ú. n. hermetikus értelme azért tárult fel csupán a beavatott előtt, 
mert a Tudomány is három részből állt s csak aki mind a hármat ismerte, lát-
hatta meg a Valóságot a maga egységében. «Itaque vocatus sum Hermes 
Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi» (ezért neveznek 
a háromszor legnagyobb Hermesnek, aki birtokában van az egész tudás három 
részének) — jelenti ki Hermes a híres smaragdtábla végén, amely alapköve 
lett az alkimiának. 

És mi ez a három rész? 
A testi, a lelki és a szellemi rész. Vagy : a fizikai jelenségek, a természeti 

törvények és a mindkettőt létrehozó metafizikai elvek. Vagy : az, anyagi, az 
erkölcsi és a szellemi világ. 

A Tudomány az ezoterizmus vo l t ; a láthatatlannak, az elrejtettnek a 
tudománya, ellentétben a mi exoterizmusunkkal, amely a látható dolgokkal 
foglalkozik. Ezekkel természetesen az ezoterizmus is foglalkozott, de elsősor-
ban azért, hogy felfedje mögöttük azt, amiről jelt adnak, míg mi, a jel-enségek-
kel önmagukért foglalkozunk. Ezért vannak nekünk tudományaink és világ-
nézeteink, Tudomány és Világnézet helyett. 

A tudomány módszere pedig nem az indukció és a dedukció volt, hanem 
az analógia, ami egyformán látja meg a tényekben az általános törvényt és a 
törvényben az egyes tényeket. «Ami alul van, az olyan, mint ami felül van 
és ami felül van, az olyan, mint ami alul van, hogy létrehozza egy egyetlen 
dolog csodáit,» — mondja Hermes Trismegistus. Vagy : «Minden megvan 
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mindenben». Nagyszerű igazságok ezek. Sajnos, az analógia alkalmazásához 
egy sajátságos lelki beállítottság kell. Analógiákat ugyanis nem lehet kiszá-
mítani, csak meglátni. 

Ami harminc ezüstpénzbe kerül. 

Az al-kimia szóban a névelő arab, a főnév görög, a tudomány azonban 
egyptomi. Osiris templomainak szentélyéből került a hellén tudáskincsbe, 
melyet főleg az arabok őriztek a középkorig, hogy aztán Európának adjanak 
tovább. De őrizték európaiak is, a gnosztikusok, amíg fel nem számolt velük 
az inkvizíció. Valahogy úgy lesz a dolog, hogy a gnosztikusok közül azok, akik-
nek nem volt kedvük a máglyákra vonulni, az alkimia cégére alá menekültek 
s velük tartottak a rokon kabbalisták is. Igy az alkimia csak igen kis mérték-
ben fedi a közönségesen hozzátársított fogalmakat. Az alkimista is. Ez elő-
ször is filozófus volt, aztán orvos, asztronómus, asztrológus s csak legutolsó 
sorban kémikus és fizikus. Kémiai és fizikai tapasztalataival csak filozófiai 
elveit erősítette meg, a «reális» eredményeket, — pl. azt, hogy valóban tudott 
«közönséges» aranyat csinálni — a legnagyobb mértékben megvetette. Az 
egyik középkori mester, akitől megkérdezték, hogy mibe kerül az arany elő-
állítása, azt felelte : «Harminc ezüstpénzbe». És ez a döbbenetesen találó 
válasz — Krisztust is ilyen olcsón adták el — mélyen bevilágít ezeknek a 
misztikus bölcseknek a mentalitásába. Mellettük, természetesen, a kontár 
sarlatánok légiója garázdálkodott. 

Az alkimia elsősorban is a hermetikus filozófiát tartalmazza: a Tudo-
mányt. 

Meg kell jegyeznünk, hogy már a középkorban is ismert s a XVII. és 
XVIII. században újraéledt rózsakeresztes és alkimista nem jelent egyet. 
A rózsakeresztesek egy misztikus, vallási szektához tartoztak, az alkimisták 
ellenben kémikusok voltak, ha természetesen nem is álltak a mai anyagelv 
tudomány alapján, ami akkoriban ismeretlen volt. A rózsakeresztesek elődeit 
a gnosztikusok között találhatjuk meg, akik a Kelet vallásbölcseletével 
keverték össze a kereszténységet s akik ellen az Egyház nagy küzdelmet 
folytatott, anélkül, hogy végképp legyőzhette volna őket. Az alkimisták 
elődei viszont a Kelet vegyészei voltak, tekintet nélkül arra, hogy egyiptomi, 
babyloni, görög vagy keresztény vallási meggyőződéssel bírtak. Tehát távol-
ról sem volt minden rózsakeresztes alkimista vagy megfordítva. Voltak igen 
kiváló keresztény alkimisták is és voltak rózsakeresztesek, akik egyáltalán 
nem foglalkoztak alkimiával. 

Egyúttal megjegyezhetjük azt is, hogy a rózsakeresztesek és a szabad-
kőművesek közt is különbséget kell tennünk. Szimbolumaik és szertartásaik 
hasonlítanak ugyan egymáshoz, az eredetük azonban nem közös s ezenkívül 
a szabadkőművesség a politika felé hajlott el. Az Egyháznak mindkettő 
elkeseredett ellenfele volt s különös, hogy a krisztustagadás miatt elégetett 
templomosok (Fratres militiae templi) szimboluma, a gnosztikus kereszt vagy 
horogkereszt, ma ismét feltámadt s nagymértékben egyházellenességet jelent. 
Még különösebb, hogy ott támadt fel, ahol a szabadkőművességet is üldözik, 
holott a templomosok a szabadkőművesek ősei közt foglalnak el előkelő 
helyet. 

A „Nemes Szűz” fe lébred . . . 

A titkos tudományok iránti érdeklődés most felébresztette a Nemes 
Szűznek nevezett alkimiát is, pedig a racionalisztikus fejlődés őt temette a 
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legmélyebbre. A legaktuálisabb kérdésre kapunk feleletet, ha ráhibázunk, 
hogy miért ébredt fel éppen ma? Rövidek leszünk. 

Nem azért, mert a legújabb tudományos megállapítások az elemek bom-
lásáról és átváltozásáról meglehetősen közel jutottak az alkimista felfogás-
módhoz. Nem azért, mert az anyagelvű világnézet fundamentuma, maga az 
anyag is ebek harmincadjára került, egyszerűen elvesztette a testét. Nem 
azért, mert ha nagyon összeszedj ük magunkat, talán mi is tudunk már aranyat 
csinálni. Nem. Olcsó dolog volna ezzel a gondolatlánccal kapcsolni a kémiát 
az alkimiához, Lord Rutherfordot— Jabir Ibn Hayyan-Abu-Musá-hoz, de 
ez a mesterkedés külsőséges lenne és hamis. 

A Nemes Szűz azért támadt fel, mert az embereken egy mélyebb, benső-
ségesebb és igazabb megismerésre szomjazó vágy lett úrrá, amelyet a dolgok csupán 
racionális definicióval nem tud lecsillapítani a modern tudomány. Egy új 
szükséglet t ámad t : mithikus átéléssel hatolni be a dolgok eleven belsejébe s úgy 
látni meg a valót. Olyasmi ez, mintha egy lelki szem nyílna fel az emberben, 
amellyel most már a kimondhatatlant és a leírhatatlant is látni kezdi. A ki-
mondhatatlanról pedig szimbolumokban ad hirt, nem matematikai vagy kémiai 
képletekben. Mert a valóság két oldalának, a külső realitásnak és a belső 
lényegnek egységét, csak így lehet kifejezni. 

Nos, az alkimia «mitológiai» tudomány. Művelői átélték a metallurgiát 
s azokat a jelenségeket, amiket mi az értelmünkkel kémiai folyamatoknak 
tartunk, ők, mithikus intuicióval, lelki történésnek látták és szimbolumokban 
fejezték ki. 

Halottak voltak ezek a szimbolumok, amíg testi szemeinkkel néztük, 
most azonban, hogy ez a «lelki szem» felnyílt bennünk s el tudjuk olvasni 
őket, — megelevenedtek. 

Ezért ébredt fel a Nemes Szűz. 
S ezért nem lehet Jabir Ibn Hayyan-Abu-Musát a racionalizmus lán-

cával Lord Rutherfordhoz kötni, még akkor se, ha Lord Rutherford aranyat 
tudna csinálni. Az alkimisták modern utódai valami egészen mást fognak 
tudni, mint atomrombolást. Azt fogják tudni, sőt már tudják is egy kicsit, — 
hogy : minden mulandó dolog csak szimbólum. Azt, amit Goethe látott meg 
élete végén : «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis». Még az elektron is. 

II. 

„Három birodalom orvossága.” 
A vörös férfit és a fehér asszonyt, — beszéljünk most egy keveset az 

alkimisták nyelvén, — illetve a vörös oroszlánt és a fehér liliomot, a bölcsek 
tojásában, vagyis Osiris sírjában egyesítjük. Az edényt hermetikusan, tehát 
Hermes mágikus pecsétjével zárjuk le, aztán az athanorba tesszük s alágyuj-
tunk. A vörös oroszlán és a fehér liliom főni kezd, lassanként megfeketedik 
s hollóvá, vagy hollófejjé válik, ami aztán hirtelen hattyúvá fehéredik. Most 
egy kicsit erősebben tüzelünk s az edényben lévő szubsztancia szublimálódik, 
a hattyú felrepül, majd további melegítésnél — de óvatosan, szelíden, mele-
gítsük — a színek játékában gyönyörködhetünk : a pávafarkat, vagy a 
szivárványt fogjuk látni. A szubsztancia végül vörös lesz és ezzel el is végez-
tük a Nagy Magisteriumot (ami mindössze egy évig tartott), mert ez a vörös 
por ott Osiris sírjában, ez a — Mi Királyunk (bíborköpenyben), a Nagy 
Elixir, vagy a Nagy Tinktura, a Lapis Philosophorum, a — bölcsek köve. 
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Röviden : a Kő. Még persze erősíteni, multiplikálni kell (ez is eltart egy évig), 
de akkor aztán a «projekció» által a beteg, nemtelen fémek óriási tömegét 
fogja arannyá «festeni», nemesíteni, másszóval, transmutálni. Ilyenkor — a 
projekció állapotában — pelikán lesz belőle : feláldozza magát s vérével táplálva 
váltja meg a nemtelen fémeket. De meggyógyítja az ember minden betegségét 
is, megtisztítja a vért, meghosszabbítja az életet s meggyorsítja a növények 
növekedését. A magból órák alatt fa lesz, amely gyümölcsöt terem. 

Látjuk, hogy a Kő nem más, mint sűrített Éle t : a «három birodalom 
orvossága», amint nevezték. 

A mi tudományaink előtt egyszerűen nonsens az «Életnek» ez a sűrítése, 
a tudomány előtt azonban ennek a lehetősége magától értetődött. A Tudo-
mány azt tartotta, hogy Isten egy anyagot teremtett, abból lett minden s bár-
mily mélyre bukott légyen ez az anyag, mégis maradt benne egy szikra a 
príma materiából, az élet kvintesszenciájából. Ez az ősanyag egyébként még 
most is folyton «csorog» a csillagokból — különösen a Napból és a Holdból — 
a Földre, hogy táplálja az életet. «A fémek lényegileg megegyeznek egymás-
sal», — tanította Albertus Magnus a XIII . században, — «csak a formájuk 
különböző» — s helyezzük emellé, amit Szent Tamás mondott : «a fémek 
átváltoztatása a fémek lelkének megváltoztatása által érhető el mestersége-
sen» — és előttünk áll az a világnézet, amelynek alapján az aranycsinálás leg-
feljebb komplikált és nehéz munka, de nem lehetetlenség. Sőt a megvalósítás 
útja is ki van jelölve ; ha a lezülött anyagból valahogyan ki lehetne vonni ezt 
a tiszta ősanyagot, akkor ez töményállapotban «meggyógyítaná» mind a 
három birodalom kreaturáit, ásvány, növény és állat percek alatt futná be 
a fejlődés lépcsőfokait. 

Az alkimisták legelsősorban ezt a príma materiát keresték s komoly 
dokumentumok tanusítják, hogy meg is találták. Ez volt a «bölcsek mercu-
riusa» (higany), az ú. n. azoth. Ezzel a «bölcsek mercuriusával» — még vissza-
térünk rá — vonták ki aztán az aranyból és az ezüstből a «sulphurt» s ennek 
a két, illetve három fermentumnak egyesítése és «fermentációja» által jutottak 
a Kőhöz. A fémek ugyanis — szerintük — három részből állnak : mercurius-
ból, sulphurból és salból. A mercurius (a higany) a fém sajátságainak a hor-
dozója, a sulphur (kén) annak, ami elégethető benne, s ami által a fém a tűz-
ben megváltozik, a sal (só) pedig a szilárdságot, a kézzelfoghatóságot adja. 
Három elv ez, amelyet az alkimisták gyakran neveznek szellemnek, léleknek 
és testnek is. Az aranyból a sulphurt kivonni tehát annyit jelent, mint az 
arany «lelkéhez» férkőzni (a «bölcsek mercuriusa», a szellem által). 

Hogy az alkimisták nyelvét megérthessük, szimbolumaiknak harmadik 
értelmét kell keresnünk. Ez nem nehéz annak, aki tudja, hogy a szimbolumok 
nem az egyéni fantázia, hanem a minden emberben közös tudatalattinak a 
tipikus kifejezései, tehát egy univerzális nyelv szavai, — az igazi esperantó, — 
amelyet mindenki megért. A szimbolumok elemei tízezer esztendővel ezelőtt 
is ugyanolyanok voltak mint ma és ugyanazt jelentették Kínában, mint 
Skandináviában, vagy Mexikóban. S minden ember számára az öt megillető 
kinyilatkoztatást jelentették. Mert ahogy az ember fejlődött, úgy olvasott ki 
mindig újabbat ugyanabból a szimbolumból s fog kiolvasni ezután is. Igy 
közeledik fokról-fokra az abszolút ideál felé. 

A vörös férfi a Napot jelenti, vagy az aranyat, a fehér asszony pedig a 
Holdat, vagy az ezüstöt. A fémeket ugyanis a bolygók neveivel jelölték. 
(A Mercur higanyt jelentett, a Saturnus ólmot, a Mars vasat, a Vénus a rezet, 
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a Jupiter cinnt.) A Nap kozmikus háza az Oroszlán csillagképében van, így 
hát az oroszlán is aranyat jelent, vagy Napot, vagy — férfit, hiszen a boly-
góknak nemük is van. A Nap mindig hímnemű — aktív —, a Hold mindig 
nőnemű — passzív —, a Merkur azonban kétnemű — hermaphrodita — s az 
aktív és passzív harmoniájának magasabb elvét képviseli. A vörös (szín) is 
férfit jelent, a fehér meg nő t ; piros rózsa, vagy vér, stb. annyi mint férfi, 
fehér rózsa, vagy csont stb. annyi mint nő. A «bölcsek tojásában», illetve 
Osiris sírjában tehát az arany és az ezüst fermentuma fő, hogy egy hosszú 
processzus után — feltámadjon, mint a csirke a tojásból, vagy mint a fel-
darabolt Osiris a sírjából. 

Az oroszlán, mielőtt ebbe a sírba került «zöld» volt, azaz közönséges 
nyersanyag volt, ú. n. subjectum (materia cruda). Hosszú előmunkálatok foly-
tán vált ki belőle a sulphur : többször meg kellett mosni, össze kellett törni, 
fel kellett darabolni s alá kellett vetni a «putrefactio»-nak is, a rothadásnak, 
hogy sikerüljön a munka. (A magnak is el kell rothadni a földben, hogy fel-
támadhasson.) Szóval, a zöld oroszlánt meg kell ölni, hogy vörös oroszlánná 
váljék. Úgy is mondják, hogy a sárkányt kell megölni, vagy a kígyót, aki a 
templomot vagy a királylányt őrzi. A sárkányölő hős aztán a sárkányra 
tapos, — így ábrázolják, — csakhogy most már két feje van, egy férfi és egy 
női, amivel mindenkinek tudtul adja, hogy ő a Rebis, a «mi» hermaphrodi-
tánk. (Hajoljunk meg előtte mélyen.) Nem nehéz kitalálni, hogy a holló vagy 
hollófej a vörös férfi és a fehér asszony megfeketedését, «putrefactióját» jelzi, 
a hattyú pedig a megtisztulásnak egy bizonyos fokát. (Ha a Magisteriumot 
ezen a ponton megszakítjuk, a Kis Elixirt nyerjük, fehér por alakjában. Ezzel 
azonban csak ezüstté tudjuk változtatni a fémeket.) Ami végül a pelikánt 
illeti, az nemcsak az alkimiában volt Krisztus jelképe. A bölcsek tojása — az 
alembicus, a lombik. Megemlítjük azonban, hogy ezt a tojást anyaméhnek is 
hívják, de börtönnek, szitának, égetőkemencének, sőt szemétdombnak is, 
amiben semmi különös nincs, mert az alkimisták mindennek ötven nevet 
adtak s egy név alatt huszonötféle dolgot értettek. Megütközni csak azon 
fogunk némileg, hogy ezt a tojást — zöld oroszlánnak is nevezik, vagyis az 
edény tartalmát mondják az edénynek. 

III. 

A kígyó, amelyik a farkába harap. 
De mi a «subjectum?» Ezt kéne leginkább megtudnunk, mert ebből 

származik az azoth, a bölcsek mercuriusa, az alkimisták nélkülözhetetlen 
vegyszere. 

Az alkimistáknak ez a legféltettebb titkuk. 
A subjectumot általában nyersanyagnak, másszor ősanyagnak, majd 

ősállapotnak nevezik, de «közelebbi» megjelöléseik is vannak, így pl. : Lapis 
philosophicus, aqua vitae, venenum, spiritus, medicina, coelum, nubes, ros, 
umbra, stella signata et Lucifer, Luna, aqua ardens, sponsa, coniux, mater, 
Eva, sputum Lunae, Venus stb. (Van aztán egy tucat olyan neve is, hogy még 
latinul sem merjük leírni.) A XVIII. század végén lelkendezve közli egy 
kémikus, hogy megfejtette a titkot. A subjectum nem egyéb — mondja — 
mint a kőszén. Tévedett. 

A «bölcsek mercuriusa» körül természetesen még sűrűbb volt a homály. 
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Pedig pontos receptek szólnak az előállításáról. A legvilágosabbak egyike így 
kezdődik : «Előveszem a két fém természetét tartalmazó materiát (subjektum) 
s elkezdem lassanként átitatni asztrális szellemmel, hogy felélesszem benne a két 
belső tüzet, amelyek olyanok, mintha már kialudtak volna. Közben könnyedén 
szárítom, morzsolva és keverve a Nap melegénél...» A hónapokig tartó és 
rettentően komplikált eljárás leírásában ilyen nyomatékos figyelmeztetések 
vannak : «Hallgass rám! Ne feledd el, hogy az anyag misztikus feloldása, vagy 
Vénusz mágikus házassága Marssal, abban a templomban történik, amelyről 
szóltam, egy szép éjszakán, mikor felhőtlen és nyugodt az ég s a Nap az Ikrek 
jegyében á l l . . . » 

(Nem sejti még az olvasó, hogy miről van itt szó?) 
Egy amerikai gondolkodó, Ethan Allen Hitchcock, egyetlenegy szóval 

a kezünkbe adta a hermetikus művészet titkainak kulcsát. Azt mondta, hogy 
a «subjectum» — az ember. 

Hát persze . . . 
Igy már érthető, hogyan lehet a zöld oroszlán egyszer nyersanyag, más-

szor lombik. «Az alkimisták munkája» — írja Hitchcock — «nem a kezek mun-
kája volt, hanem kontempláció. Az alembicus és a kemence, amelyben az 
esszenciák és szellemek fermentációja, desztillációja, extrakciója és a sók 
preparációja lefolyik, az — az ember, az te vagy kedves olvasó, te magad. 
Ha munkába akarod magadat fogni, ha jószívű akarsz lenni és becsületes s 
emellett csak az igazság tekintélyének engedelmeskedel, úgy könnyen meg-
történhet veled, hogy észrevétlenül felfedezel valamit a hermetikus filozófiá-
ban. S ha kezdetben egy kis remegést és habozást is érzel, a munka vége 
elhozza neked a békét, amely túlgazdagon megfizet fáradságodért.» 

A «subjectum számtalan neve az embert, mint jelenséget mutatja be, 
a keresett egy dolog pedig az a valami, ami minden emberben esszenciálisan 
és szubsztanciálisan ugyanaz. A testnek, léleknek, szellemnek s állapotaiknak 
száz megjelölése van, az egész embert gyakran mercuriusnak is mondják, de 
van egy «mi» mercuriusunk is s ennek megint sokféle neve van. «Bár az embe-
reknek különféle képességük és temperamentumuk van» — mondja Hitch-
cock — «bár egyesek angolok, mások meg ördögök, az alkimisták Szent Pállal 
együtt azt állítják, hogy minden népek emberei egy vérből valók, azaz egy 
természetűek. S az alkimia éppen azon munkálkodik, hogy azt, aminél fogva 
az embereknek egy a természetük, életrekeltse és aktivitásba hozza. Ez az, ami, ha 
univezálisan működni kezdene, testvéri szövetséggé változtatná az emberi-
séget.» 

Dehát mit kapunk, ha . . . «a két fém természetét tartalmazó matériát 
lassanként átitatjuk asztrális szellemmel, hogy feléledjen benne a két belső 
tűz, amelyek olyanok, mintha már kialudtak volna». 

Hitchcock azt mondja, hogy a bölcsek mercuriusa, a csodás és titokzatos 
azoth, ami nélkül a Kő soha létre nem jöhet, — a lelkiismeret. Igaza lehet. 

A lelkiismeret valóban minden emberben megvan, de csak elvétve 
fordul elő «tiszta» állapotban. Nem él, nem ég. Kialudt s elborította a téve-
dések salakja. Nehéz hozzáférkőzni, a «subjectum» gyakran megdühösödik, 
ha élesztgetni próbálják benne. (A subjectum sok neve között a vipera és az 
arzenikum is megvan, bizonyára ilyen harapós természetű nyersanyagot kell 
alatta érteni.) A bölcsek mercuriusát «el nem égő sulphurnak» is hívják, mert 
tüze ki nem alszik az emberi szívben s eléget minden tisztátalanságot. «A tűz 
egészen megújítja a természetet» — mondják, — I(gne) N(atura) R(enovatur) 
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I(ntegra) — a kereszt betűi ezt az igazságot is hirdetik. A lélek, a lelkiismeret, 
a «sulphur» tüze újítja meg. Nem az ágyúk tüze. A «mi» mercuriusunk, az azoth, 
mossa le bűneinket, a «száraz víz», amelytől nem lesz nedves a kezünk. Ez az 
a «nagy medicina», amitől meggyógyul a beteg lélek. 

És ez vezet bennünket vissza Istenhez. 
Az azoth jele a kígyó, amelyik a farkába harap. 
A príma materia Istentől származik s születésen, életen, szenvedésen, 

tűzön és halálon keresztül megtisztulva Istenhez tér vissza. Hermes fiai misz-
tikus művükben ezt az önmagába visszatérő utat ábrázolták s ezt az evolúciót 
élték át. 

Alchimia est impuri separatio a substantia puriore. Most már tudjuk ; 
a tisztátalanságokat ki kell küszöbölni a tiszta substanciából. Ez az alkimia 
és ez a Tudomány. 

* 
* * 

S mert ezt, úgy-e, sikerült megértenünk, — még ma hozzáfoghatunk, 
hogy megcsináljuk a «bölcsek kövét.» Hogy aztán gazdagok legyünk, egészsé-
gesek és hosszú életűek, — tegyük hozzá, mint igaz alkimisták szokták — per 
J.(esum) C.(hristum) D.(ominum) N.(ostrum), a Mi Királyunk, a Nagy 
Elixir által. 

ASSZONY AZ ESŐBEN. 
Áll, csak áll... és merőn bámul a sarki árus 
meghervadt virágaira. Ruhája megereszkedett 
mint eső után a lomb és gyűrve leroskadt 
egész a kövezetig, mintha a vízcseppek terhén túl 
a hozzátartozó törődött test fájdalmát is hordozná. 
A haja csapzott és fehér fényt záporoz, a rossz kalap 
és felemás cipő, mint idegen tárgyak, szinte leválnak róla 
és külön fájdalommal cipelik sorsuk alázatát. 
Az eső szemetel. S arcán, ezen a szegény ráncosra 
szántott hegyoldalon alápereg, s ő tűri mozdulatlanul, 
mint barázdás ölű föld az áldást. 
És a szeme, ez a két mélyöblű kút, különös vággyal 
a virágok szépségét issza, mintha tavaszt szeretne 
hazudni magának, vagy talán elmult ifjúságának 
emlékit kutatja és a letépett virágok sorsában 
a magáét érzi halálos fájdalommal fölsikoltani. Nagy Méda. 


