
TIZEDIK KÖNYV
i iután a kilencedik könyvben az ércek olvasztásá-

nak és a fémek kinyerésének különféle módsze-
reit tárgyaltam, helyénvaló, hogy most azt is
kifejtsem, hogyan lehet a nemesfémet a nem

, nemestől, vagy fordítva, a nem nemes fémet a
nemesfémtől elválasztani. Ugyanis gyakran elő-

' fordul, hogy egyazon ércből kétféle, ritkábban,
; hogy ennél többféle fém olvasztható kí. Az
' ezüstben és a rézben rendszerint némi arany ís

található, ugyanígy az aranyban, rézben, ólomban és vasban csekély
mennyiségű ezüst szokott előfordulni. Némi rezet találhatunk az
aranyban, ezüstben, ólomban és vasban, ólmot az ezüstben és - végül -
kisebb mennyiségű vasat a rézben.

Kezdem az arannyal. Ezt a fémet az ezüsttől, vagy az ezüstöt az
aranytól, választóvízzel,255 vagy hasonló összetételű por segítségével
választják el, akár természetes, akár mesterséges úton történt a két fém
összekeveredése.

Hogy itt is betartsam a helyes sorrendet, először is a választóvíz
alkatrészeinek egymás közötti arányát ismertetem, majd áttérek előállí-
tási módjának tárgyalására, s végül elmagyarázom a módszert, amellyel
az aranyat az ezüsttől és az ezüstöt az aranytól el lehet választani.256

Majdnem valamennyi összeállításban szerepel vitriol257 vagy timsó,
mivel ezek magukban is, de mégmkább salétrommal keverve, képesek
az ezüstöt az aranytól elválasztani, míg a többi alkatrész - bár segítenek

255 Lat. aqua valens, választóvíz. Ha tekintetbe vesszük, hogyan ír|a le Agricela ennek
a „választóvíznek" a hatását a VII. könyvben, majd ezen könyv egy későbbi helyén, akkor
csak salátromsavra gondolhatunk. Azonban az első-itt megadott-vegyület desztillációja
nem salétromsavat eredményez, hanem klórhidrogénsavat (sósavat). Ugyanígy a később
megadott vegyületek közül csak a harmadik alkalmas salétromsav képzésére. Az első és
második legfel jebb némileg hígított kénsavat eredménye/., a negyedik pedig salétromsav
és klórhidrogénsav keverékét, tehát a „királyvizet* (aqua regia) ad]a. Sem az egyik, sem a
másik nem alkalmas az ezüstnek az elválasztására az aranytól, mivel a híeított kénsav az
ezüstöt nem oldja, a királyvíz viszont az aranyal oldja, és az ezüstöt klóre/.üstté változ-
tatja. A salétromsav leírásánál és tisztításánál Agricola Biringuccio Pirotectiniáját eL-g
szorosan követi. (Az 1928. évi német kiadás jegyzete.)

256 „Választás" (nem.: scheiden) alatt nemesfémek egymástóli elkülönítését énjük, míg
általában véve a szennyezések eltávolítását „finomításnak" (nem.: raffinieren) nevezzük.
Ezzel szemben az okimnak a nemesfémektől történő elválasztását „kiűzésnek" (nem.:
treiben) nevezzük, amikor is az ólmot és a benne lévő szennyezéseket oxid alakba visz-
szük át.

257 Lat. atramentum sutorium, vitriol, amelyet korábban bőr fekctítésére használtak.
Mivel itt Agricola nem ad|a meg a színt, nem dönthető el, hogy milyen vitriolról van szó.
Valószínűleg vasvitnolra (FeSO^ • 7H;O) gondol.
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ebben — egyedül mégsem rendelkeznek megfelelő erővel, hogy fémeket
válasszanak el. Erre legfeljebb együtt és nagy mennyiségben képesek.

Mivel a különféle keverékek szarna jelentős, csak néhányat írok le:
Az első, ígen elterjedt, mondhatni általánosan használt összetétel áll:

l font vitriolból, ugyanannyi sóból és '/3 font forrásvízből. A második-
ban 2 font vitriol, l font salétrom és annyi forrás- vagy folyóvíz van,
amennyi súlyt a vitriol veszít, amikor a tűz hatására porrá hull szét. A
harmadik összetétel 4 font vitriolból, 2 'A font salétromból, V2 font tim-
sóból és l l/2 font forrásvízből áll, a negyedik pedig 2 font vitriolból,
ugyanannyi salétromból, '/4 font timsóból és 3/4 font forrásvízből. Az
ötödik alkotórészei: l font salétrom, 3 font timsó, V2 font téglapor és
3/4 font forrásvíz. A hatodiké: 4 font vitriol, 3 font salétrom, l-l font
timsó és valamely harmadik fa j tá jú kő, amely forró kemencébe dobva
hamar megolvad, végül l /j font forrásvíz. A hetedikben 2 font vitriol,
l V? font salétrom, V2 font timsó, l font könnyen megömlő, harmadik
faj tá jú kő és l V? font forrásvíz van.

A nyolcadik összetételben 2 font vitriol, ugyanannyi salétrom, l 'A
font timsó és l font választóvíz-maradék szerepel, és minden egyes
fontra még /$ font állott vizet kell adni. A kilencedik recept szerint 2
font égetett téglapor, l font vitriol és ugyancsak l font salétrom, egy
maroknyi só és V4 font forrásvíz szükséges. A tizedik keverékben nin-
csen sem vitriol, sem timsó, de van benne 3 font salétrom, 2 font köny-
nyen megolvadó, harmadik fa j tá jú kő, 2 font rézrozsda, '/2-'/2 font
antimon (stíbium), vasreszelék és azbeszt, végül l /$ font forrásvíz.

A vitriolt, amelyből ez a választóvíz többnyire készül, előbb még a
következő módon porrá kell változtatni: a vitriolt agyagtégelybe teszik,
mely belül ezüsttajtékkal van kikenve, és addig hevítik, míg meg nem
olvad. Ekkor rézpálcával felkavarják és kihűlés után porrá tönk,
Ugyanígy törik porrá a tűzben megolvasztott majd kihűtött salétromot
és a timsót is. Ezeket némelyek vaslemezre téve addig égetik, míg porrá
nem bomlik.

Ámbár mindezek a választóvizek az aranyvakarékot és az aranyport
a szennyeződéstől elválasztják, rnégis vannak bizonyos vegyületek,
amelyek különleges képességekkel rendelkeznek. Ezek közül az elsőt l
font rézrozsda és V4 font vitriol alkotja, amelyeknek minden fontjához
V6 font forrás- vagy folyóvizet Öntenek. Mivel ez a víz minden keverék-
hez hozzá tartozik, a következőkben, mint magától értetődőt, külön
nem fogom már megemlíteni. A második keverék l-l font mesterséges
auripigmentből, vitriolból, mészkőből, timsóból és olyan hamuból ál l ,
amilyent a gyapjúfestők használnak (hamuzsír), továbbá V4 font réz-
rozsdából és l '/2 uncia stíbiumból (antimomt). A harmadik változat 3
font vitriolból, l font salétromból, V2 font azbesztből és V2 font tégla-
porból, a negyedik l-l font salétromból és timsóból és /% font szal-
miáksóból tevődik össze.
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232. ábra. Választóvíz készítése
A- kemence; B — ennek kerek nyílása; C-szellőzőlyukak; D -kemenceajtó; E- szellőző-
lyuk az ajtó alatt; F - tégely; G - lombikok; H —fedősisakok; I - a sisak levezetöcsöve;

K - szedő vagy gyűjtő; L - kosár, amelybe a gyűjtőt teszik, hogy el ne törjön

A választóvíz készítésére szolgáló kemence téglákból épül és négy-
szögletes, 2—2 láb széles és hosszú, magassága ennél Vj lábbal több. Vas-
lemezek borítják, ezeket pedig vasrudak tartják. A lemezeket felül
agyaggal lesározzák. Középütt akkora kerek lyuk258 van rajtuk, hogy
abba egy agyagedény, amelyben egy üveglombik van, belefér. Ennek a
lyuknak mindkét oldalán 2-2 kisebb, ugyancsak kerek szelelolyuk van.
A kemence legalsó részén, egy kéznyire a föld felett, szintén vaslemezek
vannak, amelyeket vasrudak tartanak. Ezekre a lemezekre rakják az égő
szenet. Ezenkívül elöl, középen l/2~

l/2 láb magas és széles, felül félkörös
tüzelőnyílás található, alatta szelelőlyukakkal. A kemencében lévő
agyagedénybe egy ujjnyi tiszta homokot tesznek, s ebbe állítják az

258 TŰzajtó.



448 TIZEDIK KÖNYV

üveglombikot, amelyet a homokba ágyazás szintjéig agyaggal kennek
be. Ugyanis ezt a lombikot alsó részén, valamivel negyedén túl, majd-
nem híg agyagpéppel késpenge vastagon nyolcszor-tízszer bekenik és
minden réteget külön-külön megszárítanak, s ezt addig folytatják, míg
a rétegek együttesen el nem érik az egy hüvelyk vastagságot. Nehogy az
agyag megrepedezzen, hajat, pamutszálakat vagy régi rongytépést és sót
kevernek bele s az egészet vasrúddal alaposan átdagasztják.

A sokféle anyagot, amelyből az elegy áll, nem adják egyszerre a lom-
bikba, nehogy teletöltve, a megolvadt anyag az un. „sisakba"259 szálljon.
Ezt az ugyancsak üvegből való sisakot megnedvesített búzaliszttel és
tojásfehérjével bekent vászoncsíkokkal szorosan összekötik a lombik-
kal és a kötés helyét még só nélküli agyaggal jól bekenik. Hasonló
módon kötik Össze vászoncsíkokkal és agyagtapasztékkal a sisak leve-
zető csövét egy másik üveglombikkal, az un. szedőedénnyel vagy gyűj-
tővel, amelybe a desztílláció folyamán a lecsepegő választóvíz Össze-
gyűlik. A két edény érintkezési helyén egy vékony szeget, vagy tűnél
alig vastagabb faéket kell beszúrni, amelyet ki lehet húzni, valahányszor
a desztillálás folyamán több levegőre van szükség, amí akkor követke-
zik be, amikor a rendkívül erős gőzök hevesen törnek felfelé. Sárral kell
elzárni a négy szelelőnyílást is, amelyek - mint már mondottam - kette-
sével a nagy kerek nyílás két oldalán vannak.

Miután mindezeket az előkészületeket a szabálynak megfelelően
megtették, a lombikba rakott elegyet izzó szénnel addig hevítik, míg
gőz nem fejlődik és a lombik szinte izzadni látszik. Amint a lombik a
felszálló nedvességtől veres színt kap és a sisak levezetőcsövénél csep-
pek mutatkoznak, a legnagyobb gondossággal kell eljárni, hogy legfel-
jebb minden ötödik, de legalább minden tizedik óraütésnél ö csupán
egy-egy csepp hulljon alá, mert ha a cseppek gyorsabban esnek, akkor
a lombik megreped, ha lassabban, akkor a vállalt munka a kitűzött idő-
re, vagyis 24 óra alatt nem készülhet el. Hogy az első eset be ne követ-
kezzék, a szenet egy csíptetővel részben kiveszik, a második baj bekö-
vetkeztét pedig úgy akadályozzák meg, hogy a szénre apró, száraz
bükkfadarabkákat tesznek és az elegyet hevesebb tűznek teszik ki.
Szükség esetén még ki lehet nyitni a felső szelelőnyílásokat is. Mihelyt
a cseppek lehulltak, a szedőlombikot nedves ruhával le kell takarni,
hogy az a túlságos erővel felszálló gőzöket felfogja.261 Ha pedig a lom-

59 Sisak alakú fedő oldalsó toldattal, csőrrel, a desztillációs termékek elvezetésére.
260 Agricola itt egy bizonyos idő elmúlását képi hasonlattal kívánja kifejezni. Azt az

időt érti, amely öt óraütésnyi. Miután akkor az ingaórát még nem ismerték, esetleg egy
mérleg ingására gondolhatott. Egy másik lehetséges magyarázat a hasonlatra: egy hang
időtartama, mely akkor keletkezik, amikor egy csengőt megütnek. A XVI. század máso-
dik felétől kezdték építeni a vasból készült ütőórákat a templomok és városházak tor-
nyaiba.

261 A kondenzáció gyorsítása céljából.
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bík az elegy egybeolvadása után a nedvességtől fehér színt kap, akkor a
tüzet fokozni kell mindaddig, míg az összes folyadék cseppekké válto-
zása lezárul.

A kemence kihűlése után a választóvíz egy részét átfiltrálják (megszű-
rik) és egy kis üveglombikba töltik. Ebbe fél drachma ezüstöt tesznek,
amely feloldva a zavaros vizet tisztává változtatja. Most ezt a folyadékot
a többi választóvizet tartalmazó lombikba öntik, és miután a tisztult
folyadékot leöntÖtték és félretették, az üledéket kiveszik.

Az arany elválasztása az ezüsttől a következőképpen történik:
Az elegyet először is, ólom hozzáadásával hamutégelyben (űzőké-

ben) addig hevítjük, míg az összes ólom el nem párolgóit. Ennek egy-
egy márkájában csak 5, legfeljebb 6 drachma réz lehet,262 mert ha több
lenne benne, akkor az aranytól elválasztott ezüst hamarosan a rézzel
vegyülne. Az olyan ezüstöt, amelyben arany van, megolvasztjuk és alul
meghasított bottal kavargatva, szemcséket formálunk belőle, vagy
pedig vasból való csőbe öntjük és kihűlés után vékony lemezzé alakít-
juk.

Mivel az ezüstöt tartalmazó arany szemcsézése nagyobb gondot és
figyelmet követel, mint más fémeknél, a folyamatot íme röviden leírom:
az ezüstöt tartalmazó aranyat először tégelybe tesszük, fedővel letakar-
juk és belehelyezzük egy másik agyagtégelybe, amelyben kevés hamu
van. Ezután a tégelyeket olyan kemencébe tesszük, amelynek tüzet fúj-
tatóval szítani lehet, köréjük faszenet rakunk meg kődarabokat vagy
téglákat, hogy fel ne dőlhessenek. Most a felső tégelybe szenet szórunk,
arra izzó parazsat rakunk, reá ismét szenet, úgy hogy a tégely minden
oldalon szénnel legyen körülvéve és befedve. Félórán át, esetleg valami-
vel tovább hevítjük az izzó szénnel, és ügyelünk arra, hogy a szén ki ne
fogyjon és a tégely kí ne hűljön. Csak most kezdjük működtetni a fájta-
tokat, hogy az arany megolvadjon. Közben kavarjuk és a gyorsan ki-
emelt próbákból megállapítjuk, hogy megolvadt-e már. Ha már folyé-
kony, akkor belerakjuk az adalékot, de az edényt rögtön lezárjuk,
nehogy elgőzölögjön, majd annyi ideig hevítjük, amennyi 15 lépés meg-
tételére szükséges. Most az aranyat fogóval tartott kannával kimerítjük
és a magasból lassan belecsurgatjuk egy igen hideg vízzel telt hosszúkás
edénybe, hogy a szemcsék ne legyenek túl nagyok. Minél laposabbak,
vékonyabbak, és minél kevésbé gömbölyűek, annál inkább alkalmasak.
Éppen ezért a vizet olyan bottal kell jól kavargatni, amely a végétől a
közepéig négy részre van hasítva.

Az ezüstlemezt pedig kís darabokra vágjuk és - éppúgy, mint az
ezüstszemcséket - üveglombikba dobjuk, majd annyi választóvizet töl-
tünk hozzá., hogy egy ujjnyira befödje az ezüstöt. A lombikot hólyag-
gal, vagy viasszal átitatott vászonnal takarjuk le, hogy semmi gőz el ne
illanhasson. Most következik a hevítés addig, amíg az ezüst feloldódik,

262 Megfelel 7,8-9,4%-nak.
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amit a választóvíz felforrása jelez. A lombik fenekén leülepszik a feketés
színű arany, míg az ezüst oldott állapotban a választóvízben az arany
felett úszik. Egyesek az oldatot azonnal kiöntik rézserpenyőkbe s hideg
vizet öntenek reá, mire az ezüst azonnal szilárd formában kiválik. Ezt a
víz leÖntése után kiveszik és megszárítják. Miután megszáradt, agyag-
tégelyben folyékonnyá megolvasztják és vasból való öntőformákba
öntík. A lombikban visszamaradt aranyat pedig meleg vízben kimossák,
megszűrik, megszárítják, majd tégelyben, kevés krizokollával együtt,
amit közönségesen boraxnak neveznek, felhevítik és megolvadás után
ugyancsak vasformákba öntik ki. Ismét mások a lombiknak aranyból és
ezüstöt tartalmazó választóvízből álló tartalmához két-háromszor
annyi meleg választóvízét adnak, és ugyanabba a lombikba vagy edény-
be, amelybe az egészet beleöntik, ólom- és rézreszeléket dobnak. Az
arany az ólomra tapad, az ezüst a rézre, mindezek megtörténte után a
hamutégelyben (űzőkében) külön-külön az ólmot az aranytól és a rezet
az ezüsttől elválasztják.

Tulajdonképpen e két módszer egyike sem ajánlható, mivel a válasz-
tóvíz, miután az aranyat az ezüsttől elválasztotta, elvész, holott van reá
lehetőség, hogy újból fel lehessen használni. E célból egy üveglombik-
nak a fenekét, amelyen belül kúp alakú emelkedés van, kívülről agyaggal
bekenik úgy, ahogy azt már fentebb leírtam, majd a lombikba 3 /2
római font ezüstöt raknak.263 Erre választóvizet öntenek, a lombikot
tégelybe állítják vagy homokkal félig telt szekrénybe ágyazzák2 4 és
gyenge tűzön hevítik. Hogy a választóvíz el ne párologjon, az edényt
felső peremén köröskörül agyaggal lesározzák és üveget borítanak fölé-
je. A sisak levezetőcsöve alá gyűjtőedényt helyeznek, amely a cseppeket
felfogja. Ez a gyűjtő ugyancsak homokba van ágyazva. A hevítéstől az
ezüst píros színt kap. Amikor ez a piros szín eltűnik, kiveszik a lombi-
kot a tégelyből vagy a homokból és jól felrázzák. Ettől a víz felmeleg-
szik és újra piros színt kap.265 Hogyha ezt a műveletet, további választó-
víz hozzáadása előtt kétszer-háromszor megismétlik, akkor egyrészt
meggyorsítják a munkát, másrészt kevesebb választóvizet használnak
el. Miután az első választóvíz adag már teljesen lecsepegett, még egyszei
ugyanazt a mennyiségű ezüstöt adják a lombikba. Ha az egész mennyi-
séget egyszerre adnák bele, az arany elválasztása nehezebben menne
végbe. A második adag ezüsthöz második adag választóvizet adnak,
éspedig felmelegítve, hogy a víznek és a lombiknak hőmérséklete
azonos legyen és ez utóbbi, az erős lehűlés következtében meg ne
repedjen. De előfordul, hogy a hideg léghuzattól ís megpattan. Ezek
után egy harmadik, és ha szükséges még egy negyedik választóvíz adag

163 Feltűnő módon ezen a helyen „római" fontot ír, amely csak 321 grammot nyomott
264 Homokfürdőbe teszik.
!6S A piros szín nitrogénperoxid gőzök (NO2) fellépésére vezethető vissza.
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hozzáadása következik, vagyis: addig kell választóvizet hozzáadni,
amíg az arany az égetett tégla színét nem mutatja.

A mesternek kétféle választóvize legyen kéznél: egy gyengébb és egy
erősebb. Először a hatékonyabbat használja, utána a gyengébbet és
végül ismét az erősebbet. Hogyha az arany már vörösessárga színű lett,
a mester forrásvizet önt hozzá és felforralja a tűzön. Négy ízben kell
kimosni,266 aztán addig kell hevíteni, míg meg nem olvad. A vizet,
amellyel az aranyat mosták, megőrzik, mivel még némi ezüst van benne.
Ezért lombikban felforralják, de az első, átdesztillált cseppeket más sze-
dőbe gyűjtik, mint a későbbieket, amelyek akkor keletkeznek, amikor
a sisak vörösödni kezd. Ez az utóbbi víz arany elválasztására még hasz-
nálható, az előző csupán az arany kimosására alkalmas, de hozzáadható
a választóvizet képező alkatrészekhez.

Az először átdesztillált, ezüsttartalmú vizet egy alul öblös edényben,
amelynek felső szélét lesározzák és sisakkal lefedik, hevítik, hogy az
ezüstöt kiválaszthassák. Ha eközben a víz egészen a felső peremig fel-
buzog, akkor egy vagy két olyan golyócskát dobnak bele, amelyek
vékonyra szeleteit szappanból és porrá tört borseprőből állanak. Ezeket
az alkatrészeket egy edényben, lassú tűzön hevítve, keverték össze
golyóvá. Egy másik módja a feíbuzogás megszüntetésének az ezüst
kavargatása, végén behasított rnogyorófavesszővel. Mindkét esetben a
víz először felbuzog, de hamarosan le is lohad. Amikor a gőzölgés a leg-
erősebb, a választóvíz olajszerűvé válik és a sisak veresedik. De nehogy
a gőzök elillanhassanak, a lombikot és sisakját, a kettő érintkezési
helyén agyaggal gondosan elsározzák. A választóvizet most állandóan
erősödő tűzön főzik, és végül annyi faszenet tesznek a kemencébe, hogy
az égő szén a tégelyig ér. Amidőn már az egész víz lecsepegett, és a lom-
bikban már csak a tűz hevétől megszárított ezüst maradt, kiemelik a
lombikot, íeveregetik róla az ezüstöt és agyagedénybe öntik. Ebben
megolvasztják, a megÖmlött, üvegszerű salakot az egyik végén horog-
szerűén meggörbített vaspálcával eltávolítják és ezzel kész az ezüstcipó.
A lehúzott üveges salakot porrá törik, ezüsttajték, borseprő, üvegsalak,
salétrom267 hozzáadásával agyagtégelyben hevítik és a tégelyben Össze-
gyűlő szemcsét hamuűzőkén még egyszer leűzik. Ha az ezüst nem volt
tökéletesen száraz, akkor az a lombik felső részében feketének látszik,
de ez az olvasztáskor elég. Miután a lombik alsó részén lévő agyagsáro-
zást eltávolították, a lombikot visszateszik a tégelybe és ott ismételten
addig hevítik, míg a feketeség teljesen el nem tűnik.

266 A quartactó (az arany leválasztásának az a módszere, amelynél egy rész aranyat
három rész ezüsttel olvasztanak össze) révén már 996,6 ezrelék finomságú aranyat tudtak
elérni. Agricola véleménye szerint az aranyat csak annyira kell finomítani, hogy a reá jel-
lemző színt felvegye, és tisztasága a pénzveréshez szükséges minőségnek megfeleljen.
Lange (1955. p. 147-148.).

267 Lat. halinitrum. Erre ítt alig lehet gondolni, mert meggátolná a tervezett ólomoxid-
redukciót.
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233. ábra. Arany elválasztása ezüsttől választóvízzel
A - tégelybe helyezett üveglombikok; B - vasálhányban egyenesen álló lombik; C - ho-
mokba ágyazott lombikok, levezetőcsöveik egyenesen a mélyebben elhelyezett szedőlom-
bikba vezetnek; D - ugyancsak homokba ágyazott lombikok, amelyeknek sisakcsövei egy
mást keresztezve az alattuk álló lombikokba torkoüanak; E - választóvíz befogadására
szolgáló szedÖedény a mélyebben elhelyezett homokágyba; F - vasból való háromláb,
amelybe akkor állítják a lombikot, amikor apró arany részecskéket választanak el kevés

ezüsttől; G - tégely

Hogyha az első választóvízhez a következő, ugyancsak ezüsttar-
talmú választóvizet akarjuk hozzáadni, akkor ennek még a legerősebb
gőzök fellépte előtt, amikor a víz még nem vált olajszerűvé és a sisak
még nem veresedik, kell megtörténnie, mert ha később adjuk hozzá a
választóvizet, a víz többnyire kifut és az üveglombik megpattan, tehát
kár keletkezik. Ha az aranynak az ezüsttől, vagy az ezüstnek az arany-
tól történő elválasztása folyamán a lombik megrepedne és a választóvi-
zet a homok, az agyag vagy a tégla felszívná, akkor az izzó parazsat
késedelem nélkül ki kell rántani a kemencéből és a tüzet el kell oltani. A
homokot és a köveket, miután azokat összezúzták, rézedénybe teszik,
melegvizet adnak hozzájuk és 12 órán át állni hagyják. Ezután a folya-
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dékot pamutvásznon átszűrik és azt, mivel ezüsttartalmú, a napon vagy
a tűz felett megszárítják, majd az ezüstöt agyagedényben megÖmlésig
hevítik s végezetül az ezüstöt vasformába öntik. Az átszűrt vizet pedig
lombikba töltik, hogy a benne maradt csekély ezüstmennyiséget is
kinyerjék. A homokot ezüsttajtékkal, üvegsalakkal, borseprővel, salét-
rommal és főzősóval keverve, agyagtégelyben megolvasztják és a fené-
ken maradó szemcsét űzőkében kezelik tovább, hogy az ólmot az ezüst-
től elválasszák. Az agyagtapadékot agyagtégelyben ólommal főzik egy-
be, majd űzőkében dolgozzák fel tovább.

Az ezüstnek elválasztása az aranytól ugyanúgy történik, mint a pró-
bánál. Mindenekelőtt az ötvözetet próbakőhöz dörzsölik, hogy megál-
lapítsák, mennyi benne az ezüst. Azután az ezüsttartalmú aranyhoz
annyi olyan összetételű ezüstöt adnak, amelynek l márkájában csupán
'/2 vagy 3/4 uncia réz található.268 Ehhez ólmot adnak és űzőkén addig
olvasztják, míg az ólom és a réz elgőzolÖg. Ezután az arany-ezüst-Ötvö-
zetet kihengerlik és a lemezből apró tekercseket készítenek, amelyeket
erős választóvíznek két-háromszori hozzáadásával üveglombikba önte-
nek. A visszamaradó tekercsek teljesen tiszták lesznek, kivéve az arany
l-l márkájában fennmaradó l-l quaterna siliqua ezüstöt.269

Ivíivel a fémek elválasztásának itt leírt módja nagyon költséges, s a
választóvíz elkészítése megkívánja, hogy a mester egész éjszaka mellette
maradjon, de azért is, mert ez a munka sok fáradsággal jár és megfeszí-
tett figyelmet követel, okos emberek feltaláltak egy másik, kevésbé
költséges eljárást,270 amely csekélyebb fáradságot okoz és amelynél az
esetleges figyelmetlenségből származó hibák sem jelentenek nagyobb
veszteséget. Ez az eljárás háromféle megoldást ismer: kénnel, kénanti-
monnal és, harmadszor, olyan keverékkel, amely a már megnevezette-
ken kívül még más alkatrészeket is kíván.

Az első módszernél a csekély aranytartalmú ezüstöt először magában
olvasztják ki és szemcsézik. Ahány font a szemcse, annyiszor 2 /« uncia
- tűznek még ki nem tett - ként vesznek, ezt összetörik és nedves ezüst-
golyócskákkal beszórják. Az egészet egy új, 4 sextarius (2,5 1) űrtar-

•fc8 Megfelel 6,2-9,4%-nak.
269 Azaz 1000 rész arany még 3,4 rész ezüstöt tartalmaz, az arany 996,6 finomságú

lenne.
270 A „tűzfolyós" eljárás, amely az arany és ezüst szétválasztására szolgál és az arany-

nak, ezüstnek és kénnek a magasabb hőfokon megnyilvánuló, változó kémiai tulajdonsá-
gain alapszik. Az ezüst könnyen egyesül a kénnel, míg az arany erre nem hajlandó. Elő-
ször alacsony hőmérsékleten szemcsés ezüstből és kénből ezüstszulfidot állítanak elő. Az
alacsony hőfokra azért van szükség, hogy a kén el ne égjen. Ezután ólmot és rezet adnak
hozzá, amivel az ezüstszulfid egy csekély részét visszaalakítják színezüstté. Ezt az eljárást
lecsapatásnak nevezik. A kéntől mentesített arany - a két fém korlátlan keverhetősége
révén - felveszi az ezüstöt. Az ólomnak és réznek a kémiai rokonsága a kénhez magasabb
fokú, mint az ezüsté, így ólom-, réz- és ezüstszulfidok keletkeznek, amelyeket Agricola
„mistura"-nak nevez, valamint ezüstben és aranyban gazdag nemesfém.
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talmú cserépfazékba rakják, illetve - nagyobb mennyiségű szemcse ese-
tén - több ilyen fazékba. A fazekat, megtöltés után agyagfedővel elzár-
ják, lesározzák és izzó szénnel körülrakják, de úgy, hogy a tűzgyűrű a
fazéktól l l/2 lábnyi távolságra legyen, hogy a kén az ezüsttel csak lazán
vegyülhessen, de ne olvadjon meg és le se csepegjen. Ezután felnyitják
a fazekat, kiveszik a megfeketedett szemcséket és 33 fontot belőlük
agyagtégelybe szórnak, ha a tégely ezt a mennyiséget be tudja fogadni.
A kénnel még nem kevert ezüstszemcsék minden fontjára 2 V4 uncia
rézszemcsét mérnek, ha minden egyes font ezüstszemcse 3/4 font ezüs-
töt és /4 font rezet, illetve 9 % uncia ezüstöt és 2 ]/2 uncia rezet tartal-
maz. Ha azonban 5/6 font ezüstöt és V6 font rezet, illetve 10 V2 uncia
ezüstöt és l '/2 uncia rezet tartalmaz, akkor V4 font rézszemcsét kell
hozzáadni. Hogyha l\i font ezüst és V Í 2 réz, illetve 11 l/2 uncia ezüst
és V2 uncia réz van benne, akkor fontonként 3 3/4 uncia rézszemcsét
adnak hozzá. Végül a tiszta ezüstgolyócskák fontjára 4 V2 uncia réz-
szemcsét kell mérni.271 A rézszemcsék fele mennyiségét rögtön hozzá-
adják a megfeketedett ezüstszemcsékhez, mire a tégelyt azonnal el kell
zárni, le kell sározni és szélkemencébe kell tenni. Amikor az ezüst már
megolvadt, a tégelyt kinyitják és a fennmaradt rézszemcsékből egy teté-
zett kanálnyit dobnak bele, továbbá egy púpozott kanálnyit abból a
porból, amely egyenlő részben ezüsttajtékból, ólomszemcsékből,
konyhasóból és üvegsalakból áll. Ezután a tégelyt újra lefedik. A réz-
szemcsék beolvasztása után mindaddig adnak a tégelybe további réz-
szemcse- és poradagokat, amíg a készlet tart. Ekkor a tégelyből egy kis
kannával csekély mennyiségű kéneskövet mernek ki, de a fenéken
Összegyűlt aranyömledéket érintetlenül hagyják. Ebből a kéneskőből
l-l drachmányit l-l űzőkébe öntenek, amelyben már l-l uncia olvasz-
tott ólom van. Több űzőkének kell készenlétben lennie. Ilyen módon
esetenként V2 drachma ezüstöt nyernek.

Amint az ólom és a réz az ezüsttől elvált, ebből V3 fontot üveglom-
bikba tesznek és választóvizet öntenek reá, hogy megállapítsák, vajon a
kén az összes aranyat elválasztotta-e az ezüsttől, vagy sem. Ha valaki a
tégely fenekén összegyűlt aranyömledék mennyiségét kívánja tudni,
akkor vastag vasdrótot krétával kennek be, megszárítják és függőlege-
sen belemártják a tégelybe. Az aranyömledék magasságáig a drót fehér
marad, míg a felette lévő darab a kéneskőtől rnegfeketedik. Ha a drótot
gyorsan ki nem húzzuk, a kéneskő hozzátapad. Ha a drót kihúzása után
meggyőződtek arról, hogy az arany az ezüsttől eléggé elvált, lehúzzák
a keveréket, kiveszik az aranyömledéket a tégelyből és tiszta helyen

271 Vagyis 20,8-25% Cu-tartalomnál az ezüstbe 18,7% Cu adandó (ez megfelel 33,3-
36,8% Cu-nak az ötvözetben); 12,5-16,7% Cu tartaiomnál25% Cu adandó (megfelel 30-
33,3%-nak); 4,1-8,3% Cu tartalomnál 31,25% Cu adandó (megfelel 27-30% Cu-nak)
tiszta ezüstnél 37,5% Cu adandó (megfelel 27,3% Cu-nak). (Az 1928. évi német kiadá
jegyzete.)
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234. ábra. Arany elválasztása, ezüsttől kénnel
A- fazék;E- a fazekat körülvevő körtűz; C- tégely; D -ennek fedele; E-a fazék fedele;

F - szélkemence; G - vasrúd

leverik róla a követ, amely könnyen lepattogzik róla. Magát az aranyat
szemcsézik és a szemcsék minden fontjára ugyanannyi összetört ezüs-
töt és V4 font rézszemcsét mérnek, s az egészet agyagtégelyben - tehát
nem agyagfazékban! - hevítik. A megolvadás után, az arany tökélete-
sebb leülepedésének elősegítésére, a fentebb említett porból egy bizo-
nyos mennyiséget beleadnak. Jóllehet az ilyen réz-ezüst-kéneskő-ötvö-
zetben még itt-ott parányi aranycsillámok szikráznak, a kén az aranyat
mégis kielégítő módon választotta el, hogyha az ötvözet l fontjában l
pfennignél kevesebb arany mutatkozik. Ha azonban az arany az ötvö-
zet fontjában l pfennig vagy ennél több, akkor az ötvözetet újra az
agyagtégelybe teszik, most azonban ajánlatos kén helyett csak kevés
rezet és port adni hozzá. Ilyen módon a tégely fenekére újra leülepszik
az arany, ezt azonban már nem adják hozzá a többi dús aranyhoz.
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Ha az aranyat 66 font ezüsttől választottuk el, 132 font súlyú ezüst-
réz-kén-keveréket kapunk. A réznek az ezüsttől való elválasztásához
kb. 500 font ólom szükséges. Ezzel az ólomadalékkal a rezet az ezüsttől
egy második fajtájú pestben272 választják el. A kapott cipókat egy har-
madik fajtájú pestben273 kezelik tovább, hogy az ólom, amelyben még
kevés ezüst van, a réztől megszabadítva, ismét használhatóvá váljék.
Még az elhasznált tégelyeket és azok fedőit is összetörik és kimossák, a
leülepedett maradékot pedig mázanyaggal és molibdénnel kiolvasztják.

Azok, akik ezzel a módszerrel az ezüstöt tökéletesen akarják elvá-
lasztani az aranytól, egy rész aranyra 3 rész ezüstöt hagynak meg és ezt
az ötvözetet szemcsézik. A szemcséket lombikba rakják és választóvíz
hozzáadásával az aranyat és ezüstöt egymástól elválasztják, ahogyan azt
a hetedik könyvben kifejtettem. Ha mesterséges só előállításához hasz-
nált és a füst megszűnéséig főzött lúgból való ként izzó szénre téve meg-
olvasztanak és olvadt ezüsthöz hozzáadnak, akkor a kén az aranyat
elválasztja az ezüsttől. A lúgnak oly töménynek kell lennie, hogy a bele-
tett tojás a felszínen ússzék.

Az ezüstnek elválasztása az aranytól stíbium (kénantimon) segítségé-
vel a következőképpen történik: ha egy márka aranyban 7, 6 vagy 5
karát ezüst van, akkor l rész aranyhoz 3 rész stíbiumot adnak, de
nehogy a stíbium az aranyat feleméssze (oldja), izzó tégelyben rézzel
együtt kell megolvasztani. Ha az arany némi rezet tartalmaz, akkor az
egy márka stíbiumhoz hozzáadandó réz mennyisége V2 lat. Ugyanis a
réz segíti a stíbiumot az aranynak elválasztásában az ezüsttől.

Az aranyat először izzó tégelybe teszik. Amint megolvadt és körben
forogni kezd, kevés stíbiumot adunk bele, nehogy kifreccsenjen. Ami-
kor a stíbium hamarosan beolvad és az arany újra örvényíení kezd, leg-
jobb az összes stíbiumot egyszerre beleadni, utána a tégelyt fedővel
lezárni és az elegyet annyi ideig hevíteni, amennyi 35 lépés megtételéhez
szükséges. Ezután egy felső részén széles, alul szűk vastégelybe274 öntik
ki, amely egy vas- vagy fatuskón áll. BeÖntés előtt a vastégelyt meg kell
melegíteni és faggyúval vagy viasszal ki kell kenni. Beöntés után a
tégelyt erősen hozzáütögetík a tuskóhoz, minek következtében az
arany a fenékre száll. Ezt az aranyat a tégely kihűlése után kiveregetik,
majd azonos módon még négyszer megolvasztják, azonban minden
egyes hevítésnél kevesebb stíbiumot adnak bele. Az utolsó stíbiumadag
márcsak az aranynak kétszerese vagy annál csak valamivel több legyen.

Az aranytömböt azután hamutégelyben (űzőkében) kezelik, a stíbiu-
mot pedig még háromszor vagy négyszer agyagtégelyben megolvaszt-
ják, aminek eredménye minden esetben a tégely fenekén jelentkező
aranyüledék. Ezt a három vagy négy aranyüledéket egyesítik és hamu-

272 ŰzŐkemence.
73 Valószínűleg csurgatókemencére gondol.

174 Kúpos vasöntőformában.
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235. ábra. Arany elválasztása ezüsttől kénantimonnal
A - szélkemence; B - aranyműveskemence; C - agyagtégely; D - vastégely; E - tuskó

tégelyben átolvasztják. Az ilyenféle stíbium 2 V2 fontjához 2 font szárí-
tott borseprőt és l font üvegtajtékot adnak és agyagedényben olvasztják
ki, míg a fenékre ülepedett aranyat hamutégelyben olvasztják meg.
Végezetül a stíbiumot, kevés ólom hozzáadásával, hamutégelyben
olvasztják meg, miközben az ezüst visszamarad, minden egyebet a
hőség felemészt. Ha ezt a stíbiumot a hamutégelyben történő megol-
vasztása előtt nem Ömlesztik meg borseprővel és üvegtajtékkal elegyít-
ve, akkor az ezüstnek egy részét felemészti és a hamut és a tégely egyéb
alkatrészeit magához ragadja. A tégelyt pedig, amelyben az arany-
ezüst-ötvözetet stíbiummal olvasztották, s ugyanígy a hamutégelyt is,
olyan kemencébe rakják, amelyben szélnyílások vannak, vagy amilyent
az aranyművesek használnak.

Miként a választóvíz, amelybe a kén segítségével az aranytól elválasz-
tott ezüstöt beledobják, megmutatja, hogy minden el lett-e választva,
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vagy pedig maradtak-e még elválasztatlan részek, éppúgy bizonyos
keverékek, amelyek, ha őket a kénantimonnal ezüsttől elválasztott
arannyal váltakozva fazékba vagy tégelybe rakják és megolvasztják,275

jelzik, hogy minden el lett-e választva, vagy sem. Ugyanezeket a keveré-
keket használják arra is, hogy ezüstöt vagy rezet, vagy mindkettőt,
kénantimon nélkül, a nyersaranytól elmés és bámulatos módon elvá-
lasszanak.276 Ezeknek a keverékeknek az összetétele a következő:

Az első fajta Összetétel V2 font téglaporból, 3 uncia konyhasóból, l
uncia selétromból és Vr-Vj uncia szalmiáksóból és kősóból áll. A téglá-
kat vagy tetőcserepeket, amelyekből a port készítik, kövér, homoktól,
kavicstól és kövektől mentes agyagból kell csinálni, csak mérsékelten
szabad kiégetni és hosszan tartó tárolásban tökéletesen ki kell érlelni.
Ez általános szabály.

A második fajta összetételben l márka téglapor, 'A font kősó, l uncia
salétrom és l/2 uncia lepárolt só277 szerepel. A harmadik keverék l márka
téglaporból, 3 uncia lepárolt sóból, l V2 uncia salétromból, l uncia szal-
miáksóból és V2 uncia kősóból áll. A negyedik keverék alkatrészei: l
font téglapor, V2 font kősó, s ehhez némelyek még 2 uncia és V2 lat vit-
riolt adnak. Az ötödik összetételben V2 font téglaport, V3 font kősót,
l V2 uncia vitriolt és l uncia salétromot találunk. További összetételek:
l márka téglapor, Vs font lepárolt só, 2 uncia fehér vitriol, /z uncia réz-
rozsda és V2 uncia salétrom; vagy l V3 font téglapor, l márka kősó, 3
uncia szalmiáksó, 2 V2 uncia vitriol és 2 uncia salétrom; vagy l font tég-
lapor, '/3 font lepárolt só és l V2 uncia vitriol.

Ezek tehát a különféle keverékek elemei. Amit pedig most mondok,
az valamennyi keverékre érvényes: az egyes anyagokat először külön-
külön porrá zúzzák, éspedig a téglákat márvány- vagy kemény kőlapon
vasverővel, a többieket mozsárban, törővel. Utána egyenként átszitál-
ják őket, majd valamennyit összekeverik és ecettel vagy emberi vizelet-
tel megnedvesítik. Ha a keverékben nem volt ammóníáksó, akkor a
vizelethez egy kevés ammóniáksót is adnak. Vannak, akik inkább az
aranyszemcséket vagy aranylemezkéket nedvesítik meg vizelettel.

Ilyen előkészületek után következik a rétegenkénti berakás olyan új
és tiszta fazékba, amelyben még sohasem volt víz. Legalul egy réteg
keverék kerül s azt vasszerszámmal egyenesre simítják. Aztán követke-
zik egy réteg aranyszemcse vagy aranylemezke. Ezeknek úgy kell egy-
más mellett feküdniök, hogy egymással érintkezzenek. Most ismét egy
maroknyi keveréket terítenek fel, esetleg többet is, ha a fazék befogadó-
képessége nagy. Ezt a réteget is elsimítják vasszerszámmal, újra arany-

275 Ezt a inunkat cementezésnek {nem.: zementieren) nevezték. Agricola ezalatt az
arany nem nemes fémekkel való szennyeződéseinek - sók segítségével - vízzel oldható
vegyületekké való átalakítását érti, amelyeket azután kilúgozás útján lehet eltávolítani.

276 öntés közbeni elválasztás por keverésével.
277 Lat. sál factitius, sós forrásból, vagy tengervízből mesterségesen előállított só.
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szemcséket vagy -lemezkéket raknak reá, és ezt a váltakozó rétegű bera-
kást addig folytatják, míg a fazekak meg nem telnek. Akkor a fazekakra
teszik a fedőt, az érintkezési helyeket agyaggal elsározzák, s mikor a
sározás megszáradt, a fazekakat a kemencébe állítják.

A kemencének három kamrája van: a legalsó,278 mely l láb magas;
ebbe a levegő az ajtón át jut, s ebbe hull az elégetett fa hamuja, mely fa
rácsszerű vasrudakon nyugszik. A középső kamra,279 mely 2 láb magas.
Ennek ajtaján át rakják be a fát, amely lehetőleg tölgy-280 vagy cserfa
legyen, mert ezek a fafajták csendes, egyenletesen égő tüzet adnak, tehát
olyat, amilyen kívánatos. A felső kamra felfelé nyitva van, hogy ott be
lehessen rakni a fazekakat. Magassága a fazekak magasságához igazo-
dik. Talpa erős vasrudakból van, amelyek elbírják a fazekak súlyát és
a tűz erejét. Olyan távolságra vannak egymástól, hogy a láng át tud
hatolni köztük és izzíthatja a fazekakat. A fazekak aíul szűkek, hogy a
közöttük lévő üres teret a hőség kitölthesse s ezáltal könnyebben forró-
sodjanak fel. Felfelé szélesednek, úgyhogy legfelül érintkeznek s ezáltal
a hőséget visszatartják. A kemencét felül vékony téglákkal vagy tetőcse-
repekkel és agyaggal lefedik, csupán 2—3 szellőzőíyukat hagynak rajta a
füst és az égési gázok számára.

Ha a kemencét a megtöltött fazekak berakása előtt már két órán át
fűtötték, akkor az aranyszemcsék vagy lemezkék és a keverék egymást
váltó rétegeit 24 órán át lassú, de fokozatosan erősbodő tűznél hevítik.
Ha a kemence nem volt kifűtve, a hevítési idő 26 órára emelkedik. A
tüzet a hosszabb hevítési idő alatt is csak fokozatosan és csak annyira
szabad fokozni, hogy az aranyrészecskék, és az ezüstnek és réznek az
aranytól való elkülönítését eszközlő adalékok ne olvadjanak össze, mert
akkor minden munka és költség kárbavész. Elegendő a tüzet olyan
fokon tartani, hogy a fazekak állandóan vörösizzásban maradjanak. A
megadott idő elmúltával az összes égő fát kihúzzák a kemencéből, a tég-
lafedő lebontásával a kemencét felül megnyitják, fogó segítségével ki-
emelik az izzó fazekakat és leveszik azok fedőit. Ha van rá idő, hagyni
kell, hogy az arany magától hűljön ki, mert így kevesebb a veszteség, de
ha ez nem lehetséges, vízzel vagy vizelettel, részletekben és lassan kell
íehűtení, nehogy az ezüst, amelyet az adalék magába vett, elpárologjon.
A lehűtött aranyrészecskéket a hozzájuk tapadt elegymaradékoktól
fakalapács segítségével tisztítják meg. Ezután sűrű szitán átszitálják az
egészet a szita alá állított rézvödörbe, s így az ezüstöt vagy rezet vagy
mindkettőt tartalmazó adalékanyagok a vödörbe hullanak, míg az
aranyszemcsék vagy lemezkék a szitán visszamaradnak. Ez utóbbiakat
egy kisebb edénybe dobják és egy kis keverővel újból megdolgozzák,
hogy megtisztuljanak azoktól a hozzájuk tapadt anyagoktól, amelyek

278 Hamutér.
279 Tüzelőtér.
2SO Kocsánytalan, kocsányos, magyar- vagy csertölgy.
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ezüstöt vagy rezet vettek fel magukba. Azokat az anyagokat, amelyek a
szitán keresztül a vödörbe hullottak, fadézsa fölé tartott kézi szérkében
rázzák és mossák, hogy elkülönítsék a szitán áthullott apró aranyré-
szecskéket a többi anyagtól. Ezeket aztán melegvízzel telt edényben,
fadarabbal vagy seprűvel kavargatva, még egyszer átmossák, miközben
a tisztátlanságok átnedvesednek és lehullanak. Miután ez is megtörtént,
az összes aranyat újból átmossák meleg vízben, és egy lyukakkal ellátott
rézvödörben, amely alatt edény áll, disznósörtéből kötött kefével tisz-
tára kefélik, majd kerek vaskorongra281 teszik, amely alatt szintén edény
van, és ismét megmossák meleg vízben. Végezetül az aranyat teknőbe
rakják, megszárítják és egy szemcsét vagy lemezkét, próbatűvel együtt
próbakőhöz dörzsölnek, hogy megállapítsák, tiszta-e, vagy még mindig
van más fém is benne. Az utóbbi esetben a szemcséket vagy lemezké-
ket a már ismert módon, az ezüstöt és rezet felvevő keverékkel válta-
kozva újra berakják és hevítik, és ezt annyiszor megismétlik, ahányszor
szükséges, hogy az arany tökéletesen tiszta legyen.

Ezután az aranyszemcsékhez és lemezkékhez olyan keveréket adnak,
amelynek nincsenek fémtartalmú alkatrészei, mint rézrozsda vagy vitri-
ol, mivel ha ilyenek vannak a keverékben, az arany a nem nemes fémből
egy kisebb mennyiséget fel szokott venni, illetve ha korábban az arany
ilyet nem tartalmazott, akkor most szennyeződik vele. Ez okból néme-
lyek sohasem használnak olyan elegyet, amelyben ilyen alkatrészek
vannak, és ebben igazuk is van, mert téglapor és só, főleg kősó, egyedül
is képesek arra, hogy az aranyból az összes ezüstöt és rezet kivonják és
felvegyék.

Egyébként a pénzverőknek nincs is szükségük teljesen tiszta aranyra.
Elegendő, ha addig finomítják, míg olyan finomságú lesz, amilyennek
az aranypénznek, melyet vernek, lenni kell. Amikor az arany színe már
sötétsárga lett, amí annak a jele, hogy már teljesen megtisztult, vagy leg-
alábbis annyira tiszta, ahogy azt az aranypénz verése megkívánja, akkor
krizokollával együtt, ámít a mórok bóraxnak neveznek, vagy olyan
sóval együtt, amely az anthyllis282 vagy más sós növény hamulúgjábói
készült, megolvasztják és rúd alakúra öntik. Az elegyet pedig, mely az
ezüstöt és rezet felvette, a víz leöntése után megszárítják, egy darab fa
segítségével szétdörzsölik, és molibdénnel s elszegényített ólommal
együtt beolvasztják egy első fajtájú (aknás) kemencében. A kifolyó
ezüst és ólom- vagy réz-ezüst-ólom-keveréket egy második fajtájú
(űző) kemencében újra megolvasztják, hogy az ólmot és rezet elválasz-
szák az ezüsttől. Ezt végül a finomítókemencében finomítják. Ilyen
kezeléssel tényleg semmi, vagy csak elenyésző kevés ezüst vész kárba.

181 Lat. orbis ferreus, a rendeltetése nem világos.
Lat. anthyllis-t repkénynek fordítjuk, ugyanakkor a botanikusok pillangóvirágú

növénycsoportot értelmeznek alatta.
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236. ábra. Arany elválasztása ezüsttől cementálással
A - kemence; B -fazék; C - ennek fedele; D - szelelölyukak

Vannak a fentieken kívül még más keverékek is az arany és ezüst elvá-
lasztására. Ezeket kénből, stíbiumból (antimonit) és más anyagokból
állítják össze. Közülük az egyik V2 uncia tűzben szárított és porrá bom-
lott vitriolból, V2 font tisztított, lepárolt sóból, V3 font stíbiumból, V2

font preparált, még meg nem olvasztott kénvirágból, l-l féllat üvegből
és saíátromból és l drachma (V8 uncia) szalmiáksóból áll. A ként úgy
készítik elő, hogy először porrá zúzzák, majd 6 órán át erős ecetben
főzik, utána egy kis edénybe öntik és meleg vízzel átmossák, végül az
edény fenekén összegyűlt üledéket megszárítják. A konyhasót pedig
folyóvízbe dobják, hogy megtisztuljon, azután felfőzik és újra megszá-
rítják.

Egy másik keverék l font, még meg nem olvasztott kénvirágból és 2
font tisztított konyhasóból tevődik össze, míg a harmadik keverékben
l font, még meg nem olvasztott kénvirág, V2 font tisztított lepárolt só,
V4 font szalmiák és l uncia ólomból nyert mínium van. A negyedik
összetételben l-l font lepárolt só, még meg nem olvasztott kénvírág,
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szárított borseprő és l / 2 font krizokoüa van, amely utóbbit a mórok
boraxnak nevezik. Végül egy ötödik keverék egyenlő rész még meg
nem olvasztott kénvirágból, szalmiákból, salétromból és rézrozsdából
áll.

A kis mennyiségű aranyat tartalmazó ezüstöt mindenekelőtt agyagté-
gelyben ólommal együtt megolvasztják és a keveréket addig hevítik,
míg az ezüst az ólmot gőz alakjában ki nem űzi. Egy font ezüstre 6
drachma ólmot vesznek. Azután az ezüstöt meghintik a már ismertetett
elegyek egyikének 2 uncia súlyú porával, az egészet jól átkavarják és egy
második, már előzőleg megmelegített és faggyúval kikent tégelybe
öntik. Ebben jól összerázzák, majd a már ismert szabályok szerint
kezelik.

Ezüst ivókelyhek és más aranyozott edények s tárgyak283 aranyát -
anélkül, hogy az illető tárgy épsége szenvedne - egy olyan por segítségé-
vel választják ki, amely l rész szalmiákból és l / 2 rész kénből áll. A kely-
het vagy egyéb aranyozott tárgyat először kenjük be olajjal, szórjuk rá
az említett port, tartsuk kézzel vagy fogóval a tűzbe és ütögessük. Erre
az arany az alátartott, vízzel telt edénybe hull, a kehely pedig ép marad.

De higannyal is el lehet választani az aranyat az ezüsttárgyaktól. A
higanyt agyagtégelybe tesszük és annyira felmelegítjük, hogy a beletar-
tott ujj már nem bírja el a meleget. Ekkor belerakjuk az aranyozott
ezüsttárgyat. Amikor a higany arra már rátapadt, kivesszük és egy tálra
tesszük, amelyben az arany a tárgy kihűlte után, a higannyal együtt
lepereg. Az aranyozott ezüsttárgyat azután még többször beletesszük a
meleg higanyba, mindaddig, míg a tárgyról minden aranynyom eltűnt.
Végezetül a tárgyat a tűzre állítjuk és elpárologtatjuk róla a reá tapadt
higanyt.

Az ezüsttárgyról a tálba hullott aranyat és higanyt a mester nyúlláb-
bal Összesepri és együtt beleteszi lenvászonból vagy lágy bőrből készült
zacskóba, amelyből aztán a higanyt a pamut zacskón vagy bőrön
keresztül kipréseli egy másik tálba, míg az arany a zacskóban marad.
Ezt összegyűjtik, kivájt faszénbe teszik és megolvadásig hevítve tömbö-
sítik. Az aranytömböt, kevés stíbiummal együtt agyagtégelyben beol-
vasztják és átöntik egy másik agyagedénybe, ahol az arany leszáll a
fenékre, a stíbium pedig felül marad. Ezt a műveletet megismétlik.
Végül az aranyszemcséket egy kivájt téglába rakják és a tűzbe állítják,
ahol az arany megtisztul. Ez a módja az aranynak az ezüsttől, vagy for-
dítva, az ezüstnek az aranytól való elválasztásának.

283 Agricola korában az aranyozott tárgyak előállításának többféle módját ismerték. Az
első módszer lemezaranynak rákalapácsolásából állott. A második eljárásnál egy vékony
arany réteget ráhengereltek egy vastagabb ezüst rétegre és az így készített lemezekből állí-
tották elő a tárgyakat. A harmadik módszernél a tárgyat aranyamalgámmal vonták be,
majd a higanyt hevítéssel eltávolították.
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Most pedig elmondom, milyen módszerekkel284 választják el a rezet
az aranytól. Az úgynevezett mesterséges só l-l font vitriolból, timsó-
ból, salétromból, meg nem olvasztott kénvirágból és /2 font ammóni-
áksóból készült. Ezeket az anyagokat felaprítják és olyan lúgban főzik,
amelyeket a gyapjúfestők használnak és 4 rész bükkfahamuból állítanak
elő. Az anyagokat addig főzik a lúgban, míg teljesen fel nem oldódik,
akkor az oldatot megszárítják és meleg helyre állítják, nehogy olajsze-
rűen szétfolyjon. Ezután az összezúzott masszát elkeverik l font
hamuvá oldott ólommal, és ebből a porkeverékből fokozatosan Vj-Va
uncíányit szórnak l-l font rézhez, amelyet előzőleg már tégelyben fel-
hevítettek, miközben az egészet vasrúddal erőteljesen és gyorsan keve-
rik. Ha a tégelyt kihűtik és összetörik, a fenekén megtalálják az aranyat.

Egy másik elválasztási metódus a következő: 2 font nyers ként és 4
font tisztított mesterséges sót megőrölve összevegyítenek. Ebből a por-
ból 2l/2 unciát adnak l márka olyan szemcsékhez, amelyek ólomból és
dupla mennyiségű réztartalmú aranyból állanak. Ezt az elegyet agyag-
edényben megolvasztják, kihűtik, kiveszik a tömböt és megtisztítják a
salaktól. Ebből újra szemcsét csinálnak és Vj—Vs fontjához az ismerte-
tett porból V2 fontot adnak egymást váltó rétegekben agyagedénybe,
amelyet aztán befednek és lesároznak. Ezután következik a hevítés
enyhe tűzön, míg a szemcsék meg nern olvadtak. Utána a tégelyt leve-
szik a tűzről és annak kihűlése után a leülepedett aranyat kiemelik. Ezt
megtisztítják, harmadszor is megolvasztják, ismét szemcsézik és 2-2
unciájához 3/4-3/4 unciát téve az ismert porból, azonos módon megöm-
íesztik, mire az arany a fenéken összegyűlik.

A harmadik módszer szerint 6 font megolvasztott rézbe, viasszal
bevont vagy azzal kevert kéndarabkákat dobnak részletekben és ezt
égetik. A kén legyen 3/4 uncia. Aztán ugyanabba a rézmennyiségbe lV 2

féllat összezúzott salétromot adnak és ezt újra égetik. Most további 3/4

uncia, viasszal bevont kén következik, erre l V2 féllat viaszos ólomhamu
vagy ólomból nyert mínium. Rövid idő múltán a rezet leöntik és az
aranyhoz, amely még kevés rézzel ötvözött, dupla annyi stíbiumot
adnak. Ezt addig hevítik, míg a stíbium el nem párolgóit. Végül az
aranytömböt, súlyának felét kitevő ólommal együtt, hamu tégely ben
leűzik. Ezután az aranyat kiveszik és emberi vizelettel lehűtik. Ha az
aranyon még ekkor is fekete bevonat látszik, akkor krizokollával, amit
a mórok boraxnak neveznek még egyszer megolvasztják. Ha a bevonat
halványabb színű, akkor stíbiummal újra olvasztják, miáltal megkapja
ismert aranysárga színét.

Vannak, akik a megolvadt rezet vaskanállal kimerik és egy másik
tégelybe öntik, amelynek agyaggal elkent nyílása van. Ezt a tégelyt izzó

284 Az arany és réz elválasztásakor a rezet oxidáló hatású reagensekkel vagy kénezésse!
kezelték.
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szénre állítják, és a masszát, az ismertetett por hozzáadása után vaspál-
cával keverik. Ilyen módon a réz elválik az aranytól. Az arany a tégely
fenekére ülepszik, a réz felül úszik. Most forró vassal megnyitják a
tégely agyaggal bekent nyílását és kifolyatják a rezet. A visszamaradó
aranyat azonban, stíbíummal keverve, újból megolvasztják. Amikor az
már elpárolgott, akkor az aranyat harmadszor, negyedrész ólommal
hamutégelyben olvasztják meg és emberi vizelettel lehűtik.

A negyedik eljárásnál l 'A font rezet és 2 uncia ólmot olvasztanak meg
és ezt az elegyet átöntik egy belül faggyúval vagy gipsszel kikent tégely-
be. Itt hozzáadnak egy port, amely f^/2 uncia preparált kénből, réz-
rozsdából és salétromból, s l V2 uncia főtt sóból készül.

Az ötödik módszer szerint l font rezet, 2 font ólomszemcsét és l '/2
uncia mesterséges sót öntenek tégelybe és a keveréket kezdetben gyen-
ge, később erősebb tűzön felhevítik.

A hatodik eljárásnál használt anyagok: l márka réz és 2-2 uncia kén,
só és stíbium. Ezeket együtt hevítik.

A hetedikben l márka réz és 2-2 uncia vasreszelék, konyhasó, stí-
bium és üvegsalak elegyet használják, míg a nyolcadik módszer szerint
l font rezet hevítenek l l / 2 font kénnel, '/2 font rézrozsdával és l font
tisztított sóval, a kilencedik szerint pedig l font megömlesztett rézbe
ugyanannyi összetört, még meg nem olvasztott ként szórnak, a két
anyagot vaspálcával gyorsan összekeverik, majd az elegyet porrá zúz-
zák és higanyt töltenek hozzá, amely az aranyat magához vonzza és
kivonja.

Az aranyozott rezet megnedvesítjük és tűzre állítjuk. Ha megtüzese-
dett, hideg vízzel lehűtjük és az aranyat kefébe kötött sárgarézszálakkal
ledörzsöljük. Ez a módja az arany elválasztásának a réztől.

Az ólom és a réz elválasztása az ezüsttől a következőképpen megy
végbe:

Az „űzőműhelyek" vagy az épület, ahol ezt a munkát végezhetjük,
legyen annak a műhelynek a közelében, ahol az arany-, ezüst- vagy
vegyes ércet kiolvasztják. Az épületnek van egy 21 láb hosszú és 15 láb
magas középfala. Ettől az első fala, amely a folyóvíz mellett van, 15 láb
távolságra emelkedik, míg a hátsó fal 19 lábnyira van. Mindegyik fal le-
gyen 36 láb hosszú és 14 láb magas. Az első fal végét a hátsó fal végével
keresztfal köti össze, majd 15 lábbal tovább, ugyancsak az első faltól a
középső fal végéig egy második keresztfái van. A két keresztfal által
alkotott helyiségbe helyezik el az ércek és az olvasztáshoz szükséges
egyéb anyagok zúzását végző zúzónyilakat. Az első fal hátsó végétől a
középső fal másik végéhez és innen tovább, a hátsó fal végéhez még egy
harmadik keresztfalat ís emelnek. A második és a harmadik keresztfal
közötti és hátsó és középső hosszanti fal közötti helyiségben van felál-
lítva a második fajtájú (leűző) kemence, amelyben az ólmot elválasztják
az aranytól vagy az ezüsttől. Ennek a kemencének a függőleges, füstel-
választó fala a középső falon nyugszik, a ferde fal pedig azoknak a
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gerendáknak egyikén, amelyek a második keresztfaltól a harmadik
keresztfalig nyúlnak. Ez a gerenda 13 lábnyira van a középső, és 4 láb-
nyira a hátsó hosszanti faltól, maga pedig 2 láb széles és ugyanolyan vas-
tag. A távolság a padló és a gerenda között 12 láb. Hogy a füstelvezető
ferde fala ne essék rá a függőleges falra, részben sűrűn rakott vasrudak-
kal, részben ritkábban elhelyezett és agyaggal betapasztott fagerendák-
kal támasztják meg, amelyek a ferde fal gerendáitól a függőleges fal
gerendáiig érnek. Az épület tetejét ugyanúgy képezik ki, mint az ércol-
vasztó kohók tetejét.

A középső fal és az első hosszanti fal, valamint a második és a harma-
dik keresztfa] által határolt helyiségben vannak a fújtatok és az azokat
összenyomó és széthúzó gépezetek. A vízikerék tengelyén lévő egyet-
len orsós kerékkorong, fogaskerék segítségével egy tengelyt forgat,
amelynek hosszú bütykei lenyomják a fújtatok farkát, továbbá működ-
teti egy másik tengely fogaskerekét is, amelynek hosszú bütykei a zúzó-
nyilak fogait emelik, de ez a két mozgatás ellentétes, vagyis amikor a
fújtató farkát lenyomó bütykök észak-dél irányban forognak, akkor a
zúzónyilakat emelő bütykök forgási iránya dél-észak.

Az ólomnak az elválasztása285 az aranytól vagy ezüsttől a második
fajtájú, tehát a leűzőkemencében történik. Ennek alapépítményét fara-
gott kődarabok képezik és két, egymást keresztező belső fal. További
alkatrészei egy kőkorong vagy tányér és a fedő. Magát a tűzhelyet már-
gából és hamuból készítik. Mindenekelőtt azonban a faragott kövekről
és az építés módjáról kell beszélnem.

A faragott kövek 4 láb és 3 kéz magasak és l láb vastagok. 2 lábnyira
+ 3 kéznyire a tála; felett, felül és belül, l kéz mélyen ki vannak vágva,
hogy a kerek kőlap ide befeküdhessék. Számuk többnyire 14, szélessé-
gük kívül l ' / 4 láb, belül keskenyebbek, mivel a belső kör lényegesen
szűkebb a külsőnél. Ha szélesebbek lennének, kevesebbre volna szük-
ség, ha keskenyebbek, több kell belőlük. Ezeket a faragott köveket l
lábnyira + l kéznyire beleássák a földbe, felül pedig 2-2 szomszédos
követ vaskapcsokkal erősítenek egymáshoz. E vaskapcsok hegyei az
előkészített lyukakba helyezkednek, a lyukakat pedig olvadt ólommal
töltik ki. Ezen a kőépítményen, egy lábnyira a földtől, vagyis kb. 2V4

lábnyira a süllyesztett kövek alsó szélétől számítva, 6 szelelőnyílás van,
amelyek két-két kőidom között találhatók, magasságuk 2 kéz, szélessé-
gük l kéz 4- 3 u)). Egyikük a kemence jobb felén van, a főfalat a tűztől
védő fal és a csatcina között, amelyen az ezüsttajték a tűzhelyből kifo-
lyik. A további öt nyílás köröskörül helyezkedik el, lehetőleg egymás-
tól egyenlő rúvolságra. Rajtuk keresztül távozik a forró márgából szár-
mazó gőz. Ha hiányoznának, a gőzt a tűzhely szívná magába és ezáltal

Í3S A levehető kupakkal és szellőzőnyílásokkal ellátott olvasztókemencék nagyon
tökéletesek és kb. 2,5-5 tonna dúsólom befogadására alkalmasak voltak.
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kárt szenvedne, ugyanis a vakondtúráshoz hasonló halom keletkeznék,
a hamu fent úszna, a fekete ólmot pedig a tűzhely felinná. Némelyek ez
okból az építmény hátsó részét teljesen nyitva hagyják.

A két belső fal téglából van és téglaszélességű. Az egyik keresztben
metszi a másikat. Négy szellőzőnyílás van bennük, minden részben
egy, s ezek kb. egy ujjal magasabbak és szélesebbek, mint a fentebb tár-
gyalt 6 nyílás. A falrészek által alkotott négy rekeszbe egy taligányi sala-
kot dobnak és annyi fahamuport szórnak fölébe, amennyi egy nagy,
fonott kosárba belefér. Ezek a falak a föld felett lV 2 lábnyira emelked-
nek. Reájuk és a kőídomok kivágásaiba egy kerek kőlapot fektetnek,
amely l kéz 4- 3 ujj vastag és köröskörül a kőidomokíg terjed. Az esetleg
mutatkozó hézagokat és réseket kő- és téglatörmelékkel töltik ki. A
kőkorong elülső része lejt, mert itt vésik kí az ezüsttajtékot levezető kis
csatornát. Vannak, akik kerek kőlap helyett kerek rézlapot vesznek,
mert ezáltal az elegy és a dús ólom felhevülése meggyorsul.

A kemencét befedő, félgömb alakú fedő vasgyűrűkből, vasrudakból
és a fedő sapkájából áll. A gyűrűk, szám szerint három, kb. l kéz széle-
sek és l ujj vastagok. Az alsó a középsőtől l lábnyira van, a középső a
felsőtől 2 lábnyira. Alattuk, vasszegecsekkel hozzájuk erősítve, 18 vas-
sín van. Ezek ugyanolyan'szélesek és vastagok, mint a gyűrűk, hajlítot-
tak és olyan hosszúak, hogy a legalsó gyűrűtől a legfelsőig érnek, vagyis
2 láb és 3 kéz hosszúak, míg a fedő magassága csupán l láb és 3 kéz.
Valamennyi rúdhoz és gyűrűhöz belülről vaslemezeket erősítenek vas-
huzallal. A fedőn ís négy nyílás van, ezek közül a hátulsó, az ezüsthab-
csatorna közelében lévő, alul 2 láb széles, felül az enyhe hajlás következ-
tében keskenyebb, de még így is legalább l láb -f- 3 kéz + l ujj széles.
Ezen a helyen hiányzik a vasrúd alsó része, mivel a rúd itt csak a felső
gyűrűtől a középsőig terjed, nem az alsóig. A második nyílás a kis csa-
torna felett van és alul 2l/2 láb, felül 2V4 láb széles. Itt is hiányzik a vas-
rúd alsó része, mert itt a rúd nemcsak hogy nem ér le az alsó gyűrűig,
hanem maga az alsó gyűrű is elér odáig, hogy a mester az ezüsttajtékot
a tűzhelyből kihúzhassa.

Abban a falban, amely a főfalat a tűztől védi, ott, ahol a fújtatok fúvó-
csövei helyezkednek el, két darab, egyenként 3 kéz széles és kb l láb
magas nyílásnak kell lenni. Ezeknek a közepén két, belülről vaslemezzé'
fedett rúd van. A fújtatok fúvócsöveinek befogadására szolgáló csövek
egészen e nyílásokig érnek. Hajlított vaslemezből készülnek, 2 kéz -l- 3
ujj hosszúak, átmérőjük 3V2 ujj. A fújtatok fúvóit annyira dugják be
ezekbe, hogy a fúvók a csövek zárósapkájától 3 ujjnyi távolságra van-
nak.

A leűzőkemence fedőjének sapkája egy alsó, 2 ujj átmérőjű vasgyűrű-
bŐl és három hajlított vasrúdból áll, amely utóbbiak a gyűrű egyik olda-
lától a szemközti oldalig érnek. Felül egymásra feküsznek, s itt egy vas-
kapocs tartja össze őket, alulról pedig ugyancsak kapcsokkal vasleme-
zek vannak hozzájuk erősítve. Minden egyes vaslemezen ujjnyi lyukak



TIZEDIK KÖNYV 467

237. ábra. Leíízokemence építése
A - faragott kövek; B - kerek kőlap; C - szellozolyukak; D - kereszt alakú belső fal;
E -fedő; F - tűzhely; G—gyűrűk; H - tartórudak; l-a fedő nyílásai; K - sapka; L - akasz-

tókarikák; M -fúvócsőtokok; N - ezek zárószelepei; O - láncok

vannak a belső agyagbélés rögzítése céljából. A fedőn a vaskapcsok lyu-
kaiba bezárva még 3 vaskarika is van. Ezek a szegecsek összekötik a vas-
rudakat is a középső gyűrűvel. A gyűrűbe pedig annak a láncnak a hor-
gai kapaszkodnak bele, amelynek segítségével a fedőt leemelik, amikor
a mester a tűzhelyet előkészíti.

A kemence kerek kőlapjára vagy réztáblájára, valamint a kövekre, 3
ujjnyi vastagságban, szalmával kevert agyagot raknak és azt fadöngö-
lőkkel addig döngölik, míg egy ujj vastagságra nem préselik össze. A
döngölő hengeres alakú, 3 kéz magas, alul 2 kéz széles, felfelé keskenye-
dő, fogója 3 láb hosszú és ott, ahol a döngölőbe illeszkedik, vasgyűrű
szorítja össze. A faragott idomköveket is felül, ahol a fedő reájuk fek-
szik, l kéz vastagon, szalmával kevert agyaggal kenik be. Ha valami
meglazul, azonnal meg kell javítani.

A fémek elválasztását intéző mester a munkát két műszakra osztja,
amelyek mindegyike 2-2 napig tart. Az első műszak reggelén először is
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egy kevés hamut szór az agyagra, vizet tőit reá, majd seprűvel lesepri.
Ezután szitáit hamut szór rá, amelynek olyan nedvesnek kell lennie,
hogy gyúrni lehessen, mint a hólabdát. A hamut már előzőleg vízzel ki
kell lúgozni, mert más hamut, kövérsége miatt, kí kellene égetni, hogy
sovány legyen. Ezt a hamut a mester kézzel nyomkodja és simítja, s a
tűzhelyet úgy alakítja, hogy az a közepe felé lejtsen. Ezután a hamut a
már leírt döngÖlovel erősen leveri és két további, kisebb döngölő segít-
ségével egy kis csatornát képez ki a kifolyó ezüsthab részére, miközben
az egyik döngÖlŐt a jobb, a másikat a bal kezében tartja. Ezek a döngö-
lök l kéz szélesek, 2 ujj vastagok és l láb hosszúak. Nyelük eléggé hen-
geres, kb. l'/2 ujjal keskenyebb, mint a döngölő és 3 láb hosszú. A dön-
gölő és nyele egy darabból van.

Most a mester, saruval a lábán, belép a tűzhelybe és azt mindenütt
keményre tiporja, miáltal az leülepszik, a közepe felé lejtőssé válik. Mi-
után a mester az egészet még egyszer ledöngöli a nagy döngölővel, jobb
saruját levetve, azzal kijelöli a tűzhely kerületét, s a tűzhelyet egy,
mindkét végén halított, 3 kéz hosszú és ugyanannyi ujj széles vaslemez-
zel kivágja. Ennek a vágóvasnak lV 2 kéz magas, 2 ujj vastag fafogóiban
végződik a vas kihegyezett és kifelé hajlított két vége. Némelyek a vas
helyett a kerek szitakeretnek egy 3 ujj széles darabját használják, amely-
nek két végét a megmarkolásra alkalmasnak vágják ki. A mester ezután
keményre döngöli az ezüsthab-csatornát is. De nehogy a hamu kiessék,
a csatorna csurgóját egy megfelelőre faragott kővel elzárja, ez elé egy
deszkát állít, ezt pedig egy nekifeszített rúddal védi az eldőléstől. Most
a mester egy teknőnyí hamut szór fel a kemencében, azt nagy döngölő-
vel keményre veri, majd mindig ujabb hamumennyiséget dob reá és azt
is ledöngöli. A kís csatorna elkészülte után az egész tűzhelyet szitán
keresztül beszórja száraz hamuval, azt kézzel elsimítja, jól bedörzsöli,
majd köröskörül a tűzhely peremére 3 teknőnyi nedves hamut szór és
ráengedi a kemencefedőt. Most bemászik a kemencébe s azt mindenütt
hamuval tömítí, nehogy a megolvadt fém valahol kifolyhasson.

Ezután leveszi a fedő sapkáját és a teknőből faszenet dob a kemencé-
be, s erre, vaslapáttal, izzó parazsat szór. Parazsat rak be a fedő oldalán
lévő nyílásokon át Ís, majd a parazsat a lapáttal egyenletesen elosztja. Ez
a munka két órát vesz igénybe. Most egy kisebb fatuskót tesz a kis csa-
torna előtt a földön fekvő vaslemezre. Ennek hossza 3 láb + l kéz, szé-
lessége hátul l láb + 2'/2 kéz, elöl 2l/2 kéz. A tuskóra egy követ helyez
s erre ismét egy - az alsóhoz hasonló - vaslemezt. Erre aztán egy vessző-
kosárnyi faszén kerül, tetejébe pedig egy lapátnyi parázs, így melegíti a
kemencét egy órán át, majd horgas vassal, amellyel az ezüsthabot ís le
szokta húzni, felpiszkálja és elrendezi a szenet. A horgas vasrúd l kéz
hosszú, 3 ujj széles és kettős háromszög alakú. Nyelének vasból való
része 4 láb, farésze, amely a vasrészbe illeszkedik, 6 láb hosszú. Vannak,
akik egyszerű horoggal ellátott vasat használnak. Körülbelül egy óra
múltán a még megmaradt parazsat a horgas vasrúddal újból felpiszkálja
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és a kis csatornába hullott parázsdarabkákat lapáttal visszatolja a tűz-
helyre. További egy óra után ezt a műveletet megismétli. Ha ezt elmu-
lasztaná, a tűzhely egy része fekete maradna, ami káros, mert azon a
részén nem száradna ki eléggé. Ha azonban a mester a parázs felkavará-
sával annak teljes elégését elősegíti, akkor a kemence egyenletesen
melegszik fel. Ez három órát vesz igénybe. Utána a kemence két órát
pihen.

Amint azonban a 11 órát elütötte, összesöpri a mester a keletkezett
fahamut és kiszedi a kemencéből. Aztán fellép a fedőre és az egész
kemencét benedvesíti híg hamuiszappal egy kis edényből. Ez úgy törté-
nik, hogy egy öreg rongyot belemárt az iszapba és a fedőnek egyik nyí-
lásán át benyúl a kemencébe és azt kítörlí. Ehhez két, 5-5 római sexta-
ríus űrtartalmú (ä kb. 3 1) fadézsányi iszapra van szüksége. Ezzel elejét
veszi a kemence megrepedezésének üzem közben. Végül a mester végig-
dörzsöli a kemencét szarvasbőrrel és elkeni a repedéseket.

Most az ezüsthab-csatorna bal partján két mohbdéndarabot rak egy-
másra. Ezek, megolvadva, odatapadnak és megakadályozzák, hogy az
ezüsthab, a fúvó szelétől hajtva, körben forogjon. Célszerűbb azonban
a mohbdén helyett egy téglát odarakni, mivel az erősebben feltüzesedik
és így gyorsabban képződik az ezüsthab.

A tűzhely középső része 2 kézzel -f 2 ujjal legyen mélyebb a szelénéi,
maga a középpont pedig még egy ujjal feküdjön mélyebben. Vannak,
akik az ily módon előkészített tűzhelyet még egy teíeszívott s aztán
kipréselt szivaccsal felitatott tojásfehérjével kenik ki, amelyben finomra
őrölt tömjént oldanak fel. Mások a tűzhelyet olyan folyadékkal kenik
ki, amely egy rész tojásfehérjéből és két rész ökörvérből vagy ökörvelő-
ből áll. Ismét mások ezen felül még szitán át mészlisztet hintenek a tűz-
hely tányérjára.

A mester most leméri az arannyal vagy ezüsttel, vagy mindkettővel
ötvözött ólmot. Ebből hol 100 mázsát, hol csak 60 vagy 50 vagy még
kevesebb mázsát rak be a kemencébe. Ezután három kéve szalmát szór
fel a kemence fala mentén, nehogy a súlyos ólom egyenetlenné tegye a
kemencetalpat. Most a csatornán át néhány elegyes ólomcipót rak be,
majd továbbiakat a hátsó munkanyííáson át a kemence oldalaira, aztán
a fedő felső nyílásán belépve a kemencébe, a cipókat, amelyeket a
segédje adogat neki, köröskörül a fedő oldalához támasztja. Ezután ki-
száll a fedőből és kívülről, kézzel még néhány cipót tesz be a fedőnyílá-
son át a tűzhelyre. A megmaradó cipókat a második napon, a hátsó nyí-
láson át rakja be vasvillával a fahasábokra. Az ily módon elosztott
cipókra a felső nyíláson át egy vesszőkosárnyi faszenet dob és azután a
felső nyílást a fedő sapkájával lezárja. Mialatt segédje a fedő és a sapka
érintkezési vonalát agyaggal elsározza, a mester egy félteknőnyí fasze-
net dob be azon a nyíláson, amely a fúvócsövek mellett van, majd előké-
szíti a fújtatókat, hogy a következő nap reggelén megkezdhesse a
munka második felét.
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238. ábra. Leüzőkemence tűzhelyének kiképzése
A-a mester döngölővel keményre veri a tűzhelyet; B - nagyobbik döngölő; C - seprű;
D — két kisebb döngölő; E — vagóvas; F — fakaparó; G — szita; H — hamu; I — V&slitpÁt;
K - vaslemez; L -fatuskó; M -faragott kő; N - vesszőkosár; O - vashorog; P - mái kivitelű
vashorog; Q - régi rongy; R - kis aézsa; S - szarvaskor; T - szalmakéve; V -fahasábok;
X - nemesfémet tartalmazó ólomcipók; Y - kétágú berakóvilla; Z - segéd, aki a fedő és a sapka
érintkezési vonalát ehározza; AA — hamuval telt teknö; BB — a. fedő sapkája; CC — a létrán
álló segéd szenet dob a fedő nyílásán át a kemencébe; DD - szerszám az agyag gyúrásához;

GG - simító; HH - az ezü-stcipó kiemelésére szolgáló vasé%
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Ezeket a műveleteket egy óra leforgása alatt végzi el, tehát 12 órára
már minden készen áll. A munkaórák száma együttesen nyolc.

De íme itt az ideje megkezdeni a munka második részét. Reggel a le-
űzőmester a fúvócsövek melletti nyíláson két lapát parazsat dob e kemen-
cébe és ugyanazon a nyíláson át apró fenyő- vagy szurokfenyőfát rak a
parázsra, olyat, amilyent a halak főzéséhez szokás használni. Ezután
megnyitja a folyóvíz zsilipjét, hogy működésbe hozza a fújtatószerke-
zetet. Ilyen módon az ezüsttartalmú ólom egy óra leforgása alatt meg-
ömlik. Ekkor a hátsó nyíláson és a csatornán át 4-4 darab, 12 láb hosszú
fahasábot286 tol a kemencébe a hátulsó nyíláson és ezeknek végét bakok-
kal alátámasztja, nehogy nyomásukkal kárt tegyenek a kemencében.
Ezek a bakok 3 láb hosszú, 2V2 kéz széles és 2 kéz vastag gerendák és
mindkét végükön szétfeszített lábakon állanak. A csatorna előtt álló
bakhoz vaslemezt támaszt, nehogy a kifolyó ezüst hab a sarujára frecs-
csenjen és lábszárát meg lábfejét megégesse. Ezek után a még megma-
radt cipókat lapáttal vagy villával a hátsó nyíláson át a fahasábokra rakja.

A nyers, tiszta ezüstöt, vagy az ólomszürke, hamuszínű., vörös vagy
más színű ezüstöt szélesre nyújtják és feldarabolt állapotban vastégely-
ben felmelegítik, majd a folyékony, ezüsttartalmú ólomba öntik, ame-
lyet- mint már többször említettem - stannumnak neveznek. A szeny-
nyezŐdést a következő módon küszöbölik ki: amikor a hosszú hasábok
első része már elégett, akkor a mester 4 láb hosszú, az elején 2 ujj, a
végén l ]/2 u j j széles és ugyanilyen vastag vasékeket ver kalapáccsal a
hasábokba, és ezek segítségével tolja őket előbbre, miközben az ékek a
bakra felfeküsznek.

A fémek elválasztásánál is lehet két ilyen fahasábot a fújtatok közti
nyíláson a kemencébe tolni, további kettőt a hátsó nyíláson át és egyet
a csatornán át. így azonban nagyobb számú hasábra van szükség - kb.
60 darabra - míg az első módon 40 darab is elég a munka elvégzéséhez.

Amikor a mester az ólmot már két órán át hevítette, a vashoroggal jól
felkavarja, hogy még jobban hevüljön. Ha pedig nehezen válik el az
ezüsttől, akkor rezet és faszénport szór a megolvadt ezüst-ólom-keve-
rékbe. Abban az esetben, ha az arany-ezüst-óiom-ötvözet, illetve a dús
ólom az ércből valami szennyet vett fel, akkor egyenlő részben szárított
borseprőt és velencei üveget, vagy szalmiáksót, vagy pedig velencei
üveget és velencei szappant ad bele, de betehet egyenlőtlen mennyisége-
ket is, éspedig 2 rész borseprőt és l rész vasrozsdát. Az egyes elegyek-
hez még kevés salétromot is lehet adni. Az ezüsttartalmú ólom l-l
mázsájához - aszerint, hogy a szennyeződés milyen fokú - 2/3, l vagy
lV3 font port adnak. Ez minden tisztátlanságot teljes bizonyossággal
elválaszt a dús ólomtól.

M6 A mai leűzőkemencékről eltérően a fát, mint tüzelőanyagot, magában a kohóban
égették el. Ezáltal a leűzés műveletét késleltették, ugyanakkor az elgőzölögtetési veszteség
megnövekedett.
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239. ábra. Üzemben levő húzókemence2*7

A - kemence; B -fahasábok; C - ezüsthab; D - vaslemez; E-az éhes mester vajat eszik,
hogy ellensúlyozza a kemencéből ömlő mérges gázok káros hatását

Ezután a mester a szénnel behintett olvadt ólomról valami hártya-
szerű bőrt húz le a csatornán keresztül a lehúzókapával. Ez a bőr az
ólmon hevítése közben keletkezik. Hogy minél kevesebb keletkezzék,
az ólmot a horoggal gyakran fel kell kavarni. Ennek megtörténte után a
tűzhely negyedórán át felissza az ólmot. Amint az ólom kezd beleszivá-
rogni, frecsegni és fortyogni kezd. Ekkor a mester vaskanállal lemér egy
kevés ólmot és azt megvizsgálja, hogy megállapítsa, mennyi ezüstöt tar-
talmaz a dús ólom összmennyisége. A vaskanál átmérője 5 ujj, vasfogója
3 láb hosszú, ugyanolyan hosszú a nyél farésze ís. Most a mester a
horoggal lehúzza az ezüsthabot, amely elégett ólomból és rézből áll (ha
réz is volt a keverékben), miért is helyesebb lenne ezüsthab helyett

287 Még ma is használják a vajat az ólomkór ellen, bár akadnak ellenzői ís ennek az eljá-
rásnak. Lange (1955. p. 153.) ezt írja róla: „ . . . a valóságban egy nagy cserépfazék előtt
ül és/rót iszik, vagyis lefölözött tejet". A latin szöveg azonban nem ad erre pontos felvilá-
gosítást.
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ólomhabot mondani. Ezüstveszteség ezáltal nem támad, csupán az
ólom és a réz válik el az ezüsttől. Az ólom teljes elválasztása azután még
egy második kemencében folytatódik, amelyben az ezüstöt teljesen
finomítják. Plinius feljegyzése szerint hajdan az ezüsthab-csatorna alatt
még egy tűzhely volt úgy, hogy az ezüsthab a felsőből az alsóba folyt,
ahol súlyát azzal csökkentették, hogy nyársszerű vasrudat mártottak
bele és erre göngyölítették fel a megdermedt ezüsthabot. Egykor tehát
az ezüsthabnak csőformát adtak; ma, amikor már nem tekerik fel nyárs-
ra, tömb alakot kap.

Ha az a veszély áll fenn, hogy az ezüsthabbal együtt dús ólom is kifo-
lyik, akkor a mester egy hengeres, mindkét végén hegyesre formált
agyagdarabot erősít a lehúzóhorogra és azt a dús ólom útjába tartja,
hogy az ne folyhasson ki. Amikor az ezüst kezdi felvenni jellegzetes szí-
nét, ragyogó, majdnem fehér foltok jelennek meg rajta. Röviddel rá az
egész ezüst ragyogó fehér színt ölt.288 Ekkor a mester leengedi a zsilipet
és a vízfolyást lezárva megállítja a vízikereket, hogy a fújtatok elcsende-
sedjenek. Ezután néhány dézsányi vizet önt az ezüstre, hogy az meg-
dermedjen. Vannak, akik az ezüstöt sörrel öntözik, mert ezáltal fehé-
rebb lesz, de ennek nincsen sok értelme, hiszen az ezüstöt még tisztítani
ís kell.

Most a mester az ezüstdarabot egy ék formájú szerszámmal kiemeli.
Ez a szerszám 3 láb hosszú, 2 ujj széles, beeresztett fanyele kb. 4 láb
hosszú. A kiemelt fehér ezüstdarabot kőre helyezi és a fakalapáccsal
leveri róla az egyik oldalon a molibdént, a másikon az ezüsthabot. Végül
vízbe mártott, sárgarézdrótból kötött kefével az ezüstöt letisztítja.

Az ólomnak és az ezüstnek elválasztásakor rendszerint több ezüstöt
kapunk, mint a próbánál. Ugyanis, ha a próbánál 100 fontban 33/g uncia
ezüst volt, akkor ez a súly az elválasztásnál 3 j/2 unciára emelkedik. A
tégelyben visszamaradó molibdén általában l kéz magas. Ennek eltávo-
lítása után a megmaradó hamut átszitálják, és a szitán visszamaradó
molibdént hozzáadják a többi molibdénhez. A szitán áthullott hamut
ugyanúgy használják, mint azt az előbb láttuk, vagy pedig hamutégelyt
készítenek belőle csontliszt hozzáadásával. Végül azt a sárga kohó-
füstÖt, amely a kemence támfalára és a fedő láncszemeire a nyílások
közelében rátapad, leseprik, amikor már nagyobb mennyiség gyűlt
össze belőle.

S a daru - hogy ezt a szerkezetet is leírjam - amellyel a kemence fedő-
jét felemelik, ilyen: először egy négyzet keresztmetszetű tengelyt állíta-
nak fel, amelynek vastagsága l láb, hossza 12 láb. Ennek alsó csapja réz-
csapágyban forog, amely csapágy tölgy gerendába van mélyítve. Ezt a
gerendát egy másik gerendával úgy hornyolják össze, hogy a két
gerenda keresztet alkot. Az egyes gerendák 3 láb hosszúak, l-l láb szé-
lesek és vastagok.

288 Az űzőkemencéből kifolyó ezüstlepény un. ezüstcsillanása.
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240. ábra. Ezüstcsillanás ki-vétele289

A - ezüstcipó; B - kőtuskó; C - kalapács; D - sárgaréz kefe; E - vizesdézsa; F - a még
füstölgő kemence, amelyből az ezüstöt már kivették; G - szállítómunkás ezüstcipót szállít

az üzőmühelyből

Az állótengely felső része hengeres és 3 kéz vastagságra lecsökkenteit.
Kétrészes bilincsben forog, amelynek két szára a kemence rézsútos falát
támasztó gerendába van erősítve. Az állótengelyhez csatlakozik a hajtó-
műszekrény, éspedig úgy, hogy az állótengelynek egy hornyába 1 1 / 2 láb
magasságban egy keresztgerendát illesztenek be, amely a csapokat
leszámítva lV 2 láb + 3 ujj hosszú és 2-2 kéz széles és vastag. Továbbá
5 láb magasságban egy második, azonos méretű keresztgerenda van be-
eresztve. E két keresztgerenda másik végének csapjai egy 63/4 láb hosz-
szú, 3/4-3/4 láb széles és vastag, függőleges gerenda hornyaiban nyu-
gosznak és faékek rögzítik őket. Három kéz magasságban az alsó
keresztgerenda felett, az állótengely szélén lévő hornyokból két fage-

289 A kitermelt ércet vivő dolgozót egy bárddal felfegyverzett, kutyás ember kíséri. Ez
arra utal, hogy már akkor is létezett az üzemvédelemnek, üzemrendészetnek egy fajtája.
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241. ábra. Leüzőkemence leemelése daruval
A - álló tengely; B - csapágy; C - tölgyfagerendák; D -a felső csap bilincse; E - tartógeren-
dák; F — szekrény; G — Keresztgerenda; H —függőleges gerenda; I — az álló tengelyből
kinyúló rudak; 'L -orsóskerekek tengelye; M - fogaskerék ;N - lánc; O -görgő; P -a daru

'.rendái;
gy

ái; Q - ezek feszitékei; R - négyszögletű vaslemezek; S -futómacska; T -fedő;
űrű; X - három lánc; Y -forgókar; 2,- a másik szerkezet álló tengelye; A.A.- ennek

keresztgerendái; BB - érmek támasztógerendái: CC - keresztgerenda, gyűrűje; DD - a
második gyűrű; EE- emelőkar; FF-a Barmadik gyűrű; GG — horog; HH — a fedő láncai;

II - az emelőkarlánca
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renda nyúlik ki.290 Ezek, csapozás nélkül, lV4 láb hosszúak, 1% kéz
szélesek és l kéz vastagok. Hasonlóképpen a felső kis keresztgerenda
alatt is van két azonos méretű fagerenda, továbbá a függőleges geren-
dába ugyancsak 2-2 kis fagerenda van beeresztve, amelyeknek hossza
egyenlő a többiekével, de ezek 3 ujj vastagok és l1/2 kéz szélesek. Kettő
közülük az alsó keresztgerenda felett van, kettő pedig egymagasságban
az álló tengelyen lévő felső kis gerendapárral. Ezekre a gerendákra
kívülről deszkákat szegeznek. Az ily módon létrejött szekrény első és
hátsó falán egy-egy ajtó van, amelynek sarkai a gerendákra szegezett
deszkákba vannak erősítve. Az alsó keresztgerendán is deszkák vannak,
felettük 2 kéz magasságban egy négyszegletes keresztmetszetű, 2 ujj
vastag vastengely van, amelynek legömbölyített csapjai réz- vagy vas-
csapágyban forognak. Az egyik csapágy az állótengelyben, a másik a
függőleges gerendában van. E tengelynek két oldalán l-l fakorong ül,
amelyeknek átmérője 3 kéz + l ujj, vastagsága l kéz. Ezeket a felső
részükön kívül, vaslemez bontja. A két korong egymástól 2V2 kéz
távolságra van. A két korong között, 3-3 ujjnyira egymástól 5 darab,
2'/2 ujj vastag orsó orsókereket képez, amely a függőleges gerendától
lV 4 kéznyire, az állótengelytől pedig !3/4 kéznyire van. Kb. lV 4 láb-
nyíra a tengely felett egy második, négyzetes keresztmetszetű, 3 ujj vas-
tag vastengely van, s ez is - éppúgy mint az első - réz, vagy vascsapágy-
ban forog. Ez a tengely !3/4 láb átmérőjű és ll/2 kéz vastagságú két
korongból összeállított fogaskereket hordoz. Kerületén 23 darab fog
van, amelyek egyenként l kéz hosszúak, 2 ujj vastagok, l kéznyire álla-
nak ki a fogaskerékből és egymástól 3 ujjnyira vannak.

A függőleges gerenda irányában ugyanezen a tengelyen még egy, a
fogaskerékkel azonos átmérőjű korong van, de ez csak l kéz széles. Ez
a tengely a függőleges gerenda kivágásában forog. A két korong együtt
egy második orsódobot képez, amelynek ugyancsak 5 orsója van. Más-
fél lábbal a második tengely felett egy fatengely van vascsapokkal. A
tengely végeket vaskarikák szorítják össze, hogy a vascsapok szilárdan
álljanak. Ezek a csapok is réz- vagy vasgyűrűkben forognak. Ez a faten-
gely a felső keresztgerendától kb. lV2 lábnyira van, és a függőleges
gerenda mellett egy 2l/2 láb széles, 27 foggal ellátott fogaskereket hor-
doz. A tengely többi részét az állótengely irányában vaslemez borítja,
nehogy a köréje csavarodó lánc kimarja. Ennek a láncnak az utolsó
szeme a tengelybe vert vaskapocsba akaszkodik. Maga a lánc a szekré-
nyen kívül lévő hengeren fut tovább, amely a daru két gerendakarja
között van. Ez a két gerendakar kb. l'/4 lábnyira van a szekrény felett.
Mindkettő az állótengelybe van illesztve, hosszúságuk 15 láb, szélessé-
gük 3 kéz, vastagságuk 2 kéz. Az állótengely hátsó felén lV 4 lábnyira
nyúlnak ki. Itt vaskapcsok, és ezenfelül még egy, az állótengelyen
átmenő facövek is biztosítja szoros tartásukat. Ennek a cöveknek az

" Nem egyezik az ábrával, ahol az alsó keresztgerendával egy magasságban '
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egyik végén széles feje van, a másik végén egy lyuk, amelyen vas horog-
szemet dugnak keresztül, hogy a gerendákat a tengellyel erősen össze-
tartsa. A darugerendákat két darab, egyenként 6V2 láb hosszú, 2-2 kéz
széles és vastag feszítek támasztja alá. Ezek alul az állótengely hornyá-
ban ülnek, kb. 4 lábnyira az állótengelytől, vascövek rögzíti őket a daru-
gerendákhoz. A feszítek .felső vége mögött, az állótengely felé vaska-
pocs tartja össze és merevíti a feszítekeket és a darugerendákat. Mindkét
darugerenda elülső végét négyszegietes vaslemez szegi be, s kettőjük
közé még egy harmadik, négyszegletes vaslemez van beiktatva, miál-
tal a gerendák sem szét nem válhatnak, sem egymás felé el nem hajol-
hatnak.

A gerendák felső lapját 6 láb hosszúságban vaslemez borítja, hogy a
„futómacska" azon szaladhasson.

Ez a „futómacska" egy gyertyánból291 vagy más keményfából ké-
szült, l !/2 láb hosszú, l láb széles, 3 kéz vastag deszkalapból áll, amely-
nek mindkét oldalán alul l-l kéznyi széles és magas kivágása van úgy,
hogy a többi rész a daru két karja között ide-oda mozoghat. Elöl a
deszka közepén egy kb. 2V2 kéz hosszú kivágásban egy rézgörgő forog
vastengely körül. Van ezenkívül a „futómacskán" a négy szeglet köze-
lében négy nyílás, amelyekben 1—1 görgő forog, illetve fut a két daru-
karon.

Mível a „futómacska" az ide-odahúzásnál kutyavonításhoz hasonló
hangot hallat, nálunk „kutyának" is nevezik. Forgókarral hajtják előre,
lánccal húzzák vissza. A „futómacska" jobb oldalában csapszeg van,
ekörül forog egy vasból való rögzítőhorog karikája. Ez a horog pedig a
darukar jobb oldalába vert vasszegbe kapaszkodik. A darutengely
előtt szintén rézgörgő van, amelynek vastengelye a két darukarban
forog.

Ezen a görgőn fut a szekrényből jövő lánc, amely a „futómacska"
felső lapjába vésett mélyedésben tovább halad a macska elején lévő gör-
gőig, s azt áthaladtában forgásba hozza. A lefelé jövő lánc egyik szemé-
ben horog van, amely a három, egyenként 6 láb hosszú láncnak legfelső
szemébe kapaszkodik. Ezeknek a láncoknak az alsó szeme belekapcso-
lódik abba a három vasgyűrűbe, amelyekről elmondottam, hogy a fedő
középső vaskarikájához erősített gyűrűkön haladnak át.

Ha mármost a mester a fedőt a daru segítségével le akarja emelni,
akkor segédje a legalsó orsótengelyre, amely a függőleges gerendából
l'/2 kéznyire kinyúlik, vasból való forgatókart erősít. A tengelynek ez
a része négyzetes, éspedig l V2 ujj széles és l ujj vastag. Négyzetes a for-
gatókar lyuka is, amely 2 ujj hosszú és valamivel szélesebb, mint l ujj.
Maga a forgatókar 3V2 láb hosszú, 3 ujj széles, l ujj vastag. A hengeres

291 Valószínűleg a Szászországban honos gyertyánt értik alatta (Carpinus betulus),
amely valóban szívós fát szolgáltat.
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242. ábra. Freibergi leüzökemence
A - kemenceboltozat; B - kemence-alapépítmény; C - csatornák; D - súlyok;
E - kalapács; f-a mester római módra tekercseket csinál az ezüstbabból;
H - ezüsthab; I - a mélyebben fekvő tűzhely; K - ezüstbab nyárs; L - ezüstbab

tekercsek
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egyenes nyél 3 kéz hosszú és l V2 ujj vastag. A tengely végén lévő lyukon
átdugott szeg meggátolja a forgatókar kiesését.

Ez a daru, mivel négy hajtókereke292 van, mégpedig két orsós és két
fogas, könnyebben működtethető mint az, amelynek csak két hajtóke-
reke van, egy orsós és egy fogas.

Sokan azonban egyszerűbb szerkezetet használnak: a darutengely-
nek két forgócsapja az ő szerkezetüknél is ugyanúgy mozog, mint a fen-
tebb leírté, tehát az egyik vascsapágyban, a másik gyűrűben. A daruten-
gelyen keresztgerenda van, amelyet egy ferde gerenda támaszt alá.
Ennek a keresztgerendának a végére erős vasgyűrűt erősítenek, amely-
ből egy másik vasgyűrű csüng le. Ez utóbbiba egy erős, fából való eme-
lőkart dugnak, s ennek végét egy harmadik vasgyűrű zárja le. Belőle vas-
horog lóg le, amely a fedő gyűrűiből induló láncok zárószemébe
kapaszkodik. Az emelőkar másik végén lévő láncot ha lehúzzák, fel-
emelkedik a kar és vele a kemencefedő is. Ha a láncot eleresztik, a kar a
fedővel együtt leereszkedik.

Némely helyen, így a meisseni Freíbergben, a második fajta kemencét
téglaboltozattal építik, majdnem olyanra, amilyen a sütőkemence. Ezen
a boltozaton két vagy három 4 láb magas munkanyílás van. Az első, a
homlokzaton, lV 2 láb magas és l láb széles, ezen folyik le az ezüsthab.
A második és a harmadik (ha Összesen három van) oldalt van, lV2 láb
magas és 2V2 láb széles, hogy a munkás a tűzhely előkészítésekor bebúj-
hasson a kemencébe. Az alapépítmény kör alakú, terméskőből készült
és benne két, egyenként 2 láb magas és 2 láb széles csatorna van a gőzök
eltávolítására. Ezek a csatornák olyképpen haladnak az egyik oldaltól a
szemközti oldalig, hogy egymást keresztben metszik, miáltal látszólag
négy nyílás keletkezik. Ezeket felül széles, de csak l kéz vastag kövek
borítják. Ezekre a kemencealépítmény belső részeire, 3 ujjnyi vastag-
ságban, szalmával kevert agyagot raknak, pontosan úgy, ahogyan a fen-
tebb leírt kemence kerek kövére vagy rézlemezére rakják az agyagot.
Ezt az agyagréteget és a hozzáadott hamut a mester vagy segédje, aki a
tűzhelyet előkészíti, térdelve, rövid súlyokkal vagy fakalapáccsal
keményre veri.

Lengyelországban és Magyarországon293 az űzőkemencét felül tég-
lákkal ugyancsak boltozatosra építik, a sütőkemencékhez hasonlóan.
Alul szilárd alapépítménye van, de gőzelvezető csatorna nélkül. Azon-

292 Az a megjelölés, hogy ennek a darunak négy hajtóműve van, nyilvánvalóan tévedés.
Csak három van, vagyis az alsó egyszerű hajtómű, azután a fogaskerekes hajtómű (M) és
legfelső fogaskerék a lánccal.

293 Magyarországon és Lengyelországban a XVI. században már ismeretes volt azon
eljárás, amellyel az ólomból magas hőfokon való izzításával ólomzselét, ólomglétet lehet
nyerni. A „magyar" leűzőkemencében az előálló magas hőmérsékletű oxidációs láng lehe-
tővé tette az ólomnak égetés által való leválasztását ólomglétté. Kripkowszki (1955. p.
217-221.) kiszámította ezt a műveletet. Az ólom oxidálása az olvadékot ezüsttel dúsítja
fel, míg végül az egész ólom elég. Ezután következik be az ezüstcsillanás és az egész eljárás
a glétanyag és a fémezüst lecsapolásával végződik.
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bán gőzcsatorna helyett egy oldalfal és a kemencetalapzat között „bejá-
rat" van, felül vasrudakkal fedve, amelyek 2 ujjnyi közökkel a faltól a
kemencéig érnek.

Az előkészített tűzhelyre először szalmát szórnak s ezekre rakják a
dúsólom-cipókat. A vasrostélyra fát tesznek, ezt meggyújtják, s így a
80-1000 mázsányi cipókat megömlesztik. Ezután a tüzet mérsékelt fúj-
tatással felszítják és annyi fát dobnak a rostélyra, hogy a keletkező láng
ha csak a tűzhelyre korlátozódik, elég erős legyen az ólomnak elválasz-
tására az ezüsttől. Az ezüsthabot a másik oldalon lévő munkanyíláson,
amely akkora, hogy a mester rajta keresztül bemászhat a kemencébe,
húzzák le.

A morvák és a karintiaiak, akik ritkán termelnek egy menetben 2/3-V6

font ezüstnél többet, az ólmot nem sütőkemenceszerű pestben, vagy
fedővel ellátott kemencében választják el, hanem székiek kitett fedetlen
tűzhelyen. Miután a dús ólom cipóit berakták, ezekre száraz fát, erre
pedig vastag, nyers tuskókat tesznek. A fa meggyújtása után a tüzet fúj-
tatóval élesztik.294

Az eddigiekben elmondtam, milyen módszerek segítségével választ-
ják el az ólmot az aranytól és az ezüsttől. Most azt fogom tárgyalni,
hogyan finomítják az ezüstöt. Az aranyfinomítás módját már korábban
leírtam.

Az ezüstöt finomító kemencében finomítják, amely kemencének tűz-
helyét a homlokzaton 3 láb magas ívű boltozat borítja. Maga a tűzhely
5 láb hosszú és 4 láb széles. Oldaít és hátul tömör falak határolják, elöl
azonban a boltozat egy másikon nyugszik. Efelett és az egyik oldalfal
felett emelkedik a kürtő. A tűzhelynek lV2 láb átmérőjű és 2 kéznyi
mélyedése van. Ebbe átszitált hamut szórnak s ebbe állítják bele a már
előkészített leűzőcsészét olyanformán, hogy az köröskörül egyenlő
magasan legyen hamuba ágyazva.

Az agyagból készült leűzőcsészéket egyenlő részben porrá tört cson-
tokból és hamuból vegyített porral töltik meg. Ezt a hamut olyan
tégelyből veszik, amelyben ólmot olvasztanak el aranytól vagy ezüst-
től.

Vannak, akik téglaport kevernek a hamuba. E porok egyike sem köti
az ezüstöt. Ebből a vízzel megnedvesített porkeverékből egy kisebb
mennyiséget beletöltenek a ieűzőcsészébe és abban egy l láb hosszú,
l '/4 kéz vastag fadöngölővel keményre döngölik. Ennek a döngölonek
6 kiálló foga van, ezek l ujj vastagok, l l/y-1 /3 ujj szélesek és hosszúak,
s egymástól kb.l ujjnyira vannak. A hat fog körben áll és körülvesz egy
hetediket, amely hengeres, a többiekkel egyenlő magasságú, azonban
l l/2 ujjnyi vastag. Felfelé a döngölő keskenyedik és hengeres, 3 ujj vas-
tag nyélben végződik. Némely helyen fogak nélküli döngölőt használ-
nak.

294 Az un. tuskó alatti leűzés.
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243. ábra. Lengyel és magyar leűzőkemence
A. - sütőkemence építmény; B - annak bejárata; C - vasrostély; D-az ezüsthab lehúzására

szolgáló nyílás; E -fedő nélküli ítzökemence; F - vastag fahasábok; G -fújtató

DÖngölés után újból kisebb mennyiségű port töltenek a csészébe s ezt
is keményre döngölik. Ezt a műveletet mindaddig megismétlik, míg a
csésze teljesen meg nem telt. Akkor az ezüstégető mester a csésze tartal-
mát egy kétélű, mindkét végén visszahajlított késsel, amelynek középső
része /4 kéznyire ível kí, hol lapos, hol féíkörös ívben, kivágja, miáltal a
csésze közepén mélyedés keletkezik. A kés pengéje l J/2 ujj széles, a két-
oldali kihajlás 2 kéz hosszú. Nyele l kéznyi darabon életlen, vagy pedig
fába foglalt.

Most a mester egyik kezével a kést fogva, annyit vág ki a csésze tartal-
mából, tehát a beledöngölt porból, hogy a keletkező mélyedés körül
még 3 ujjnyi réteg maradjon. Ezután sűrű sortéból szőtt szitán keresztül
száraz csontlisztet szó reá, majd egy 6 ujj átmérőjű keményfa golyót két
kézzel úgy forgat a csészében, hogy annak tartalmát újra simává és
keménnyé tegye.

A leűzőcsészék különböző térfogatúak. Vannak, amelyeknek befo-
gadóképessége kellő előkészítés után kb. 15 font ezüst, másoké 20, 30,
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244. ábra. Lenzőedények
A -fogas döngölő; B —fogatlan döngölő; C - hamuval telt teknő; D - előkészített leüzőcsé-

szék polcokon; E - üres leűzőcsésze; F-felaprításra váró fa; G-fürész

sőt vannak 40 és 50 font befogadóképességnek ís. A fent leírt módon
előkészített csészéket vagy a napon, vagy valamely meleg, fedett helyen
megszárítják. Minél szárazabbak és régebbiek, annál jobbak. Mielőtt
ezüstöt égetnek bennük finomra, a csészéket tüzes faszénnel ki kell
égetni. Vannak, akik a csésze helyett vasgyűrűt használnak, de a csészék
megfelelőbbek, mert ha a leűzőanyag tönkremegy, az ezüst megmarad
a csészében, míg a gyűrűből, amelynek nincsen feneke, kifut. Ezenkívül
az agyagedényt könnyebben lehet a kemencébe rakni, mint a gyűrűt, és
a csészének kevesebb leűzőanyagra van szüksége, mint a gyűrűnek.
Nehogy a csészék szétpattanjanak és ebből ezüstveszteség keletkezzék,
némelyek biztonság kedvéért a csészét vasabronccsal pántolják körül.

A finomítómester egy vasrácsot tart készenlétben, amelyre az ezüst-
lepényeket rakja, s ezeket, hogy könnyebben törhesse őket, alájuk
rakott parázzsal melegíti. Kezeügyében tart továbbá egy 2 í%-11/2 kéz
széles és hosszú, középen kimélyített sárgaréz tömböt. Ezt a gyertyánra
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245. ábra., LeűzŐcsészék töltése
A - egyenes kés fafogókkal; B - hajlított kés ugyancsak fafogókkal; C -fogók nélküli haj-
lított kés; D - szita; E - golyó; F - vasajtó, amelyet a mester a finomítás idejére leenged,
nehogy a hőség a szemnek ártson; G -a megolvadt ezüst finomításánál a fahasábok be-
rakására szolgáló eszköz; H - ennek egyik -vége a kemencefalba erősített karikába illeszke-

dik; I - leűzöcsésze égő szénnel

tönkre helyezi, erre teszi az ezüstlepényt s ezt kétfejű kalapáccsal szét-
tördeli. A kalapács l láb -l- 2 ujj hosszú és l kéz széles. Mások csak egy,
középen kivájt fatönköt használnak erre a célra.

A mester a még forró ezüstdarabokat fogóval lyukas teknőbe dobja
és vizet önt rájuk, hogy a lehűlés után az ezüstöt a legmegfelelőbb
módon elhelyezze a csészében. A berakás úgy történik, hogy a darabok
egyenesen állanak és a csészéből még 2 kéz magasságig kinyúlnak. Kö-
zéjük szenet rak, nehogy egymásra dőljenek. Ezután a mester izzó szenet
rak a leűzőcsészébe, reá két vesszőkosárnyi faszenet, majd megindítja a
fújtatót. Ez a fújtató kettős hatású, hossza 4 V2 láb, külső végén 2 V2 láb
széles, minden egyébben hasonló a VII. könyvben leírt fújtatókhoz.

Ennek a fújtatónak a fúvója l láb hosszú rézcsőben van, amelynek
elülső nyílása teljesen kerek és több mint l ujjnyi átmérőjű, hátsó nyí-
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246. ábra. Ezüstfinomítás és annak előkészítő munkálatai
A - vasrács; B - sárgaréz alátét; C —fatönk; D - ezüstlepény; E - kalapács; F - középen
kivájt fatönk; G - lyukas teknö; H-fakorong, rúd-végére erősítve; I-fenyőfahasábok;

K - vasrúd; L - próbakanál; M - végén felhajlított eszköz; N - csíptető alakú eszköz

lása pedig 2 kéz széles. Mivel az ezüstfinomításhoz erős tűzre, tehát erős
fúvóhatásra van szükség, a mester a fújtatót erősen megdőlten állítja be,
hogy a szél a csésze közepére és a megolvadt ezüstre irányuljon. Ha az
ezüst felforr, akkor az egyik végén felhajlított vasrúdra erősített, meg-
nedvesített fadarabbal keveri. Az ezüst megolvadása a íeűzőcsészében
kb. egy órán át tartó hevítés után következik be. A megolvadás után a
mester eltávolítja a leűzőcsészéből az égő szenet és az ezüstre két darab,
l 3/4 láb hosszú, l V2 kéz széles, felül l kéz, alul kb. 3 ujj vastag fenyőfa-
hasábot rak. A hasábok alsó végét összeköti és a fára újra faszenet rak,
mert az ezüstfinomításhoz különösen erős tűzre van szükség.

Az ezüstfinomításhoz 2-3 óra kell, aszerint, hogy az ezüst tiszta
volt-e vagy szennyezett. Tisztább lesz az ezüst, ha a csészébe réz- vagy
ólomszemcsét dobnak. Hogy az ezüst tisztítása közben a szükséges
magas hőmérsékletet tartani lehessen, a mester egy 3 láb hosszú, l 3/4
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láb magas, mindkét oldalán laposvassal beszegett vasajtót bocsát le.
A munka végeztével ezt az ajtót vaslapát segítségével annyira felemeli,
hogy annak támasztóvasa a falba erősített vaskapocsba kapaszkodva az
ajtót nyitva tartsa.

Amikor az ezüst már majdnem megtisztult, amire az eltelt időből
lehet következtetni, akkor a mester egy 3 /2 láb hosszú, l ujjnyi vastag,
edzett csúccsal ellátott, hengeres vasrudat állít az ezüstbe, s a rúdra
tapadó ezüstbevonatot a sárgaréztönkön kalapáccsal leveri. Ennek szí-
néből állapítja meg, hogy az ezüst már elég tiszta-e vagy sem. Ha már
teljesen tiszta, akkor a színe tökéletesen fehér és l-l márkájában legfel-
jebb l-l drachmányi a tisztátlanság.295 Némelyek a próbavételhez egy
öblös vasszerszámot használnak. Az ezüstfinomításnál mutatkozó
égési veszteség márkánként V4 uncia,296 elvétve, nagyon szennyezett
ezüstnél, V8 vagy V2 uncia297.

Az ezüstfinomító a folyékony ezüstöt egy 9 láb hosszú, l ujj vastag
vaseszközzel kavarja, amelynek vége először jobbra, majd balra görbül,
úgyhogy l kéz átmérőjű kampó keletkezik. Mások a végén egyenesen
felhajlított vasrudat használnak, de van olyan szerszámuk vagy fogójuk
ís, amely csípővas formájú. Ezzel fogják meg a faszenet, miközben a
szerszámot kézzel Összeszorítják, és ezzel rakják a szenet a tűzre vagy
veszik ki a tűzhelyből. A szerszám hossza 2 láb, szélessége l '/2 uj j, vas-
tagsága V3 ujj.

Amikor tehát az ezüst már tisztának látszik, a mester a szenet lapáttal
kiszedi a leűzőcsészéből és vizet önt reá egy 4 láb hosszú fanyéllel ellá-
tott, rézből készült merőkanálból. A kanál széle és legmélyebb pontja
között középen egy kendermag nagyságú lyuk van. Ezt a merőkanalat
háromszor meri tele vízzel és fokozatosan hűti le vele az ezüstöt,
miközben a vizet a lyukon keresztül rácsurgatja. Ugyanis, ha hirtelen
sok vizet zúdítana reá, akkor az ezüst szétfreccsenne és megégetné a
körülállókat. Van ezenkívül a finomítómesternek még egy hegyes vas-
rúdja, amelynek hossza 3 láb, s ugyanilyen hosszú a fanyele is. Ezt a
rudat beledugja a leűzőcsészébe, hogy azt megmozgassa és kiemelje.
Ehhez a művelethez még egy 2 ujj széles, l kéz magas vashorgot ís hasz-
nál, amelynek rúdja is, fanyele is 3-3 láb hosszú. A tűzhelyből kiemelt
csészét lapáttal vagy fogóval megfordítja, miáltal a félgömb alakú ezüst-
tömb a földre esik. Ezt a lapáttal újra felemeli és beledobja egy vízzel
telt edénybe, ahol még egy ideig erősen sustorog. Vagy pedig az ezüstöt
a villával egy csípővasszerű rácsra helyezi, vízzel telt edény fölé. Az
ezüst kihűlése után azt kiemeli az edényből, ráteszi a gyertyánfatönkre
és kalapáccsal leveri róla az esetleg rátapadt leűzőanyagot, majd a kihűlt
anyagot vízzel telt edényben fekvő szerszámra fekteti és vízbe mártott

295 Ez megfelel 985/1000 finomságnak.
296 Kereken 3,1%.
297 Megfelel 4,7-6,2%-nak.
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sárgarézkefével tisztára súrolja. A lekalapálás és lesúrolás műveletét
addig ismétli, míg az ezüst teljesen meg nem tisztult. Akkor háromlábra
vagy vasrácsra helyezi. A háromláb l V2 kéz magas és l '/a ujj vastag,
mélyedése átmérőben 2 kéz. A háromláb vagy a rács alá izzó szenet rak,
hogy a nedves ezüst megszáradjon.

Végül a király, a fejedelem vagy az ezüsttulajdonos képviselője az
ezüsttömböt fatönkre téve, abból vésővel két kis darabkát kivág, egyet
a tömb aljáról, egyet a tetejéről. Ezeket a darabkákat tűzpróbának vetik
alá, hogy megállapítsák, tökéletesen tiszta-e az ezüst vagy sem, s hogy

247. ábra. A finomított ezüst kivétele
A - kampós szerszám; B - merítökanál; C - ennek lyuka; D - hegyes vasrúd; E - villa;
F - csípővasszerű rácson fekvő ezüstlepény; G - vízzel telt dézsa; H —fatönk, rajta fekvő
ezüstlepénnyel; I - kalapács; K - ugyancsak csípövasszerű. rácson fekvő ezüstlepény;
L - másik vízzel telt dézsa; M - sárgaréz kefe; N - háromláb; O - egy másik fatönk;

P - véső; Q - a kemence tűzhelye; R - még füstölgő leüzőcsésze
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248. ábra. Ezüstfinomítás olvasztótégely ben bura alatt
A - bura; B - ennek ablaka; C-akis híd; D - téglák; E - iiasajtó; F - ennek ablakocskája;
G -fájtató; H - vésőszerü szerszám; I - vasgyűrű, amelyet egyesek csésze helyett használ-

nak; K - döngölő, amellyel a hamut a csészébe döngölik

milyen áron kell a kereskedőnek eladni. Ezek után a megbízott az
ezüstbe beüti a király, a fejedelem vagy az ezüsttulajdonos pecsétjét és
a pontos súlymegjelölést.

Vannak, akik az ezüstöt cserép- vagy vasbura alá tett leűzőcsészében
finomítják. Nekik ís van kemencéjük. Az ezüstdarabokat tartalmazó
íeűzőcsészét berakják a kemence tűzhelyébe és föléje borítják a burát.
Ennek oldalt kís nyílásai vannak, elöl pedig egy kis hídja. A bura olda-
laihoz téglákat raknak s ezekre, valamint a burára magára faszenet tesz-
nek, a kis hídra pedig égő fahasábot fektetnek, hogy az ezüst megömöl-
jék. A kemencének vasajtaja van, amelynek tűz felőli oldalát agyaggal
kenik be, hogy védjék a hő hatásától. Ha az zárt, összetartja a tűz hevét.
Van azonban az ajtón egy ablakocska, hogy a mester azon keresztül
figyelhesse a tüzet, és azt, szükség szerint, a fújtatóval szíthassa. Bár ez
az eljárás lassúbb, mint az előbbi, mégis célravezetőbb, mert csökkenti
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a veszteség lehetőségét. Ugyanis a lassú tűz kevesebb ezüstöt emészt fel,
mint az állandó fújtatással felfokozott tűz.

Hogyha a bura eltávolítása után az ezüstcipó, annak nagysága miatt
nehezen vehető ki, akkor forró állapotában ékkel vagy baltaszerű szer-
számmal két-három darabra osztják. Ugyanis, ha kihűlés után vágják
szét, a szerteugró apró darabkák könnyen veszendőbe mehetnek.

VÉGE A TIZEDIK K Ö N Y V N E K



TIZENEGYEDIK KÖNYV
Imagyaráztam, mily módon választják el az ara-
nyat az ezüsttől és az ezüstöt az aranytól, a rezet
az aranytól és az ólmot az aranytól s az ezüsttől,
végül azt is, hogyan finomítják a két nemesfé-
met. Most ki fogom fejteni az ezüstnek elválasz-
tását a réztől és a vastól. Elmondom, milyen le-
gyen a célnak megfelelő műhely és a tartózko-
dási hely azok számára, akik az ezüstnek és a
réznek elválasztásán munkálkodnak. Először

ís négy hosszú falat húznak,298 az első (A), a vízfolyás közelében lévő,
valamint a második is (B), egyenként 264 láb hosszúak. Ezek közül
a második 151 láb után megszakad és csak 24 lábbal tovább folytató-
dik addig, míg az első fal hosszát el nem érte (C). A harmadik fal (D)
120 láb hosszú és a két előbbi fal hosszának 67. lábától a 186. lábig ter-
jed. A negyedik fal (E) 151 láb hosszú. Mindezeknek a falaknak, épp-
úgy mint a két továbbinak, valamint a keresztfalnak is, amelyekről még
beszélni fogok, magassága 10 láb, vastagsága 2 V2 láb. Csak a második
(B) hosszú falnak kell, tekintettel a hozzáépítendő kemencékre, 15 láb
magasnak lennie. Az első hosszú fal a másodiktól és a harmadik (H) a
negyediktől (P) 15-15 lábnyi távolságra van, azonban a második és a
harmadik között a távolság 39 láb.

298 Agricola roppant körülményesen írja le a kohóépületet, amelyet azután a 249. ábrán
egyszerű és jól áttekinthető alaprajzon ábrázol. A régi chemnitzi kohót mutatja be, amely-
nek története az Agricola-kutatás számára fontos.

Ulrich Schütz 1466-ban költözött Chemnitzbe és 1471-ben társtulajdonosa lett az
apósa, Nickel Tyle kohójának. Apósa halála után, 1479-ben átvette a vállalat vezetését.
1486-ban megvásárolta a Stangenmühle, majd 1487-ben a Reissigmühle nevű üzemeket -
az utóbbit a vízjog miatt - a kohója számára. A Stangenmühle berendezését 1488-ban
áthelyezte Chemnitz falu mellé.

Ulrich Schütz 1506-ban hunyt el és a kohóját nyolc fiára hagyta, akik azt 1525-ben
eladták unokatestvéreiknek Gregor Schütznek (1480-1561) és Márkus Schütznek (1483-
1539). Ez utóbbiak 1526-ban eladták a kohót Bartholomeus Webernek, tőle vásárolta
vissza 1544-ben Hieronymus Schütz, az idősebb Ulrich Schütz fia, aki Agricola második
feleségének, Anna Schütznek a nagybátyja volt.

Ulrich Schütz 1487-ben Goslarban bányarészeket vásárolt Thurzó Jánostól. Ulrich
Schütz és Thurzó János, a híres bányavállalkozó üzleti kapcsolata nyilván fontos esemény
volt a Schütz család életében. Agricola mintegy fél évszázaddal később került rokonságba
a Schützökkel. így közvetlen értesüléseket kaphatott Thurzó Jánosról és annak leszárma-
zottairól és az akkor már nagyméretű, magyarországi Fugger-Thurzó bányavállalkozá-
sokról.

A chemnitzi rézkohó, amelyről ír, 132 m hosszú, 40 m széles és 5 m magas volt, a
Chemnitz-pataknál feküdt, a telek ma a Becker Strasse 32. számot viseli. A régi rézhámor
is a környéken állt, a mai Strassburger Strasse 4. számú telken.

A rézkohó elrendezésének jobb megértését szolgálja a Függelékben megadott rajza.
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Következik a keresztfalak felhúzása. Az elsőt (H) az első hosszú fal
végétől a második végéig emelik, a másodikat (J) a második hosszú fal
elülső végétől a negyedik elülső végéig, mert a harmadik hosszú fal nem
ér el addig. Ezután a harmadik hosszú fal végétől két falat (K és L) húz-
nak, amelyek a második és a negyedik hosszú falat, azok elülső végétől
számított 67-67 lábnyi távolságra érik el. Tíz lábnyira a negyedik a
keresztfaltól a második irányában, a negyedik hosszú faltól (E) még egy
ötödik (M), 20 láb hosszú fal vezet, és 30 lábnyira a másik odal felé,
ugyancsak a negyedik hosszú faltól (E) egy hatodik keresztfal (N) nyú-
lik a harmadik hosszú fal (D) hátsó végéig. A hetedik kereszfal (O) a
második hosszú fal (B) második végétől a harmadik hosszú falig (D)
emelkedik, s ennek hátsó részétől a negyedik hosszú fal (E) hátsó végéig
vezet a nyolcadik keresztfal (P). A második hosszú faltól (B) 19 lábnyi
távolságra van az ötödik hosszú fal (F), amely a hetedik keresztfaltól
(O) indul. Ennek hossza 109 láb. 24 lábnyí távolságra egy kilencedik
keresztfal (Q) van a második hosszú fal (C) második szakaszának har-
madik végéig. Az ötödik hosszú fal hátsó végétől a második hosszú fal
(C) hátsó végéig emelkedik a tizedik keresztfal (R), míg a tizenegyedik
(S) innen az első hosszú fal (A) alsó végéig terjed. Végül 5 lábnyira ettől
az ötödik hosszú faltól (F) a harmadik (D) felé, a hetedik keresztfaltól
(O) a hatodik hosszú fal (D) húzódik, mely 35 láb hosszú, s ennek hátsó
végétől a harmadikig van a tizenkettedik keresztfal (T), míg a tizenhar-
madik (V) ugyanonnan az ötödik hosszú falig (F) terjed. A hetedik (O)
és tizenkettedik keresztfal (T) közti teret a tizennegyedik keresztfal (X)
osztja két egyenlő részre.

Ilyen a falak hosszúsága, magassága, vastagsága és elhelyezése: a falak
boltíveit, ajtó- és ablaknyílásait ugyan már kezdetben, a falak építésével
együtt kell betervezni, de csak később lehet pontos számukat és kivite-
lezésük módját megállapítani. Mielőtt továbbmennénk, el kell még
mondanom egyetmást egyes falakról és a tetőszerkezetről.

Mindenekelőtt a második hosszú falra (B) egy olyan falat emelnek,
mint amilyent a IX. könyvben, az arany-, ezüst- és rézércek olvasztó-
pestjének építésével kapcsolatban már leírtam. Ettől a faltól az első hosz-
szú falig (A) cseréppel fedett tető húzódik. Az épületnek ez a része a
fújtatok és az azokat működtető szerkezetek befogadására szolgál.

Azután a második (I) és a harmadik keresztfal (K) közti helyiség
közepén, faragott terméskő alapzatra tartóoszlopot299 emelnek, amely-
nek magassága 8 láb, szélessége és vastagsága 2-2 láb, távolsága a máso-
dik hosszú faltól (B) 15 láb. Ezen a tartóoszlopon és a második keresztfa-
lon, amelynek ezen a helyen egy 2 láb magas és ugyanilyen széles, négy-
szegletes nyílása van, nyugszik egy 34 láb + l kéz hosszú gerenda. Egy
második, azonos méretű gerenda a tartóoszlopon és a harmadik

A mai építéstechnikai szakkifejezés: támasztódúc.
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249. ábra. Frissítő-, csurgató- és leüzőhuta alaprajza
A hat bosszú fal: A.-az első fal; B-d második fal elülső szakasza; C-a, második fal hátsó
szakasza; D-a harmadik; E-a negyedik; ~F-az ötödik; G-a hatodik hosszú fal. Tizen-
négy keresztfal: H-az elsö;l-a második; K-a harmadik; L-a negyedik; M-az ötödik;
N -a hatodik; O-a hetedik; P -a nyolcadik; Q -a kilencedik; R- a tizedik; S-a tizen-

egyedik; T — a tizenkettedik; V — a tizenharmadik; X — a tizennegyedik
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keresztfalon (K) nyugszik. A két gerenda végeit találkozásuk helyén
vaskapcsok kötik össze. Azonos módon a negyedik faltól (E) 10 lábnyi
távolságra egy második tartóoszlopot emelnek, és erre, valamint a falakra,
a fentiekkel azonos méretű gerendákat raknak. A két gerendára és a
negyedik hosszú falra (E) 17 darab 43 3/4 kéz hosszú, l láb széles és 3
kéz vastag gerendákat fektetnek. Ezek közül az elsőt a második kereszt-
falra (I) rakják, az utolsót folytatólagosan a harmadik (K) és a negyedik
(L) keresztfalra, a többieket a kettő közé, 3-3 lábnyi közökkel. Ezeknek
a második hosszú fal felé néző végeiken lévő kivágásaikba ugyanannyi
szarufa végei illeszkednek, amely tetőgerendák a második hosszú falon
(B) állókra rézsút állanak, így jön létre a kémény második rézsútos fala,
mint azt már a IX. könyvben is leírtam. Nehogy ez a fal rádőíjön az
egyenes falra, néhány vasrúd tartja, többre nincsen szükség, mivel a
négy falazott kémény, amelyek ebben a helyiségben állanak, amúgy is
részben támasztják.

Tizenkét lábnyíra hátrafelé, a két tartóoszlopon és a negyedik hosszú
falon (E) nyugvó gerendák kivágásaiban ugyanannyi ferdén elhelyezett
szarufa vége van beeresztve, s ezekkel szemben ugyanannyi további
ferde szarufa van, amelyeknek végei ott, ahol a negyedik hosszú falra
(E) felfeküsznek, a keresztgerendák kivágásaiba illeszkednek. Az
előbbiek felső végeit ezeknek a ferde szarugerendáknak a végeivel
összekapcsolják. Mivel azonban az első sor ferde szarufái a második sor
szarufáitól 12 lábnyi távolságra vannak, abból a célból, hogy közöttük
egy esőcsatornát lehessen elhelyezni, két-két szarufa közé két ferde
gyámgerendát helyeznek. Ezeknek alsó végét ugyancsak azokba a
keresztgerendákba eresztik be, amelyek a tartóoszlopokon és a negye-
dik hosszú falon (E) feküsznek és egymástól egy ölnyire vannak. A 15
láb hosszú gerendának a felső vége a második sor első szarugerendájá-
nak felső lapjára fekszik fel, míg a 18 láb hosszúnak felső vége a távolabb
lévő második sor szarugerendáin fekszik. Ezeknek a gyámgerendáknak
az alépítménye a következőképpen van megszerkesztve: a két tartóosz-
lopon és a negyedik hosszú falon fekvő keresztgerendák közül minden
másodikra egy-egy gerendát állítanak, amelyet egy ferde támaszgeren-
dával biztosítanak az eldőlés ellen. Ezeken az egyenes gerendákon egy
hosszú gerendát fektetnek végig és ez hordozza egy sornak a gyámgeren-
dáit. Ugyanígy hordozza a másik sor gyámgerendáit egy hosszú gerenda,
amely az ottani álló gerendákon nyugszik, A tartóoszlopokon és a
negyedik hosszú falon nyugvó keresztgerendák (E) felett 2 lábnyira
még egy reteszt fektetnek, amely az első sor gyámgerendáitól a második
sor gyám gerendáiig ér. Ezen a keresztgerendán nyugszik a kivájt
fatörzsből készített esőcsatorna. Az első sor minden gyámgerendájának
felső lapjától egy 6 láb hosszú csurgódeszka vezet majdnem az esőcsa-
torna fölé. Ezt egy 2 láb magas támasz tartja, amely az első sor megfelelő
gyámján áll. Ugyanígy nyúlik ki a második sor gyámgerendáinak felső
lapjától majdnem az esőcsatornáig egy 7 láb hosszú deszka, s ennek alsó
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végét ugyancsak egy olyan támasz tartja, mint az előbbi, s ez szintén a
megfelelő gyámgerendán áll.

Az első és a második sor szarugerendáinak legfelsőbb részére most
hosszú deszkákat szegeznek s ezekre akasztják a tetőcserepeket.
Ugyanígy járnak el az első és a második sor szaru gerendáinak középső
részeinél s alul, a csurgódeszkáknál is, amelyek a gyámgerendák felső
lapjától majdnem az esőcsatorna fölé nyúlnak ki. Azonban az itteni
deszkákra fény Ő zsindely eket erősítenek, amelyek egészen beleérnek az
esőcsatornába. Ilyenformán ugyanis még a legerősebb eső vagy hóolva-
dáskor a hóié is kevésbé tud az épületbe folyni.

A szokásos belső szerkezetet, amely a második sor szarufáit és a
szemközti harmadik sorbelieket támasztja alá, nem tartom szükséges-
nek részletezni.

Az épületnek ebben a részében állítják fel a második hosszú fal (B)
mentén a kemencéket,300 amelyekben a feldarabolt rézaszalékot megol-
vasztják, hogy visszanyerje a réz természetes színét és külsejét, vagyis
igazi rézzé váljék. A fennmaradó helyet két másfajta kemence foglalja
el. Ezek egyikében a felaprítatlan rézcipókat hevítik, a másikban tűzzel
aszalják a rézércet.301 Itt van az út is az ajtóktól a kemencékig.

A harmadik (K) és hetedik (M) keresztfal közti térben a már ismerte-
tett módon két tartóoszlopot emelnek kőalapon. Ezek egyenként 8 láb
magasak, 2-2 láb szélesek és vastagok. Az egyik 13 lábnyira van a máso-
dik hosszú faltól (B), a második ugyanilyen távolságra a harmadik hosz-
szú faltól (D). Erre a két tartóoszlopra és a harmadik keresztfalra (K) 2
darab, 41 V4 láb hosszú, 2-2 láb széles és vastag gyámgerendát fektet-
nek. Két további, ugyanilyen méretű tartógerenda két újabb tartóosz-
lopra és a hetedik keresztfalra (O) kerül. Két-két gyámgerenda végét
találkozásuknál vaskapcsokkal kötik össze. A gyámgerendákra 21 darab,
13 láb hosszú, l láb széles és 3 kéz vastag gerendát erősítenek. Ezek
közül az első a harmadik keresztfalon (K), az utolsó a hetedik kereszt-
falon (O) fekszik fel, a többiek e kettő között helyezkednek el 3-3 lábnyi
közökben. Ezekben a második hosszú (D) fal felé eső végeikbe ugyan-
annyi szarufának a végeit csapozzák, mely szarufák a szemközti, máso-
dik hosszú faíon álló tetőgerendák felé ferdén állanak úgy, hogy ilyen-
formán létrejön a kémény második ferde fala. Ugyanezeknek a kereszt-
gerendáknak a harmadik hosszú fal (D) felé eső kivágásaiba csapozzák
az azonos számú szarugerendák végeit, s ezek a szarufák ferdén állanak
a harmadik levezetőfal szemközti szarufáihoz, miáltal létrejön a máso-
dik kürtő ferde fala. Nehogy ezek egymásra dőlhessenek, részben na-
gyobb számú vasrúddal támasztják meg Őket, amely rudak és szarufáktól
a szemközti szarufákig érnek, részben néhány feszítékkel, melyek a sza-

300 Rézfinomító kemence.
301 Aszalókemence.
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rufák hátsó részétől a mögöttük lévő gerendákig érnek. Ezeket mindkét
végükön átfúrják, szélességük és vastagságuk 2-2 kéz. A szilárdság
fokozása céljából a szarufákat 3 ujj széles és V2 ujj vastag vaspántok oly
módon kötik össze a feszítékek végével, hogy egy közös vasszeg halad
át a feszítékek furatán és a szarufákat övező vaspánton. Ilyen módon
súly súly ellen feszül és így a szarufák nem dőlhetnek a szemköztiekre.

A keresztgerendák és a középső szarugerendák, amelyek a tetőcsa-
tornát és a tetőt tartják, a második sor gyámgerendái kivételével, ne le-
gyenek hosszabbak az első sor középső gerendáinál, a csurgódeszkák
pedig, amelyek a második sor középső gyámfáinak középső részétől
majdnem az esőcsatornáig érnek, ne legyenek hosszabbak azoknál,
amelyek az első sor középső gyámfáinak hátsó részétől majdnem a tető-
csatornáig nyúlnak.

Az épület eme részének második hosszú fala (D) mentén vannak a
kemencék, amelyekben a rezet ólommal ötvözik és a salakot újra megol-
vasztják,302 a harmadik hosszú fal mentén pedig azok a kemencék álla-
nak, amelyekben az ezüstöt és az ólmot választják el a réztől.303 A kö-
zépső helyet két szerkezet foglalja el. Ezek egyike az előtűzhelybol ki-
emelt rézdarabokat a földre rakja, a másik pedig ezeket a rézdarabokat
a másik kemencébe teszi be.

A harmadik (D) és negyedik (E) hosszú falra további 21 keresztge-
renda kerül, ezek egyenként 18 3/4 láb hosszúak. Két lábnyira a harma-
dik hosszú fal hátsó oldalától a keresztgerendákban kivágások vannak,
amelyekbe azonos számú szarufák végei illeszkednek. Ezek a szarufák
a második kémény ferde falának szemközti szarufáihoz rézsűt állanak.
Ilyen módon egy, a többíehez hasonló, harmadik ferde fal jön létre. Az
azonos számú támaszok végeit fenti keresztgerendákba csapozzák, ott,
ahol azok a negyedik hosszú falra (E) feküsznek. Ezek a szarufák
ugyancsak ferdén állanak és a hozzájuk legközelebb állóknak hátához
támaszkodnak. Rajtuk nyugszik a tető, amely teljes egészében égetett
cseréppel van fedve, a szokásos alapépítménnyel.

Az épületnek ebben a részében két zárt helyiség van: az elsőben a réz-
darabokat tárolják, a másodikban az ólmot.

A kilencedik és tizedik keresztfal közötti helyiségben, amelyet oldalt
a második és az ötödik hosszú fal határol, koalapzaton tartóoszlopot
emelnek. Ennek magassága 12 láb, szélessége és vastagsága 2-2 láb. Az
oszlop a második hosszú faltól 13 lábnyira, az ötödiktől 6 lábnyira van.
Erre és a kilencedik keresztfalra egy 33 3/4 láb hosszú, 2-2 kéz széles és
vastag tartógerendát fektetnek. Egy azonos méretű második tartóge-
renda kerül a tartóoszlopra és a tizedik keresztfalra. Ahol egymáshoz
érnek, ott vaskapcsok kötik őket össze. Ezekre a tartógerendákra és az

302 Frissítő kemence.
303 Csurgató kemence.
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ötödik hosszú (F) falra 10 darab 8 V4 láb hosszú keresztfát fektetnek,
amelyek közül az első a kilencedik (Q) keresztfalra, az utolsó a tizedikre
(R), a többi a kettő közé kerül. Egymás közti távolságuk 3 láb. A máso-
dik hosszú fal (B) felé eső kivágásokba azonos számú szarufák végeit
illesztik, amely szarufák a második hosszú falon álló tetőgerendákhoz
rézsút állanak. Ily módon megint létrejön egy, a többivel teljesen
azonos ferde kéményfal, amely felül, ahol a füst kitódul, a függőleges
faltól 2 lábnyira eláll. Ugyanennyi támaszfát csapoznak az ötödik hosz-
szú falra (F) fekvő keresztgerendák kivágásaiba. Ezek is ferdén állanak
és a legközelebbi szarufa hátának feküsznek. Ok tartják az égetett csere-
pekkel fedett tetőt.

Az épületnek ebben a részében, a második hosszú fal mentén, négy
leűzőkemence áll, amelyekben az ezüstöt választják el az ólomtól. Itt
vannak továbbá a kemencefedőket leemelő szerkezetek ís. Az első hosz-
szú fal (A) és a második hosszú fal (B) megszakítása közti épületrészben
egy ütőkos van a rézcipók törésére, továbbá négy zúzónyíl, amelyekkel
a kemencék faláról levert tapadékot és az aszaló tégláit törik és aprítják.
Sem ennek a tetőszerkezete, sem azé az épületrészé, amelyet a hetedik
(Q) és tizenkettedik (T) és tizenharmadik (U) keresztfal az ötödik (F),
hatodik (G) és harmadik hosszú fallal (C) zár be, nem szorul magyará-
zatra, mert mindenben a szokásos. Az utóbbi épületrész két helyiségre
tagolódik: az elsőben vannak a próbakemencékt ahol a szakember a
fémeket próbálja és itt tartják a csontlisztkészletet és egyéb anyagokat,
a másodikban a tűzhelyek és tégelyek készítéséhez szükséges hamuke-
veréket állítják elő.

Kívül, közvetlenül a negyedik hosszú fal (F) hátsó oldalán, balra a
kohóépület bejáratától is van egy kemence. Ebben a nagy ólomtömbö-
ket olvasztják át kisebbekre, hogy könnyebben lehessen Őket adagolni.
Ugyanis az ólomtömböket, éppúgy mínt a réztömböket, először elő
kell készíteni, le kell mérni, hogy egy bizonyos arányban kerüljenek
megolvasztásra és ötvözésre.

Kezdem a tűzhely leírásával, amelyben az ólomtömböket átolvaszt-
ják. Ez 2 láb hosszú és 5 láb széles. Oldalfalai részben a földbe mélyesz-
tett talpkövekből állanak és a tűzhely talpából l kéznyíre kiemelked-
nek. Belül agyagbélésük van. A tűzhely mindkét oldaláról a közepe és
az eleje felé lejt, hogy az olvadt ólom lefolyhasson és az előtűzhelybe
csuroghasson. Hátul fala van, amely a hosszú falat (E) a tűz behatásától
védi. Ez a fal agyaghabarcsba rakott téglákból épül, 4 láb magas, 3 kéz
vastag, alul 5, felül 3 V2 láb széles, tehát felfelé keskenyedík. Legfelülre
hét darab téglát raknak, ezek közül a középsők a keskeny oldalukon
állanak, a többiek ferdén feküsznek. Valamennyit zsíros agyaggal öntik
le. A tűzhely előtt még egy előtűzhely is van. Ennek gödre l láb + l kéz
átmérőjű és l láb mély, lefelé fokozatosan szűkül.

Az ólomtömbök olvasztásakor a munkás először is fahasábokat rak
a tűzhelyre úgy, hogy a hasábok egyik vége a hátsó fal felé, másik vége
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250. ábra. ólom olvasztása, és cipóba öntése
A - tűzhely; B -földbe mélyített talpkövek; C-a negyedik hosszú falat a tűztől
védőfal; D - előtűzbely; E - ólomtömbök; F - lapos kocsi; G - ennek kerekei;
H - daru; I -fogó; K -fahasábok; L - öntőformák; M - öntőkanál; N - hegyes

végű kalapács; O - ólomcipó
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az előtűzhely irányába feküdjék. Ezután, a többi munkás segítségével a
nehéz ólomtömböket emelőrudakkal egy lapos targoncára emeli és azt
a daruhoz húzza. Ez a kocsi 2 V2 láb széles, 5 láb hosszú deszkákból van
Összeenyvezve. Két vastengelyén egy-egy pár 2 kéz átmérőjű és 2 u j j
vastag vaskerék forog. Van kocsirúdja, s azon kötél, amellyel a daruhoz
húzzák.

A daru tökéletesen olyan, mint amilyen a kohóműhely másik részé-
ben is van, csak ennek darukarja rövidebb. Az ólomtömböt fogóval
ragadják meg, amelynek ollói 2 láb + l V2 kéz hosszúak. Az ollóknak a
harapóit kalapáccsal beleverik az ólomtömbbe, hogy azt szilárdan fog-
ják.

A fogónak mindkét nyele kifelé fordul, az egyik jobbra, a másik balra.
A két fogónyélbe két háromszemes láncnak a legalsó szeme kapcsoló-
dik. A felső szem egy nagy, kerek gyűrűbe kapaszkodik, ebbe pedig a
darukarról lelógó láncnak a horga. A forgatókarral működtetett daru
felemeli a tömböt és a darukar elfordításával a tűzhely farakására helyezi.
Ezután a munkások folytatják a tömbök szállítását és azokat azonos
módon a farakásra teszik. Általában 160 mázsányi tömbmennyiséget
szoktak rárakni és egy menetben megolvasztani. Végül a munkás még
faszenet dob a tömbökre. Mindezeket az előkészületeket este vég-
zik el.

Ha esőtől kell tartani, akkor a tűzhelyet ide-oda szállítható tetőzettel
fedik be. Ezek a tetők hátul két lábon állanak, hogy az eső az így kelet-
kező lejtőn lefolyhasson az udvarba.

Másnap reggel vaslapáttal parazsat dobnak a szénre, mire az ólom-
tömbök a folytonosan hozzáadott széntől megömlenek. Amint az élő-
tűzhelybe már összegyűlt egy bizonyos mennyiségű ólom, vaskanalak-
kal olyan rézedénybe merik át, amilyenekkel a csurgatókemencék mun-
kásai szoktak dolgozni. Ha az ólom nem merevedne meg azonnal, víz-
zel öntözik, majd belevert hegyes kalapáccsal kiemelik. A kalapács
hegyes része 3 kéz hosszú, a tompa rész 2 uj jnyi. Ajánlatos a formákat
híg agyaggal kikenni, hogy az ólomcipók könnyen kiessenek belőlük,
amikor a formákat megfordítják és a kalapács tompa végével ütöge-
tik.

Ha a formákat nem kenik ki ilyen péppel, akkor az a veszély áll fenn,
hogy az ólom átrágja eket és kifut. Némelyek a formákat a bal kézben
tartott, alsó végén súlyossá tett fadarabokkal döngetik, míg jobbjukkal
a kalapács hegyét belevágják az ólomcipóba és kiemelik. Ezután a mun-
kás új ólmot önt a kiürített formákba és így dolgozik tovább az ólom-
olvasztás bef ̂ jeztéig.

Az ólom megolvasztásánál ezüsthabszerű anyag keletkezik. Ebben
nincsen semmi különös, hiszen egykor Puteoliban, a leűzőkemencék-
ben, heves tűznél történt olvasztásnál tiszta ólomból már ezt az anyagot
kapták, tehát napjainkban ugyanúgy nyerhető. Az ólomcipókat aztán
az ólomkamrákba szállítják.
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251. Réztömbök feldarabolása
A - tölgyfatuskó; B - tartógerendák; C - keresztgerendák; D - zúzónyílfej; E - bütyök;
F - a zúzórúd nyílása; G-vascövek; H-ólomtömbök; l-bronz nyeregbak; K- tengely;

L - ennek emelőfogai; M - gömbvas; N - rézcső

A réztömböket304 targoncára rakva a telep harmadik műhelyébe
viszik, itt egyenként üllőre rakják és nyeregszerű alátéten, a vasalt ejtő-
súlyok sűrű csapásaival széttördelik őket. Az ejtŐsúlyok ilyenek: elő-
ször is egy 5 láb hosszú, 3-3 láb vastag és széles tölgyfadarabot tesznek
a földre, ennek közepén egy elöl nyitott, 2 láb hosszú, 2 kéz széles és
3 '/2 kéz magas kivágás van. Kimagasló része hátul, alapja pedig a tölgy-
fadarabban van. Közepére bronzból való nyerges bakot állítanak,
amelynek kimélyített része l V2 kéznyi és két ólombak között van, míg
a mindkét oldal felé l kéznyire előreáíló rész az egésznek az alapját
képezi. A nyereg tehát összesen 3 V2 láb széles, l láb hosszú és 2 kéz
vastag. A tölgyfadarabra a kivágás mindkét oldalán egy-egy tartóoszlo-

304 A fekete réznek ezüsttelenítését szolgáló, itt leírt módszerét márMiem alkalmazzák,
amióta bevezették a sokkal Jobb kihozatallal dolgozó elektrolitikus finomító eljárást,
amely közvetlenül tiszta rezet és nemesfémeket tartalmazó iszapot állít elő.
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pót állítanak, amely l-l könyök széles és vastag. Az oszlopok felső
végei be vannak eresztve a tetőgerenda kivágásaiba. Az alap felett 4 /2
lábnyíra két, egyenként 3-3 kéz széles és vastag keresztretesz van.
Ezeknek végeit belül kivágják és így fogazzák be a tartóoszlopok külső
kivágásaiba. A közös furatokon kétágú vasszöget dugnak keresztül, s a
szeg egyik ágát felfelé, a másikat lefelé verik bele a tartóoszlopba. A sze-
gek másik végén hurok van úgy, hogy a keresztgerendát ezen keresztül
hajtott széles vaspecekkel rögzíteni lehet. A keresztreteszeknek kö-
zépütt négyszögletes, 3 kéz + V2 u j j oldalméretű nyílásuk van. Ezen
halad át a vasalt végű zúzónyíl. 3 !/2 lábbal feljebb további két, azonos
méretű keresztretesz van, középütt nyílással, amely ugyancsak a zúzó-
nyíl vezetésére szolgál. Maga a zúzónyíl négyzetes keresztmetszetű,
11 láb hosszú, 3-3 láb széles és vastag. A vassaru l láb + l kéz hosszú s
ennek egy 2 kéz hosszú és ugyanannyi széles, felül l V2 kéz, alul ugyan-
annyi ujj vastag, fokozatosan élesedő feje van. Farka 3 kéz hosszú és a
fej kezdeténél 2 kéz széles és vastag. Minél távolabb van a fejtől, annál
jobban vékonyodik. Felső vége a zúzórúdba illeszkedik egy vaspecek-
kel, amelyet a rúd furatán dugnak keresztül. A rúdnak még három vas-
pántja is van. A legalsó l kéz széles és a nyíl vassarujának feje és a zúzó-
rúd vége érintkezése körül van. A középső, amely 3 ujj széles, a zúzórúd
végét fogja körül, a legfelső pedig, amely majdnem ugyanilyen széles,
ettől 2 ujjnyira van. A vassaru legalsó részétől felfelé négyszögletes
bütyök van, amely l V4 lábnyíra kinyúlik és 2 kéz széles. A zúzórúd
bütyke 6 ujjnyi távolságban 2 ujjnyival keskenyedik. Felette 3 kéznyire,
a zúzórúd közepén kerek nyílás van, amelyen egy hengeres, 2 láb hosz-
szú, l '/2 u j j vastag vaspálcát dugnak keresztül. Ez a hátsó végén fel van
görbítve, s ide illeszkedik be a 2 V2 kéz hosszú fanyél, amely az alsó
keresztreteszre fekszik fel és megakadályozza a zúzónyíl leesését, ami-
kor az nem kívánatos.

A zúzónyiíak működtetésére szolgáló tengely mindkét oldalán 2-2
emelőfog áll egymástól 2 3/4 kéz távolságra. Ezek l láb + l kéznyire
+ 2 uj jnyira állanak ki a tengelyből, amelyen keresztül haladnak, és
bevert peckekkel vannak hozzáérősítve. Mind szélességük, mind vas-
tagságuk l */2 kéz, végük lekerekített és itt vaslemez borítás védi őket,
amely minden irányban l lábnyira terjed és vasszegekkel van rögzítve.
Az emelőfog-párok végeiken át vannak fúrva, ezekbe egy kis hengeres
vastengelyt helyeznek, amely egy rézhengeren halad át. A vasnak egyik
végét szélesre kalapálják, a másikat átfúrják, hogy vasszeget dughassa-
nak bele a kiesés meggátlása céljából. A rézcső hossza 2 kéz, szélessége
l kéz, nyílásának, amelyben a kis vastengely van, 2 u j j az átmérője. De
nemcsak a rézcsőnek kell a vascső körül forognia, hanem magának a
vascsőnek is forognia kell . A tengely forgásakor tehát ezek a rézhenge-
rek felváltva megemelik a zúzónyíl bütykeit.

Ha azonban a vascsövet és a rézcsövet az emelőfogakból kiszereljük,
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a zúzónyíl bütykét nem emeli semmi, holott másfajta szerkezetnél a
zúzónyilak az emelőkarok nélkül is működnek.

Ugyanaz az orsókkal ellátott hajtókerék, amely a keréktengelyen ül,
hajt ja ennek a tengelynek a fogaskerekét, de egy másik tengelynek a
fogaskerekét is, amely másik fogaskerék a következő, negyedik épület-
részben lévő fújtatót is működeteti, azonban ellenkező irányban forog.
Amíg ugyanis a zúzónyilakat emelő kerék észak felé forog, addig a fúj-
tatókat lenyomó déli irányban forog.

Azokat a darabokat, amelyek túl vastagok ahhoz, hogy a zúzónyíl
össze tudná törni őket, tehát főleg az előtűzhely fenekén képződök,305

a kohóépületek első részébe szállítják és ott kemencében hevítik őket.
Ez a kemence a második hosszú faltól 28 lábnyira, a második keresztfal-
tól pedig 12 lábnyira van. Három oldalfalát kockakövekből és ezekre
rakott téglákból építik. A hátsó fal 3 V4 láb magas, ugyanolyan magasak
az oldalfalak is. Ezek a kemence elülső része felé lejtenek és 2 3/4 láb
magasságra csökkennek. Valamennyinek falvastagsága l V« láb. Ezekre
az oldalfaiakra négy darab, agyaggal bekent oszlopot állítanak, mert a
falakat igen vastagra kellene építeni, ha egyedül kellene hordozníok a
súlyos terhet. Ezek az oszlopok támasztják a tetőt áttörő kéményt.
A kéménynek nemcsak nádfonatát, hanem faszerkezetét ís zsíros
agyaggal kenik be.

A kemence tűzhelye minden irányban 6 láb, téglával laposan ki van
rakva és lejtős. Ebbe a kemencébe rakják be a rézdarabokat s azokat a
következő módon hevítik: a darabokat egymás mellé teszik, csupán
tojás nagyságú kövekkel választva el őket egymástól, hogy a tűz heve
közöttük áthatolhasson. Az előtűzhely fenekéről származó darabokat
egy fél téglával magasabbra fektetik. Nehogy a kemenceajtó közvetlen
közelében lévő darabok kiessenek, vaslemezeket, vagy a tégelyből első-
nek kiemelt réztömböket támasztanak ellenük, ezeket meg rézaszalék-
kal vagy nagy kövekkel biztosítják az eldőlés ellen. Ezután faszenet és
végül parazsat raknak a töltetre. Eleinte csak gyenge tűzzel folyik a
melegítés, majd növelik a szénadagot egészen V4 láb magasságig. A ke-
mény fenékdarabok megolvasztásához hevesebb tűzre van szükség,
mint a lágyabb darabokéhoz. Amikor már minden eléggé fel van hevítve,
ami kb. 2 óra alatt szokott bekövetkezni, akkor eltávolítják a kemence-
ajtó elől a vaslemezt és a köveket. Azután a forró darabokat egy kétágú
gereblyével, amilyent az aszalókban használnak, kirántják. Az elsőt
ráteszik egy hasadt rézcipóra, és két munkás addig üti kalapáccsal, míg
darabokra nem törik. Minél forróbb a cipó, annál gyorsabban törik,
minél kihűltebb, annál később, mert ilyen állapotban ide-oda görbít-
hető, mint valami rézeszköz. Ha az elsőt sikerült eltörni, a másodikat
az első darabjaira téve addig ütik, míg ez is széttöredezik. Hasonló

lűs Az un. nyersrézüledék, amely a réz kinyerésekor rideg, erősen tisztátalan, követ tar-
talmazó rézötvözetként ülepedik le.
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252. ábra. Kemény réztömbök szétdarabolása izzítás után
A - hátsó fal; B - oldalfalak; C - tartóoszlopok; D — kémény; E ~ berakott darabok;

F - vaslemezek; G - nagy kövek; H - kétágú gereblye; I - kalapács

módon járnak el a következőkkel is. Az ehhez használt kalapácsok 3 kéz
hosszúak, l kéz szélesek, mindkét végük kihegyezett, fanyelük 3 láb
hosszú. Az összetört darabokat- akár a zúzónyíl, akár a kalapács törte
össze őket-, a rézraktárba szállítják.

Ezek után a kohómester a rezet, annak egy mázsájában lévő ezüst
mennyisége arányában ólommal ötvözi, mert éneikül a réz elválasztása
az ezüsttől nem lehetséges.306 Közepes ezüsttartalom esetén négyféle
keveréket használ: hogyha 3/4 mázsa rézben V2 fontnál kevesebb, vagy
V2 font és V4 uncia, vagy V2 font és V2 uncia, vagy V2 font és 3/4 uncia
ezüst van, akkor a mester vj vagy l vagy l Vj mázsa dúsólmot - tehát
>lyat, amelyből még nem vonták ki az ezüstöt - ad hozzá, hogy így a

306 Ezt az eljárást rézfrissítésnek nevezik.
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réz-ólomötvözetet a megjelölt ezüsttartalmak egyikére kiegészítse. Ez
az első keverék. Ehhez még annyi szegényólmot vagy ezüsthabot tesz,
amennyi szükséges ahhoz, hogy együttesen egy olyan ötvözetet
olvaszthasson belőle, amelyben kb. 2 mázsa ólom van. Általában 130
font ezüsttajtékból csak 100 font ólom kerül ki, tehát ennek megfelelően
több ezüsttajtékot kell beleadni, mint szegényóímot. Mivel pedíg egy-
idejűleg négy ilyen réz-ólomötvözet darabot tesznek a kemencébe,
amelyben ezüsttartalmú ólmot rézből csurgatnak, így az egész mennyi-
ségben 3 mázsa réz és 6 mázsa ólom lesz. A réz elválasztása után azon-
ban az ólom 6 mázsát nyom és mázsánként 4 V2 uncia ezüstöt tartalmaz.
A csurgatott aszalékban és abban az ólmot és rezet tartalmazó termék-
ben, amelyet nálunk „tüskének" neveznek, - nem mintha tüskéi volná-
nak, hanem mert silány - 7 uncia ezüst marad.

Ha 3/4 mázsa rézben kevesebb ezüst van, mint 6 V2-8 uncia, akkor a
mester annyi dúsólmot ad hozzá,, hogy az ötvözet elérje egyikét a fen-
tebb megnevezett ezüsttartalmaknak. Ezt nevezik a második keverék-
nek. Ehhez ismét annyi szegényólmot vagy ezüsttajtékot ad, hogy
olyan ötvözet jö j jön létre, amelyben 2 l/'4 mázsa ólom van. Négy darab
ebből a fajtából 3 mázsa rezet és 9 mázsa ólmot tartalmaz. Az ebből
kicsurgatott ólom 7 mázsát nyom, mázsánként 3 és valamivel több, mint
l féllat ezüsttel. Majdnem 7 uncia marad a csurgatott aszalékban és a
„tüskék"-ben.

Hogyha azonban 3/4 mázsa rézben kevesebb ezüst van, mint 9-9 V2

uncia, akkor olyan súlyú dúsólmot adagol, hogy az ötvözet elérje a
másodiknak megnevezett ezüsttartalmat. Ez a harmadik keverék.
Ehhez még annyi szegényólmot vagy ezüsttajtékot ad hozzá, hogy az
így nyert darabban 2 3/4 mázsa ólom legyen. Négy darab ebből a fajtából
3 mázsa rez»t és 11 mázsa ólmot tartalmaz. Az ezeknek a daraboknak
csurgásánál lefolyó ólom majdnem 9 mázsát nyom, valamivel több,
mint 4 V4 uncia mázsánkénti ezüsttartalommal. A csurgató aszalékban
és a „tüskék"-ben még 7 uncia ezüst marad.

Hogyha végül 3/4 mázsa rézben 10—10 l/2 uncia ezüstnél csekélyebb
mennyiség van, akkor a mester annyi dúsólmot ad hozzá, hogy a réz-
ólomötvözet a másodiknak megnevezett ezüsttartalommal bírjon. Ezt
nevezik a negyedik keveréknek. Ehhez annyi szegényólmot vagy ezüst-
tajtékot tesz, hogy a darab 3 mázsa ólmot tartalmazzon. Négy ilyen
darab 3 mázsa rezet és 12 mázsa ólmot tartalmaz. Az ebből lecsurgó
ólom közel 10 mázsa, 4 l/2—7 uncia ezüsttartalommal. Az aszalékban és
a „tüskék"-ben további 7 Vj uncia ezüst marad.

Az épület második részében, amely 80 láb hosszú és 39 láb széles, a
második hosszú fal (B) mentén négy olvasztókemence áll, amelyekben
rezet és ólmot olvasztanak és kevernek, és hat oíyan, amelyekben a sala-
kot újra megolvasztanak.307 Ezeknek a belterülete l 3/4 íáb széles,

307 Réz- és salakfrissítő kemencék.
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2 láb + 3 u j j hosszú, amazoké l V4 láb széles és l láb + 3 V4 kéz hosszú.
Az oldalfalak olyan magasak, mint a kemencék falai, amelyekben arany-
és ezüstércet olvasztanak. Mivel a nevezett épületrészt a tartóoszlopok
két részre tagolják, az elülsőnek az első helyen két salak-újraolvasztó
kemencéje van, ezek után két réz- és ólomötvöző kemence következik,
majd ezek mögött újra egy salak-újraolvasztó kemence. A hátulsó rész-
ben mindenekelőtt egy salak-újraolvasztó kemence van, azután két rez-
es ólomÖtvözőkemence és harmadszor ismét két salak-újraolvasztó
kemence. Egyik a másiktól 6 lábnyira van.

Jobbra, az első kemence mellett egy 3 /2 lábnyi köz van, balra az
utolsó mellett egy 7 lábnyi. Két-két kemence között egy-egy 6 láb
magas, l könyök széles közös ajtó van, csak az első és a tizedik kemen-
cének van külön a j tó ja . Minden egyes kemence a hátsó falból kivágott
boltívben308 áll, elöl pedig egy mélyedése van, ledöngölt szénzúzalék-
kal309 kitöltve, úgyhogy egy előtűzheíy keletkezik. Ez alatt az előtűz-
hely alatt egy, kívülről nem látható, nedvesség elvezető van falazott csa-
tornával, amely jobbra, a kályha mögött lévő falon keresztül vezet és a
gőzök eltávozására szolgál. Végül az egyes kemencékhez még egy
jobbra elöl felállított rézforma is tartozik, amelybe az előtűzhelyböl
áttöltik a réz-ólomötvözetet, hogy egyforma nagyságú cipókat kapja-
nak. Ez a rézforma l ujj vastag, 2 láb átmérőjű és 6 ujj mély.

A második hosszú fal (B) mögött tíz pár fújtató van, továbbá két szer-
kezet ezek összenyomásához és szétzúzásához. Valamennyi olyan,
ahogyan már a IX. könyvben leírtam.

Ha az olvasztómester rezet és ólmot akar egybeötvözni, akkor a telje-
sen felhevített kemencébe először is kézzel beledobja a nagyobb rézda-
rabokat, ezekre egy teknőnyi faszenet szór, majd a kisebb rézdarabokat
teszi be. Amint a réz olvadni kezd és a csapolónyíláson3 1 0 át az előtűz-
helybe csurog, a mester beleadja az ezüsttajtékot és erre faszenet dob,
hogy a tajték ki ne röpülhessen a kemencéből. Végezetül reárakja az
ólmot. A szükséges réz- és ólommennyiség berakása után rögtön
további teknőnyi szenet adagol s erre már a második darabhoz szüksé-
ges rézdarabokat rakja, majd lehúzza az előtüzhelybe csurgott rézről és
ólomról a salakot a salakhúzóval. Ez a salakhúzó egy éger- vagy fűzfa-
deszkából áll, amely 10 ujj hosszú, 6 ujj széles, Y4 ujj vastag. A vasrúd
3 láb, beleerősített fanyele 2 V2 láb hosszú.

Mialatt a mester a lehúzást végzi és az ötvözetet merőkanállal a réz-
formába önti, megolvadnak a második tétel rézdarabjai is. Amint a

308 A felfelé boltozattal lezárt, hátsó falként szolgáló épületfalazat üregére gondol,
amelyben a fúvókanyílás van.

309 Agyag és szénpor keveréke, amelyet megnedvesítve bedöngölnek.
310 Az un. nyitott szemű melimedencés kúpolóról van szó, azaz egy alacsony aknáske-

mencéről, amelynek hátsó falában fúvókanyílás van. Csapolónyílással is rendelkezik,
amelyen a megolvasztott massza állandóan folyik a csurgatótégelybe.
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réz folyni kezd, újra ezüsttajtékot rak be s erre faszenet és ólmot. Ezt
a munkát addig ismétli, míg 30 csurgatni való darab el nem készül,
ami 9, legfeljebb 10 órát vesz igénybe. Ha harmincnál több darabot
ötvözött, akkor a norma feletti harminc elkészülte után egy műszak
bérét kapja. Rögtön a réz-ólomötvözetnek a rézformákba való be-
öntése után a mester óvatosan vizet locsol a tűzhely felső részébe, majd
egy hasított fába szorított horognak az egyenes részét a még folyé-
kony masszába süllyeszti. Ez a horog 3/4 uj j vastag, egyenes része 2 kéz
hosszú, 2-2 ujj széles és vastag. Most magára a csurgalékdarabra önt
vizet és annak kihűlése után a daruról lelógó lánc gyűrűjébe akasztja
a horgot. A gyűrű átmérője 6 uj j, vastagsága kb. 3/4 ujj. Miután a horog
egyenes része a kihűlt darabba belerögzítődött, a horogba akasztott
gyűrű révén a darabot ki lehet emelni a formából és a tárolóhelyre lehet
tenni.311

Ha a rezet és az ólmot ily módon olvasztják egybe, akkor kevés salak
képződik, de annál több ezüsttajték. Ez nem képez összefüggő masszát,
hanem szétesik, mint a sörkészítésnél az árpamaradék. Az épület- és
kemencefalakra felül fehér kohófüst rakódik, oldalt pedig szürke ólom-
füst.

Ez tehát a módja az ólom és a közepes ezüsttartalmú réz ötvözésének.
Ha azonban az ezüsttartalom nagy és 133 /j vagy 126 V2 fontos má-
zsánként 312 eléri a 2 vagy 2 V2 fontot, akkor a mester a réznek l-l ilyen
mázsájához 3 mázsa ólmot ad hozzá., mely ólom mázsájában */3 font,
vagy /3 font + V2 uncia ezüst lehet. Ilyen módon három csurgatni való
darabot kap, amelyek mindegyikében 3 mázsa réz és 9 mázsa ólom van.
A réz elválasztása után az ólom súly 7 mázsa, amelyek mindegyikében
több mint l /$ font -f- V2 uncia ezüst van, hogyha a réz mázsájában
2 font ezüst volt eredetileg. A rézaszalékokban és a tüskékben pedig
V3 font ezüst marad.

Ha ellenben az ezüsttartalom egy mázsa rézben 2 V2 font, az ólomban
/3 font + V2 uncia, akkor az egyes darabokban l V2 font + több mint

3/4 uncia ezüst lesz, az aszalékban pedig !/3 font + V2 uncia ezüst marad
vissza.

Ha csak csekély mennyiségű ezüst van a rézben, akkor annak kivo-
nása nem jár haszonnal mindaddig, amíg a rezet egy másik kemencében
meg nem olvasztották úgy, hogy az alsó réteg ezüstben gazdag, a felső
ezüstben szegény réz legyen. Ezt a tárcsakemencét nyers téglából építik
és a sütőkemencéhez hasonlít, mint azok, amelyeket az előző könyvem-
ben írtam le, amikor az ólomnak az ezüsttől való elválasztását tárgyal-
tam. Ennek a tűzhelyét szintén hamuból döngölik, elöl nyílása van,

t!1 Ezt a módszert hasonló esetben még ma is alkalmazzák.
512 Érthetetlen, hogy miért használja Agricola itt ezeket a mázsa súlyokat. A külön-

böző mázsák súlyáról a De mensuris ét ponderíbus libri V. című, 1533-ban megjelent,
mértékről és súlyról szóló művében megállapítja, hogy a nagyobb súlyok meghatározása
sok pontatlanságot tartalmaz.
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253. ábra.. Salakolvasztó kemence
A - salakolvasztó kemence; B - réz-ólom öfvözőkemence; C - ajtó; D —földbe mélyesztett
csurgatótégely; E - rézforma; F - salakhúzófa; G - horog; H - hasított fadarab; l—a daru

karja; K - ennek akasztógyűrűje

amelyen át a tárcsaréz két előtűzhelybe folyik. Ezek 3 lábnyira vannak
a műhely talaja felett. Baloldalt ajtó van, ezen keresztül rakják be a tűz
táplálására szolgáló bükkfahasábokat.

A rézből, amelynek mázsájában 2 V2 uncia, vagy 3 V2 uncia ezüst van,
egyszerre 38 mázsát olvasztanak meg ebben a kemencében mindaddig,
míg a visszamaradó réznek egy mázsájában ]/3 font + l/2 uncia ezüst
marad. Ha pl. a kiindulási anyag egy mázsájában 3 Vj uncia az ezüst,
akkor 38 mázsában - amennyit egyszerre szoktak olvasztani - 11 font
+ l uncia az ezüst. Ha ekkora összmennyiségből 15 mázsát-amelyben
4 */3 font + V2 uncia ezüstből csak 2 V3 font marad - elvesznek, akkor
23 mázsa marad 8 3/4 font ezüsttartalommal, tehát mázsánként az ezüst
V} font + V2 uncia + l V23 drachma. Ilyen rézből az ezüst már haszon-
nal vonható ki.313 A visszamaradó tárcsaréz súlyának pontos megállapí-

313 Az adatok nem számíthatók át, mert az alapul vett mázsa bizonytalan.
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tása céljából a mester leméri azt az anyagot, amely a kemence előtt lévő
előtűzhelybe folyik s ott darabokká keményedik. A réznek ilyen szét-
osztása 14 órát vesz igénybe. A visszamaradó tárcsarézhez bizonyos
ólomrnenyiséget ad hozzá - ennek keverési arányáról rögtön szólam
fogok —, és ezt a keveréket egy első fa j tá jú kemencében újra megol-
vasztja, csurgatásra való darabokat készít belőle, majd az ólmot az
ezüsttői elválasztja. A lefolyt salakot ugyancsak megolvasztja egy első
fajtájú kemencében, majd egy második fajtájúban is, miáltal vörös tár-
csarézx-keletkezík. Ennek a műveletnek a lecsapolt anyagát ú jra az első
kemencében, majd a másodikban olvasztják meg, úgy hogy üstrézzé
lesz. Ha azonban sárgavörös, vörös, vagy barnásvörös314 rezet olvaszta-
nak újra egy második fa j tá jú kemencében, akkor 40 mázsa anyagot
raknak be egyszerre. Ebből legalább 20, legfeljebb 35 mázsa finomított
kész rezet kapnak. A rézaszalékból kb. 22 mázsát, a sárgavörös rézből
10 mázsát, a vörös rézből pedig 8 mázsát raknak egyszerre ebbe a
kemencébe, hogy kész rezet nyerjenek.

Ilyen tárcsarezet háromféle módon lehet ólommal ötvözni. Először
veszünk 5/g mázsa rezet és 2 V4 mázsa ólmot, és mivel ez a mennyiség
kiad egy darabot, következésképpen 2 V2 mázsa rézből és 11 mázsa
ólomból 4 darab kerül ki. Hogyha minden mázsa rézből V3 font ezüst
van, akkor az egész rézmennyiség 5/6 font ezüstöt tartalmaz. Ehhez
hozzáadunk 4 mázsa salakkészelésből nyert, mázsánként 21 sícilicus +
l drachma ezüstöt, együttesen tehát l V2 uncia ezüstöt tartalmazó
ólmot, továbbá 7 mázsa szegényólmot, amelyben mázsánként l
drachma ezüst van. A négy réz-ólomötvözésű darabban tehát összesen
l font + 3 drachma súlynyi ezüst van. Az ebből csurgatott ólom má-
zsánként l uncia + l drachma ezüstöt tartalmaz, és azt- csekély ezüst-
tartalma miatt - „szegény csurgatott anyag"-nak nevezik. Mivel ebből a
fajtából egy menetben öt darabot raknak a kemencébe, ezekből több-
nyire 9 3/4 mázsa szegény csurgatott anyag adódik, mázsánként l uncia
+ l drachma, együtt tehát ' l / ] 2 font - V4 drachma ezüsttel. A visszama-
radó tüskék súlya 3 mázsa, mázsánként 3 sícilicus (V4 uncia) ezüsttel, az
aszalékok súlya pedig 4 mázsa, mázsánként l/2 uncia 4- 3/4 drachma
ezüsttel.

314 Lat. aes vei fulvum vei rubrum vei caldarium. Ezeknek a megnevezéseknek a jelen-
tése Agricola De natura fossilium című könyve 337. oldalán található. Eszerint Beszterce-
bányán, Gottesbergben, a Hercym erdőben és Norvégiában olvasztott réz színe vörös (ru-
ber). A Schneebergben olvasztotta sötétsárga (fuscum). Mivel ez az előbbinél világosabb,
fehér réznek (candidum) is nevezik, bár tulajdonképpen feketéssárga. Egyes csurgatóke-
mencékben sárgásvörös (Ín rubro luteum - itt fulvum-mal jelölve) rezet is készítenek, meg
barnavöröset (m rubro fuscum), amelyet „üstréznek" (aes caldarium} neveznek. Ezt az
elnevezést a németek adták, azok után a kis bronztálacskák után, amelyeket a római lako-
máknál a szolgák kézmosáskor, az illatos mosdóvíz felfogása céljából a vendégek keze alá
tartottak. Mindezek a különféle színezésű rézfajták un. feketerézfajták, vagyis többé-
kevésbé idegen anyagokkal szennyezettek.
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254. ábra.. Tárcsakemence
A - tárcsakemence; B - felső elötüzhely; C - alsó elötüzhely; D - tárcsarézdarabok

Ha a tárcsaréz mázsájában f/3 fonton felül még '/2 uncia ezüst van,
akkor az öt darabban l V2 uncia + V2 drachmányi ezüsttel több lesz.
Ezután további 2 l/2 mázsa tárcsarézből és 11 mázsa ólomból újabb 4
darabot készítenek.

Ha a réz mázsájában ]/3 font ezüst volt, akkor a silányabb fémnek
ugyanezen mennyiségében csak /$ font van. Ehhez hozzáadnak 8 mázsa
szegény csurgatott anyagot l V8 uncia ezüsttartalommal, összesen tehát
3/4 font ezüsttel, továbbá 3 mázsa szegényólmot, l drachma ezüsttarta-
lommal. Az így előállított négy darabban összesen l font + l lat +
l sililicus + l drachma ezüst van, míg az ezekből csurgatott ólom min-
den mázsájában l 3/4 uncia az ezüst. Ezt az ötvözetet nevezik „közepes
tartalmú"-nak. Ezután további 2 V2 mázsa tárcsarézből és l mázsa
ólomból újra négy darabot olvasztanak egybe. Hogyha a réz most is
Vj font ezüstöt tartalmaz, akkor a silány anyagnak nemesanyag tartalma
ennek Vio-e. Ehhez hozzáadnak 9 mázsa közepes tartalmú ólmot, l V2

uncia + l féllat ezüsttartalommal, vagyis összesen l V4 font + V2 uncia
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4- l féllat ezüsttel, továbbá 2 mázsa szegény csurgató anyagot, l Vg
uncia ezüsttel. A négy cipóban tehát 2 V3 font ezüst lesz, a csurgatott
ólomban pedig V6 font + 3/4 uncia. Ez az un. „gazdag csurgatott anyag".
Leűzőkemencékben használják, amikor ezüstöt választanak el ólomtól.

Hogy a rezet az ezüsttartalom figyelembevételével milyen arányban
ötvözik ólommal, már ismertettem.

Most arról fogok beszélni, hogy mi módon lehet az ólmot az ezüsttel
együtt újra elválasztani a réztől. A csurgatásra való darabokat a daruval
felemelik a földről és a csurgatókemence rézlapjaira helyezik. Ez úgy
történik, hogy a daru karjáról lelógó lánc végén lévő kampót a harapó-
fogó gyűrűjébe akasztják. A fogó egyik szárának végén van egy kampó.
Mindkét szárban l-l gyűrű van s ezeket egy harmadik gyűrű fogja
Össze. Ebbe kapaszkodik a darulánc horga. A fogó harapófogóját kala-
páccsal beleverik a lyukba, amelyet a cipóba süllyesztett kiemelőhorog
egyenes szára hagyott hátra, amikor a darabot a rézserpenyőből kiemel-
ték, míg a fogó másik horog nélküli szára az ellenkező oldalról szorítja
a cipót, hogy a horog ki ne essék. A fogó l V2 láb hosszú, egy-egy gyű-
rűje l V2 ujj vastag, a gyűrű átmérője 2 kéznyi -f 2 ujjnyi. Két daru áll
rendelkezésre a cipók kiemelésére a rézformákból, azok földre helyezé-
sére és újbóli berakásukra a kemencébe. Az egyik daru a helyiség
közepén áll, a harmadik keresztfal (K) és a két tartóoszlop között, a
második pedig e két tartóoszlop és a hetedik keresztfal (O) között áll.
Mindkét daru tengelye négyszegletes, 2-2 láb vastag és széles. Távolsá-
guk a harmadik hosszú faltól (D) 18 láb, a második hosszú faltól (B) 19
láb.

Mindkét daru szekrényében két kerék van: egy orsós és egy fogaske-
rék. A daruk karja 17 láb + 3 kéz + 23 ujj távolságra nyúlik ki a tengely-
ből, futómacskája 2 V2 láb hosszú, l láb -f 2 ujj széles és mindkét olda-
lon l V2 kéz vastag. A darukar két gerendája között futó része a macská-
nak azonban csak 3 ujj széles és l kéz vastag, öt kivágása van s ezekben
öt sárgarézgörgő forog, éspedig négy kisebb és egy jóval nagyobb. A ki-
sebb görgőkre szabott kivágások 2 kéz hosszúak és l kéznél lényegesen
szélesebbek. Maguk a kis görgők l kéz vastagok és l V2 kéz átmérőjűek.
A négy kivágás a futómacska négy szeglete közelében van, az ötödik
a két elülső között középen, 2 kéznyi távolságra a homlokzattól. A na-
gyobb görgő, amely ebben a kivágásban forog, 3 kéz átmérőjű és l kéz
vastag, kerületén hornyolt, s ebben a vajaiban fut a lánc. A futómacská-
nak két kis tengelye van, amelyek közül az egyik a három elülső, a másik
a két hátulsó görgőt hordozza.315 Mindegyik darugerendán 2-2 kis
görgő fut, az ötödik, a nagy, közöttük.

Ahol nincsenek daruk, ott a cipókat egy háromszögletű hordágyra
teszik, amelyre vasrudakat szegeznek, hogy erősebben tartson. A hord-
ágyon három vaslánc van, amelyeket felül egy gyűrű fog össze. Két

315 A 255. ábrán másként van ábrázolva a futómacska.
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25Í. ábra. Csurgatómühely daruja
A - daru; B - orsós kerék; C —fogaskerék; D -futómacska a görgőkkel; E - háromszögletű
hordozószerkezet; F - cipók; G - darulánc; H - ennek horga; I - gyűrű; K - harapófogó

munkás ezen a gyűrűn rudat dug keresztül, a rudat vállukra veszik és
így szállítják a cipókat a kemencéhez, ahol az ezüstöt elválasztják az
ólomtól.

A kemencéktől, amelyekben rezet és ólmot ötvöznek és salakot újra-
oívasztanak, a harmadik hosszú fal (D) irányában további tíz kemence
áll, amelyekben az ezüst-ólomötvözetet választják el a réztől.316 Mivel
pedig ez a térség 80 V2 láb hosszú és középen a harmadik hosszú fal (D)
3 '/2 láb széles ajtaja van, mindkét oldalon még 38 V3 láb marad. És mivel
minden kemence 4 V2 láb teret igényel, 2-2 kemence közti távolság
pedig l 3/4 láb, így öt kemencének és az azok közti négy köztérnek
28 /4 láb széles területre van szüksége. Marad tehát 10 V4 láb.

Ezt a helyiséget úgy osztják fel, hogy az első kemencétől a kereszt-
falig 5 láb + 2 ujj hely marad, s ugyanannyi az ötödik kemence és az ajtó

316 Csurgatókemencék.
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között. Ugyanígy az ajtó túlsó oldalán is, az ajtótól a hatodik kemencéig
5 láb + 2 ujj a távolság, és a tizedik kemence és a hetedik keresztfa! (O)
között ugyanennyi. Az ajtó magassága 6 V2 láb. Ezen át jut a mester és
a munkás a raktárhelyiségbe, ahol az ezüsttel ötvözött ólom tároló-
dik.

Minden kemencének van alapzata, tűzhelye, hátsó fala, oldalfalai és
gödre (zsompja). Az alapzat két alapkőből, négy faragott terméskőből
és két réztáblából áll.317 Az alapkövek 5 láb + l kéz hosszúak, l könyök
szélesek és l láb + l kéz vastagok. Úgy mélyesztik őket a földbe, hogy
abból l 'A kéznyire kiálljanak. A két kő között egy hátrafelé szűkebbé
váló, kb. 3 kéznyi köz van. A faragott terméskövek 2 ]/2 láb hosszúak,
l könyök szélesek, kívül l könyök, befelé a tűzhely felé l láb + l kéz
vastagok. Felületük lejtős, hogy a reájuk helyezett rézlapok lejtősen
feküdjenek. Két-két ilyen követ helyeznek egy-egy alapkőre. Felül lyu-
kakat fúrnak beléjük, s ezekbe olvadt ólommal vaskapcsokat erősíte-
nek, amelyek a köveket összetartják. Ügy helyezik őket az alapkövekre,
hogy oldalt l kéz szélességben kiálljanak, míg az alapkövek elöl ál lanak
ki ugyanennyire. Ha ilyen köveket nem lehet beszerezni, akkor azok
téglákkal is helyettesíthetők.

A réztáblák 4 láb + 2 'A kéz hosszúak, l könyök szélesek és l kéz
vastagok. Mindkét táblának l */4 kéz hosszú, l-l kéz széles és vastag
kiugrása van, az egyiknek elöl, a másiknak hátul . Ezeket a táblákat oly-
képpen teszik a kövekre, hogy hátul 3 u j jnyira elál l janak a harmadik
hosszú faltól (D). Elöl a kövek ugyanennyire állnak elő, oldalt pedig
l 3/4 kéznyire. Ügy kötik őket egymással össze, hogy a kiugrások folyo-
sót képezzenek, amelyen a cipókból kicsurgó fekete ólom elfolyhat. Ez
a folyosószerű rés l kéz + 3 ujj széles és 4 láb hosszú. Hogyha a táblák
a hőségtől vagy a csurgó fekete ólomból csapok formájában reájuk
tapadó cseppek behatására használhatatlanná válnak, akkor felcserélik
őket, és vagy a jobb oldalit teszik a bal oldalra, vagy a bal oldalit a jobb
oldalra. Sima felső lapjuk, amelyet a réz csurgatásakor homokkal szór-
nak be, a cserénél alul kerül. Mivel azonban a cserénél a táblák kiugrásai
kívülre esnek és a kövek fölé kinyúlnak, a kinyúló kis részt letördelik,
hogy ne gátol ja a m u n k á t . Helyére egy 3 kéz hosszú, mindkét oldalán
l ujj vastag, középütt azonban l V4 kéz hosszúságon l kéz vastag vasle-
mez kerül. A csurgórés, amely a két oldalon fekvő kövek között van,
hátul l láb, elöl, ahol kiszélesedik, l V4 láb széles. Ezt a kemencealapzat-
ban lévő csurgóprést molibdénréteggel vonják be, amely a leűzőkemen-
céből származik, amelyben az ólmot elválasztják az ezüsttől. A rés leg-
hátulsó és legmagasabb része csak 6 u j j n y i r a van a réztáblák alatt, s
innen egyenletesen lejt a legmélyebb pontig, úgy hogy a darabokból
csurgó ólom lefolyhat a gödörbe.

Ezek együttesen alkotják a csurgatópadokat.
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A harmadik hosszú fal (D) előtt védőfalat emelnek a tűz hatása ellen
olyképpen, hogy téglákat raknak egymásra a réztáblán és azokat agyag-
gal bekenik. A fal magassága 2 láb + l '/2 kéz, vastagsága 2 kéz, s/éles-
sége alul 3 láb + l /j kéz - mert itt mindkét réztáblát be kell fednie -
felül 3 láb, mivel felfelé mindkét oldalon keskenyedik. Legmagasabb
pontja alatt l ]/2 kéznyire mindkét oldalon l -l lyuggatott kampós vas-
rúd van beerősítve a harmadik hosszú falban lévő lyukba, amelyet
ólommal kiöntenek. A vasrúd 2 kéznyire áll ki a falból, 2 u j j széles, l u j j
vastag és két horga van, egyik oldalt, a másik felül, valamivel hátrább.
Mindkét horog a fal irányába görbül és l u j j vastag. Ezekbe a horgokba
akasztják egy négytagú láncnak az utolsó, vagy valamelyik következő
szemét. A 4 tagú láncszemek egyenként l '/4 kéz hosszúak és l/2 u j j vas-
tagok. A legelső szem az előtte lévő vasrúd karikájába, a további három
szem egyike pedig a horgas vasrúd valamelyik horgába van beakasztva.
A két szabályozórúd 3 láb + 3 V4 kéz hosszú, 2 u j j széles és l ujj vastag.
Mindkét végükön l-l karika van. A hátsó végükön lévő karika kerek,
1 u j j n y i átmérőjű és ebbe kapcsolódik egy láncszem; az elülső 2 ! /2 ujj
hosszú és l '/2 uj j széles. A rúdnak e?, a vége 3 u j j széles, a másik vége
2 '/2 u j j , a többi része csak 2 ujj széles.

A két szabályozórúd elülső karikáin egy vas keresztrudat dugnak
keresztül, mely 3 l/2 láb hosszú, 2 ujj széles, l ujj vastag. Elülső végén öt
kis négyszegletes, 2/3 u j j nagyságú l y u k j a van, egymástól V2 u j j távolság-
ra. Az első a rúd végétől kb. l uj jnyira van. Ezekbe a lyukakba a csur-
gatómunkás vasszöget dug, éspedig az utolsóba, ha a tüzelőteret szűkí-
teni, az elsőbe, ha tágítani akarja, a középső egyikébe, ha csak mérsékelt
szűkítésre van szükség. Ugyanezen okból a horgas vasrúd egyik horgát
hol az utolsó, hol a harmadik, hol a második láncszembe akasztják.
A kemencét akkor kell szélesíteni, ha nagyobb mennyiségű cipót szán-
dékoznak berakni, szűkíteni akkor pedig akkor, ha a cipók száma ki-
sebb. Azonban ötnél többet nem szokás, de nem is lehet betenni egy-
szerre. Vékony cipók esetében összébb tol ják az oldalfalakat. A
keresztrúdnak hátsó felén, mindkét oldalon, egy-egy szarva van,
ugyanolyan erősségű, mint maga a rúd. Ezek a szarvak l uj jnyira állnak
ki és megakadályozzák a keresztrúd kicsúszását a jobb oldali szabályo-
zórúd karikájából, amelyben akkor is megmarad, amikor a kemencefa-
lat tartó egyéb támaszok azt nem zárják be és nem rögzítik.

Három kemencefal van: kettő oldalt, egy elöl. Hátul téglafal zárja le
a kemencét. A oldalfalak 3 láb +3 V2 kéz hosszúak, 2 láb magasak.
Az elülső fal 2 láb + l 3/4 kéz hosszú és - ugyanúgy, mint az oldalfalak
- 2 láb magas. Mindezek a falak vasrudakból és lábas vaslemezekből
állanak, éspedig az oldalsók 7 rúdból, amelyeknek legalsója és legfelsője
olyan hosszú, mint az egész oldalfal, A legalsón állanak a függőleges
rudak, a legfelső ezeken fekszik. Az öt álló rúd magassága egyenlő a fal
magasságával. Közülök a középsők a felső és az alsó hosszú rúd lyukaiba
illeszkednek, a szélsők és az alsó és a felső rúddal egy anyagból valók.
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Szélességük 2 ujj, vastagságuk l uj j . A homlokzati fal öt rúdból áll, és-
pedig egy alsóból, amelyen a függőleges három rúd álí, és az ezeken
fekvő ötödik rúdból. Az egyes falaknak 2-2 lába van, amelyek az
alsó, hosszú vasrudakhoz vannak erősítve. Hosszúságuk 2 kéz, széles-
ségük l kéz, vastagságuk l u j j . Ezeket a vaslemezeket a vasrudakhoz
belül vashuzallal hozzákötözik és agyaggal bekenik, hogy tovább állják
a tüzet meghibásodás nélkül. Vannak aztán még a kemencében 3 kéz
hosszú, l kéz széles és l V2 ujj vastag vastuskók. Ezek felül kissé ki
vannak mélyítve, hogy a cipókat reájuk lehessen fektetni. Agyagos
vízbe mártják és csakis a tiszta réz-ólomötvözetű cipók alá teszik őket,
mivel ezekben több az ezüst, mint a más ötvözetűekben, amelyek tüs-
kékből vagy kemencetapadékból vagy salakból lettek egybeolvasztva.
Egy-egy cipó alá két tuskót raknak, hogy a tűz a magasabbra helyezett
darabokat nagyobb erővel támadhassa. Egyet mindig a jobb, a másikat
a bal rézlemezre helyeznek. Végül a kemencén kívül van még a gödör,
amelynek átmérője l láb, mélysége 3 kéz. Ezt ha megrongálódik, csak
agyaggal kell kijavítani, mert az agyag a csurgatott ólmot jól tartja.

A csurgatásra váró darabokat, szám szerint négyet, az egyik kemence
rézlemezeire helyezik és alájuk rakják a vastéglákat. Ha azonban a dara-
bok tárcsarézből, vagy csurgatott aszalékból, kemencetöredékből vagy
salakból származnak, akkor öt kisebb és könnyebb darabot raknak a
rézlemezekre, vastéglák nélkül. Nehogy a darabok egymásra dőljenek,
vagy a leghátsó a harmadik hosszú fal (D) a tűztől védő téglafalnak
essenek, 6 uj jnyi hosszúságú faszéndarabokat tesznek közéjük. Az üres
helyeket is ugyanekkora széndarabokkal töltik ki. Ezután felállítják az
oldalfalakat, felrakják a keresztrudat, és a kemencét megtöltik szénda-
rabkákkal. Ezenfelül még egy vesszőkosárnyi faszenet és parazsat szór-
nak a gödörbe. Most lapáttal szétosztják a szenet a kemence egész terü-
letére, hogy az egyenletesen éghessen. A gödör szénfeleslegét a tűz-
helyre rakják, hogy az is felmelegedjék. Ha ezt elmulasztják, akkor
a darabokból csepegő anyag a tűzhely hidegétől megdermed és nem
folyik le az előtűzhelybe. A cipók csepegése a begyújtás után negyed-
órával kezdődik, s a csurgó ólom a rézlemezek közti résen lefolyik a
csurgócsatornába. Hogyha a cipók a falnak esnek, mert a hosszú szén-
darabok már elégtek, akkor horgas vasrúddal újra felállítják őket, ha
azonban a keresztrúd felé esnek, akkor széndarabokkai ú j ra feltámaszt-
ják őket. Ha egy-egy darab erősebben roskad össze, mint a többiek,
akkor ez alá még több szenet raknak, a többi alá meg semmit.

Az ezüst az ólommal együtt csurog ki, mivel mindkettő hamarább
olvad meg, mint a réz. A csurgócsatornában visszamaradó tüskéket
kampóval többször fel kell bolygatni, hogy belőlük is kifolyjék az ólom
a gödörbe. Ami ólorn az aszalékokban visszamarad, azt újból ki kell
olvasztani a csurgatókemecében, ami pedig lefolyik a gödörbe, azt a
többi ólommal együtt a leűzőkemencébe viszik az ezüst kiválasztása
céljából. A kavarókampónak 2 láb hosszú vasnyele van, amely 4 iáb hosz-
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256. ábra. Elkészített csurgatókemence
A - alapkövek; B -faragott kövek; C - réztáblák; D - homlokzati f ál; E - oldalfalaki
F - keresztrúd; G - szabály ozórudak; H - lánc; I - horgas vasrúd; K - a harmadik
hosszú fal védőfala; L - a harmadik hosszú fal; M - oldalfalak talpa; N - vastuskók;

O-fémcipók; P-csurgatórés; Q-gödör
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szú fanyélben folytatódik. A gödörbe lefolyt csurgatott anyagot a munkás
rézkanállal 8 darab kis - 2 3/4 kéz átmérőjű - rézformába meri. Ezeket a
formákat előzőleg agyagos vízzel kiöblítik, hogy a cipót könnyebben
lehessen majd kiborítani. Ha kevés a forma, mert az ólom igen gyorsan
csurog, akkor vízzel hűtik a cipókat, hogy hamarább lehessen őket kiborí-
tani és a formák a további használatra felszabaduljanak. Ha ellenben a
kiöntés nem sürget, akkor a kiürült formákat újra kikenik agyagpéppel. A
merőkanál mindenben azonos azzal, amelyet az első fajtájú kemencéknél
a fém kimérésére használnak.

Amikor már az egész csurgatott ólorn a résen át kifolyt a gödörbe és már
át is merték a formákba, következik az aszalék kikotrása a csurgórésből
a kotróvassal a gödörbe, ahonnan a talicskákba lapátolják, elszállítják,
halomba rakják, rnajd újra megolva.s/t)ák. A kotróvas 2 ' / _ > ke? hosszú,
2 '/4 kéz széles és 3 láb hosszú vasnyélhez csatlakozó ugyanolyan hosszú
fanyele van.

Miután a csurgatott ólom már elvált a réztől, akkor kapja a visszama-
radó anyag az „aszalék" nevet. Ugyanis annyira száraz, hogy meg-
aszaltnak látszik. Az aszalékdarabok alá tolt vasrúd segítségével meg-
emelik őket, harapófogóval talicskákba dobják, a kemencéhez tolják és ott
tovább szárítják őket. A feszítőrúd hasonlít ahhoz a rúdhoz, amely-
lyel a pesttapadékot - amely az aknás pestek oldalfalaira rakódik le -
lefeszítik. A harapófogó 2 V2 láb hosszú. Ugyanezzel a feszítőrúddal tisz-
títják meg a rézlemezeket a reájuk rakódott vagy róluk lecsüngő férncsa-
poktól, továbbá a vastuskókat a hozzájuk ragadt aszaléktól. A leírt munká-
kat a munkás egy nap alatt végzi el, éspedig vagy négyszer négy nagyobb
darabból, vagy négyszer öt kisebb darabból csurgatja ki az ólmot. Ha
ennél többet teljesít, akkor jutalmat kap.

Ez tehát a módja, hogyan választják el az ezüstöt, illetve az ólom-
ezüstötvözetet a réztől. A „csurgatott anyagnak" nevezett ezüst-ólom-
ötvözetek darabjait azután leűzőkemencébe rakják, ahol elvégzik az ólom-
nak elválasztását az ezüsttől. Ez utóbbi eljárásról, amelyet előző könyvem-
ben már részletesen ismertettem, még néhány szót szeretnék mondani.

Nálunk a korábbi években egy menetben csak 44 mázsa ólom-ezüst-
ötvözetet és l mázsa rezet űztek le a második kemencében. Manapság
már 46 illetve l V2 mázsára, másutt pedig általában 120 mázsa ezüst-
ólomötvözetre és 6 mázsa rézre emelkedett az egy menetben leűzhető
anyag mennyisége, úgyhogy ezüsttajtékból kb. 110 mázsa, molibdén-
bő! 30 mázsa a kihozatal. Mindezen módszereknél a réz ezüsttartalma a
többi ezüsthöz társul, a réz pedig, éppúgy mint az ólom, részben
ezüsttajtékká, részben mohbdénné változik. A meg nem olvadt anyagot
a kemence szélétől vaskampóval a tűztérbe tolják.

Az aszalás négy munkaműveletre oszlik és négy napot vesz igénybe.
Mind a négy napon a. mester hajnal i 4 órakor áll munkába. Először is
egy segédmunkással együtt megtisztít ja a csurgatott aszalékokat a reá-
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257. ábra. Csurgatókemence üzemben
A - üzemben levő csurgatokemence; B - ugyanaz üzemen kívül; C - gödör;

D - kis kerek formák; E - csurgatott ólomcipók; F - tüskék
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juk tapadt ólomcseppektől, majd az aszalékdarabokat a kemencébe
szállítja, a lekapart ólomcseppeket pedig a tüskékhez dobja. Ehhez a
munkához egy 3 3/4 kéz hosszú kalapácsot használ, amelynek hegyes
fele l kéz széles, tompa fele 3 ujj vastag, míg a fanyél 4 láb hosszú.

Ezután az aszalómester őrölt márgát dob egy kis vödörbe, vizet tölt
rá és a kettőt összevegyíti. Ezzel a péppel leönti a kemence egész tűz-
helylapját, majd beszórja azt l ujj vastagon faszénporral. Ha ezt elmu-
lasztja, akkor a réz leülepszik a csurgatórésben és a réztáblákra, ahon-
nan csak nehezen távolítható el, vagy a tűzhelytalp tégláira tapad, ame-
lyek összetörnek, ha le akarják verni róluk.

A második napon ugyanaz a mester téglákat rak tízes sorba úgy, hogy
12 út keletkezik. Az első két sor tégla a jobb oldalon lévő első és máso-
dik szellőzoíyuk között fekszik. Három sor a második és harmadik,
további három sor a harmadik és negyedik, végül két sor a negyedik és
ötödik szellőzoíyuk közé kerül. Ezek a téglák l láb + l kéz hosszúak,
2 '/4 kéz szélesek, l V2 kéz vastagok. Keresztirányban 7 darab jut egy
sorra. Számuk tehát összesen 70 darab. Most a mester minden sor első
három téglájára aszalékdarabokat rak és ezekre 5 ujj vastagságban durva
szenet terít, majd ugyanúgy a többi téglára is rárakja az aszalékdara-
bokat és betemeti őket szénnel, összesen mintegy 70 mázsát halmoz
a kemence tűzhelyére. Ha csak ennek a felét vagy a felénél valamivel
többet kell aszalnia, akkor soronként csak négy téglát kell igénybe ven-
nie. Tárcsarézből származó aszalékokból egy menetben 90 vagy 100
mázsát raknak be. Elöl helyet hagynak a legfelsőbb darabok számára,
amelyeket a rézfinomító tűzhelyből emelnek ki. Jobb, ha ezek a csurga-
tott aszalékdarabokon feküsznek, mint vastuskókon, mert ha az
előbbiek a tűzben megolvadnak és a réz kicsurog, a tüskékkel együtt
vissza lehet őket rakni a csurgatókemencébe, míg a megolvadt vas e
tekintetben használhatatlan. Ezeknek a daraboknak az elhelyezése után
a mester keresztrudat tol azokba a nyílásokba, amelyek belül, a
kemence oldalfalaiban vannak, 2 kéz + 3 ujj magasan a tűzhelytalp fe-
lett. A bal oldalon levő jobban van a falba mélyítve, hogy a tolórúd abba
betolható és abból kihúzható legyen. A hengeres rúd 8 láb hosszú és 2
ujj vastag. Jobb oldalán vasfüle van, a végétől l láb távolságra. A vasfül
l kéz széles, 2 ujj magas és l ujj vastag. Ez a tolórúd nem engedi kiesni
a kemencéből az aszalékokat támasztó darabokat. A kiszárítás befejezte
után a mester kihúzza a tolórudat, annak fülébe akasztott kampó segít-
ségével, amiről még szó lesz. Mielőtt azonban továbbmennénk, a
továbbiak megértése céljából le kell írnom magát a kemencét.

A kemence a negyedik hosszú faltól (E) 9 láb távolságra van és ugyan-
annyira a második (J) és negyedik keresztfal (L) közti faltól is. Oldalfa-
lakból, boltozatból, kéményből, belső falazásból és tűzhelyből áll. A
két oldalfal 11 láb+3 l/2 kéz hosszú, magasságuk ott, ahol a kémény ül
rajtuk, 8 V4 láb, az elülső boltívnél azonban csak 7 láb, vastagságuk 2
láb + 3 V2 kéz. Faragott terméskőből és téglából építik őket. Egymás-
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258. ábra. Aszalékok feldolgozása
A - aszalékdarabok; B - kalapács

közti távolságuk 8 láb + 1 V2 kéz. Van továbbá két boltív, ugyanis a két
oldalfalat hátul is egy alacsonyabb boltozat íveli át, hogy könnyebben
bírják el a kémény súlyát. A boltozat íve a két oldalfalra támaszkodik.
A fesztáv egyenlő a két oldalfal közti távolsággal, az ív magassága 5
láb+1 V2 kéz. Az ív alatti teret egy mészhabarcsba rakott téglafal tölti
ki, amelynek a föld felett l V4 lábnyira szellőzőlyuka van. Ezek egyen-
ként 2 V4 kéz magasak és l V4 kéz szélesek. Az első közülük a jobb felső
fal mellett van, az utolsó a bal fal mellett, a többi három e kettő között.
Ezek a szellőzőlyukak áthatolnak a boltív alatti bélésfalon. Nehogy a
levegő beáramlása túl erős legyen, a lyukakba fél téglákat szoktak
rakni.

Hogyha a munkás, aki az olvasztást végzí, ellenőrizni akarja az un.
„utcákat" és az aszalás helyes menetét, akkor kiveszi a tégladarabokat a
lyukakból. Az elülső boltív a hátulsótól 3 V2 lábnyira van. Fesztávol-
sága az elülsőnek ugyanakkora, mint a hátulsónak, azonban szélessége
6 láb. ívmagassága egyenlő az oldalfalak magasságával.
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Az oldalfalakon és a boltíveken nyugszik a mészhabarcsba rakott tég-
lákból álló kémény, amely 36 láb magas és függőlegesen a tető fölé emel-
kedik. A hátsó boltív és az oldalfalak elé helyezett belső fal kb. l láb-
nyira áll ki. Magassága 3 3/4 láb, vastagsága 3 kéz. Téglából és agyagha-
barcsból épül és minden oldalon zsíros agyaggal tapasztják be, amely
felül egy kb. l láb magas enyhe rézsűt alkot. Ez a belső fal tulajdonkép-
pen pajzs, amely a többi falat a tűz romboló hevétől óvja. Könnyen kija-
vítható, míg a többi fal hibái csak sok fáradsággal hozhatók rendbe.

A tűzhelytalp agyagból áll és rézlapokkal fedik le, hasonlóan az ezüst
és réz elválasztására szolgáló kemencék rézlapjaihoz, csak ennek nin-
csenek kiugrásai. De befedhetik a tűzhelyet téglákkal is, ha a tulajdonos
drágának tartja a rézlapokat. A lapokat vagy téglákat széles oldalukkal
lejtősen helyezik el,318 miáltal a tűzhely hátsó része egészen a szellőző-
lyukig ér fel, míg elöl olyan alacsony, hogy az első boltív hátul 4 láb+3
3/4 kéznyire még üreges, elülső része 5 láb+3 V4 kéznyi. A kemencén
kívül a padlót még 6 láb távolságig téglával rakják ki.

E kemence mellett, a negyedik hosszú fal (D) mentén, még egy 13 V4

láb hosszú, 4 láb széles, l 3/4 láb mély víztartály is van, amelyet minden
oldalon deszkák védenek a föld behullása ellen. Az egyik oldalról víz
ömlik bele csövön keresztül, a másik oldalon a víz a földbe szivárog, ha
kihúzzák a záródugót. Ennek a tartálynak a vizébe dobják a rézdarabo-
kat, miután az ezüst és az ólom már kícsurgott belőlük.

Az első boltívet részben el szokták zárni egy vasajtóval, amely alul
6 V2 láb széles, felül lekerekített, és legmagasabb pontján, középen, 3 Va
láb magas. Vasrudakból és ezekre vashuzallal erősített vaslemezekből
áll. Vasrúd 7 van, négy függőleges, három keresztrúd, egyenként 3
láb+2 ujj szélesek és V2 ujj vastagok. A legalsó keresztrúd 6 V2 láb hosz-
szú, ugyanannyi a középső, míg a legfelső, hajlított, középen magasabb
s ezért a másik kettőnél hosszabb. A függőlegesek egymástól 2-2 láb-
nyíra vannak, a két szélső 2 V2 láb hosszú, a középsők 3 V2 láb hosszúak.
Ezek túlérnek a hajlított legfelső keresztrúdon és fülekben végződnek,
amelyekbe a 2 láb hosszú láncok horgai kapcsolódnak. A láncok záró-
szemei egy harmadik lánc szemébe illeszkednek. Ez a harmadik lánc egy
emelőkar mélyen bevágott vége köré csavarodik, míg a lelógó végén
lévő horog saját láncszemei egyikébe kapcsolódik. Az emelőkar 11 láb
hosszú, l V2 kéz széles, l kéz vastag és a legközelebbi tetőgerendába
erősített tengely körül forog.319 Hátsó végén egy 3 V4 kéz hosszú csap-
szeg van, amely a tetőgerenda alatt átmegy az emelőkaron és abból az
egyik oldalon l V2 kéznyire, a másikon 3 ujjnyira kiáll. Ezen az oldalon
át van fúrva s a furatban gyűrű van, amely megakadályozza, hogy az
emelőkarból kiessék. Ez a része alíg l uj jnyi vastag, míg a másik, henge-

318 Ezek alkotják a hajlott, fekvő tégíaréteget.
319 A 260. ábrán másképpen van ábrázolva.
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259. ábra. Üres aszaló kemence
A - oldalfalak; B - elülső boltív; C - hátsó boltív; D - ennek üreges része;
E - belső védőfal; F - szeüőzőlyukak; G - kémény; H - tiizhelytalp; I - víz-
tartály; K - vízcső; L - dugó; M - vasajtó; N - keresztpántok; O -függőleges
pántok; P-vaslemezek; Q~ a pántok fülei; R-láncok; S-téglasorok;T~toló-

rúd; V - ennek füle; X - réztáblák
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rés vége egy ujjal vastagabb. Amikor a vasajtót leeresztik, a csapszeg'
befekszik a gerenda alá és nem engedi, hogy az ajtó a kelleténél
mélyebbre ereszkedjék le. Ezenfelül megakadályozza, hogy a négy-
szegletes vaslemez, amely előtte körülfogja az emelőkart ott, ahol egy
hosszú horognak a gyűrűje van beleerősítve, lecsúszhassak. A 6 láb
hosszú vaslánc utolsó szeme annak a vaskapocsnak a gyűrűjébe kapcso-
lódik, amely kapocs a kemence jobb oldalfalába olvadt ólommal szilár-
dan be van erősítve. A gyűrűben függő horgot a vasajtó felemelése után
a láncnak egyik szemébe akasztják be, viszont az ajtó leeresztésénél
kikapcsolják és a legfelső láncszembe erősítik.

A harmadik napon a mester nekilát a főmunka elvégzésének. Minde-
nekelőtt egy fűzfakosárra való faszenet dob a tűzhely elé és parazsat
vetve rá meggyújtja. Amikor már ég, ráhányja az aszalékdarabokat
befedő szénre és egyenletesen elosztja. A lapát 3 V2 kéz hosszú, 3 kéz
széles, vasnyele 2 kéz hosszú, fanyele 10 láb, hogy elérhesse vele a
kemence hátsó falát is. Amikor az aszalékdarabok fehéren izzani kezde-
nek, ami jó minőségű, kemény réznél már l l/2 óra után, rossz, rideg
réznél azonban csak 2 óra múltán szokott bekövetkezni, a mester
azokra a helyekre, ahol kevésnek találja a szenet, további szénmennyi-
séget rak, éspedig később már azon a nyitott részen át, amely mindkét
oldalon a leeresztett ajtó és az oldalfalak között l VH láb szélesen tátong.
Az ajtót csak akkor eresztik le, amikor az elsőnek kifolyó salak számára
utat kell nyitni, ami kb. 5 óra múltán történik. Az ajtót azért kell kb. 2
láb+2 ujjnyira a boltív tetőpontja alá leereszteni, hogy a mester kibírja
a tűz hevét.

Ahol az aszalékdarabok összeroskadnak, oda nem szabad több sze-
net rakni, nehogy megolvadjanak. Hogyha rossz, rideg rézből termelt
darabokat jó minőségű, kemény rézből valókkal közösen aszalnak,
akkor a réz gyakran annyira berágja magát a téglák közti utakba, hogy
a salakkaparó rúd nem tud keresztülhatolni. Ez a salakrúd 6 V2 láb hosz-
szú, 5 láb hosszú fanyéllel. A mester a salakot a tűzhelytalptól jobb felé
húzza le a salakkaparó kapával. Ez a kapa egy, elülső részén l /« láb
széles vaslemezből áll, amely a nyél irányában keskenyedik. Magassága
2 kéz. Vasnyele 2 láb hosszú, s ebbe 10 láb hosszú fanyelet dugnak.

Amikor a darabok aszalása befejeződött, a mester az ajtót a már
ismertetett módon felhúzza, a keresztrudat, annak fülébe akasztott
kampó segítségével a jobb oldali falmélyedésből a bal oldaliba tolja, itt
kihúzza és félreteszi. Ezután ő és a segédje az aszalékokat támasztó
darabokat vashorgokkal kihúzzák, s rögtön utána magukat az aszaléko-
kat Js lehúzzák a téglákról. A vashorgok 2 kéz magasak, 2 ujj szélesek
és l ujj vastagok. Vasnyelük 2, fanyelük 11 láb hosszú. Ezeken kívül
még kétágú gereblyét is használnak, amellyel a kivett aszalékokat a bal
oldalra húzzák, hogy aztán a fogóval megfoghassák őket. A gereblyék
kihegyezett fogai 2 kéz hosszúak, 2 ujj szélesek, l ujj vastagok, vasnye-
íük l láb, fanyelük 9 láb hosszú. A mester és segédje által a kemencéből
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260. ábra. Aszalókemence üzemben
A - leeresztett ajtó; B - salakrúd; C - aszalékdarabok; D - téglák; E -fogó

kiszedett aszalékokat más munkások fogókkal megragadják és beledob-
ják a vízzel telt, négyszegletes tartályba. Az ilyen fogó 2 */4 láb hosszú,
mindkét szára legömbölyített és l u j jnál vastagabb. Hátul egy l 1/2 kéz-
nyi kitüremlés van. Mindkét szár elöl l l/2 ujj széles és hegyes, hátul l
ujj vastag és fokozatosan vékonyodó, összezárva 2 l/2 kéznyi átmérőjű
teret zárnak be.

Az olyan aszalékdarabokat, amelyekről még réz csepeg, nem szabad
rögtön a víztartályba dobni, mert nagy robajjal szétpattannak. Kihűlé-
sük után a darabokat fogóval kiveszik a víztartályból, miközben a mun-
kások a tartályon keresztbe fektetett deszkákon állnak. Minél gyorsab-
ban veszik kí őket, annál könnyebben lehet róluk leverni a hamuszürke
színt öltött rezet.320 Végül a mester feszítővassal kissé felemeli a tűzhely
forró tégláit. Ez a vasrúd l V2 kéz hosszú, alul l + '/4 kéz széles és éle-

320 Ez a réteg fémes, oxidos réz és ólom mechanikai keveréke, amely az aszalék felületét
bevonja.
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261. ábra. Aszalékok kivétele a kemencéből
A -felhúzott kemenceajtó; B - vaskampó; C - kétágú gereblye; D -fogó; E - víztartály

zett, fent, ahol átmegy a hengeres nyélbe, l kéz széles. A vasnyél hossza
2 láb, a fanyélé 7 V2 láb.

A negyedik napon a mester először is kihúzza a téglák közti utakba
belesült aszaléktüskéket. Ezekben több az ezüst, mint azokban, ame-
lyek akkor keletkeznek, mikor a csurgatóanyagot választják el a réztől.
Ugyanis az aszalt darabokból csak kevés réz csurog ki, azonban majd-
nem a teljes maradék ólomtartalom, amelyből aztán a tüskék lesznek.
Mindenesetre l mázsa aszalt rézben csak V2 uncia ezüstnek szabad visz-
szamaradní, sőt néha csak 3 drachmányi marad benne. Ezután a tisztító-
munkás kalapáccsal leveri a téglákhoz tapadt fémet, hogy azt újra beol-
vaszthassák. Vannak, akik a téglákat döngölővel összezúzzák, iszapol-
ják és az így gyűjtött rezet és ólmot ugyancsak beolvasztják. Ezeknek
az anyagoknak az elraktározásával a mester befejezte napi munkáját.

A következő napon a segédek a tartályból kiszedett aszalékdarabokat
tölgyfatus kór a teszik és először legömbölyített kalapácsokkal leverik
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262. ábra. Aszalékok lehűtése, rézkéreg leverésen
A - víztartály; B - deszka; C - fogó; D - vízből kiemelt aszalékok; E - tölgyfatuskó;

F - legömbölyített kalapács; G - hegyes kalapács

róluk a palaszürke aszalékkérget, majd hegyes kalapáccsal az apró lyu-
kakból kiverik az ott rejtőző rezet. A legömbölyített kalapácsok 3 l/4
kéz hosszúak, gömbölyített végük 2-2 ujj széles és vastag, élbe futó
végük pedig 2 l/2 ujj széles. A hegyes kalapácsok hossza egyenlő a le-
gömbölyítettekével. Azonban ezeknek egyik vége hegyes, a másik éle-
zett. A hegyes részt a négyszögletes részből képezik kí fokozatos véko-
nyítással.

A réznek az a különös tulajdonsága van, hogy aszalás közben meg-
szürkül. Mível azonban ez a réz még ezüstöt tartalmaz, csurgatókemen-
cében újra meg kell olvasztani.-

Immár eleget beszéltem az aszalékok kezeléséről, ezért most áttérek
annak ismertetésére, hogyan nyernek belőlük újra rezet. Hogy vissza-
kapják az aszalás közben elvesztett jellegzetes rézkülsőt, azokban a
kemencékben olvasztják meg Őket, amelyek közül négy darab áll a
második hosszú fal (B) mentén, a kohóépület második (J) és harmadik
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keresztfala (K) közötti részén. Ez az épületrész 63 V2 láb hosszú. Ebből
13 láb esik egy-egy kemencére, így tehát a jobb első és a bal negyedik
kemence mellett fennmarad még 3 3/4—3 3/4 láb, a közbülső térköz a
második és harmadik kemence között pedig 6 láb. Mindhárom térköz
közepén egy-egy l V2 láb széles és 6 láb magas ajtó van. A középső ajtót
a két kemence mesterei közösen használják. Minden kemencének külön
kéménye van. Ez a fentebb említett hosszú kémény két oldalfala között
emelkedve, két boltíven és a két kemence közti közös falon nyugszik.
Magassága 10, hosszúsága 5, vastagsága 2 láb. E fal előtt oszlop áll,
amely két kemence elülső boltíveit fogja össze. Vastagsága 2 V2 láb, szé-
lessége 3 V2 láb. Az elülső boltív ettől a közös oszloptól egy második
oszlopig ér, amely ugyanannak a kemencének egy másik boltívével kö-
zös. Ez a második hosszú faltól (B) jobbra ível ugyanaddig az oszlopig,
amely alul 2 V2 láb vastag és ugyanannyi széles. Az elülső boltív fesztá-
volsága 9 V4 láb, ívmagassága 8 láb. Ezzel szemben a jobbra lévő boltív
fesztávolsága csak 5 V4 láb, míg ívmagassága az előbbivel azonos. Mind-
két ív magassága egyenlő a közös fal magasságával. Ezeken a boltíveken
és a közös falon nyugosznak a kémény ferdén emelkedő oldalfalai, ame-
lyek annyira megközelítik egymást, hogy a kémény tetején, ahol a füst-
kijárat van, a nyílás 8 láb hosszú és l 3/4 láb széles. A kémény negyedik
falát az a már említett fal alkotja, amely a második hosszú falon (B) füg-
gőlegesen áll. Ugyanúgy, ahogyan a két kemence közti fal közös, épp-
úgy közös a két kemence együttes kéményének a közfalra épített fala is.
Ugyanez áll a többi kéményre is.

A kemencék 6 V2 láb hosszúak, 3 V2 láb szélesek és l könyök maga-
sak. Hátsó részükkel a második hosszú falhoz (B) támaszkodnak, elöl
nyitottak. Az első kemence jobboldalt is nyitott és itt lejtősen kiképzett,
hogy le lehessen húzni a salakot. Bal felé a közös közfal határolja, s itt
egy agyaghabarcsba rakott téglafala van, hogy ez óvja a közfalat a tűz
behatásától. A másik kemence viszont baloldalt nyitott, míg jobboldalt
a közös fal zárja le, ahol ugyancsak van egy tűz ellen védő fal. A kemen-
cék kívül faragott terméskőből épülnek, belsejüket agyag-szénporkeve-
rékkel321 bélelik ki. Mindegyik kemencének a második hosszú falnál, ott
ahol a hátfalban egy rézcső van, a kőfaltól 3 lábnyi távolságra egy 2 V2

láb átmérőjű kerek mélyedése van.
Végül minden olvasztótűzhely alá nedvességgyűjtő tartályt építenek,

hasonlót a már korábban tárgyaltakhoz. Ennek a falazott elvezetőcsa-
tornája áthatol a második hosszú falon, majd oldalt fordul, éspedig az
első kemence alatti jobbra, a másodiké balra.

A mester azzal kezdi a munkát, hogy a tűzhelyet - ha abban az utóbbi
napokban rezet finomítottak - egy 3 ujj vastag, 3 kéz hosszú törővassal,

321 Agyagos szénpor, amely alatt a kohász sovány agyag, vagy márga és faszénpor, vagy
kokszpor képlékeny keverékét érti. Helyenként ma is használják az előtűzhely kidöngö-
lésére.
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amelynek vasnyele 2 láb hosszú és l Vz ujj vastag, a hozzáerősített hen-
geres fanyél pedig 5 láb hosszú és 2 ujj vastag, feltöri. Azután egy másik
vaseszközzel a tűzhelyet újra simává teszi. Ez az eszköz l kéz széles, 2
kéz hosszú, ugyanolyan méretű vas- és fanyéllel, mint az előbbi. Most
a mester némi agyagport és őrölt szenet dob a tűzhely tányérjára, meg-
nedvesíti és nyeles seprűvel szétsepri-. Ezután két talicska szitáit faszén-
porból és ugyanannyi szitáit márgábol, továbbá hat teknőnyi finomra
szitáit folyami homokból álló keveréket Önt a tűzhelyre. Ez a keverék
azonos az olvasztók által használttal. Betöltés előtt vízzel annyira meg-
nedvesíti, hogy hólabdaszerűen gyúrhatóvá váljék. A berakott masszát
a mester elsőben csak az Öklével egyengeti és nyomogatja, majd két
fadöngölővel, amelyek mindegyike l könyök hosszú és mindkét vége
kúpos fejben végződik. Az egyik fej l kéznyi, a másik 3 ujjnyi vastag.
Középütt elvékonyodnak, hogy könnyebben lehessen fogni őket. Most
a mester még egy adag agyag- és szénport szór be, ezt öklével laposra
döngöli és a fadöngölőkkel keményre veri. Végül a mester a tűzhely
tányérjára állva, annak szélét, lábuj jhegyre ereszkedve, a talpával simára
tiporja. Amikor a tűzhely ily módon már teljesen simává lett, száraz
szénporral szórja be és döngölővel megdolgozza. Ezt a műveletet a
vékonyabb döngölőfejjel kezdi és a vastagabbal folytatja, majd a tűzhe-
lyet egy mindkét végén hengeres, 3 ujj vastag fakalapáccsal, amelynek
fanyele 2 kéz hosszú és l l/2 ujj vastag, keményre kalapálja. Végezetül
még két maroknyi tiszta, szítait hamut szór a tűzhelyre, vízzel beper-
metezi és egy öreg rongy segítségével ezzel a nedves hamuval a tűzhe-
lyet kikeni.

Az olvasztógödör legyen kerek és oldalai lejtsenek. Hogyha a legjobb
aszalékból termelnek benne rezet, akkor átmérője 2, mélysége l láb le-
gyen, ha másból készítik a rezet, akkor az átmérő legyen l könyöknyi,
mélysége pedig l kéz. Van a mesternek egy 2 kéz hosszú és 2 ujj széles,
mindkét oldalán visszagörbített vaslemeze, amellyel a gödör túldudo-
rodó szélét levágja. A falból 3 kéznyire ferdén kinyúló rézcsövet,
amelyben a fújtatok fúvói vannak, a mester felül és oldalt agyaggal vas-
tagon bekeni, nehogy elégjen, alul azonban csak vékonyán sározza be,
mivel a gödör széle majdnem odáig ér és a folyékony réz, amikor betölti
a gödröt, ezt a rézcsövet érinti. A rézcső felett a falat is bevonja agyag-
gal, hogy meg ne rongálódjék. Ugyanígy az egyik oldalon azt az l V4

láb hosszú és l láb széles vaslemezt is, amelyet a tűzhely mellett, a
gödörhöz ferde szögben, kövekre állítanak, hogy a salak alatta kifoly-
hasson. Vannak, akik nem tesznek köveket a vaslemez alá, hanem alul
kivágnak belőle egy 3 ujj hosszú és ugyanolyan széles darabot. A lemezt
az eldőléstől a felette 2 kéz+2 ujjnyira falba erősített és abból 3 kéznyire
kiálló vascövek óvja.

Most vaslapáttal, amelynek több mint 6 láb hosszú fanyele van,
parazsat szórnak a tűzhelyben lévő szénre és azt lángra lobbantják,
majd reá rakják az aszalékdarabokat. Hogyha ezek első minőségű réz-
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263. ábra. Rézfinomító tűzhely
A —a kemence tűzhelye; B - kémény; C - közös oszlop; D - más oszlopok; A közös oszlop
mögötti közfal nem látható; E - boltív; ~F-a közfalat a tüztől óvó helsöfal; G - olvasztó-
gödör; H - második hosszú fal; I - ajtó; K —feszítővas; L - másik feszítovas; M - nyeles

seprű; N - döngölő; O -fakalapács; P - vaslemez; Q - alátétkövek; R - vasrúd

bői származnak, akkor 3 vagy 3 !/2 mázsát kell berakni, ha második
minőségűből, akkor 2 ¥3 mázsát, harmadrendűből pedig csak 2 mázsát.
Ha a legjobb minőségű rézaszalékból 6 mázsát akarnak berakni, akkor
a tűzhelyet ki kell szélesíteni és mélyíteni. A legalsó aszalékdarabnak a
rézcsőtől 2 kéznyíre, a többinek tőle még távolabbra kell lennie, ugyan-
is, amikor az alsó darabok megolvadnak, a felsők leomlanak s túl közel
kerülnek a fúvókat tartalmazó rézcsőhöz. Ha nem csúsznak le, lapáttal
vagy vasrúdda! kell meglökni őket. A lapát l láb hosszú és 3 J/2 kéz szé-
les, vasnyele 2 kéz, fanyele 9 láb hosszú. Az aszalékok köré hosszú és
nagy széndarabokat, a rézcső köré közepes nagyságúakat kell rakni.

Miután mindezeket az előkészületeket sorjában megtették, a tüzet a
fújtatókkal felerősítik. Amikor a réz már kezd olvadni és a szén már ég,
a mester a vasrúddal a szén közé döf, hogy elegendő levegőt kapjon és
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264. ábra. Próbavétel rézfinomító tűzhelyből
A - kihegyezett próbavasak; B - vékony rézbevonat; C - üllő; D - kalapács

a láng kitörhessen. Ez a vasrúd hegyes és 2 V2 láb hosszú, fanyelének
hossza 4 láb. Amikor az aszalékok részben már megömlöttek, a mester
kilép az ajtón és a fúvókat magába záró rézcsövön keresztül figyeli a
tűzhelyet. Ha azt látja, hogy a salak nagyon erősen tapad a rézcső köré
és ezzel a szél beáramlását akadályozza, akkor horgas vasbotot dug be
a fújtatok fúvói között a rézcsőbe, és a horgot megforgatva, eltávolítja
a reá tapadt salakot. A horog legyen 2 ujj hosszú, a vasrúd 3 láb, és
ugyanannyi kéz hosszú a fanyél.

De most már itt az ideje, hogy a mester egy vasrúddal a vaslemez alá
döfjön és megindítsa a salak kifolyását. Amikor valamennyi aszalék
megolvadt és belefolyt a tányérba, egy harmadik, henger alakú, 3 láb
hosszú és l ujj vastag vasrúddal, amelynek hegye acélból van, nehogy
megrepedezzék és a repedésekbe réz hatolhasson, próbát vesz322 a réz-
ből. Ezt a próbavasat a fújtatóorrok között, a rézcsövön keresztül a

323 Az ilyen mintát rézforgácsmintának nevezik.
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lehető leggyorsabban beledugja a tűzhely tányérjába, miközben a fúj-
tató összenyomott állapotban van. Próbát kétszer, háromszor vagy
négyszer is vesznek, mindaddig, míg meg nem bizonyosodott, hogy a
réz teljesen érett. Ha jó minőségű volt, akkor könnyen rátapad a próba-
vevővasra és csak két próbára van szükség. Ha nem volt jó, akkor több
próbavételre van szükség. Ugyanis addig kell sülnie, míg a próbavasra
tapadó anyag nem mutat rézszínt. Hogyha ez a vékony bevonat mind
felül, mind alul könnyen törik, akkor ez annak a jele, hogy a réz kész.
A próba vizsgálatakor a vasrúd hegyét egy kis üllőre fektetik és a
vékony bevonatot kalapáccsal leverik.

Hogyha a réz rossz volt, akkor a mester a salakot, szükség szerint,
kétszer vagy háromszor lehúzza. Először akkor, amikor néhány darab
megolvadt, másodszor, amikor már valamennyi darab megömlött, har-
madszor, amikor a réz már egy ideig sült. Ha a réz jó volt, akkor nem
szükséges a salakot a munka befejezte előtt lehúzni. A salak lehúzása
előtt a mester mindkét fújtatókart lehúzza és mindegyikre l-l darab,
könyök hosszú, l kéz széles fadarabot rak. A fadarab a közepén ki van
vágva, hogy be lehessen szorítani egy szeg alá, amely a mögötte lévő
deszkában áll. Ugyanígy jár el a mester, amikor a réz kész. Most a segéd
fogóval elemeli a vaslemezt. Ez a fogó 4 3/4 láb hosszú és szárai kb. l láb
hosszúak. A szárak egyenes részei 2 3/4, a hajlított részek l V4 kéz hosz-
szúságúak.

Most ugyanaz a segéd vaslapáttal nagyobb széndarabokat halmoz a
tűzhely ama részébe, amely a tűzvédőfal előtt van, és a szenet vízzel
megíocsolja. Ezután a mester mogyorófavesszővel kétszer felkeveri a
rezet s utána lehúzza a salakot a salakhúzóval, amely egy lapos, elöl fel-
görbített és kihegyezett, l V2 ujj széles és 3 láb hosszú vasrúdból, egy
égerfadarabból és egy ugyancsak három láb hosszú fanyélből áll. Az
égerfadarab, amelybe a kihegyezett vasrudat beleillesztik, rombusz ala-
kú, 3 V4 kéz hosszú, l V2 kéz széles és l kéz vastag. Ezután veszi a sep-
rűt, és szénport meg apró szemű szenet seper szét a tűzhely tányér-
ján, nehogy a réz idő előtt megdermedjen benne. Majd a harmadik faj-
tájú lapáttal leveri a tányér szélére tapadt salakot. Ez a vaseszköz 2 kéz
hosszú, l V4 kéz széles, vasnyele l 3/4 kéz, fanyele 6 láb hosszú. Most
újból lehúzza a salakot a tégelyről. Ezt a salakot a segédnek sohasem
szabad vízzel oltania, mint más salakot, csak éppen bepermetezheti víz-
zel és várnia kell, míg kihűl. Ha a réz hólyagot vet, a buborékokat lapát-
tal szét kell nyomni. Most vizet locsol a fal és a rézcső felé úgy, hogy az,
felmelegedve, lefolyjon a tányérba. Ugyanis ha a hideg vizet közvetle-
nül a még forró rézre öntené, akkor a réz szertefröccsenne. Ha ebben a
forró állapotban kő vagy agyag, fadarab vagy nedves szén hull a rézbe,
akkor a tégely az összes rezet mennydörgésszerű robajjal kihányja és az
mindent, amit ér, szétrombol vagy lángra lobbant. Ezután a mester egy
2 láb hosszú, l l/2 láb széles és l ujj vastag, középen nyeregszerűen kivá-
gott fadarabot tesz a tégely elé, majd a tégelyben lévő rezet vasvésővel
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darabokra osztja. A véső 3 láb hosszú, 2 ujj széles és elöl 2 ujjnyi részen
edzett, fanyele szintén 3 láb. Ezt a vésőt a fadarab kivágásába fekteti,
beleszúr a rézbe és azt ide-oda mozgatva lenyomja. A gödörbe eközben
víz folyik és ez elválasztja a kész darabot a többitől. Ha a réz még nem
tökéletesen érett, akkor a leválasztott darabok túl vastagok lesznek és
csak üggyel-bajjal vehetők ki a tégelyből. Az egyes kész darabokat a
segédmunkás fogóval megragadja és a vízzel telt edénybe meríti. Az
elsőt külön rakja, hogy a mester azt azonnal újra megolvassza. Ugyanis
a reá tapadó salak következtében ez a darab még nem olyan tökéletes,
mínt a következők. Ha a réz gyenge minőségű volt, akkor a két első
darabot rakja külön. Ezután újra vizet önt a falra és a csőre, majd kiemeli
a második kész darabot, amelyet a segéd vízbe merít, majd a műhely
padlójára rak. Erre teszi aztán a többi, azonos módon kihasított dara-
bot.

Ha jó volt a réz, akkor 13 vagy több, ha nem volt jó, akkor kevesebb
darab jön létre.323 Jó réz esetén, a mester a munkának ezt a részét -
összesen négy része van - két óra alatt végzi el, közepes minőségű réznél
2 l/z óra alatt, rossznál pedig 3 óra alatt végzi el. Az aszalékok feldolgo-
zása felváltva, hol az egyik, hol a másik kemencében történik.

Miután a mester az összes kész darabot az egyik tűzhelytégelyből
már kihasította és vízzel lehűtötte, a másik kemence vaslemezét a fogó-
val újra visszateszi a helyére és a lapáttal szenet hány a tűzhelyre. Eköz-
ben eltávolítja a fújtatókarok rögzítő fáit, hogy a munka harmadik sza-
kaszát, más darabok feldolgozását, megkezdhesse. Nem szabad figyel-
men kívül hagyni, hogy ha valamely vasszerszámnak csak egy kis
részecskéje is véletlenül vagy rosszakaratból belekerül a tégelybe, a
rezet mindaddig nem lehet finomítani, míg a vas fel nem emésztődött,
ami dupla munkát igényel. Végül a segéd az összes izzó szenet kioltja és
kalapáccsal leveri a fúvócsőről a rászáradt agyagot. Ez a kalapács az
egyík végén hegyes, a másikon legömbölyített, fanyele 5 láb hosszú.
Mível fennáll az a veszély, hogy a réz szétfreccsen, ha kohófüst vagy a
falakról és a kéményből tapadék hull a tégelybe, a segéd ezeket a falakat
lesöpri, ezenkívül minden héten kiveszi a víztartályból a rézvirágot,
amely a kis darabok lehűtésekor belehull.

A mester által használt fújtatok nagyságban különböznek más fújta-
tóktól. Ugyanis deszkahpjuk 7 V2 láb hosszú, hátul 3, elöl, ahol a fújta-
tófejjel érintkeznek, i láb+2 l/2 kéz szélesek. A fújtatófej l könyök+1
ujj hosszú, hátul l könyök+1 kéz széles, egyenletesen keskenyedő.
A fúvók orrát vaslánc köti össze, amely egy erős lemezhez van erősítve.
Ennek egyik vége a második hosszú fal (B) hátsó oldalán a földbe hatol,
másik vége pedig egy gerenda alatt van, amely az előtte lévő, átfúrt
gerendán nyugszik. Ezeket a. fúvókat úgy erősítik bele a rézcsőbe, hogy
kb. l kéznyi távolságra legyenek annak szájától. A rézcső szájának

323 A tégely ilyen kiürítését tárcsázásnak nevezik.
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átmérője ne legyen nagyobb 3 ujjnál, hogy a szél minél erősebben fújjon
a szűk nyíláson keresztül.

Hátra van még, hogy a tüskékről, az aszalékkéregről, a salakról és a
kemencetapadékról beszéljünk. A tüskékből úgy csinálnak kész rézci-
pókat, hogy 3/4 mázsa tüskéhez, amilyent a réz-ólom-csurgatékból a
csurgóanyag kiválasztása folyamán kapnak, és ugyanilyen mennyiségű
olyan tüskéhez, amelyet azonos módon a tüskék újabb csurgatásakor
nyertek, l mázsa szegényólmot és l/2 mázsa molíbdént adnak. Ha a
kohóműhelyben bőség van ezüsttajtékban, akkor a szegényólom
helyett ezt lehet beleadni. Más keverési mód: ugyanilyen mennyiségű
első menetbeli tüskéhez és V2 mázsa olyan tüskéhez, amely azonos
módon a másodolvasztásnál keletkezett, valamint V4 mázsa olyan tüs-
kéhez, amely az aszalékok pörkölésénél jött létre, hozzáadnak l V2

mázsa ezüsttajtékot és molibdént. Mindkét módon 3-3 mázsából l-l
darabot kapnak. Ilyen darabokat az olvasztómester naponta kb. tizen-
ötöt állít elő, néha többet, néha kevesebbet. Gondosan kell ügyelni arra,
hogy a fémanyagok, amelyekből az előző darabot olvasztották, a helyes
módon és sorrendben lefolyjanak, még mielőtt a következő darab
anyaga folyni kezd. Ezekből a darabokból egyszerre ötöt raknak a csur-
gatókemencébe, majdnem 14 mázsa súlyban. Az ezekből eredő salak
kb. l mázsa. Az Összes ezüsttartalom kb. l font és 2 uncia. A kicsurga-
tott ólom 7 */2 mázsát nyom, mázsánként l V3 uncia ezüsttartalommal.
A tüskék súlya 3 mázsa, kb. l-l uncia ezüsttel mázsánként, az aszalé-
kok 2 !/4 mázsa súlyúak, Összesen kb. l 1% uncia ezüsttel. Sok függ a
tüskék minőségétől, ugyanis a réz-ólomcsurgatékból származó tüskék
és az aszalékok pörköléséből adódók ezüsttartalma rendszerint 2 uncia,
a többieké pedig még az l unciát sem éri el. Vannak még másfajta tüskék
is, ezekről még szólani fogok.

Azok, akik Magyarországon sütőkemenceszerű pestekben a nyersréz-
üledéknek a felső rétegtől történő elválasztásakor adódó rézmaradékból
csurgatékot állítanak elő, feldolgozzák a szegény vagy közepes csur-
gatóanyagból származó tüskéket, továbbá a tüskék és az ezüsttajték
készelésekor keletkező újabb tüskéket is, végül még a molibdén megol-
vasztásánál keletkezőket is, amelyeket, éppúgy mint az aszalékok pör-
kölésénél adódókat, a többiektől elkülönítve tárolnak. Az első rakásból
1/4 mázsát vesznek, ugyanannyit a másodikból, a harmadikból pedig l
mázsát. Ehhez hozzáadnak l V2 mázsa ezüsttajtékot és V2 mázsa molib-
dént és mindezekből a szemes pestben elkészítik a darabot. Egy-egy
olvasztó naponta 20 ilyen darabot képes előállítani.

De most visszatérek tárgyunkra.
Az aszalékdarabokról levert aszalékkérget az utóbbi évekig felszór-

ták a rézből és ólomból olvasztott csurgatékcípók előállításánál kelet-
kező tüskemennyiségre, mivel mindkettőben egyenlő az ezüsttartalom
- 2 uncía. Manapság már a pesttapadékra és egyéb, mosásnál keletkező
hulladékanyagokra szórják. A Magyarországon lakók ellenben az ilyen
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265. ábra. A kész réz kivétele
A - tégely; B — támas'/.tófa; C — véső; D — a vésővei a tégelyből kihasított kész réz-

darabok; E -fogó; T- - víztartály
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réztartalmú anyagot olyan kemencékben olvasztják meg, amelyekben
azt a salakot frissítik, amely a réz finomításánál keletkezik. Mivel ez
könnyen megömlik és a kemencéből kifut, két olvasztómunkás szüksé-
ges a művelethez, az egyik olvaszt, a másik a vastag darabokat azonnal
kiszedi az előtűzhelyből. Ezeket a darabokat azután már csak aszalják
és az aszalékból újra kész rezet készítenek.

A salakot vagy azonnal lehúzzák a salakhúzóval, vagy pedig hogyha
a hamuból készült előtűzhelyre ujjnyi vastagon rátapad és azt szűkíti,
törŐvassal letördelik, majd folytatólagos éjjel-nappali munkában készí-
tik, így két vagy három darabot nyernek aszerint, hogy az ólom-réz-
csurgatékból keletkezett salak sok vagy kevés. Egy-egy ilyen darab kb.
3 mázsát szokott nyomni és mázsánként V2 uncia ezüstöt tartalmaz.
Egyszerre öt ilyen darabot raknak be a csurgatókemencébe. A kiejtett
ólomban mázsánként 1/2 uncia az ezüst. A csurgatott aszalékdarabokat
a többi, silányabb aszalékhoz rakják és e kettőből sárga színű rezet
készítenek. A keletkező silány tüskéket egy kevés silány salakkal
vegyítve újra beolvasztják, kemencetapadékból és más anyagokból
származó kotradék hozzáadásával. Ily módon hat vagy hét, egyenként
2 mázsa súlyú darab keletkezik. Ezekből egyszerre ötöt raknak be a
csurgatókemencébe. A csurgatás eredménye 3 mázsa ólom, mázsánként
V2 uncia ezüsttel. Az így keletkező legsilányabb tüskéket kevés salakkal
együtt kezelik. A kezelési folyamat közben a hamuból készült tűz-
helybe kifolyó réz-ólomötvözetet merőkanállal hosszúkás rézfor-
mákba öntik, s az így nyert blokkokat silány csurgatott aszalékokkal
együtt aszalják. A keletkező tüskéket hozzáadják a többi silány tüské-
hez, s ezekből, a már ismertetett módon nyerik az új darabokat, ame-
lyekből aszalás után kész finomréz lesz. Ennek egy kisebb részét az első
minőségű aszalékokhoz adják hozzá, amikor azokból kész finomrezet
készítenek, mert így lehetségessé válik a silányabb rezet a jóval együtt
veszteség nélkül egyenként értékesíteni. A keletkező salakot - ha érde-
mes - másodszor, sőt harmadszor is frissítik, a kiejtett darabokat aszal-
ják, az aszalékból kész rezet készítenek és azt megint a jó rézfajtákhoz
hozzáötvözik. Az aszalékok kész rézre való olvasztásánál lehúzott sala-
kot324 átrostálják és a rostán áthulló s az alája tett edénybe gyűlő részt
kimossák. Ami a rostán visszamarad, azt talicskába töltik és az első faj-
tájú csurgatókemencébe szállítják, ahol más salakkal együtt újra
olvasztják. Erre még rászórják a salakmosásból származó kotradé-
kot is.

Az ezeknek újraolvasztásakor a hamuból készült tűzhelybe kifolyó
rezet szintén hosszúkás rézformákba öntik, így 9 vagy 10 formába
öntött rezet kapnak s ezeket egyéb silány csurgatott aszalékkal együtt
dolgozzák fel. A nyert réz sárga színű.

Az un. végsalak.
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266. ábra,. Melléktermékek olvasztása
A - kemence; B - elötüzhely; C - hosszúkás öntőformák

A nálunk pest- vagy kemencetapadéknak nevezett anyag325 akkor
keletkezik, amikor végsalakot más siJány salakkal együtt frissítenek.
Ugyanis, ha az ilyen salakfajtákból olvasztott darabokat összetörik,
akkor a töredéket kemencetapadéknak nevezik. Ebből és a sárga színű
rézből kétféle módon lehet üstrezet készíteni: vagy ennek a kemencetapa-
déknak 2 részét l rész sárga színű rézzel, vagy fordítva: 2 rész sárga
színű rezet l rész kemencetapadékkal egybeolvasztanak a szemes pest-
ben. A hamutűzhelybe kifolyó rezet hosszúkás formákba öntik, amely

325 Ismét jelentkezik a többértelmű lat. cadmia szó, amit e/.en a helyen és a következő
oldalon kemence tapadéknak kell fordítani, mivel Agncola arra utal. Azonban nyilvánva-
lóan nem a kemencék felső részében képződött, máshol gyakran említett és ma is így neve-
zett tapadékra gondol - az összefüggésből legalábbis ez derül ki - hanem pl. a IX. könyv-
ben lat. díphyges-nek nevezett alsó" kemence tapadványra, azaz a kemence tégelyében
kiváló, igen szennyezett fekete rézre, amelyet inkább üstmeredvénynek vagy „medvének^
nevezhetnénk. A medve az olvasztókemencében megszilárdult férn és salak tömege. Vörös
(1978. p. 187.)-
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formákat előzőleg már felmelegítették, hogy a jó keveredést elősegítsék.
A formákat a réz beöntése előtt szénporral hintik be és ugyanilyen szén-
port hintenek a már kiöntött fémre is, nehogy a tapadék és a sárga színű
réz megdermedjen, mielőtt a teljes elvegyülés megtörtént. Ezután a
segéd a tömböt egy faeszköz segítségével megtisztítja a szénportól és
melegvízzel telt tartályba dobja, ugyanis a melegvíztől az üstréz szebb
színt kap.

Most szeretnék még egyet-mást elmondani a már többször említett
hosszúkás öntőformákról. Ezek l láb +1 kéz hosszúak, alul kerek mély
részük a felső peremnél 3 kéz+1 ujj széles.

A hulladék vagy kaparék kétféle: értékes és silány. A jót a csurgatóke-
mencék tapadékából nyerik, amely akkor keletkezik, amikor rézből és
ólomból, gazdag tüskékből, tiszta salakból, jó minőségű kaparékból
vagy az aszalókemence söpredékéből és az aszalókemencék téglatörme-
lékéből olvasztanak csurgaíékot. Mindezeket a termékeket össze kell
zúzni és át kell mosni, ahogyan azt a VIII. könyvben már ismertettem.
A silány hulladék viszont abból a kemencetapadékból keletkezik, amely
silány tüskék vagy tisztátlan salak olvasztásakor jön létre. Az olvasztó,
aki jó hulladékot frissít, három kocsira valót elegyít négy kocsira való
ezüsttajtékkal és molibdénnel, meg egy kocsinyi aszalékkéreggel. Az
eredmény 9-10 darab, amelyekből egyszerre ötöt raknak a csurgatóke-
mencébe. Ebből olyan csurgatott ólom lesz, amelynek mázsájában l
uncia ezüst van. A keletkezett tüskéket külön tárolják, egy fonott
kosárnyit gazdag tüskékkel kevernek az olvasztáshoz. A csurgatott
aszalékok szárítása más, jó aszalékkal együtt történik. Azokat a tüské-
ket, amelyeket leűzőkemencében ezüsttől elválasztott ólomból nyer-
tek, továbbá molibdént, amely ugyanilyen kemencék tűzhelyének a
közepén ülepszik le, valamint dús ólommal átitatott tűzhelydarabokat,
kevés salakkal keverve szemes kemencékben dolgozzák fel. Az előtűz-
helybe lefolyó ólmot jobban mondva: dús ólmot, kerek rézformákba
öntik, amilyeneket a csurgatómunkások használnak. Ennek az ólomnak
l mázsájában 4 uncia ezüst van, vagy pedig, ha sérült tűzhelyből nyert
dús molibdént olvasztottak, még ennél is több. Ebből az ólomból ke-
vés mennyiséget hozzáadnak a rézhez és ólomhoz, amikor csurgaíé-
kot készítenek. Ha sokat adnának hozzá, túlságosan dús ötvözet kelet-
kezne. Ezért az okos kohász a tüskéket más, gazdag tüskével keveri, a
molibdént pedig, amely a tűzhely közepén megmaradt, valamint a dús
ólommal átitatott tűzhelydarabokat más értékes molibdénnel elegyíti.
De azért néhány ilyen dúsított darabot a csurgatásból származó egyéb
dús ólommal együtt be lehet rakni a leűzőkemencébe.

Hogyha Magyarország lakói rézhulladékban vagy ólomsalakban
bővelkednek, akkor ezeket az anyagokat vagy az aszalókemencébe
rakják, vagy ezüsthab hozzáadásával megolvasztják őket. Ez többféle
módon történhet. Az első keverék 2 mázsa tüskeólomból és 1/2-1/2
mázsa ezüsttajtékból, molibdénből, aszalókemencéből származó ólom-
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ból és aprított rézből áll. Ebből az olvasztók előírás szerint 40 darabot
kötelesek készíteni. A második keverék alkotórészei: 2 mázsa ezüsttaj-
ték, l V4 mázsa szegényólom vagy ólomsalak és í/z-l/2 mázsa tüskeólom
és aprított réz. A harmadik keverékbe 3 mázsa ezüsttajték és Vi-Vj
mázsa szegényólom, tüskeólom és finomra aprított réz kerül. Ezen eljá-
rások bármelyike 30 darabot eredményez.

Azt az eljárást, amely szerint Tirolban csurgatékdarabokat készíte-
nek, már a IX. könyvben leírtam.

Az ezüstöt a vastól pedig a következő módon választják el: egyenlő
adag vasreszeléket és stíbiumot agyagedénybe raknak, ezt lefedik, lesá-
rozzák és szélkemencébe rakják. Miután az anyag megÖmlött és meg-
dermedt, a tégelyt széttörik, az aljára ülepedett tömböt kiveszik,
finomra törik, és azonos súlyú ólommal együtt egy második agyag-
edényben egybeolvasztják, végül a cipót hamutégelyben leűzik.

Mindebből látható, hogy a fémek elválasztására sok, különféle eljárás
ismeretes. Hogy hogyan kell a fémeket egymással ötvözni, azt részben
már művem VIII. könyvében elmagyaráztam, amikor az ásványok ter-
mészetét tárgyaltam, részben erről még másutt fogok szólni.

Most azonban még egynéhány más dologgal kell foglalkoznunk.

VÉGE A T I Z E N E G Y E D I K K Ö N Y V N E K
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z előző könyvben azokat a szabályokat tárgyal-
tam, amelyek szerint az ezüstöt a réztől választ-
ják el, s így már csak annak a kérdésnek a tisztá-
zása van hátra, amely az oldatoknak sűrítéséből
származó anyagokkaí foglalkozik.326 Bár ezek
nem a bányászat és kohászat körébe tartozó
anyagoknak látszanak, mégsem választhatók el
ezektől, amint azt már a II. könyvemben megin-
dokoltam. Ezek a sűrített anyagok vagy a vízből

származnak, amelyet a természet vagy mesterséges tevékenység az illető
nedvekkel telített, vagy pedig magukból a folyékony anyagokból vagy
vegyes ásványokból. Okos emberek egykor megfigyelték, hogy egyes
tavak vize természettől tele van különféle oldott anyaggal, amely aztán
a nap párologtató hevétől megsűrűsödik és szilárd anyagokká alakul.
Feltehető, hogy ezek az emberek az ilyen vizeket más, mélyebben fekvő
helyekre vezették el, ahol a napfény melege besűrítette őket. De kényte-
lenek voltak belátni, hogy ilyen módon sűrített oldatokat csak nyáridő-
ben nyerhetnek, és nem ís akárhol, hanem csak a meleg vagy a mérsékelt
égöv alatt, ahol nyáron kevés az eső. Ezért rátértek arra, hogy az ilyen
oldatokat tűzre állított edényekben főzték és sűrítették. Ilyen módon,
függetlenül az évszakoktól és minden vidéken, még a leghidegebbeken
is, olyan vízből, amely természettől fogva vagy mesterséges úton ilyen
oldatokat tartalmazott, képesek voltak sűrített anyagot párolni. Később
észrevették, hogy bizonyos kőfajtákból, ha azokat hevítik, nedvek cse-
pegnek. Ezeket a nedveket edényben addig főzték, míg szilárd anyagot
nem kaptak. Érdemes lesz megismerni, hogy milyen eljárással és mek-
kora mennyiségekben történik ez.

Kezdem a sóval.327 Olyan vízből nyerik, amelyet a természet vagy az
ember sóssá tett, de nyerhetik sós oldatból vagy sós lúgból is. A termé-

326 Lat. succi concreti, megmerevedett, megszilárdult oldatok besűrüsödések eredmé-
nyei. Agricola itt meglehetős pontossággal megmagyarázza a „succus concretus" fogal-
mát. Ezek olyan anyagok, amelyek természetes, vagy mesterségesen előállított oldatokból
válnak ki. Egyéb írásaiban gyakran és részletesen tárgyalja, pl. a De natura fossilium című
könyve 185. oldalán írja: »Egy megmerevedett oldat (succus concretus) száraz, meglehe-
tősen kemény ásványi szubsztancia, amely vízzel nedvesítve nem puhul, hanem oldódik".
Vagy pl. a De ortu ét causis subterraneorum című könyve 46. oldalán: „így szoktam
nevezni azokat az ásványokat, amelyek vízben nem nehezen oldódnak". Mindenesetre
néhány kő, sőt érc is megmerevedett, megszilárdult oldatból áll. Ezek azonban annyira
megsűrűsödtek, hogy csak nehezen, vagy egyáltalán nem oldódnak. Elsősorban azok az
anyagok tartoznak a „succi concreti"-hez, amelyeket később gyakran „sóknak" neveztek.
(Lásd: a 142. lábjegyzetet is.)

327 Agricola só alatt itt elsősorban kősót (NaCl) ért, amely a természetben előfordul,
azonban megfelelő eljárásokkal mesterségesen is elő lehet állítani.
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szetes sósvízből a sót vagy sótelepeken nyerik a napmeleg segítségével,
vagy üstökben, tűz által előidézett bepárlással. Ugyanígy vonják ki a sót
a mesterséges sósvízből is a hő segítségével.

Sópárlótelepeket nagyobb számban akkor létesítenek, ha az illető
vidék jellege és körülményei ezt lehetővé teszik és a szükség fennáll, de
sohasem szabad a szükségesnél többet létesíteni. Ugyanis csak annyi
sót termeljünk, amennyit el is lehet adni. A párolóárkok ne legyenek
mélyek és fenekük legyen egyenletes, hogy a sósvíz teljes mennyisége a
nap tüze által bepárolódhassék. A víz elszivárgását a talajba az a sóréteg
akadályozza meg, amely már a bepárlás folyamán lerakódik. Régi és
sokhelyütt alkalmazott gyakorlat, hogy a tenger vizét ilyen sópárolóte-
lepekre öntik vagy vezetik. Nem kevésbé szokásos, sóoldatoknak a
sótelepekre való bevezetése, ahogy azt Plinitts32* szerint Babilóniában
és Kappadókiában tették, ahol nemcsak sósvizet használtak erre a célra,
hanem természetes forrásvizet is. Meleg vidékeken mindennemű sósvi-
zet, tavakét is, bele lehet vezetni ezekbe a párolóárkokba vagy gödrök-
be, hogy ott a napmeleg a vizet elpárologtassa és a só visszamaradjon.
Hogyha azonban gyakori esőzések lépnek fel, akkor ez a gödrökben
napmeleg által történő bepárlást nagyon akadályozza. Ha csak ritkán
esik is az eső, a só akkor is valamilyen kellemetlen ízt kap, ugyanúgy,
ha édesvíz hatol a sógödörbe.

A tengervízből a sót a következő módon nyerik:329 a tengerpart ama
részén, ahol a tenger lagúnákat alkot és ahol nagy, sík térségek vannak,
amelyeket a dagály nem borít el, 3, 4, 5, vagy 6 árkot ásnak. Ezek 6 láb
szélesek, 12 láb mélyek és 600 láb hosszúak. Ha a terep megengedi, még
ennél hosszabb árkokat is ásnak. Ezek az árkok egymástól 200 láb távol-
ságra vannak. Az árkok között három keresztárok van. Egy főárkot úgy
ásnak, hogy azon keresztül a tengervíz az árkokba folyhasson, majd
azokból tovább a párolóteknőkbe, amelyek az árkok között a sík tere-
pen vannak. A csekély mélységű párolóteknők létesítésekor vagy tisztí-
tásakor kiemelt földet körülöttük gátak módjára felrakják. Ezek a gátak
l láb magasak és nem engedik kifolyni a vizet a teknőkből. Az árkoknak
zsilipjeik vannak, ezeken keresztül kapják az első teknők a vizet. De a
teknőknek is vannak zsilipjeik, amelyeken keresztül a víz az egyik tek-
nőből átfolyhat a másikba. Ez az átfolyás a szintkülönbség révén lehet-
séges.

Amikor mindezek a berendezések elkészültek, megnyitják a gátat és
felhúzzák a zsilipeket a lagúna felé, amelyben édesvízzel kevert tenger-
víz van. Ilyen módon megtöltik az összes árkokat. Ezután megnyitják
az első teknők befolyóit és sorban megtöltik az összes teknőket. A víz

328 Plinius XXXI. 39.
l?9 Hasonló sókertek, amilyeneket itt Agricola leír, vázol, még ma is használatban van-

nak az Atlanti-óceán, a Földközi-tenger partjainál, Franciaországban, Spanyolországban,
Portugáliában és Olaszországban. Franciaországban „marais salant"-nak nevezik.



53 8 TIZENKETTEDIK KÖNYV

elpárolgása után visszamaradó só a teknő minden részén lerakódik és
kérget képez, amelyet földnemű szennyeződéstől megtisztítanak. Ez-
után újra megtöltik az első teknőket a legközelebbi árok segítségével és
bennük hagyják a vizet, míg az a nap melegétől el nem párolog, hátra-
hagyva a némileg már besűrűsödött sóoldatot. Ekkor megnyitják a zsi-
lipet és átfolyatják ezt a sósvizet a második teknobe, ahol egy ideig állni
hagyják. Innen továbbengedik a harmadik teknobe, ahol kemény sóvá
párolódik. Ekkor a sót kiveszik és a teknőket újra és újra megtöltik ten-
gervízzel. A sót fagereblyékkel gyűjtik össze és lapáttal veszik kí.

A sósvizet üstökben főzik, éspedig olyan épületekben, amelyek közel
feküsznek a sóskutakhoz, ahonnan a sósvízet merítik.330 Ezeket az épü-
leteket egy-egy tárgynak vagy állatnak a nevével szokták jelölni és a ház
falán lévő tábla ezt az állatot vagy tárgyat ábrázolja. Az épület fala dön-
gölt agyagból van, vagy zsíros agyaggal betapasztott gerendákból, néha
kőből vagy téglából. Az oldalfalak többnyire 16 láb magasak. Ha a tető
24 láb magasságig emelkedik, akkor a homlokfal és a hátfal legyen 40 láb
magas, s ugyanennyi a belső középfal is. A tető 4 láb hosszú, l láb széles
és 2 ujj vastag deszkából áll. Ezeket a deszkákat hosszú, keskeny lécekre
szegezik, ezek viszont gerendákon nyugosznak, amelyek alul szétter-
peszkednek, felül pedig összeérnek és egymásba vannak erősítve. A
deszkatető alsó oldalát ujjnyi vastag agyagos szalmaréteggel vonják be,
felső részét pedig l '/2 láb vastag, agyaggal kevert zsúppal fedik be, hogy
az épület tűzbiztos és eső ellen védett legyen s tartsa a meleget is, amely
a sótömbök kiszárításához szükséges.

Minden épület három részre tagolódik. Az első részben fát és szalmát
tárolnak, a másodikban, amelyet közfal választ el az elsőtől, áll a tűz-
hely, rajta az üst, jobbra tőle kád, amelybe a vízhordók az épületbe
hozott sósvizet Öntik. Balra pad áll, amelyen legalább 30 darab sótÖmb
számára van hely. Ennek a mennyiségnek a háromszorosát lehet az épü-
let hátulsó részében elraktározni. Ez a rész agyagból és hamuból épült
és 8 lábbal magasabban fekszik, mint az épület padlója. Ugyanilyen
magas a pad is. A főzőmester és segédei, akik a sót az üsttől elviszik, az
épület második részéből a hátsó részbe úgy jutnak, hogy az üst jobb
oldalán nem lépcsőkön, hanem ferdén emelkedő síkon mennek fel.
Fent, a hátsó falban két kis ablak van. A tetőben lévő harmadik ablakon
át a füst távozik el, amely a tűzhely hátulsó és elülső részéből gomolyog,
innen a füstfogóba kerül és ezen az ablakon száll el. Ez a füstfogó három
kis deszkából áll, amelyek közül az egyik kissé ráfekszik a másikra. Két
kisebb gerendát tartanak a deszkák s ezek a gerendák támasztják az
épület gerendáit. A közfalon a tűzhely közelében nyitott átjáró van,
amely 8 láb magas és 4 láb széles. Ezáltal enyhe léghuzat keletkezik,

330 A következőkben Agricola részletesen leírja a só kinyerését sós oldatokból. Főleg a
természetes sós forrásokról lesz szó.



TIZENKETTEDIK KÖNYV 539

267. ábra. Sótelep a tengerparton
A - tenger; B - lagúna; C - zsilip; D - árkok; E - párolóteknők; F - gereblye;

G - lapát
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amely a füstöt az épület leghátsó részébe hajtja. Ugyanilyen magas
és széles átjáró van az első falban is az ellenkező oldalon. Mindkettő
akkora, hogy fát, zsúpszalmát és sósvizet rajtuk keresztül be és a só-
darabokat ki lehessen hozni és vinni. Erős szélnél a két átjárót bezár-
ják, nehogy a sófőzésben zavar támadjon. Az első falban lévő abla-
koknak üvegtáblái vannak, hogy a szelet kizárják, a fényt pedig be-
engedjék.

A tűzhelyet többnyire kősóból és sóval vegyített és sósvízzel meg-
nedvesített földből építik. Ilyen falak a tűz hevétől nagyon kemények és
ellenállók lesznek. A tűzhelyet 8 V2 láb hosszúra, 7 /4 láb szélesre és
- ha fával fűtik - kb. 4 láb magasra, ha szalmával fűtik, 6 íáb magasra
építik. Azután egy vasláb nyílásába egy kb. 4 láb hosszú vasrudat dug-
nak. Ez a vasláb a 3 láb széles, középső tűzhelylyuknak a talpán áll. Erre
a vasrúdra dobják és tömik a szalmát. A sóüstöket 3 láb hosszú és 3 láb
2 ujj széles vas- vagy ólomlemezekből készítik négyszögletes alakban,
8 láb hosszúságban, 7 láb szélességben és l/2 láb magasságban. A leme-
zek nem nagyon vastagok, hogy a víz gyorsabban forrósodjék fel és
sűrűsödjön be. Minél sódúsabb a víz, annál gyorsabban sűrűsödik sóvá.
Ott, ahol a lemezeket szegecsekkel összeerősítik, az üstöket ökörmáj-
ból, ökörvérből és hamuból gyúrt ragaccsal kenik be, hogy a sósvíz ne
tudjon kifolyni és kiizzadni. A tűzhely középső részének minden olda-
lán 2—2 négyszögletes cölöpöt ásnak be a földbe. Ezek 3 láb hosszúak és
Vy- /a láb szélesek és vastagok, egymástól l lábnyira vannak és l V2 láb-
bal magasabbak az üst falánál. Amikor az üstöt a tűzhely falára helyez-
ték, két egyforma vastag és széles, de 4 láb hosszú gerendát fektetnek a
2-2 cölöpre és azokat rövid fadarabokkal az utóbbiakhoz erősítik.
Ezekre a gerendákra hosszában három lécet fektetnek, amelyek 3 láb
hosszúak, 3 ujj szélesek, 2 ujj vastagok és egymástól l lábnyira vannak.
Mindegyik lécen 3-3 vashorog lóg, kettő közvetlenül a lécek mellett,
egy a középen. A horgok l láb hosszúak és mindkét végükön görbítet-
tek. Az egyik vég jobbra, a másik balra görbül. Az alsó horgok azokba
a kapcsokba kapaszkodnak, amelyek mindkét oldalon az üst fenekére
vannak szögezve és felfelé görbülnek. Van azután még két 6 láb hosszú,
l kéz széles és 3 ujj vastag léc. Mindkettőnek egyik vége az elülső
gerenda alatt, másik vége pedig a hátulsó gerendán fekszik. Hátsó végü-
kön egy 2 láb hosszú és 3 ujj vastag vasrúd van, azon vashorog, amely-
nek alsó, begörbített vége a sóüstöt tartja. Ugyanis az üst hátsó vége
nem fekszik fel a tűzhely hátsó sarkaira, hanem azoktól kb. 2/3 lábnyi
távolságra van, hogy a füst és a láng kicsaphasson, illetve távozhas-
son.

A tűzhelynek ez a hátulsó fala V2 láb vastag és Vj lábbal magasabb az
üstnél. Ugyanilyen vastag és magas a középső válaszfal az épület eme
része és harmadik része között. Ez a fal földből és hamuból készül és
nem - mint a többi fal - kősóból. Az üst a tűzhely oldalfalain és két
elülső sarkán nyugszik, amelyeket hamuval tömítenek, nehogy a láng a
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265, ábra. Sóskút és sófőzőépület
A - sófőzőépület; B -festett kép; C~az épület elülső része; D - középső része;
E - hátsó része; F - két kis ablak a. hátsó falban; G - harmadik ablak a tetőn;
H - kút; I - egy másfajta kút; K - kád; L - hordozórúd; M - villás botok,

amelyekre a vízhordók a bordozórudat ráfektetik, ha pihennek
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tűzhelyből kicsaphasson. Ha egy vödör sósvizet öntenek az üstbe és a
víz az üst mind a négy sarkába szétfolyik, akkor az üst helyesen fekszik
a tűzhelyen.

A vödör 10 római sextarius331 űrtartalmú, l csöbör pedig 8 vödörnek
felel meg. A kútból mentett sósvizet csöbörbe öntik s azt a vízhordók
- mint már említettem - az épületbe viszik s ott a kádba ürítik. Ott, ahol
az oldat erősen sós, a vizet a vödörből közvetlenül az üstbe öntik. Ahol
az oldat gyengébb, ott egy, nyelével együtt egyetlen darabból vájt faka-
nállal kis kádakba öntik, amelyekbe sódarabokat raknak, hogy ezáltal
erősítsék332 az oldatot. Az így nyert oldatot csatornán át vezetik az üst-
be. 37 vödör oldatból a főzőmester és helyettese, akivel felváltva dolgo-
zik, a szászországi Halléban két kúp alakú sótömböt kap. A mester és
helyettese mellett egy-egy segéd vagy a feleségük segédkezik. Van eze-
ken kívül még egy fiú is, aki szalmát vagy fát hord az üst alá. Valameny-
nyien, a hőség miatt, szalmakalapot hordanak és kötényt, egyébként
meztelenek.

Amint a főzőmester az első vödör sósvizet az üstbe öntötte, a fiú az
üst alá rakott fát vagy szalmát meggyújtja. Ha fával vagy rőzsével tüzel-
nek, akkor a só fehér lesz, a szalmatűzön a só nemritkán feketés színt
kap, mert a pernye a füsttel együtt a füstfogóba száll és onnan belehull
a sóoldatba és azt beszennyezi. A sósvíz bepárlásának meggyorsítása
céljából a főzőmester 2 csöbör és 2 vödör sóoldat betöltése esetén kb.
l V2 római cyathus333 ökörvért, borjúvért vagy bakvért, vagy ezek keveré-
két tölti minden 19. vödör sóoldatba, jól elkeveri, feloldja és az üst min-
den sarkába egyenletesen elosztja.3M Néha vér helyett sört használnak.
Amikor a forrásban lévő sósvízen a mester szennyes habot lát, azt lapát-
tal lemeri és - a'mennyiben kősót dolgoznak fel - a füstnyíláson át a tűz-
helybe teszi, ahol kősóvá szárad. Egyébként ezt a habot a műhely pad-
lójára öntik. A sósvíz felforrása és lefölözése félóra leforgása alatt törté-
nik. Ezután még negyedóráig hagyják főni az oldatot és ezen ídő alatt
indul meg a só besűrűsödése. A kicsapódó sót a főzőmester és segédje
falapátokkal állandóan keveri és még egy órán át főzi. Ez Ídő alatt l V2

cyathus sört önt bele. Nehogy a léghuzat belefújjon az üstbe, a mester
egy 7 V2 láb hosszú, l láb magas deszkát állít eléje és a két oldal mentén
is egy-egy 3 3/4 láb hosszú deszkát helyez el. Az elsőnek említett deszka
az üsttel szilárdan egybecsapzott, míg a másik két deszka erre a homlok-
zati deszkára és az első keresztgerendára támaszkodik. A főzőmester
ezután a deszkákat felemeli, két darab 2 láb széles, alul l kéz széles kosa-

331 Egy sextarius 0,625 liter, tehát egy vödör 61/4 liter és egy csöbör 50 liter. •
332 Gyenge sós oldatok dúsítása, kősó vagy só feloldásával, amelyet sós oldat levegőn

történő elpárologtatása útján nyertek.
133 Egy cyathus vagy kupa a sextarius V]2 része, vagyis 52 cm3. A fenti mennyiség tehát

kb. 78 cm3.
134 ökörvér hozzáadása még az újabb időben is ismert, célja az Agncola által említett

hab elválasztása.
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269. ábra. Tűzhely sófőzöüsttel
A - tűzhely; B - tűzhelylyttk; C - sóüst; D -földbe ásott gerendák; E - az
ezekre fektetett keresztgerendák; F - rövidebb lécek; G - kis vaskampók;

H - kapcsok; I - bosszú lécek; K - nagyobb vaskampók
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270. ábra. Só bepárlása üstben
A - merítövödör; B - csöbör; C - kád; D - főzőmester; E-a segédje; F - asz-
szony; G -falapát; H - deszkák; I - kosarak; K - lapát; L - gereblye; M-szal-

ma; N - csészék; O - vén tartalmazó edények; P - söröskancsó
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271. ábra. Melegforrásoksójának besűrítése
A - gyűjtőmedence; B - edények; C - merítőkanál; D - üst; E -fogó

rat helyez a hosszanti gerendák közé s ezekbe belelapátolja a sót. Ezek
megtöltéséhez félórára van szüksége. Ekkor a deszkákat visszahelyezi
az üst köré és a sóoldatot további háromnegyedórán át főni hagyja.
Most a kicsapódott sót újra a kosarakba lapátolja, s ha ezek megteltek,
a sót halomba önti.

Különböző helyeken a sónak különböző alakot adnak, így pl. a kosa-
rakban a só kúp alakot kap. Azonban nemcsak ilyen kosarakban for-
mázzák a sót, hanem más formákban is, amelyek különféle alakúak. Van
pl. tábla alakú só. A sóval megtöltött formákat és kosarakat a harmadik
épületrész már említett magasított helyére rakják, vagy pedig a magas
padra helyezik, hogy a só a meleg levegőben tökéletesen kiszáradjon.

A főzőmester és helyettese, az ünnepnarfokat leszámítva, egymást
felváltva éjjel-nappal főzik a sósvizet és készítik a sót. Egyetlen üst sem
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272. Ábra. Sóbepárlás nagy edényekben
A - nagy vasedények; B - háromláb; C - nagy merinagy merítőkanál

bírja félévnél tovább a tűz hevét. A mester hetente kimossa az üstöket
vízzel, majd szalmaalátétre fekteti és lekopogtatja őket. Az új üstöket
az első két héten háromszor, később kétszer kezelik úgy, hogy a lerakó-
dott rétegek az üst fenekéről lehulljanak. Ha ezeket nem távolítják el,
akkor a sókiválás még fokozott tűznél is csak lassan halad. Több sós-
vízre van ilyenkor szükség és az üst lemezei megégnek. Az üstön mutat-
kozó repedéseket ragasztóanyaggal kenik be. Az első két hét folyamán
nyert só minősége gyengébb, mivel rendszerint az üst fenekén lévő
rozsda, amelyet még nem vont be a sóréteg, beszennyezi.

Ilyen módon készül a só a sóskutak és sósforrások vizéből. De ugyan-
ilyen módon lehet sót nyerni a folyó-, tó- vagy tengervízből, valamint
a mesterséges sósvízből is. Ugyanis olyan helyeken, ahol sót bányász-
nak, a szennyezett sódarabokat és a sóhulladékot beledobják az édes-
vízbe és ebből párolják a tiszta sót. Az is előfordul, hogy a tengervízből
nyert sót édesvízzel felfőzik és a sóból aztán kis kúpalakokat formálnak.
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273. ábra. Sóbepárlás tüzreöntéssel
A - árok; B - sósvizet gyűjtő kád; C - merőkanál; D - merővödör

Egyesek a sósvízből, amely forrón tör fel a földből, a következő
módon nyerik a sót: abba a gödörbe, amelyben ilyen víz bugyog a föld-
ből, agyagedényeket állítanak és ezeket félig megtöltik azzal a vízzel,
amelyet kanalakkal mernek ki a forrásból. A gödörben lévő víz forró-
sága éppúgy forralja az edényben lévő sósvizet, mint a tűz az üstben
lévő vizet. Amint a sósvíz kezd megdermedni, ami akkor következik be,
amikor egyharmada vagy még nagyobb része már besűrűsödött, kive-
szik az edényeket fogók segítségével a gödörből és azok tartalmát kis,
négyszögletes üstökbe öntik. Ezeket a kis üstöket szintén a gödörbe
állítják. Belső terük rendszerint 3 láb hosszú, 2 láb széles és 3 láb magas.

Mivel ezek az üstök négy súlyos lábon állanak, a víz minden oldalról
körülveheti őket, anélkül, hogy beléjük folyna. A víz a lefolyón állan-
dóan távozik, de az elfolytat a forrás bőven pótolja, úgyhogy a víz min-
dig forró marad, miáltal a só bepárlása az üstben szakadatlanul folyik.
A sót azután kilapátolják és a műveletet újra kezdik. Ha a sósvízben ide-
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gen anyagok is vannak, ami hőforrásoknál gyakran előfordul, akkor
nem tanácsos belőle sót készíteni.

Néhol a sósvizet, különösen a tengervizet, nagy vasedényekben
főzik, azonban ez a só feketés színű, mivel többnyire szalmával tüzel-
nek. Másutt az ilyen edényekben hallevet főznek ki, de az ebből nyert
só halízű és halszagú.

Vannak, akik a sót oly módon nyerik, hogy égő fára sósvizet öntenek.
Ennél az eljárásnál árkokat ásnak s ezekbe rakják a fát. Az árkok 12 láb
hosszúak, 7 láb szélesek és 2 */2 láb mélyek, nehogy a beléjük öntött víz
kifolyhasson. Az árkokat kősóval bélelik ki, ha ilyen rendelkezésre áll,
mert ez megakadályozza, hogy az árok felszívja a vízét, másrészt mega-
kadályozza az árok falainak bedőlését. Mivel a sósvízzel együtt a faszén
is sóvá lesz, PliniíiS szerint a hispánok csak bizonyos fafajtákat véltek
erre a célra alkalmasnak.335 A legjobb a tölgyfa,336 mivel ennek a tiszta
hamuja már magában is a só erejével bír. Egyébként a mogyorófát ajánl-
ják.

De bármilyen fából nyerik is a sót, ezt nem nagyon becsülik, mivel
fekete és szennyes. Ez okból a sókészítésnek ezt a fajtáját a németek és
a hispánok elvetik.

A sóoldat, amelyből sót készítenek, sós földből vagy sóban és salét-
romban gazdag földből keletkezik. Ezzel szemben a lúgot a nád vagy a
sás hamujából nyerik. Sós földből337 olyan oldat keletkezik, amelyből a
főzés folyamán csupán konyhasó válik ki, másfajta sós földből, amely-
ről azonnal szólani fogok, viszont olyan oldat lesz, amelyből sót és
salétromot nyernek. Hamuból is olyan lúg lesz, amelyből konyhasó
egyedül is készíthető.338 A hamut és a földet először is nagy kádba
teszik, aztán leöntik édesvízzel s az egészet rudakkal alaposan összeke-
verik. Tizenkét óra leforgása alatt a víz felveszi a sót. Ekkor kihúzzák a
kád záródugóját és az oldatot átfolyatják egy kisebb kádba, majd merí-
tőkanállal átmerik a megszűrt sós oldatot vagy lúgot több kisebb kádba.
Végezetül az oldatot vasból vagy ólomból való üstökbe öntik és addig
főzik, míg a víz elpárolog és az oldat sóvá sűrűsödik.

135 PUnius XXXI 40. Agricola a szöveg ezen helyén és következő kijelentéseiben, tájé-
kozatlansága miatt összetéveszti, vagy egyenlőnek veszi a konyhasót a hamuzsírral
(K2C03).

36 Tölgyfát annyiban említi jogosan, mivel annak hamuja sok káliumot tartalmaz,
éspedig mintegy 39% KjO-t. Néhány más fafaj hamuja is tartalmaz ennyi, sőt talán több
káliumot, pl. az Abies Pectinata pl. 44,62%-ot. A fahamu legkisebb káliumtartalma min-
tegy 5% K2O. A fahamu ezen kívül K2CO3-at, K2SC>4-et, Na2COj-at, kalciumot, magné-
ziumot, mangánt, vasat stb. is tartalmaz.

137 Lat. terra salsa, sós föld, melyből sót nyerünk, lehet például sótartalmú homok is.
Mivel Agricola nem tesz mindig éles különbséget a konyhasó (NaCl) és más sók között,
talán szakmákról lehet szó.

138 Agricola érdekes módon itt ismét egyenlőnek veszi a konyhasóoldat és a kálilúg
produktumait.
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274. ábra. Sós föld és nádhamu feldolgozása, sóvá
A - nagy kád; B - záródugó; C - kis kád; D - merőkanál; E - kisebb kádak

F - JÓM5Í
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Ezek a sókészítés különféle módjai. A szódat szódatartalmú vízből
vagy oldatból, vagy lúgból nyerik. Ugyanúgy, ahogy a tengervizet vagy
más sósvizet a sótelepekre vezetik és ott a nap melegével lepárolják,
hogy szilárd sót nyerjenek, így öntik vagy vezetik a Nílus szódat tartal-
mazó vizét a szódatelepekre, ahol a nap tüze besűríti szódává.339 És

275. ábra. Sótermelés a Níluson
A - Nílus folyó; B -a szódatelepek, ahogy azokat elképzelem

139 Lat. nitrum, szóda, nátriumkarbonát. Ezek a fejtegetések Plinius (XXXI. 46.) lévő
leírására vezetnek vissza. Lényegében az egyiptomi szóda Alsó-Egyiptom sós tavaiból
származik, például Wadi Natrumból, egy Kairótól nyugatra lévő, a Földközi tenger
szintje alatt fekvő völgyből. Ezeknek a tavaknak a vize nátriumkarbonátot, nátriümklori-
dot és nátriumszulfátot tartalmaz. Nyáron a részleges beszáradás következtében kiváló'
massza túlnyomórészt egy vegyületből, az un. „trona"-ból áll. (Na2CO3 • NaHCO3 •
HiO) Lásd: trona, a Pallas Lexikonban „sziksó" címszó alatt.
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276. ábra. Szódakészítés
A - kád, amelyben a szódat vizelettel keverik; B - üst; C-a kád, amelyben a krizokolla

kiválik; D - rézpálcák; E -.mozsár

miképp a tenger saját erejéből elárasztja Egyiptom földjét és vissza-
hagyja a sót, akképpen a Nílus is, amikor a kánikula idején kilép med-
réből, magától beleömlik a szódaárkokba, ahol aztán kicsapódik a
szóda.

Az oldat, amelyből szódat készítenek, olyan édesvízből keletkezik,
amely szódatartalmú földön szűrődött át. Ugyanígy a lúg azáltal jön lét-
re, hogy a víz tölgyfahamun szűrődik át. Az oldatot kádakban fogják
fel, majd négyszegletes rézüstökbe öntik át és ezekben addig forralják,
míg szódává nem dermed. A természetes és a mesterséges szódat kádak-
ban fiúgyermekek vizeletével vegyítik és a már említett üstökben fő-
zik.

A befőzött oldatot kádakba öntik, melyekben rézpálcák állanak.
Ezekre rárakódnak a besűrűsödött szódarészecskék. így keletkezik a
krizokolla, amelynek mór neve borax. Hajdan a nitrumot vizeleten
kívül még ciprusi rézrozsdával is elegyítették és ciprusi rézzel együtt
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rézmozsárban törték, írja Plinius. Krizokollát egyébként még timsóból
és szalmiákból is készítenek.340

A salétromot száraz, némileg zsíros földből nyerik, amely ha azt
egyideig a szájban tartjuk, sós, de egyben csípős ízt éreztet. Ezt a föld-
fajtát és egy port felváltva egy kéz magas rétegekben kádakba rakják. A
por két rész égetett, vízzel oltott mészből és három rész tölgyfa- vagy
cserfahamuból, vagy ezekkel rokon fák hamujából áll. Amikor a kád
ezekkel a váltakozó rétegekben elhelyezett anyagokkal 3/4 lábig megtelt,
akkor színültig feltöltik vízzel. Ez, átszűrődve a földön, feloldja az
abban lévő salétromot.341 Ekkor kihúzzák a kád dugóját, lefolyatják az
oldatot egy csöbörbe és ebből átmerik kisebb kádakba. Ha az oldat erő-
sen sós és némileg csípős, akkor jó, ellenkező esetben rossz. Ezután az
oldatot még egyszer átszűrik ugyanazon vagy újabb földrétegen. De
ugyanazon a salétromtartalmú földrétegen még két-három adag vizet is
átengednek, azonban az így nyert oldatokat csak akkor vegyítik össze,
ha ízük azonos, ami nagyon ritkán vagy sohasem fordul elő. A legelső
oldatot egymagában engedik a kádba, a másodikat egy másik kádba
folyatják, a harmadikat egy harmadikba. Ha pedig a második vagy har-
madik oldatot víz helyett új földrétegen szűrték át, akkor első oldat lesz
belőlük. Amikor már elegendő mennyiségű oldat van, akkor azt négy-
szögletes rézüstbe öntik és felére fozík. Ezután az oldatot átöntik egy
másik kádba, amelyet lefödnek, és megvárják, míg a földrészecskék le-
ülepednek. A megtisztult oldatot az előbbi vagy egy új rézüstbe töltik
és még egyszer főzik. Hogyha a folyadék főzés közben habzík, akkor-
hogy ki ne fusson és hogy még jobban megtisztuljon - három vagy négy
font olyan lúgot töltenek bele, amelyet három rész tölgyfahamuból
vagy hasonlóból, és egy rész égetett, oltatlan mészből készítettek. Mi-
előtt vizet adnának hozzá, előbb természetes timsót oldanak fel benne,
éspedig 120 font vízben 5 font timsót. Az oldat színe hamarosan tiszta
égszínkék lesz.342 Ezután addig főxik, amíg minden víz el nem párol-
gott, majd a nagyobb részben az üst fenekére telepedett sót kilapátolják.
Az oldó lúgot kádba öntik, amelyben vízszintesen és függőlegesen elhe-
lyezett pálcák vannak. Ezeken a lúg, kihűlése után, salétrommá dermed,
éspedig ha nagyobb tömegű, akkor 3^ nap folyamán. A be nem sűrűsö-

340 Agricola itt a homályos, nem világos dolgok és félreértések, vagy helytelen megérté-
sek egész sorát írja, amelyek részben Pliniusra (XXXIII. 26.) vezethetők vissza. A krizo-
kollát néha összetéveszti a bóraxszal, mivel mindkettőt használták forrasztásnál. „Cryso-
kolla" görög szó, amely „arany agy ág "-öt jelent, ez talán a malachitnak valamiféle elneve-
zése lehetett. A malachit természetes rézhidrokarbonát. Agricola utolsó megjegyzésének
a timsóból és szalmiákból származó krizokolláról, semmi köze sincs a korábban említett
„crysokollá"-hoz.

141 Agricola a salétromról szóló fejezetben főleg azokat az adatokat követi, amelyeket
Biringuccio a Pirotechniában említ. A nitrátok nitrogéntartalmú anyagok bomlásából
keletkeznek, s az un. salétromtelepeken nyerik őket, pl. állati hulladékok földdel, mésszel,
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dött oldatot kiöntik, félreállítják, majd újra főzik. A salétromot kiverik,
saját oldólúgjában megmossák és deszkákra rakják, hogy a hozzátapadt
nedvesség lecsepeghessen és a salétrom megszáradjon.

Az oldatból aszerint nyernek több vagy kevesebb salétromot, hogy
nagyobb vagy kisebb volt-e az oldólúg mennyisége, amelyet felszívott.
A hozzáöntÖtt hamulúg megtisztítja és világossá teszi.

De a legtisztább és legvilágosabb salétromot, amely még mentesebb
sótól és szennyeződéstől, a következő módon lehet kapni: ahány
amfora oldatot öntünk az üstbe, ugyanannyi congia343 fentebb ismerte-
tett lúgot töltünk hozzá. Ezenkívül még annyi mesterséges salétromot
dobunk az üstbe, amennyit az oldat és a lúg felvenni képes. Amint a
keverék forr és habzik, áttöltjük egy hordóba, amelybe mosott folyami
homokot dobtunk. A hordót ruhával lefedjük. Azután kihúzzuk a
dugót a kád fenekéből és a homokon átszűrt keveréket csöbörben fel-
fogjuk, majd ugyanabba vagy egy másik üstbe átmerve addig főzzük,
míg a folyadék nagyobbik része el nem párolgott. Ha az oldat erősen
forr és habzik, egy kevés lúgot öntünk bele. Ezután a folyadékot egy
másik kádba öntjük, amelyben pálcák vannak. Ezekhez tapadva a salét-
rom megkeményedik, éspedig, ha kevés van, két nap alatt, ha sok,
három, legfeljebb négy nap alatt. A meg nem dermedt részét az oldat-
nak újra beleöntik az üstbe, felére főzik, majd hordóba öntve kihűtik.
Ezt annyiszor kell megismételni, ahányszor a dolog sikere megkí-
vánja.

A salétromot más módon is lehet tisztítani. Megtoltunk egy rézüstöt
salétrommal, lefedjük rézfedővel, parázsra állítjuk és addig hevítjük,
míg a salétrom meg nem olvad. A fedőt nem zárjuk el agyaggal, hogy
azt a fülénél fogva fel lehessen emelni és figyelni az olvadás mene-
tét.

Amikor az üst tartalma megolvadt, kénport szórunk reá és meggyújt-
juk, hogyha addig már magától meg nem gyulladt, A kénnel344 együtt
elég a felszínen úszó vastag, zsírszerű szennyréteg és így a salétrom
megtisztul. Ekkor az üstöt levesszük a tűzről és kihűlése után kiemeljük
a teljesen tiszta salétromot, amely olyan mint a fehér márvány. A földes
részek az üst fenekére ülepednek.

trágyalével és vérrel tőrtént felhalmozása és későbbi kilúgozódása következtében hóna-
pok, évek múlva. Olyan falon is képződik, amelyet trágyalével öntöznek.

342 Hamuzsíron kívül káliumszuífátot is használtak a durva oldatból történő kálium-
nitrát előállítására. Talán timsót (káliumalumíniumszulfát) is alkalmaztak erre a célra. Azt
a megállapítást, hogy az oldat tisztább fesz, bizonyítják a káliumszulfát alkalmazásáról
szóló újabb tapasztalatok is. A kékes színezÖdést, amely tisztulás útján láthatóvá válik, az
üst reze okozhatta.

343 Egy amforában 8 congia van, tehát a két oldat aránya 8 :1 .
344 Kén alkalmazásának említése teljes egészében Biringucciotól származik, aki többek

között írja: a kén csak a felületet égeti el és a salétrom bizonyos zsíros tisztátatlanságát.
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277. ábra. Salétromkészítés
A - sóiist; B - kád, amelybe homokot dobnak; C - dugó; D - kisebb kád; E - kád,

pálcákkal

A földet, amelyből a salétromot kioldották, tölgyfagallyakkal vagy
más, hasonló gallyakkal váltakozó rétegekben,345 szabad ég alatt felrak-
ják és salétromtartalmú vízzel locsolják. Ily módon 5-6 év múltán a
földből új oldat nyerhető. A tiszta salétromot, amely az évekig zavarta-
lanul nyugodott földben keletkezett, valamint azt, amelyet borpincék
és nyirkos helyiségek kőfalai izzadnak ki, a fent tárgyalt első oldattal
keverik és azzal együtt főzik.

Ezzel elmagyaráztam a salétromkészítés módjait is, amelyek éppoly
számosak és különfélék, mint a sónyerés módjai. Most a tímsó készíté-
séről fogok beszélni. Ez is többféle módon megy végbe és nem egy-
szerű.

Állati és növényi hulladékokat - tehát nitrogéntartalmú anyagokat is - adtak hozzá.
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Timsót timsótartalmú vízből nyernek, amelyet a timsó kicsapódásáig
főznek. De készítik timsóoldatból is, amelyet egy földfajtából, bizo-
nyos kőzetekből, kavicsból és egyéb ásványokból állítanak elő.346 A
kibányászott földből először is 300 talicskára való mennyiséget két tar-
tályba öntenek. Erre vizet eresztenek, melybe fiúgyermek vizeletét
keverik, ha a földben vitriol is van. A munkásoknak ezt a masszát
naponta többször, hosszú, vastag rudakkal fel kell kavarni, hogy a föld
a vízzel és a vizelettel jól elvegyüljön. Ezután kihúzzák a dugókat a tar-
tályokból és az oldatot egy olyan teknöbe folyatják, amely egy vagy két
fatörzsből lett kivájva.

Ha a lelőhely bőven szolgáltatja a timsós földet, akkor azt nem teszik
közvetlenül a tartályba, hanem a szabadban, egymásra hányva tárolják.
Ugyanis minél tovább van kitéve a levegőnek és az esőnek, annál jobb
lesz, mert néhány hónapi tárolás alatt olyan minőségű anyagok képződ-
nek benne, amelyek messze felülmúlják a föld alatt keletkezett eredeti
ásványi anyagokat. Innen a masszát hat vagy több, kb. 9-9 láb hosszú és
széles, 5 íáb mély tartályba hordják és vizet eresztenek reá. Amikor a
víz a timsót felvette, kihúzzák a dugót és az oldatot egy 40 láb átmérőjű
és 3 láb mély kerek medencébe eresztik. Az ásványi főidet azután az első
tartályból más tartályokba teszik, újabb vízzel árasztják el, fiúgyermek
vizeletét adják hozzá és rudakkal kavarják. A dugó kihúzása után ez az
oldat is a kerek medencébe folyik.

Néhány nap múltán az oldatot egy keskeny csatornán keresztül
négyszögletes ólomüstbe merítik és ott addig főzik, míg a víz túlnyomó
része el nem párolgóit és a földrészecskék el nem különültek. Ez utób-
biak az üst fenekére ülepszenek, zsírosak és timsósak és többnyire
vékony lemezeket képeznek, amelyekben nemritkán igen finom és
fehér amiant- vagy gípszpor van. Ha ebből oldatot készítenek, akkor az
olyan, mintha liszt volna benne. Vannak, akik a mérsékelten főzött
oldatot kádba öntik, hogy világosodjék és tisztuljon, majd visszaöntik
az üstbe és addig főzik, míg lisztszerűvé nem válik. Az ilyen vagy amo-
lyan eljárás szerint befőzött oldatot lehűtés céljából fából való, földbe
ásott edényekbe öntik, majd lehűlés után, vízszintes és függőleges pál-
cákkal ellátott kádakba, ahol a kivált timsó a pálcákra telepszik és tim-
sóvá sűrűsödik. Apró, fehér, áttetsző kockák képződnek, amelyeket
egy meleg helyiségben megszárítanak.

346 Agricoíának leírásai timsó, illetve timsóföld feldolgozásai'j vonatkoznak. Ezek pala
elmállásából keletkeznek, lazább anyagban, azaz agyagpalas/.erű kőzetben finom elosz-
lású pinttel. Az ilyen közetet hosszú ideig a szabadban tárolták, hogy tovább málljon. A
piritbői ezáltal vasvitriol keletkezett, valamint kénsav, és azután az agyaggal együtt alumí-
niumszulfát és káliumammóniáksók hozzáadása útján timsó. Vizelet hozzáadásával
ammóniumtimsó keletkezett, amely a vasvitriolnál nehezebben oldható és kivált, míg a
vitriol az oldatban maradt és csak bepároláskor kristályosodott ki. Ezeket a bonyolult
viszonyokat Agricola és kora kémikusai még nem ismerhették fel. A timsó és vitriol terén
uralkodó félreértések ebből adódtak.
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278. ábra. Timsótermelés vízből
A - nagy tartály; B - keverörudak; C - dugók; D - kád; E - kerek medence; F - csator-

na; G - ólomüst; H -földbe süllyesztett edények; I - csöbör pálcákkal
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Hogyha a vitrioltartalmú timsós föld oldásakor a vízbe nem adtak
vizeletet, akkor ezt a derített, tiszta oldatba kell adni, amikor azt még
egyszer felforralják. Ugyanis a vizelet elválasztja a vitriolt a timsótól.
Az utóbbi leülepszik a fenékre, az első fent úszik. A kettőt külön-külön
kisebb edényekbe gyűjtik s ezekből kádba merik át, hogy ott besűrít-
sék.

Ha azonban az oldatból ismételt főzés ellenére sem különül el a vitriol
a timsótól, akkor az oldatot a kisebb edényből egy nagyobbá teszik át
és lefedik. Ebben a vitriol a timsótól elkülönülve megszilárdul. A kétféle
terméket kiverik a kádakból és meleg helyiségben kiszárítják, aminek
megtörténte után eladásra kész.

Az edényekben és kádakban meg nem dermedt oldólúgot visszatoltik
az üstbe és újra felfőzik. Az üst fenekére leülepedett földet kiszedik és
a tartályban, a timsós földdel együtt, vízzel és vizelettel kilúgozzák. Az
oldat kifolyatása után a tartályban visszamaradó földet naponta kive-
szik és felhalmozzák, mert tárolás közben timsótartalma napról napra
növekszik, hasonlóan ahhoz a földhöz, amelyből salétromot termelnek.
Végül ezt a földet újra a tartályba rakják és vizet szűrnek át rajta.

A timsós kőzetet először a mészégető kemencéhez hasonló kemencé-
ben égetik.347 Ennek a kemencének a talpán timsós kövekből boltozatos
tűzhelyet építenek és a kemence többi üres részét ugyanilyen kövekkel
töltik ki. Az egészet eztán addig hevítik, míg vörösizzóvá nem lesz és
kénes füstöt nem áraszt. Ez - a kövek természete szerint — 10, 11, 12
vagy még több óra múltán következik be. Nagyon kell ügyelnie a mes-
ternek arra, hogy a köveket a kelleténél jobban ki ne égesse, de túl
kevéssé sem. Az utóbbi esetben ugyanis a reá locsolt víztől nem lágyul-
nak meg, az első esetben pedig vagy túl kemények lesznek, vagy hamuvá
esnek szét. Egyik esetben sem nyerhető a kövekből kielégítő mennyi-
ségű timsó, mert elveszti jellegzetes tulajdonságait.

Miután a kövek kihűltek, kiveszik őket a kemencéből és a tárolóhe-
lyen egymásra halmozzák úgy, hogy egy 50 láb hosszú, 8 láb széles és 4
láb magas hányó keletkezik. Ezt a halmot 40 napon át, kanálhoz
hasonló edényekkel merített vízzel locsolják, éspedig tavasszal reggel és
este, nyáron ezenfelül még délidőben ís. Az állandó nedvesen tartás
következtében a kő szétmállik, mint az oltott mész, és olyan új anyag
keletkezik, amely a később kitermelendő timsót tartalmazza, és olyan
lágy, mint a kőzetekben lelhető un. „kőzetvelő". Az anyag fehér, ha a
kőzet az égetés előtt is fehér volt, de vöröses, hogyha a kőzet vörös volt
fehérrel keverten. Az elsőből fehér, a másodikból vörös timsó lesz.

317 Timsó kinyerése álunkból. Ez az eljárás ismert volt korábban a Róma melletti
Cívita Vecchia-beli Tolfa-i előfordulásnál. Ezért „római" timsónak nevezték. Tisztasága
is ismeretes volt. Agricola által említett kőzetelszíneződést a vastartalom okozta. A timsó
(káliumsó) már benne van a timsókőzetben és pörköléssel, vízzel való kezelés után bepá-
rolással, kristályosítással kitermelhető.
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A bepárlásra szolgáló kemence legyen kerek, és alsó része a hőség
elviselhetősége céljából olyan kövekből épüljön, amelyek a tűzben nem
olvadnak meg és nem mállanak szét. Ezeket a köveket kosárszerűen
illesztik össze. Felettük emelkedik a 2 láb magas, ugyanilyen kövekből
épített kemencefal, amelyen egy nagy üst nyugszik. Ennek feneke rézle-
mezekből készül, kerek és konkáv, átmérője 8 láb.348 Az üst alatti üres
térségbe rakják a tűzifát. A fenék peremére építik fel az üst testét kövek-
ből, kúp alakban, olyanformán, hogy átmérője alul a fenéken 7 láb, fenn
a szájánál 10 láb, magassága pedig 8 láb. Belül olajjal dörzsölik be, majd
ragaccsal szigetelik, hogy tartsa a forró vizet. Ezt a ragacsot borral fris-
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sen oltott mészből gyúrják, továbbá vasrevéből és csigaházakból, ame-
lyeknek törekét tojásfehérjével és olajjal keverik. Az üst felső peremére
fagyűrűt fektetnek, amely l láb vastag és V2 láb magas. Erre teszik a
munkások falapátjaikat, amelyekkel az üst vizét megtisztítják a fenékre
ülepedett földtől és a fel nem oldott kőzettörmeléktől.

Az ilyen módon megépített üstöt csatornán keresztül majdnem színig
megtöltik vízzel, s ezt neves tűzön felforralják. Ezután az égetett kövek-
ből nyert és a rájuk locsolt vízzel előkészített anyagból a négy munkás
fokozatosan nyolc talicskányit az üstbe dob és az üstfenékig érő lapáttal
alulról forgat, hogy a vízzel jól elkeveredjék. Ezekkel a lapátokkal eme-
lik ki a fenékre leszállt, fel nem oldott kőzettörmeléket is. Ilyen módon,
három-négy munkamenetben, 2-3 órás megszakításokkal az egész masz-
szát az üstbe hányják. Ugyanis ilyen időközökben forr fel újra a bele-
hányt köves anyagtól lehűtött víz. Amikor az oldat már megtisztult és
az ásványi anyagok kiválására alkalmassá vált, kanál alakú mentőkkel,
csatornákon keresztül, 30 tölgyfakádba vezetik, amelyeknek belső tere
6 láb hosszú, 5 láb mély és 4 láb széles.

Ezekben a kádakban az oldat megszilárdul és a timsó kiválik, éspedig
tavasszal négy, nyáron hat nap alatt. Ekkor megnyitják a kádak fenekén
a lefolyót, kiengedik a folyékonynak maradt oldatot kís edényekbe,
majd visszatÖltik az üstbe vagy - egyelőre - teknőkben tárolják, hogy a
mester megvizsgálhassa s azután a munkásokkal visszaöntesse az üstbe.
Ugyanis ezek az oldatok, melyekben még van némi timsó, még mindig
jobbak azoknál, melyekben timsó egyáltalában nincsen. A timsót kapa-
róval vagy késsel kivágják. A timsó minősége, a kőzet jóságától függő-
en, hol jobb, hol kevésbé jó. Színe a kőzet színe után vagy fehér vagy
vörös. Azt a port, amely 3—4 ujj vastagságban az edények fenekére ülep-
szik és timsót tartalmaz, friss timsós kővel újra az üstbe rakják és még
egyszer kifőzik. Végül a timsót kiverik, megmossák, megszárítják és
áruba bocsátják.

148 Biringuccio, akinek Pirocechniajából Agricola sok adatot átvett - így a timsókészí-
tésről szóló fejezet nagy részét is leírja, hogy az üstnek csak a feneke van rézből, vagy
bronzból és óntányér formájú, tehát olyan, mint egy lapos tányér alacsony peremmel.
Erre a peremre építik fel az üst többi részét. Biringuccionál szinte szóról szóra megtalál-
ható a kemence belső szigetelésének leírása is.
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27?. ábra. Timsó kilúgozása kőzetből
A - kemence; B - kőzettároló tér; C - kőzet; D - merítókanál; E - üst; F - csatorna;

G-kád



560 TIZENKETTEDIK KÖNYV

Nyers píritbŐl és más kevert timsós kőzetből a tímsót a következő
módon nyerik. Először is a nyersanyagot a raktárhelyen égetik, majd
néhány hónapig a szabad levegőn tárolják, hogy porhanyó legyen, végül
kádakba hányják és kilúgozzák. Ezek után az oldatot négyszögletes
ólomüstökbe öntik és addig főzik, míg a timsó ki nem válik. Az olyan
kőzetből, amelyben nemcsak timsó van, hanem vitriol ís, amí a gyako-
ribb eset, úgy nyerik ki a kétféle anyagot, ahogy azt már ismertettem.
Hogyha végül a piritben vagy más vegyes kőzetben még fémek is van-
nak, akkor a kifőzött érceket megszárítják és az aranyat, ezüstöt vagy
rezet kemencében történő olvasztással nyerik ki.

Vitriolt négyféle módon lehet készíteni. Két eljárás alapján vitriolos
vízből, egyik szerint olyan oldatokból, amelyekben szürke, fekete vagy
vörös vitriol van, és végül egy eljárás szerint vitrioltartalmú földből,
kövekből vagy vegyes ásványokból.349 A vitriolos vizet tartályokban
gyűjtik. Ha ezekből nem lehet elvezetni, akkor a munkások vödrökkel
merik ki és meleg éghajlat alatt vagy nyáridőben olyan helyekre Öntik,
amelyek szabad ég alatt csekély mélységig ki vannak ásva, vagy pedig a
vitriolos vizet emelőszerkezettel hozzák fel az aknából, és csatornán át
vezetik az árkokba, ahol a nap tüze besűríti.

Hideg éghajlatú vidékeken és télen a vitriolos vizet ugyanannyi édes-
vízzel együtt először négyszögletes ólomüstökben felfőzik és azután,
ha már kihűlt, kádakba vagy teknőkbe öntik, amely utóbbiakat Plinius
fából való haltartályoknak nevezi. Ezekre felül rácsszerűen vaspálcákat
erősítenek, amelyekről apró kövekkel feszesre húzott zsinórok lógnak
le. A besűrűsödött folyadék ezekre a zsinórokra lerakódik és átlátszó
vitriolkockákká és szőlőfűrtszerűen elrendeződő bogyókká szilárdul.

A harmadik eljárás szerint a vitriolt a szürke (melanteria) vagy fekete
(sory) vitrtiolos földből nyerik, míg a vörös (chalcitis), de különösen a
sárga (misy) vitriolos földet mellőzik, ha a bánya elegendő szürkét vagy
feketét képes termelni. Ugyanis a vörös és sárga földből, főleg az utób-
biból, csak foltos vitriolt lehet készíteni. A szürke és fekete földfajtákat,
ahogy a bányákból kikerülnek, kádakba hányják és elsőben vízzel

149 Lat. melanteria, sory, chalkitis, és később misy. Ezek főleg pirít, kalkopirít és ezek
mállási termékeinek keverékéből állnak: vas- és rézvitriolból. Ezekkel az elnevezésekkel
kapcsolatos ókori nézetekről Plinius részletes, de nem mindig világos fejtegetései ismere-
tesek (XXXIV. 30., 31., 32.). Agricola részletesen ír ezekről az ásványokról a De natura
fossilium című művében. Eszerint a piritbői, amely bizonyos ménékig kiinduló ásványa
mindezen anyagoknak (vitrioloknak stb.) keletkezik a melanteria és a sory; a soryból chal-
kitis keletkezik és ebből az „atramentum sutorium" (vasvitriol) különféle fajtái. Agricola
azt írja, hogy az említett anyagok (sory stb.) mindig természetes képződmények, az „atra-
mentum sutorium" mesterséges. A melanteria és sory szürkék és feketék, a chalkitis réz-
vörös, a misy barnás és aranysárga, az „atramentum sutorium" különböző színű: fehér,
kék, valamint zöld. Még ma is „melanterit" az ásványtani megnevezése a vasvitriolnak
(FeSO4 + 7 H2O), amely átmeneti ásvány a pirít és a markazit között. Goslar környékén
a misy (Fe2O3 • SO3 + 18 H2O) a copiapit, vitriolokker stb. a vasvitriol oxidációja révén
keletkezett, a kalkantit pedig a kalkopirit mállási terméke.
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2SO. iáéra. Vitrioltartalmú táróvíz feldolgozása
A - íííró; B - sajtár; C - gyűjtőmedence

átmossák. Ezután az oldatot más, 9 láb széles és 3 láb mély kádakba
öntik. Erre azért van szükség, hogy a kavicsokat, amelyekből gyakran
rezet lehet nyerni és amelyek a kád fenekére szállnak le, ki lehessen ven-
ni. Az oldat tetején úszó gallyakat és fadarabokat vesszőseprűvel eltávo-
lítják, majd, amikor már az egész, vastag salak a fenékre ülepedett, áttöl-
tik az oldatot egy 8 láb hosszú és 3-3 láb széles és mély, négyszögletes
üstbe. Itt addig forralják, míg vastag és nyúlós nem lesz, s akkor egy
csövön, májú egy csatornán át egy másík ólomüstbe vezetik, amelyik
ugyanolyan, mint a fentebb leírt. Kihűlés után a folyadékot tizenkét
csatornán át ugyanannyi fatartályba folyatják, amelyek 4 V2 láb mélyek
és 3 láb szélesek. Ezekre a tartályokra faléceket fektetnek, egymástól 4
vagy 6 ujj távolságra. A lécek át vannak fúrva s a furatokból le a fenékig
vékony vesszők lógnak le, pecekkel vagy ékkel a lyukakba erősítve.
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281. ábra. Vitriolos víz befőzése és vitriolkristályosítás
A-üst; B - kád vagy teknő; C. —rácsszerűpálcák; D- zsinórok; E -kis kövek

Ezekre telepszik le a vitriol s ott néhány nap leforgása alatt kockafor-
mákba szilárdul. Innen összegyűjtik és olyan helyiségbe viszik, amely-
nek deszkapadlója lejt, hogy a vitriolról csepegő nedvesség lefolyhas-
sék egy gyűjtőedénybe, majd az oldattal együtt másodszor is felforr-
jon.

Ugyanezt teszik az említett tizenkét edényben lévő oldattal is, amely,
ha túlságosan felhígították, nem dermed meg és így nem választ ki
vitriolt.

A negyedik eljárással a vitriolt vitrioltartalmú földből és kőzetből
nyerik. Ezeket a nyersanyagokat mindenekelőtt halomba gyűjtik, majd
öt-hat hónapra kiteszik a tavaszi és az őszi esőnek, a nyár melegének és
a tél fagyának, miközben többször megforgatják lapáttal, hogy az ami
alul volt, felülre kerüljön. Ilyen módon az egészet átjárja a levegő és
lehűti, a föld laza lesz és porhanyó, a kemény kő meglágyul. Azután az
érett anyagot lefedik és tető alá rakják, ahol további hat, hét, esetleg
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282. ábra. Vitrioltartalmúföldkilúgozása
A -fakad; B - keresztlécek; C - vesszők; D - lejtős padlója kamra; E - gyűjtőedény

nyolc hónapig marad. Ekkor megfelelő mennyiséget egy vízzel félig
telt, 100 láb hosszú, 24 láb széles és 8 láb mély tartályba raknak. Ennek
fenekén ajtónak kell lenni, hogy azt kinyitva el lehessen távolítani a vit-
riolt adó anyag salakját. A fenék felett egy lábnyira 3 vagy 4 nyílás van,
amelyek csukva visszatartják, kinyitva kiengedik a folyadékot. A kőzet-
tömeget tehát vízzel elegyítik, rúddal kavarják és addig hagyják ebben
a tartályban, míg a földes rész le nem ülepedett a fenékre, és az oldható
részeket a víz magába nem vette. Ekkor az oldatot a nyílásokon kienge-
dik egy másik, ez alatt felállított tartályba, amelynek hossza ugyanany-
nyi, de szélessége 12 láb és mélysége 4 láb, hogy fel tudja venni a kifolyó
oldatot. Hogyha ebben az oldatban nincsen elegendő vitriol, akkor friss
kőzeteket oldanak fel benne. Ha az oldatban ugyan elegendő a vitriol,
de még nem vette fel a dús kőzet minden vitriolját, akkor ajánlatos a
kőzetet még egyszer közönséges vízzel kezelni. Az oldatot azután,
amint megtisztult, csatornán át négyszögletes kőalapzatú ólomüstök-
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be350 vezetik, ahol addig forralják, míg gőzölögni kezd. Akkor vasle-
mezdarabkákat dobnak bele, hogy azok feloldódjanak benne,351 éspe-
dig csak annyit, amennyit az oldat természete megkíván, majd tovább
főzik, míg az oldat olyan dús nem lesz, hogy kihűlés után vitriolt választ
ki. Ekkor az oldatot kádakba, csöbrökbe vagy más edényekbe öntik,
ahol két-három nap alatt minden szilárddá válik, ami csak megszilárdul-
hat. Ami nem szilárdul meg, azt vagy rögtön visszaöntik az üstbe és még
egyszer bepárolják, vagy félreteszik, amíg új kőzetet oldanak fel benne.
Erre alkalmasabb, mint a közönséges víz. A kivált vitriolt kiverik, még
egyszer üstbe rakják és felhevítik, amitől folyékonnyá válik s a megol-
vadtat csészékbe öntik, hogy kis kerek formákká váljék. Ha a vitriol
nem akar eléggé megszilárdulni, le kell önteni a folyékony részt, a meg-
szilárdultat újra kétszer-háromszor meg kell olvasztani az üstben és
aztán a csészékbe öntve hagyni kell, hogy kihűljön és megszilárduljon.
Ilyenformán a vitriolból tiszta, szép külsejű cipókat kapnak.

Az elegyes kőfajtákhoz tartozó, vitrioltartalmú piriteket ugyanúgy
égetik, mint a timsós pintet, majd vízzel kezelik őket. Az oldatot ólom-
üstben főzik, amíg a vitriol ki nem válik. Gyakran előfordul, hogy vit-
riolt és timsót egyidejűleg nyernek ezekből az ásványokból, ami nem
csoda, hiszen ez a két só rokon és csak abban különbözik egymástól,
hogy a timsó kevésbé, a vitriol jobban földes. Az olyan piriteket, ame-
lyek fémeket is tartalmaznak, kemencében olvasztják. Ugyanilyen
módon nyerik másfajta vitriol- és fémkeverékből a vitriolt és a fémeket.

Ha az ércek352 gazdagok vitrioltartalmú piritben, akkor némely
helyen a bányászok közepes nagyságú fatörzseket középen kettévágnak
és a két részt tovább darabolják olyan nagyságúra, amilyen szélesek a
keresztvágatok és tárók, amelyekben ezeket a fákat keresztberakják.
Ez a vágat biztosítása érdekében történik oly módon, hogy a fatörzs
lapos része előre lejt, a domború része pedig hátrafelé emelkedik. Ezek
a fák alul egymással összeköthetők, felül nem. A köztük fennmaradó
üres részt pirittel töltik ki, és erre a piritre és a fákra aprított piritet szór-
nak, hogy ilyen módon a be- és kijárok sima, egyenletes úton közleked-
hessenek. Ezt a píritet a keresztjáratokból és tárókból csepegő víz meg-
nedvesíti, miáltal vitriol és ezzel rokon anyagok termelődnek. Ha a víz
szivárgása megszűnik, a vitriol megszárad, megkeményedik és a bányá-
ból kiszállítható azzal a pirittel együtt, amelyet a víz még nem lúgozott
ki. Ezeket a piriteket, valamint azokat, amelyeket a tárókból hoztak ki,

150 A 283. ábrán látható üstöt a legújabb német szövegek hol „ólomüstnek", hol „kő-
üstnek" fordítják. A lat. szöveg nehezen olvasható. Az ábra szerint köalapzaton nyugvó
négyszögletes ólomkádról van szó.

'5I A pirít mállásakor a vasvitriolon kívül szabad kénsav is keletkezik, amelyet az
oldatba vitt vasnak le kell kötnie.

3" Agricola szerint: „ . . . ahogy a rézvíz a tárnában összegyűlik", itt azonban nem réz-
vitriol termelésről, hanem a zöld vasvitriolról (melanterit) van szó.
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283. ábra. Vitriolt termelő ásványok érlelése
A - ólomiist; B - csészék; C - vitriolcipók

kádakba és árkokba öntik. Forró vízét töltenek reájuk, feloldják a vitri-
olt és kilúgozzák a piritet. A zöld oldatot más kádakba és árkokba öntik
át, hogy tisztuljon és átlátszóvá váljék, majd ólomüstben besűrítik.
Végül faedényekbe öntik, ahol zsinórokra, nádszálakra vagy gallyakra
telepszik és zöld vitriollá dermed.

Ként353 kéntartalmú vizekből, kénpárlatból vagy kéntartalmú keve-
rékásványból nyernek.354 A vizet ólomüstökbe vezetik és addig főzik,
míg a kén be nem sűrűsödik. Hogyha az ilyen kénből és vasrevéből álló

353 Ez a leírás nem világos. A kénnek tulajdonképpen nincs vizes oldata. A kénes forrá-
sok kénhidrogént tartalmaznak, amelyet a levegő oxigénje kénné és vízzé oxidál, a folya-
matnál közvetítők lehetnek alacsonyabb rendű organizmusok is.

354 A mesterséges ként és a különböző előállítási módjait Agricola a De natura fossilium
című művének 227. és azt követő oldalain írja le. A kénnek vízből való kinyerését Agricola
a magyarországi Budánál említi. Leírása szerint az ottani forróvizű forrásokban kénhidro-
gén van, amelyet azután a levegő oxigéntartalma vízzé oxidál és felszabadul a kén.
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keveréket izzítják és edényekbe rakják, amelyeket agyaggal és mestersé-
ges úton nyert vörösessárga kénnel bekennek, akkor egy másfajta kén
keletkezik, amelyet „lókén"-nek neveznek.355

A kénből és földből, ritkábban más fémekből álló érceket356 hasas
edényekben izzítják. A két ilyen edény befogadására méretezett kemen-
cék három kamrásak. A legalsó l láb magas és homlokzati részén a leve-
gőszoígáltatás célját szolgáló nyílás van. Ez a kamra felül vaslemezekkel
fedett, amelyeknek a széleken nyílásaik vannak és vaspálcákon nyu-
gosznak. Ebbe a kamrába rakják a tűzifát. A középső kamra kb. l /2 láb
magas, elöl nyílással faberakás céljára. Felül vasrudak vannak s ezeken
áll a két agyagedény. A felső kamra kb. 2 láb magas. Ugyanilyen maga-
sak az edények is, amelyek l ujj vastagok és szájuk alatt hosszú, szűk
orruk van. Az edényeket fedővel zárják le. Ez szintén agyagból van és
pontosan ráillik az edény szájára. Két-két edényhez egy-egy hozzájuk
hasonló, ugyanolyan méretű és alakú edény tartozik. Ennek nincsen
orra, azonban van három nyílása, s ezek közül kettőbe, amelyek a felső
perem alatt vannak, torkollik a hozzá tartozó két edény orra. A harma-
dik nyíláson át, amely az edény túlsó oldalán, lent a fenéken van, folyik
ki a kén.

A kemencéket, amelyekbe két-két orros edényt állítanak, vaslemezek
zárják le s ezeket 2 ujj vastagon agyaggal kenik be. Ezáltal a kemencék
tökéletesen zártak 2-3 szelelőnyílás kivételével. Az edények felső nyílá-
sai a kemencelapból kiemelkednek. A kemencén kívül, a hosszanti oldal
előtt állítják fel az orr nélküli edényt, amelynek nyílásaiba' a1 két orros
edény orrai beleilleszkednek. Az orr nélküli edényt kétoldalt téglákkal
falazzák be, hogy ne mozoghasson.

Amikor a kénérccel tele edényeket a kemencébe berakták, erősen
befedik őket és az edény és a fedő érintkezési vonalát agyaggal beta-
pasztják, nehogy a kén elillanhasson. Ugyanezen okból a gyűjtőedényt
ís befedik és elsározzák. Ezután meggyújtják a fát és addig hevítik az
ércet, amíg a kén ki nem gőzölög. A felszálló gőz az edény orrán át a
gyűjtőedénybe jut és ott kénné sűrűsödik, amely, mint az olvadt viasz,
a fenékre ülepszik. Innen a már említett kifolyónyíláson át kifolyik, s a
munkás cipókat formál belőle, vagy csöveket, rudakat, vagy pedig
vékony fapálcákat dug bele és kéngyertyákat készít a kifolyó kénből.

355 Lat. caballinum; németül: Rossschwefel, „lókén"-nek nevezték alkalmilag azt a
nyers ként, amely piritbői és hasonló ércekből keletkezett. Bizonyára az ilyen ércek és kén
keverékéből szublimálás útján tiszta ként nyertek. A „sulphur caballinum crudum" fekete
színű volt, nevét az állatgyógyászatban történő alkalmazásától kapta.

356 Agricola következő leírásai a kénnek különböző kéntartalmú ércekből, elsősorban
piritbői történő kinyerésére vonatkoznak. Ha piritet levegő kizárása mellett hevítenek, a
kén a következő egyenlet szerint távozik: FeS2 = FeS + S. Agricola által leírtak szerint a
termék megolvadt kén lehetett. Finom eloszlású kénvírág keletkezik, ha szublimált ként
nagyobb kamrákban fogják fel.
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284. ábra. Kéntermelés szublimálással orros edényekben
A - orros edények; B - orr nélküli gyűjtőedény; C -fedő

Most az égő tűzifát és a parazsat a tűzhelyből kiveszik, majd kihűlés
után kinyitják a két edényt és kiszedik a maradékot belőlük, amely
akkor, ha az érc földből és kénből állott olyan, mint a fahamu, amely
idő előtt, magától kialudt. Ha az érc kénből, földből és kőzetből állott,
vagy csak kőzetből, akkor a visszamaradó rész olyan, mint a teljesen
kiszáradt föld vagy mint az erősen pörkölt kő. Ezután az edényeket újra
megtöltik érccel és a művelet elölről kezdődik.

Kéntartalmú keverékeket, amelyek csak kövekből és kénből, vagy
pedig kövekből, kénből és fémes ércekből állanak, olyan edényekben
hevítenek, amelyek a fentiekhez hasonlóak, de fenekük többszörösen
átlyukasztott.

A tűzhely ilyen legyen: a műhely falánál két, egyenként 7 láb magas,
3 láb hosszú és l V2 láb vastag téglafalat emelnek. Egymás közti távolsá-
guk 27 láb és közöttük hét alacsony, 2 láb és 2 ujj magas falat húznak.
Ezek éppúgy, mint a téglafalak, 3 láb hosszúak, azonban csak l láb vas-
tagok és egymástól egyenlő távolságra, éspedig 2 */2 lábra állanak.
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285. ábra. Kéntermelés edényekben történő olvasztással
A - hosszú fai; B - magas fal; C - alacsony fal; D - •vaslemezek; E - felső edények;

F - alsó edények

Ugyanennyi a távolság köztük és a téglafalak között is. Felül vaspálcák
vannak reájuk erősítve, amelyek a 3-3 láb hosszú és széles és l uj j vastag
vaslemezeket és az edények tetemes súlyát hordozzák, s ezenfelül állják
a tűz erejét is. A vaslemezek közepén kerek nyílás van, amely l V2 ujj
tág. Ezekre a számszerint 8 darab lemezre ugyanannyi lyuggatott
edényt helyeznek. Ugyanennyi nem lyuggatott edényt állítanak ama-
zok alá. A lyuggatottakat megtöltik érccel, majd fedővel lezárják őket.
Az alsó edényekben víz van és ezek felső szélükkel a vaslemezekig
érnek. A felső edények köré tűzifát raknak s azt meggyújtják. Ezáltal az
edényekben lévő érc izzani kezd és vörös, sárga vagy zöld ként választ
kí,357 amely a lyukakon kifolyik az alsó edényekbe, ahol a víz lehűti.
Hogyha ezekben a vegyes ásványokban még fémek is vannak, akkor a
visszamaradó részt megőrzik és beolvasztják, ellenkező esetben eldob-

i57 A színeződést a hevített érc kis darabjaiból származó szennyeződés okozza.
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286. ábra,. Kéntermelés egymáson álló edényekben
A - alsó edény; B -felső edény; C —fedő

jak. Egyébként a ként az ilyen vegyes ásványokból úgy lehet legjobban
kinyerni, hogy a felső edényeket boltozatos kemencébe állítják, hason-
lóan azokhoz, amelyekről a VIII. könyvben beszéltem, amikor a kohá-
szati kérdéseket tárgyaltam. Azoknak az edényeknek sincsen fenekük,
csak - éppúgy mint ezeknek - rácsok vannak beléjük helyezve. Ezeket
is, mint azokat, egymásra állítják. Ebben az esetben azonban a vaslemez
lyukának nagyobb átmérőjűnek kell lennie.

Mások358 egy korsó alakú edényt beásnak a földbe és egy másik, alul
lyuggatott edényt állítanak reá, melyben pirk, kadmia vagy más, kéntar-

358 Az itt leírt előállítási módszert Kromenauban alkalmazták. A helység neve bizo-
nyára „Cromenavia" névből származik, vagyis Cesky Krumlov a maí Csehszlovákiában.
A Kromenau név a vidék legrégebbi tulajdonosainak a Vitkovitzi családnak ősi oklevelei-
ben fordul elő, ezek az okmányok „Domini De Krumenau" néven említik. Darmstaedter
(1953. p. 497.) szerint az eljárás megfelel az alkimisták „destiílatio per descensum" műve-
letének, amelynél az így nyert anyag alul folyik ki.
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257. ábra. Bitumentermelés vízből, nyers bitumenból és kőzetből
itumentartalmú forrás; ^-sajtár; C - réz- vagy vasedény; D - ennek fedeleA - bitumentartalmú ft

talmú érc van úgy belerakva, hogy a kén el ne párologhasson. Ha az egé-
szet erős tűzön hevítik, a kén kiválik és belefolyik az alsó, vizet tartal-
mazó edénybe.

A bitumen bitumenes vízből, folyékony bitumenből és bitumenes
kevert ásványból készül. Plinius^ szerint Babilonban a bitumenes és
egyben sós vizet az aknákból a sótelepekre vezették, ahol a folyadék az
erős naptól bepárolva részben folyékony bitumenné, részben sóvá
sűrűsödött. A könnyebb bitumen fent maradt, a nehezebb só alászállt.

A folyékony bitument, ha sok úszik belőle a források, patakok vagy
folyók vizén, vödrökkel és más edényekkel lemérik. Kisebb mennyisé-

l59 Plinius XXXI. 39. A bitumenről, aszfaltról és hasonlókról Agricola a De natura fos-
sihum 229. oldalán is ír és ott már a „petróleum" kifejezést is használja.
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288. ábra. Értékes alkotórészek kinyerése táróvízböl
A-a táró szája; B - csatorna; C - tartályok; D - összekötő folyókák

geket libaszárnyak, kendők, szőrpamacsok, nádak segítségével gyűjte-
nek össze, mert ezekre a bitumen könnyen rátapad. Az így összegyűj-
tött bitument nagy réz- vagy vaskatlanokban főzik és tűzzel sűrítik. Sok
mindenre használják. Némelyek szurokhoz keverik, mások régi kocsi-
kenőcshöz, hogy enyhítsék szívósságát. De a bitument nem keményítik
ezek meg, még akkor sem, ha edényben főzik.

Bitumentartalmú kevert ásványokat ugyanúgy hevítenek lyuggatott
fenekű edényekben, mint kéntartalmúakat. De mivel az ilyenfajta bitu-
ment nem nagyon értékelik, ezt az eljárást ritkán alkalmazzák.

A különféle sók, amelyek bőségesen találhatók a vízben, de minden-
féle földfajták ís, leülepszenek a források, patakok és folyók medrében
és az ott heverő köveket is bevonják. Ezeknek a kicsapódott sóknak és
földeknek nincsen szükségük a nap vagy a tűz melegére, hogy megke-
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ményedjenek. Élelmes emberek, látva ezt, mindenféle eljárást eszeltek
ki, másfajta sók és értékes földfajták nyerésére. Az ilyen vizet, amely
forrásokból vagy tárókból folyik ki, egymás mögött felállított fakádak-
ban vagy tartályokban fogják fel. Ezekben üledék keletkezik, ezt évente
lekaparják és összegyűjtik, így nyerik pl. Magyarországon360 a krizo-
kollát és a Harzban az okkert.

Hátra van még, hogy megismerjük az üveg előállítását. Ennek tárgya-
lása ide tartozik, mert az üveget bizonyos durva s finom homokból
készítik a tűz segítségével egy elmés eljárás alapján.

Az üveg átlátszó, mint egyes sófajták, drágakövek és másnemű
kövek, s önthetö, mint az olvadékony kövek és fémek.

Először azokat a nyersanyagokat fogom ismertetni, amelyekből az
üveg készül, azután tárgyalni fogom a kemencéket, amelyekben ezeket
az anyagokat olvasztják, végül beszélni fogok az üvegkészítés módjáról.

Az üveget olvasztható kövekből, szilárd vegyületekből és más anya-
gokból készítik, amelyek az előbbiekkel a természetes rokonság folytán
kötődnek. Előnyben részesítendők az olvasztható és egyben világos
színű, áttetsző kövek. Ez okból a (hegyi) kristály okát3" tart jak a leg-
jobb alapanyagnak. Plinius szerint a szétzúzott kristályokból Indiában
olyan páratlanul átlátszó üveget készítenek, amellyel semmiféle más
üveg sem versenyezhet.

Másodsorban olyan kövek jönnek tekintetbe, amelyek ugyan nem
olyan kemények, mint a hegyikristályok, azonban majdnem ugyan-
olyan világosak és áttetszőek. Végül - harmadsorban - felhasználhatók
a világos, de nem áttetsző kövek is. Mindezen köveket mindenekelőtt
égetni kell, majd zúzóművekben apróra kell zúzni, hogy a durva dará-
hoz legyenek hasonlóak. Ezután át kell szítaim őket. Ha az üvegfúvók
a folyók torkolatában ilyen kődarát vagy homokot találnak, akkor meg-
takarítják az égetés és zúzás műveleteit.

360 Agrícola ezen a helyen a „chrysocolla" alatt valószínűleg malachitot, vagy azuritot
érteti. Ha szulfidércek oxidációs körzetében karbonátok vannak, akkor a rézszulfátoidat
a karbonáttal (tehát malachittaí vagy azurittal) egyesül. Agricola a magyarországi
bányászatról alapos ismeretekkel rendelkezett. A De natura fossilium 221. oldalán írja:
„Magyarországon Besztercebányán egy régi táróból zöld víz folyik ki, ami ,crysocollát'
hoz magával". A Besztercebánya melletti Úrvölgy (németül: Herrengrund), a mai cseh-
szlovákiai Spania Dolina bányájáról ír, ahol a rézbányákból kifolyó víz vas- és rézvitriolt
tartalmazott. Az úrvölgyi bányavíz réztartalmárót, a vasdarabokat rézzé alakító hatásáról,
az így nyert rézből készült „titokzatos úrvölgyi edényekről" több leírás jelent meg: pl.
Evlía Cselebi (1904. p. 110.); Browne (1685. p. 392-425.); Beck (1977. p. 42-43.); Héjjné
(1978.).

161 A De natura fossilium 373. oldalán írja Agricola, „Szászországban Goslar mellett
található vitriollal átitatott vöröskréta anyag és okker". Ebben az esetben rézgálic vegyü-
letekről lehet szó, amelyek Goslar környékén ismeretesek.

362 Itt nyilván hegyikristályra gondol, amely jobb és tisztább, mint a következőkben
említett „kövek" vagyis a közönséges kvarc vagy kvarchomok.
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A sók között első helyen a szóda áll, utána jön a fehér és átlátszó kősó,
majd harmadiknak az anthyllium,363 vagy más sós növények hamujának
lúgjából nyert só. Vannak, akik ezt a sót helyezik a második helyre a
kősó helyett. Az olvasztható kövekből előállított durva vagy finom,
olvasztható kőhomok 2 részét, a szódából, kősóból vagy sós növények-
ből nyert só l részével keverik. Ebbe még a mágneskő apró darabkáit
adják. Ugyanis - akárcsak hajdan - ma is még hisznek a mágneskő ama
rendkívüli képességében, hogy az üveg folyékony részét magához
vonzza, akárcsak a vasat. És ezt a magához vonzott részt deríti is, és a
zöld vagy sárga üvegből fehéret csinál. Magát a mágneskövet a tűz fel-
emészti. Ha nem rendelkezünk a fent megnevezett sókkal, akkor
vegyünk 2 rész tölgy- vagy fenyőhamut, és keverjük össze l rész durva
vagy finom homokkal. Tegyünk bele még egy kevés, sós forrásból vagy
tengervízből nyert sót és egy darabka mágneskövet. Persze ezekből a
nyersanyagokból csak kevésbé világos és áttetsző üveg készíthető.36f

A hamut öreg fákból veszik olyképpen, hogy azok törzsét 6 láb
magasságban kivájják s ebben az üregben tüzet gyújtanak, amely az
egész fát felemészti és hamuvá változtatja. Ezt a munkát télen végzik,
amikor tartós hó borítja a földet, vagy pedig esőtlen nyári időben. Más
évszakokban, amikor az eső gyakori, a hamu Összevegyül a földdel és
szennyeződik. Ezért ilyenkor a fát feldarabolják, tető alatt égetik el és
így nyerik a hamut.

363 Plinius XXI. 103.: „ . . . az anthyllium homokos, napos helyeken díszlik ... az íze
ktssé sós". Valószínűleg az anthyllis-félékre gondol, amelyek a Földközi tenger partján
nőnek és bizonyára alkálit tartalmaznak a „salsola soda" és a „salsola káli" a saíicornia-fé-
lék, továbbá az „Atriplex halimus". A növényekből történő szódagyártáshoz a levegőn
megszárítják, majd egy gödörben elégetik azokat. A termék egy sós, kemény, félig olvadt
massza, amely szódán kívül más sókat is tartalmaz, így konyhasót, továbbá meszet és
kovasavat.

364 Agrícola - akárcsak Plinius - itt összetéveszti a mágneskövet (magnetit) a barnakő-
vel (piroluzitj. Agricola a vonatkozó részt majdnem szóról szóra átvette Pliniustól.

365 Az üvegnek olvasztható ásványokkal, sőt fémekkel együtt való említése régebbi for-
rásmunkákra vezethető vissza. Az üvegnek a fémek közé sorolása az olvaszthatóságán
alapult és valószínűleg egyiptomi eredetű lehetett. A fémadalékokkal színezett üvegeket
az ókorban drágakőnek tekintették és a valódi drágakövekkel egyenlőnek értékelték. Az
arab alkimisták is az üveget az ásványok közé sorolták írásaikban. Al-Rázi A titkok titka
című könyvében is ásványtani szemlélet érvényesült, szerinte az üveg a hegyikristály egy
fajtája, amelyet homokból és káliumból mesterségesen állítanak elő és átlátszósága szem-
pontjából hasonlít a természeteshez.

Az üveg és a fémek között mutatkozó szembeötlő különbségekkel Petrus Bonus fog-
lalkozott az 1330-ban megjelent Margarita Preciosa című művében. Megállapította, hogy
a megolvasztott fémek keverednek egymással, de az üveg nem, hanem úszik az olvadt
fémen, továbbá a fémek kovácsolhatok, az üveg az ütésre összetörik. Ganzenmüller (1938)
azonban joggal jegyzi meg, hogy Petrus Bonusnak a - XIV. század kezdetéhez képest
nagyon jelentős - megfigyelései a hatásukban nem jelentkeztek, mert a mű csak a XVI.
században jelent meg nyomtatásban. (Az üvegről alkotott Agricola korabeli felfogást az
AGA VIII. kötet 788. oldalán lévő szövegmagyarázat alapján mutattuk be.)

166 Az üveggyártás nyersanyagai: kvarchomok, hamuzsír, szóda vagy glaubersó és
mész, valamint néha ólomoxid.
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289. ábra. Üveggyártás első kemencéje a nyersanyag olvasztására
A-az első kemence alsó kamrája; B -felső kamra; C - üvegdarabok

Egyes üvegfúvók három kemencét367 használnak, mások kettőt,
ísmét mások csak egyet. Azok, akik három kemencével dolgoznak, az
elsőben egybeolvasztják a nyersanyagot, az így nyert masszát a máso-
dik kemencében újra megolvasztják és a harmadik kemencét az üveg-
edények és más üvegáruk hűtésére használják. Az első kemence bolto-
zott és a sütőkemencéhez hasonló. A felső kemencekamra 6 láb hosszú,
4 láb széles és 2 láb magas. Ebben a kamrában száraz fával gerjesztett
heves tűzzel izzítják az elegyített nyersanyagot mindaddig, míg az
meg nem olvad és üvegmasszává nem változik. Ez az üveg még nem
mentes az üvegsaíaktól. Amikor kihűlt, kiveszik és darabokra törik.

367 Agricola a szótárában az üvegkészítéssel kapcsolatosan olvasztó-, üveg- és hűtőko-
hót említ. Szokásos volt a természetes nyersanyagokhoz - a megolvasztott üveganyag
viszkozitásának csökkentése érdekében - üvegtörmeléket adagolni, ezt részben a saját
üzem szolgáltatta, vagy más üvegkohókból szerezték be.



TIZENKETTEDIK KÖNYV 575

290. ábra,. Második kemence az üvegmassza átolvasztására
A — második kemence hordái; B - a kemence alsó nyílása; C - a felső kamra ablakai;
D - hasas edények; E - a harmadik kemence nyílása; F - hosszúkás edények felvételére

szolgáló részek; G -felső kamra nyílása; H - hosszúkás edények

Ugyanebben a kemencében hevítik azokat az edényeket is, amelyek az
üveget fogják tartalmazni.368

A második kemence kerek, átmérője 10 láb, magassága 8 láb. Hogy
szilárdabbá tegyék, kívülről 5 bordába szorítják, amelyek l V2 láb vasta-
gok. Ennek a kemencének is két kamrája van. Az alsó kamra boltozata
l '/2 láb vastag. Elöl szűk nyílása van, amelyen keresztül a kemence tal-
pán lévő tűzhelyet tűzifával táplálják. A felső és a középső boltozatban
nagy, kerek nyílás van, amely a felső kamra felé nyitott. Ezen keresztül

368 Az üveget újból megolvasztják és ezzel tisztítják. A ma használatos derítőanyagokat
- különböző fluoritokat, nitrátokat, arzén- és antimonoxidokat - akkor még nem alkal-
mazták. Minél tovább maradt az üveg a tűzben, annál tisztább, átlátszóbb és egyenlete-
sebb lett, egyidejűleg szilárdabbá vált, a hibáktól és légbuborékoktól mentesült. Mind-
ezekre Biringuccio is utalt.
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a lángok a felső kamrába csaphatnak. A felső kamra falában, a bordák
között összesen nyolc ablak van. Ezek akkorák, hogy rajtuk keresztül
a hasas edényeket a kamra padlóján, a nagy nyílás köré lehet állítani. Az
edények kb. 2 ujj vastagok és kb. 2 láb magasak. Átmérőjük a legöblö-
sebb részen l V2 láb, fent a peremen és alul a talpnál l láb. A kemence
hátulsó részén négyszögletes nyílás van. Ez l-l kéz széles és magas.
Ezen át a hőség a szomszédos harmadik kemencébe áramlik. A harma-
dik kemence négyszögletes, 8 láb hosszú, 56 láb széles és ugyancsak két-
kamrás. Az alsó kamrának a homlokzati részén nyílása van a tüzelő-
anyag berakása céljából. Ettől a nyílástól jobbra és balra egy-egy, kb.
4 láb hosszú, 2 láb magas és l '/2 láb széles rész van. Ebbe kerülnek a
hosszúkás agyagedények. A felső kamrán két nyílás van, egyik a jobb,
másik a bal oldalon. Ezek akkorák, hogy az edényeket kényelmesen be
lehet rakni. Maguk az edények 3 láb hosszúak és l V2 láb magasak, alul
l láb szélesek, felül félkörívesek. Ezekbe rakják a már kész üvegárut,
hogy azok mérsékelt melegben lehűljenek. Ugyanis, ha a lehűlés nem
lassan és fokozatosan történik, akkor az áru megreped. Ezeket az edé-
nyeket később kiveszik a felső kamrából és további lehűlés céljából
belerakják az említett, alsó kemencerészekbe.

Ott, ahol csak két kemencével dolgoznak, az elsőben az elegyített
nyersanyagokat olvasztják egybe, míg a második kemencében megis-
métlik az üvegmassza olvasztását. Ezenkívül ebben a második kemen-
cében hűtik a kész üvegárukat. Néha az első és a második olvasztást a
második kemence különböző kamráiban végzik és a kész üvegárut a
harmadik kemencében hűtik. Ebben az esetben az első kemence felesle-
gessé válik, az előzőleg említett esetben pedig a harmadik kemencére
nincsen szükség. Ez a második üvegkemence a másik kettőtől több
vonatkozásban különbözik. Kerek, mint azok, azonban belső átmérője
8 láb, magassága pedig 12 láb. Három kamrája van, ezek közül a legalsó
hasonló a másik kemence alsó kamrájához. A középső kamra falában
hat félköríves ablak van. Ezeket, a felhevített edények berakása után,
agyaggal elzárják és csak apró figyelőréseket hagynak nyitva. Ennek a
középső kamrának felső és középső részében négyszögletes nyílás van,
amelynek magassága is, szélessége is l kéz. Ezen keresztül hatol be a
hőség a felső kamrába. A felső kamrának hátsó oldalán nyílás van, ebbe
lehet beállítani a lassan lehűtendő üvegáruk felvételére szolgáló hosszú-
kás agyagedényt. A műhely padozata e nyílás előtt valamivel magasabb,
vagy pedig egy pad áll itt, hogy a munkás arra fellépve, az üvegárut
kényelmesebben rakhassa be a kemencébe.

Ha hiányzik az első kemence, akkor este, a napi munka befejezte
után, a nyersanyagot az edényekbe rakják. Ezt az éjszaka folyamán
hevítik, míg meg nem olvad és üveggé nem lesz. Két fiúgyermek éjjel-
nappal száraz fával táplálja a tűztérben a tüzet. Ott, ahol csak egyetlen
kemencével dolgoznak, a háromkamrás kemencetípust használják.
Ebben az esetben - mint az előzőek - az anyagot este berakják az edé-
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297. ábra. Kemence nyersanyag olvasztására és üvegmassza átolvasztására
A-a másik fajta második kemence alsó kamrája; B - középső kamra; C- felső kamra;

D - ennek ablaka; E - kerek nyílás; F - négyszögletes nyíú< >
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nyékbe, reggel eltávolítják az üvegsalakot, elkészítik az üvegárut és azt
a szokott módon a felső kamrába teszik.

A második kemence két vagy három kamrából áll és éppúgy, mint az
első kemence, nyers, napon szárított téglából épül. Ezeket a téglákat
olyan földből verik, amely a tűzben nem olvad meg és nem esik szét por-
rá. Meg kell tisztítani az apró kövektől és botokkal jól le kell döngölni.
Mész helyett, ugyanezzel a földdel tapasztják egymáshoz a téglákat, sőt
ugyanebből formázzák a fazekasok az edényeket és korsókat is, ame-
lyeket aztán árnyékban szárítanak.

Most még egy harmadik kérdést kell tárgyalnunk. Az üveganyagot
az első - olvasztó - kemencében, a megadott módon egybeolvasztják,
majd Összetörik. A munkások most befűtik a második kemencét, az
üvegkemencét, hogy az összetört anyagot újból megolvasszák, de
ugyanakkor, ezzel párhuzamosan, felmelegítik az edényeket az első
kemencében, eleinte csak enyhe tűzön, hogy kihajtsák belőlük a ned-
vességet, majd erősebb tűzzel annyira hevítik az edényeket, hogy azok
teljesén szárazak és vörösek lesznek.369 Ekkor az üvegfúvók megnyitják
a kemence nyílását, fogókkal megragadják az edényeket és azokat - fel-
téve, hogy nem repedtek meg - gyorsan a második kemencébe rakják át,
s amint újra forrók lettek, megtöltik őket nyers üvegmassza-törmelék-
kel vagy a kész üveg összetört darabjaival. Ezután elzárják a kemence
valamennyi ablakát agyaggal és téglával s csak két kis nyílást hagynak.
Az egyiken bekémlelhetnek és egy kis csővel olvadt üvegpróbákat
vehetnek az edényekből. A másik nyíláson át egy második csövet dug-
nak a kemencébe, hogy ott felmelegedjék. Mindkét cső sárgarézből,
bronzból vagy vasból van, hosszuk 3 láb. A kis nyílások előtt márvány-
lap van a kemencefalba erősítve, erre egy halom földet s ennek tetejébe
egy vasdarabot raknak.370 Ez utóbbi a kemencébe dugott csövet tartja,
a földhalom pedig az üvegfúvók szemét óvja a tűztől. Amikor minden
előkészület rendben megtörtént, akkor az üvegfúvók munkához láthat-
nak.

Lángoló, de nem füstölő száraz hasábfának a tüzénél olvasztják az
üvegmassza-törmeíéket. Minél tovább tart az olvasztás, annál tisztább
és átlátszóbb, makulátlanabb és hólyagmentesebb lesz az üveg, és annál
könnyebben végzik feladatukat az üvegfúvók. Ha az üveganyagot,
amelyből a kész üveget nyerik, csupán egy éjszakán át olvasztják és az-
után rögtön üvegárut készítenek belőle, akkor az áru nem lesz olyan
tiszta és átlátszó, mintha először csak üvegolvasztmányt készítenek és

369 Agricola a vasoxid okozta színváltozásról ír. Ez a barnás színű agyag kiégetésénél
fordul elő és minden agyagtéglán megfigyelhető.

370 „Márványnak" nevezik a kis munkaasztalokat (legtöbbször vasból készültek), ame-
lyek közvetlenül a kohó nyílása előtt vannak. A „halom föld " megjelölésen egy - a sugárzó
hő ellen védő - agyagfalat ért, míg a „vasdarab" az üvegfúvópipák feltámasztására szolgáló
vasszerkezetet jelenti.
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292. ábra.. Harmadik kemence kész üvegáru előállítására371

A -fúvócsövek; B - kis ablakok; C - márványlap; D - harapófogó; E - üvegformázó
minták
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ennek összetört darabjait még egyszer egy napon és egy éjszakán át
olvasztják. Ugyanis az üvegnek a jósága nemcsak a nyersanyagtól függ,
amelyből készül, hanem az olvasztás módjától is.

Az üvegfúvók időről időre próbákat vesznek a csővel, s amikor azt
látják, hogy az ismételten megolvasztott üveg már eléggé tiszta, akkor a
második csövet dugják az edénybe. Ezt lassan forgatják és egy kevés
olvadt üveget vesznek ki vele, amely nyúlós, tapadós anyagként lóg a
csövön és golyóformát vesz fel. Az üvegfúvó éppen csak annyit vesz ki,
amennyire a tervezett munka elvégzéséhez szüksége van. Ezt a golyó-
formájú üveganyagot a márványíaphoz nyomva ide-oda forgatja, hogy
tömörebbé tegye. Ezután a fúvócsövön keresztül felfújja, mint valami
hólyagot. Valahányszor belefúj a csőbe, aminek sokszor kell megtör-
ténnie, a fúvócsövet gyorsan kikapja a szájából és az állkapcsa felé tartja,
nehogy a lélegzetvételnél lángot szippantson a szájába. Majd a csövet a
magasba lendíti és feje körül körben forgatja, miáltal az üveg hosszúkás
formát kap. De úgy is alakíthatja az üveget, hogy üreges bronzformában
forgatja. Az ismételt hevítés, fúvás, nyomkodás és felfújás révén az
üvegfúvó az üveganyagból ivópoharakat, üvegedényeket és más üveg-
tárgyakat készít. Végül az üveget újra a márványlaphoz nyomja, miáltal
a tárgy talpát kiszélesíti és azt egy másik csővel befelé nyomja. Azután
harapófogóval levágja az üvegtárgyat a fúvócsőről és szükség szerint
lábakat vagy füleket ragaszt rá. Ha úgy kívánják, be is aranyozza, vagy
akár különféle színekre is festi az üveget. Végezetül a hosszúkás agyag-
edénybe rakja, amelyet a harmadik kemencébe vagy a második kemence
felső kamrájába helyez, ahol a kész üvegáru fokozatosan lehűl. Hogyha
az ilyen hosszúkás edény üvegáruval megtelt, széles vasrudat tolnak
alája és a balkéz támogatásával beemelik a kemence kamrájába.371

Az üvegfúvók a legkülönbözőbb tárgyakat készítik: poharakat, kely-
heket, korsókat, palackokat, serlegeket, tálakat, csészéket, ablaküveget,
állat-, fa- vagy hajófigurákat. Amikor egykor két évig Velencében
éltem, sok kiváló és csodálatra méltó üvegkészítményt láttam. Különö-
sen Urunk mennybemenetelének ünnepén szokták Muranóból — ahol a
legjobb üveghuták vannak - az üvegárut eladásra behozni. Ezt több
alkalommal láttam,372 amikor bizonyos okokból Andreas Naugerius
házában vele és Francisctts Asttlanusszzl voltam együtt,373

371 Pieper (1955. p. 287.) figyelmeztet arra, hogy a 292. ábrán, az egész mű utolsó
képén, az előtérben magánosán ülő számoló ember Agricolát mutathatja és a háttérben a
kis ablakban pohárral koccintók közül az egyik a mű rajzolója - Blasius Weffring - lehet,
akik így jelzik a nagy mű befejezését.

372 Agricola nyilván csak az üvegeket láthatta, de az elkészítésük módját nem, mert azt
szigorúan titokban tartották. Johannes Mathesius - akinek 1562-ben ín művét az AGA
(VIII. p. 791.) idézi-írja „ . . . a velenceiek a saját homokjukat használják, maguk égetik
hamujukat, a saját adalékanyagaikat teszik hozzá és a művészetüket, az előálh'tási módju-
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kát titkolják. Ügy hallom, hogy a sás gyökereit égetik hamuvá". Bizonytalan, hogy Agri-
cola azzal a megjegyzésével „ . .. löbb alkalommal láttam . . .", az üvegárut vagy az üveg-
kohókat értette-e? Valószínűleg az előbbit.

373 Andreas Naugerius Velencében született 1483-ban. A Velencei Köztársaság törté-
neírója volt és többször eljárt diplomáciai küldetésekben is pl. V. Károly császárnál. Fran-
ciscus Asulanus fia volt Andreas Asulanusnak, aki viszont a híres nyomdász, Aldus Manu-
tius apósa volt. Agricola Velencében az Asulanus-Manutius nyomdánál dolgozott. Darm-
staedter (1953. p. 466-508.).

VÉGE A TIZENKETTEDIK ÉS EGYBEN UTOLSÓ KÖNYVNEK





FÜGGELÉK

Hossz- és súlymértékek

Agricola a művében előforduló hosszaknál és súlyoknál általában
nem a régi római mértékegységeket használja, hanem a saját korának és
környékének német hosszmértékeit és súlyait. Ez kitűnik a De precio
metallorum ét monetis libri III című, 1550-ben - tehát a De re metallica
előtt - megjelent művéhez csatolt Értelmezéséből. Abban a művében
németesíti a hossz- és súlymértékeket és megadja a viszonyukat a meg-
felelő rómaiakhoz, főként a Chemnitz, Leipzig és Meíssen városokban
használtaknál.

A következő négy táblázatban megadjuk a legfontosabb hosszak és
súlyok latin, német és a szövegünkben használt magyar megnevezését,
egymáshoz való viszonyukat és centiméterekben ill. grammokban kife-
jezett értékeiket.

A hosszmértékek meghatározása ma is vitás. Az Agricola korabeli
hosszmérték alapját - a régi szász öl hosszát - nem egyformán adják
meg még a legújabb német kiadások sem. A hosszmértéktáblázat utolsó
két oszlopában a centiméter mértéknél beírtuk az NDK-beli DRM 1974
és az NSZK-beli DRM 1978 kiadások számait, melyek között egy ölnél
igen jelentős, 15% különbség van. A bányaöl igen sok fajtájáról, mérté-
kéről számos adatot közöl Bogdán 1978. 100-102. p.
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Kereskedelmi súlyok
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A Chemnitz-i rézkohó rekonstruált elrendezési rajza
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Két történelmi korszak határán

Az emberiség történetének tanulmányozása során évszámok nélkül
nehezen boldogulnánk, de az egyes korszakok túlzottan éles elhatáro-
lása helytelen. A feudális Európa gazdasági, társadalmi fejlődése sem
volt egyöntetű, régiónként más-más lépcsőkben ment végbe, ezért a
„középkor", az „újkor" és a kettőt összekötő „reneszánsz" kezdetének
és végének időpontja is földrajzi helyenként eltérő.

Az azonban bizonyos, hogy a XII. században még nagyon zárt és
merev volt az a struktúra, amely Európát jellemezte. Az emberek túl-
nyomó többsége, de még az uralkodó világ tagjai is alig mozdultak kí
lakóhelyükről. Azon kevesek, akik olvasni tudtak, jóformán egyetlen
könyvből, a Bibliából szerezhették minden tudásukat. Az Újtestamen-
tumnak a szeretetről, a könyörületességről és a megbocsátásról szóló
fejezetei nagy erkölcsi tanulságokat tartalmaznak, amelyek kiemelték
az emberiséget a népvándorlás utáni úttörő és telepítő munka korszaká-
nak kegyetlen világából, de az olyan nélkülözhetetlen tudományok,
mint a csillagászat, állattan, növénytan, mértan, gyógyítás stb. ismeret-
táraként a tiszteletre méltó könyv nem éppen megbízható. A természet-
tudományokban a Biblián kívül a kor csupán ARISZTOTELÉSZ! ismerte el
tanítómesternek.

A két alapvető kútfő segítségével magyarázták még a XIII-XIV. szá-
zad iskolázott emberei is - köztük a skolasztikusok - az Ég és a Föld,
világuk és környezetük minden dolgát és viszonyát. A megfigyelésekre,
a közvetlen vizsgálódásokra semmi időt sem fordítottak.1

Mégis ez az időszak volt az államok alapításának korszaka, amelyek
erőszak-szervezeteikre támaszkodva a napjainkig megmaradt imponá-
ló, hatalmas várakat, katedrálisokat és templomokat építettek. Ám nem
szabad elfelejteni, hogy a pompás épületeket mindig nyomorúságos vis-
kók vették körül és a bennük lakóknak a szegénység, az éhínség és a jár-
ványok elviselése jutott osztályrészül.2

1 A történeti korszakok határáról szóló fejtegetésünkhöz felhasznált irodalom: Fináczy
'985; Huizinga 1979; A középkori élet 1964; Ojetea 1974; Pirenne 1983; Szűcs 1984.

2 Van Loon: Az emberiség történetéé, n. 201. p.
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A középkor embere égnek emelt tekintettel járta a siralom völgyének
érzett földet és szenvedélyes odaadással szolgálta az Istent, az örökké-
valóságot és a saját lelki üdvét.

A dolgok megváltoztathatatíanságába való belenyugvás korszakát a
keresztes hadjáratok rázták fel, amelyeket nyugodtan mondhatunk egy
- a korábbi európai népvándorlásokkal - ellentétes irányú és más cél-
zatú népmozgásnak. Az időszámítás utáni első évezred népvándorlásait
az időjárási feltételek változása, a termőhelyek pusztulása, a népesség
növekedése és a termelőerők fejlődése hozta létre. A XI. század végén
kezdődött és két évszázadon át zajlott keresztes hadjáratok — melyek
célja a Szentföldnek az iszlám alóli felszabadítása volt — katonai és poli-
tikai szempontból csődöt mondottak. A különböző népek és kultúrák
keveredése azonban olyan ösztönzést adott a hadjáratokban részt vevő
sok nyugat- és közép-európai fiatal, életerős és vállalkozó kedvű férfi-
nak, amely később szinte az élet minden területén kifejezésre jutott.
Európa nemzedékei új iparágakkal és mezőgazdasági terményekkel
ismerkedtek meg. Felfedezték, hogy a kis településük határán túl van
még egy másik világ. Kezdték megbecsülni a jobb ruhákat, kényelme-
sebb házakat, új ételeket és a misztikus Kelet egyéb termékeit. Az áruk
távolsági cseréje kedvezően hatott a munka termelékenységére, amely a
legváltozatosabb termelési viszonyok mellett is az akkor ismert világ
legkülönbözőbb pontjain egyre nagyobb társadalmi terméktöbblete'
hozott létre.

Az emberek a feléjük áradó friss levegő igézetében tekintetükkel a
függőleges mellett más irányt is kezdtek keresni. Már nem csak az égre
fel és a pokolba le pillantottak, hanem vízszintes irányban maguk köré,
sőt magukba is.-

így lett a XIII. században kezdődő felfedezések korának első és leg-
nagyobb eredménye, hogy az ember újból felfedezte a görög és latin
évszázadok óta elveszített otthonát: a Földet, annak minden ajándéká-
val együtt. Ráébredt arra, hogy van értelme, sőt, „rációját" joga van sza-
badon használni. Értelme segítségével dogmákat, megváltoztathatatlan-
nak hirdetett kötelező erejű tanokat dönthet meg, átformálhatja a vilá-
got, a társadalmi viszonyokat, ä szellemi életet és a művészeteket is.

Az emberek nem elégedtek meg már azzal, hogy csupán hallgatóság
legyenek az élet színpadán, akiknek az uralkodók és a vallás hirdetői
mondják meg, hogy mit gondoljanak, mit cselekedjenek, ők is szerep-
lők akartak lenni.

Az európai emberek kezdték szükségét érezni, hogy újonnan felfede-
zett életörömüknek kifejezést adjanak a gondolkodásban, a költészet-
ben, az építőművészetben, a szobrászatban és a festészetben. A gondol-
kodó agyak és a kutató, rendszerező elmék létrehozták a reneszánsz és
a humanizmus alkotásait.

A kifejezetten szakismeretnek minősülő tudásanyag általánossá
válása azonban csak lassan ment végbe. Hiányzott egy olyan tudomá-
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nyos közvetítő rendszer, mely egy-egy diszciplína elméletét és gyakor-
lati megoldásait világosan, széles körben és könnyen alkalmazható for-
mákban tudta volna kifejezni. A szakismeretek terjesztésében jelentős
szerepe volt az egyetemeknek, melyek közül Európában a három legré-
gebbi, a bolognai (l 119), az oxfordi (1214) és a párizsi (1215) universita-
sok3 voltak. Az egyetemek nemzetköziek voltak, tananyaguk és tevé-
kenységük nem ismert határokat, a magiszterek és a diákok Európa
minden országából érkeztek és vitték szerzett tudományukat távoli
vidékekre is.

Az újjászületés szellemét kiváló személyiségeknek köszönheti az
emberiség. ROGER BACON volt a tapasztalatokon alapuló természet-
szemlélet előfutára, akinek felfogásában megtalálhatók a dinamikus ter-
mészetkép csírái. DANTE hatalmas költeményében4 végigvonul a
mennyországon, purgatóriumon, poklon és az utóbbiban találta a törté-
nelem császárait, pápáit, otromba főurait és nagyhatalmú uzsorásait,
mindazokat, akiket évszázadának népe még tisztelt és félt. PETRARCA a
természetről, a napsugarakról és a szerelemről énekelt az embereknek,
akik szívesebben hallgatták, mint a megunt, folytonos teológiai vitatko-
zásokat. GUTENBERG sok évi kísérletezés után tökéletesítette a könyvek
nyomtatásának módját, Ő és követői, a XV. század kiváló nyomdászai a
csekély számú és drága kódexek helyett olcsó könyveket állítottak elő
széles olvasóközönség számára. Semmiféle más emberi találmány nem
tett annyit az ember és ember közötti igazságtalan különbségek meg-
szüntetésére, mint a könyvnyomtatás.5 MACHIAVELLI, az egyszerű csa-
ládból származó firenzei diplomata már addig ment, hogy könyvében
élesen bírálta a pápaság politikáját, a nemesség szerepét és leírta, hogy
milyennek képzeli ő az ideális uralkodót és a jól kormányzott államot.

Ennek az új világnak a létrejöttét a népek sorsának intézői természe-
tesen akadályozták. Már az 1215. évi lateráni zsinat hivatalos egyházi
intézménnyé nyilvánította „az eretnek gonoszságok kinyomozására"6

szervezett inkvizíciót, amelyet az államhatalom ís azonnal támogatott.
A XV. és XVI. században az antifeudális és egyházellenes mozgalmak
megerősödésével az inkvizíció is fokozta tevékenységét, üldözte a
haladó gondolkodókat. BACON, DANTE, GUTENBERG, MACHIAVELLI és
követőik időnként börtönökbe kerültek, száműzetésnek voltak kitéve.
De a hatalom birtokosai a mélyből feltörő új gondolkodás elleni hada-
kozásukkal akaratlanul erősítették annak hirdetőit, harcosait is.

A könyvnyomtatás segítségével egész Európában terjedt a humaniz-
musnak az emberi egyéniség szabad fejlődését középpontba állító ideo-

3 Az egyetemek alapítási évei vitásak, az Üj Magyar Lexikon adatait írtuk be.
4 Dante Alighieri: Divina Commedia.
5 Szerb 1941. 305. p.
6 Lat.: Jnquisítio liaereticae pravitatis".
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lógiája és kulturális eszménye, a feltörekvő polgárságnak az emberi mél-
tóságot hirdető világszemlélete és magatartása.

Fellazultak a katolikus egyház szigorú kötöttségei is. ROTTERDAMI
ERASMUS még csak óvatos felháborodással kritizálta megannyi századok
szentesített keresztény hagyományait. A hitet a reformáció racionali-
zálta, amikor LUTHER MÁRTON, a mansfeldi rézbányász fia rettenthetet-
len elszántságával szakított az egyházzal. KOPERNIKUSZ csillagászati
megfigyeléseire alapozva támadta azokat a tanokat, amelyek a Földre,
mínt a világmindenség középpontjára vonatkoztak, és heliocentrikus
elméletével megalkotta a reneszánsz kor legmesszebbre mutató termé-
szettudományos felismerését.

Agricola életének hatvanegy esztendeje lényegében egybeesik az
emberiség történetének eme szárnyaló korszakával, amikor Európa az
emberi alkotóvágy, gondolkodás és akaraterő csodálatos tetteit viszi
végbe, mind a szellemi élet, mind a földrajzi térség egyre táguló világá-
ban.

A múltat kutató reflektorunk fénycsóváját most vetítsük a történelmi
eseményekre és azokra a végzetes egyéniségekre, akiknek döntő szerep
jutott a korszakban.

Agricola születésének évében KOLUMBUSZ már második útján vitorlá-
zik a mai Antillák vizein. Spanyolország és Portugália VI. SÁNDOR pápa
döntése nyomán megköti a tordesillasi szerződést - a történelem leg-
nagyvonalúbb és legnaivabb megegyezését — amelyben az Atlanti óce-
ánt átszelő egyik délkörrel megosztoznak a már felfedezett és felfede-
zésre váró területeken. VIII. KÁROLY francia király felújítja az Anjou
család nápolyi trónigényét, hadseregével Itáliába vonul és ezzel kezde-
tét veszi a három évtizedes küzdelem a félsziget birtokáért. A francia
hadjárat Firenzében népmozgalmat vált ki és SAVONAROLA, egy fanati-
kus prédikátor négy évig a város ura lesz, erkölcsi forradalmat hirdet a
pápai udvar romlottsága ellen, de máglyán végzi életét. Habsburg MIKSA
német-római császár, akinek rideg, értelmes tekintetét DÜRER famet-
szete őrizte meg számunkra, egy éve uralkodik már. Két házasságával
Németalföldet és Lombardiát szerzi meg, fia - SZÉP FÜLÖP - frigye révén
Spanyolországra, unokája, MÁRIA, II. LAJOS magyar királlyal való
eljegyzése után már a Kárpátok övezte medencére is kiterjeszti családja
mohó igényeit. Házasságok útján tartományokat és országokat sze-
rezni abban a korban és még sokáig teljesen rendjén valónak számított.7

Agricola halála évében a Habsburg V. KÁROLY császár éppen lemon-
dását készíti elő annak a birodalomnak a trónjáról, amelyben nem nyu-
godott le a nap. Az augsburgi béke egyelőre véget vet németföldön a
katolikusok és protestánsok küzdelmének. A lutheránus vallás egyen-
rangú lesz és a tartományok uraí teljes vallásszabadságot élveznek, az
alattvalóik véleményére azonban nem kíváncsiak, nekik saját urukhoz

7 Gonda-Níederhauser 1977. 26. p.
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kellett igazodniok a „cuius régió, eius relígio" elve szerint: akié a terület,
azé a vallás.

Ami az 1494 és 1555 évek között van, az a legtöményebb történelem,
négy német-francia háborúval, a török veszedelem Belgrádon, Mohá-
cson és Budán át egészen Bécs kapujáig gördülő hullámaival, a megti-
port jobbágyok lázadásainak megtorlásával, a hatalmi és vallási háborúk
kegyetlen füzérével.

De a két időpont között nemcsak véres és üszkös események zsúfo-
lódtak, hanem az örök Szépnek az építészetben, szobrászatban és festé-
szetben megnyilvánuló remekei is. Agricola kortársai LEONARDO,
MICHELANGELO, RAFFAELLO, TIZIANO és CORREGGIO, a kor máig felül-
múlhatatlan festői és abban az időben kezdi meg BRAMANTE a máig leg-
nagyobb keresztény vallási épület, a római Szent Péter-templom építé-
sét.

A korszak tartalmának, értékének mérlegét megvonni nem felada-
tunk, csak a társadalmi változások legfontosabb okaira, az egyéni kez-
deményezések tágabb lehetőségeire és a fejlődés bonyolult ellentmon-
dásaira kívántunk röviden rávilágítani.

A középkori technika útjai

A középkor felvázolt átalakulása mögött ott rejlenek a technika felfe-
dezései is. Befolyásuk első pillanatra nem olyan szembeszökő, mint a
felsorolt filozófusoké, reformátoroké és művészeké. A munka végzésé-
ben még gyámoítalan az ember és csaknem ugyanolyan gyenge, mint
évezredekkel azelőtt. Csupán izmainak erejére, a sok gondot, táplálást
igénylő igásállatokra és már az ókorban ismert kézműves szerszámokra,
egyszerű gépekre és mezőgazdasági eszközökre, továbbá a vízi, és szél-
kerekek energiájára támaszkodik.

Az antik ídők művelt embere alárendelt szerepet tulajdonított a kéz-
művesi és technikai alkotásoknak. A görög és római világ évszázadainak
szabad embere a politikai gondolkodásnak, a művészetek szemléletének
és az irodalomnak szentelte idejét, szerinte a technikai alkotás a jogfosz-
tott idegenek, a nem szabadok és főleg a rabszolgák dolga volt. Ez PLA-
TÓN, SENECA és PLUTARKHOSZ írásaiból világosan kitűnik. A technika
ókori megbecsüléséről, általános értékeléséről semmi jót nem mondha-
tunk.

A keresztény középkor már valamivel magasabban értékelte a kéz-
műves munkáját, az ószövetségben a munka olyan ősfeladat, amelyet
Isten adott az emberiségnek. Az Ötödik században alapított Benedek-
rend szerzeteseinél és a XII. század korai ferences barátainál az ima és a
tanítás mellett már a kézzel végzett munkálkodás is lényeges szerepet
töltöttbe. A középkor tudományaiban ajffi/, MÜZadáejéÓtí á fó sza-

veszet rnefíé felkerült az „ars mechamcae" is, a középkori váró-
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sok kézműves kultúrája egyre fejlettebbé vált. A humanizmus és a rene-
szánsz évszázada kezdte értékelni kedvezőbben a technika szerény vív-
mányait.

Agricola születése idején, 1490 körül, éppen az Érchegységben
működő humanista NIAVIS írja le könyvében Jupiter ítéletét,8 amely sze-
rint - Minervának a csak a szellemieket és a tudományokat dicsérő véle-
ményével szemben - szükség van a munkára, amely a föld belsejéből
érceket hoz fel, ezekbőí szerszámokat, pénzeket állít elő azért, hogy az
ember végezhesse az ipart, a földművelést, hajózhasson és kereskedjen.

A termelő tevékenységek közül éppen a bányászat az, amelynek tör-
ténete csaknem egyidős az emberiséggel. A kövek és a könnyen meg-
munkálható fémek hasznosítása már a legrégebbi időkben is rákénysze-
rítené őseinket arra, hogy foglalkozzanak az ásványokkal. Az ókori
bányászat gyakorlatáról és tapasztalatairól azonban elenyészően cse-
kély írás maradt az utókorra. A görög és római természettudósok az
ásványok világát felületesen ismerték. Ez összefügg azzal, hogy a
bányákban való munkát a szabad emberhez nem méltó foglalkozásnak
minősítették. Valószínűleg ez az oka, hogy PnNiusnak kora természet-
tudományát leíró enciklopédiája9 - mely 13-14 évszázaddal később a
középkor legfontosabb forrásmunkája lett - éppen a mineralógia terén
tartalmaz sok tévedést és félreértést.

A népvándorlás korában még ezek a csekély jelentőségű ismeretek is
elvesztek, feledésbe mentek. Az első évezred fordulóján kevés számú és
kis területeken műveltek bányákat és csak néhány helyen őrizték meg a
magvát a római uralom korában nagymértékben űzött bányaművelés-
nek. A munkamódok a paleoíitikumból magukkal hozott, apáról-fíúra
szálló ősi eljárások voltak. A XI. és XII. században sem fejlődött tudo-
mány ezekből a bányászati és kohászati eljárásokból. Sőt, az érceloké-
szítés és nemesítés primitív módszereiből egy torzszülött fejlődött ki:
az alkímia denevérszárnyú tudománya, amely a fémek kezelésénél
kelétkezett halmazállapot- és színváltozásokból az anyag transzmutá-
ciójának lehetőségére, az aranyat létrehozó „bölcsek kövére" következ-
tetett és évszázadokra eltérítette a fémek feldolgozását a tudományos
útról a mágia kalandos tévösvényeire.

A XIII. század bányászatának azonban volt egy előremutató vonása:
a bányajogok kialakulása. A fold mélyében sötétben, egymástól elszige-
telt munkahelyeken dolgozó ércbányászkodás közvetlen ellenőrzésére
alig volt mód. A bányaművelés alacsony hatékonyságát kizárólag erő-
szakra alapozva nem lehetett fokozni. Ezért az uralkodók, a hatalmas-
kodó főurak bizonyos szabadságot engedő jogokat adtak a bányamun-
kásnak, aki attól kezdve már nem rabszolga, vagy elítélt gonosztevő,

8 Niavis, Paulus: Judicium Jovís című műve, amelyben az istenek a bányászat előnyei-
ről, hátrányairól vitáznak. A mű formájában a Bermannus elődjének tekinthető.

9 Plinius: Naturális históriáé líbri XXXVII.
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mint volt az ókorban. A XIII. századtól kezdve kivívott bányajogokkal
keletkeztek az első repedések a feudalizmusban kialakult merev társa-
dalmi jogrend építményén.

A montanisztikus gazdaságok, a bányák és kohók termelése nagy-
mértékben megélénkült a XV. század végén. A francia hadjáratok
Olaszországban, a török háborúk a Balkánon, a mórok elleni harcok
Spanyolországban mind növelték a zsoldoshadseregek fegyver- és szál-
lítóeszköz-szükségletét. Ezenkívül a reneszánsz ember növekvő anyagi
igényei, érem- és betűfémek, használati és iparművészeti cikkek egytől
egyig élénkítették a fémek iránti keresletet.

A megnövekedett bányászati munkák hasznát csakhamar a kereske-
dők fölözték le. A „kalmártőke" a XV. század közepén jelent meg hatá-
sos formában Európában.10 A munkákkal elhalmozott kézműveseknek
idejük, módjuk nem volt már az árucsere megszervezéséhez, sem a
nyersanyagok beszerzéséhez, sem az általuk készített áruk eladásához.
Kialakult egy olyan szükségszerű munkamegosztás, amely az áruk for-
galmazójának helyét a munkafolyamat kezdetén és végén jelölte ki. A
kereskedők a nyersanyagok beszerzésével megszabták a munka előfel-
tételeit, a késztermék értékesítésénél besöpörték annak hasznát és
mindkét tevékenységgel biztosították a maguk gazdasági fölényét.

Agricola - humanista társainak többségéhez hasonlóan - fontosnak
tartotta az antik írók véleményét a bányászatról, de írásaik felett kritikát
gyakorolt és téves nézeteiket saját kutatásai alapján módosította vagy
kiegészítette. Műveiben legtöbbször PLiNiusszal vitatkozik. De megbí-
rálja ALBERTUS MAGNUS - a XIII. században élt sokoldalú filozófus -
természettudományos megállapításait is. Valami kevés értesülést sze-
rezhetett KONRÁD VON MEGENBERGnek a XIV. század első német
nyelvű természettudományos könyvéből, amelyben 52 ásvány leírása
található. RÜLEIN VON KALBE 1500 körül megjelent Bergbüchlein-jéből
meríthette még a legtöbb adatot.

Agricola úgyszólván semmiféle forrásra sem támaszkodhatott. Ez a
tudomány szempontjából előnyösnek is minősíthető, mert önálló kuta-
tómunkára, gondos adat- és anyaggyűjtésre, tehát a tudományos igaz-
ság és hitelesség megállapítására kényszerült.

Agricola szülőföldje

Az ember természetes képességeinek kifejlődését az a kor és környe-
zet irányítja, amelyben születik, nevelkedik és dolgozik.

Agricola szülőhelye Glauchau a szászországi Chemnitztől (ma Kari
Marx-Stadt) 25 km-re nyugatra és Zwickau városától 12 km-re északra

10 A „kalmártőke" a bányászatban, bővebben Paulinyi 1972. 586-601. p. és Hermann
1976.103-209. p.
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a Mulde folyó partján fekszik. Ősi település, a XII. század óta a SCHÖN-
BERG bárók birtokának központja és kapcsolatot tartott a család szász-
országi és csehországi bányáival.

Glauchautól nem messze déli irányban terül el az Érchegység, ahol a
bányászatnak évszázados múltja volt. A hegyi patakok diónagyságú
ónszemcséít már a kelták ís gyűjtötték. Reíchenbach városka az arany-
ban gazdag patakjától kapta a nevét. Tárók hajtása a hegyekbe a XII.
század végén kezdődött, amikor Freíbergben ezüstöt találtak.

A bányaművelés tudományának kezdete éppen az ezüstércek előfor-
dulásának sajátosságára vezethető vissza. Az arany és ón torlatokban,
fövényekben való megjelenésével szemben az ezüst a mélység felé, erek-
ben jelentkezett. Ezek kitermelése az emberi találékonyságot ferde és
függőleges irányú szállítóutak kivájására és vízemelő berendezések fel-
találására késztette. A mélységet kereső ezüst nem tisztán, hanem gale-
nit, szfalerit ásványokkal és arzén-antimon vegyületekkel együtt for-
dult elő.

Az ezüstnek az elválasztása más ércektől és szennyeződésektől
ösztönzést adott a mineralógia tanulmányozásának és a kohászati eljá-
rások bevezetésének is.

Az Érchegység bányászatának központja kezdetben Freiberg volt,
ahol már 1328-ban bányatörvény írta elő a bányászkodás szabályait, a
jogokat és kötelességeket.

Az Érchegységben a bányászkodás változó sikerrel folyt, A XV. szá-
zad második fele az ónércbányászat fénykora. Geyer, Plattén és Lauen-
steín bányavárosok ónöntőműhelyeiben a mindennapi használatra
szánt edényeken felül művészi kivitelű óntálakat, kancsókat, kereszte-
lőedényeket és kegyszereket is készítettek.

Az ezüstbányászatban az 1453-as év új fellendülést hozott. Akkor
kezdte adni az ezüstöt Schneeberg környéke, ahol néhány év alatt több
mint 150 bányát nyitottak. A másik nagy „ezüstvárost", Annaberget
1495-ben pontos terv szerint alapította RÜLEIN VON KALBE. A Berg-
büchlein szerzője a polgármesterrel és a bányakapitánnyal együtt, saját-
kezűleg, ekével vonta meg az új város határát. 1510-ben Annaberg 8
ezer lakosával, pompás házaival a legjelentékenyebb német városok
közé tartozott. A környék élénk, fordulatos bányamunkáját ma is
tanulmányozhatjuk a város templomában, HANS HESSE 1521-benfestett
csodálatos szárnyas-oltárképén.

Alig néhány évvel az Újvilág felfedezése után, szinte az eljövendő
„amerikai tempóban" épült fel az Érchegység csehországi oldalán
Joachimsthal, a mai Jachimov. Az 1516-ban alapított városban 1533-
ban már 18 ezer lakos élt 1400 házban. Itt az ezüst csekély takaróréteg
alatt húzódott, egymást érték a gazdagnál gazdagabb telérek. A röviden
„Thal"-nak nevezett város pénzverdéjéből kerültek ki a SCHLICK grófok
„TallerM-jai, a „tallérok" a „dollárok" ősei és váltak ismertekké az egész
világon.
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A szász oldalon fekvő bányákból kiváló szakemberek jöttek át Joa-
chimsthalba, ahol gyorsan lehetett meggazdagodni.11

Geyerből érkezett LORENZ BERMANN, aki Agraicola barátja és
bányaszakértője lett. Itt élt PLATEANUS, a neves humanista, aki ROTTER-
DAMI ERASMUSnál majd beajánlja Agricola első művét és MATHESIUS lel-
kész, akit a bányászéletből vett példákkal és hasonlatokkal átszőtt pré-
dikációi tettek híressé.

A fellendülő nemesércbányászat egyre több vasszerszámot követelt.
Az Érchegységben vasérc is előfordult és kitermelése versenyt futott az
ezüst- és óntermeléssel. A kohók, zúzok és hámorok egyre szaporod-
tak.

A kivételes gyorsasággal fejlődő Freiberg, Schneeberg, Annaberg és
Joachimsthal mellett a XVI. század első felében további bányavárosok
egész sora keletkezett, amelyek közül Marienberg, Glashütte, Sonnen-
berg, Altenberg és Albertam voltak a legjelentősebbek.

A bányászott ércfajták száma is bővült. Agricola életében kezdődött
a kor gyógyászatában és iparában fontos bizmut és a szép kék színt adó
kobalt termelése.

Az egész szász gazdasági életet a bányászat uralta. Közép-Európában
az ezüsttermelés 1450-1540 között az ötszörösére nőtt. A német
bányák 1540. évi 50 ezer kg ezüst termelése a közép-európai termelés-
nek 80%-át tette ki.12 A nagy kereskedővárosok, mint Frankfurt, Köln
és Augsburg ügynökségeket tartottak fenn a bányavárosokban, A
bányarészek adásvételének fő színtere a lipcsei vásár volt.

Az Érchegységvárosaiban minden akörül forgott, hogy mennyit ter-
melnek és jövedelmeznek a bányák, hol bukkannak új érctelepre,
milyen magas a víz szintje a bányákban, hogyan alakulnak a bányarész-
vények, a kuxok árai.

Zwickau akkoriban Lipcse és Freiberg után Szászország harmadik
legnagyobb városa, eredetileg posztóiparáról volt híres. A bányászat
megindulása után Zwickau kereskedői látták el az Érchegység nyugati
bányavárosait az összes bányaszükségleti dolgokkal: élelmiszerekkel,
szerszámokkal, ruhaneművel, bőrrel, faggyúval. Ugyanakkor itt dol-
gozták fel a bányák nyerstermékeinek - ezüstnek, ónnak, réznek - egy
részét. A város polgárai bányákat és bányarészeket vásároltak és nagy
nyereségüket az általuk előállított cikkek szállításával tetézték. A szegé-
nyebbek felhagytak a posztószövéssel és a nehezebb, de nagyobb kere-
setet nyújtó bányamunkához tódultak.

11 Joachimsthalban a XVII. századvégén a kisebb mélységben elhelyezkedő ezüstkészlet
kimerült, utána közepes mélységből kobaltércet termeltek. 1853-ban a mélyebb övekben
uránszurokércet találtak. Az urán bomlási termékének - a rádiumnak - a Curie házaspár
által történt felfedezése után két évvel a város bányászata ismét világhírű lett. 1906-tól
kezdve rádium előállítása céljából nagymértékben bányászták az uránércet. A Curie
házaspár használja először a „radioaktivitás" szót (Simonyi 1978. 405. p.).

1 2Striederl931.4.p.



596 AGRICOLA ÉS KORA

Zwickauban kapta a fiatal Agricola az ösztönzést, hogy tudományos
érdeklődéssel forduljon a bányászat felé. Tanítóskodása idején bizo-
nyára nem csak a görög nyelv érdekelte, hanem az is, miként vélekedtek
a görög és latin szerzők a fémekről, az érmekről, a pénzekről és a
bányászatról általában.

Chemnitzet 1165-ben mint vásárvárost alapították azon a helyen,
ahol az északról Prágába vezető sószállító út a Chemnitz folyót keresz-
tezte. Gazdasági fejlődését elősegítette az 1357-bŐl származó választó-
fejedelmi döntés, amely a vászonszövés és a szövött áru kereskedelme
terén privilégiumot biztosított a város számára. A XVI. században vár-
tornyos erődítménygyűrű vette körül a várost. A bányászat felfejlődése
idején az Érchegység kapuja, az ércek, főleg a réz feldolgozó központja.
Már a város alapítása évében lerakták annak a kápolnának az alapjait,
amelynek helyén később a Szent Jakab templom épült. Ezzel szemben
ma is megtaláljuk Agricola házát, amelynek fő frontja a Piac-térre néz.
Az épület homlokzatát a barokk korban építették át.13 Ebben a város-
ban töltötte Agricola élete legnagyobb részét és a polgármesteri teendők
terhe mellett tanulmányozhatta az ércelőkészítő, dúsító és finomító
berendezéseket, különösen a kor egyik legnagyobb ércolvasztó művét
a Chemnitz-patak partján.

A csaknem 150 km hosszú és 40 km széles Érchegység volt Agricola
alkotó életének színtere. A vidék legmagasabb csúcsai, a Klinovetz
1244 m, a Fíchtelberg 1214 m magas. A hegység déli, cseh része mere-
dek, szakadékos völgyeket alkot, észak felé íankás, folyóvölgyekkel
szabdalt felföldekbe olvad bele. A hegyvonulat zöld tölgyerdeinek gyö-
kerei alatt titokzatos és értékes ércek hallatlan tömege rejtőzött, amelyet
egy különösen merész és bátor emberfajta - a bányász - vésővel és kala-
páccsal fejtett ki a föld méhéből, örök életveszélyben.

A bányászat következtében kialakult gazdaság sok előnyt jelentett
ennek a vidéknek. A délnémetországi dúsgazdag kereskedő-vállalkozó
családok, a FuGGERek, WELSERek, iMHOFok, ÖSTERREICHERek tőkéje
nem csak pénzt vont el kamat és a részvények hozama fejében, hanem a
bányászat fellendülésével egyidőben a bányavárosokban pompás palo-
tákat építettek, nagyszerű templomokat emeltek és azokat művészileg
berendezték. Az ipar, a kereskedelem és a művészetek felemelkedése
mindennél jobban elősegítette a kulturált élet mielőbbi létrejöttét. A
munkájukra és privilégiumaikra büszke bányászok a gyakori bányász-
ünnepségeken méltósággal viselkedtek az iparosokkal, kézművesekkel
és parasztokkal szemben. De ugyanaz az öntudat jelentkezett a
bányászat urai, irányítói felé is, egészen a legfőbb bányavezetőkig.

Ennek a bányavidéknek a jellegzetes képe: a hegyoldalakból, erdők-
ből, kopár meddőhányókból, tárónyílásokból, csúcsos aknatornyok-
ból, aknaházikókból, füstölgő kohókból, kelepelő vízikerekekből,

13 Lindner 1977. 265-266. p.
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messze visszhangzó zúzókból komponált táj és benne a sürgölődő, csá-
kányozó, talicskát-csillét toló, vitíát forgató, lójárgányt hajtó férfiak
tömege, az ércet mosó, rostáló asszonyok százai - ez a táj és ezek az
emberek - hatottak Agricola szívére és azon keresztül elméjére, amikor
évtizedeken át végzett tanulmányozásuk után megírja műveit, ezzel a
tudomány rangjára emelve a bányászatot és kohászatot.

Élete és tudományos munkássága

Az előző fejezetekben gyors vonásokkal felvázolt kornak és tájnak a
gyermeke volt GREGOR BAUER (PAWER) második fia Georg, aki Glau-
chauban 1494. máricus 24-én született. Amikor tudományos pályára
lépett, a Bauer nevet felcserélte a latin Agricola névvel. Családjáról és
kora ifjúságáról keveset tudunk, már csak azért is, mert Glauchau váro-
sát a XVI. és XVII. században többször tűzvész pusztította és sok
okmány megsemmisült.

A születés időpontja az első és utolsó hiteles adata Agricola élete első
húsz évének, amelynek felderítését célzó szorgos kutatások nem jártak
sikerrel. Alsó fokú iskoláit szülővárosában végezhette, majd a három
órai járásra fekvő Zwickauba kerülhetett középiskolába.

Iskolai emlékei keserűek, mert később írásaiban hevesen kikel az egy-
hangú, lélektelen tanítás, fóleg az örökös, megalázó botbüntetés ellen.
Feltűnő az is, hogy szülővárosáról,, szüleiről és testvéreiről keveset ír
műveiben, mintha csak távol akarná tartani magától egy nehéz gyer-
mekkor emlékeit. Bár tekintetbe kell venni, hogy későbbi levelezése is
csaknem teljes egészében elveszett.

Életéről 1514-től kezdve szaporodnak az adatok. Ebben az évben
került a húszéves ifjú Lipcsébe az 1409-ben alapított egyetemre. Ha arra
gondolunk, hogy a csaknem pontosan vele egyidős későbbi barátja,
MELANCHTON 17 éves korában már magiszter és előadásokat tart bölcse-
letről a heidelbergi egyetemen és arra, hogy az egyetemekre jóval fiata-
labban kerültek kortársai, akkor megállapíthatjuk, hogy Agricola feltű-
nően későn, de annál érettebb ésszel kezdte meg felsőfokú tanulmá-
nyait.

Ez az első lipcsei korszaka három és fél évig tartott, mialatt filozófiát,
görögöt és latint tanult. Egész későbbi életére kihat, hogy tanárai között
találjuk PETRUS MOSELLANUSI, a nagyszerű humanistát, aki felfedezve
Agricola képességeit, rövidesen barátságába fogadta.

Tanulmányainak befejeztével, 24 éves korában meghívták Zwickauba
görög tanárnak, feltehetően MOSELLANUS ajánlatára. Ebben a városban,
ahol a társadalmi és gazdasági élet a bányászattal volt kapcsolatos, egész
életére szóló benyomásokat kapott.

A becsvágyó fiatal pedagógus a pályáját iskolareformmal kezdte.
Közzéteszi 1520-ban első művét, egy latin nyelvtant. Ebben a nyelv
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megmagyarázására újszerű táblázatokat iktat be és a nyelvtant illuszt-
ráló mintamond átokban a hazai földrajz és bányászat köréből vett
fogalmakat használ. Ez a kis elsőszüíött írása az ifjúságot szerető peda-
gógust is tükrözi, aki a testi fenyítés helyett a türelmes, szemléltető,
derűs és játékos oktatást ajánlja. Bár ezeket az elveket ERASMUS és rész-
ben MOSELLANUS már meghirdették, mégis érdeme Agricolának azok
hangoztatása és a gyakorlati tanítói munkában való alkalmazása.

Zwickau életét abban az időben LUTHER MÁRTON 1517. évi witten-
bergi tézisei tartották izgalomban.14 Az ellentéteket fokozta a város
Mária-temploma papjának, THOMAS MüNZERnek 1520-ban kezdett
mozgalma, amellyel a nyomorgó szövőmunkások lázadását szervezte.
Agricola nem értett egyet a lutheránus iskolapolitikai elvekkel, a több
táborra szakadt város szellemi légkörét megelégelve elhagyja azt és
1522-ben visszatér Lipcsébe, hogy folytassa tanulmányait.

Zwickauban értékes barátságokat kötött. Ezek közül különösen fon-
tossá válik később MATTHIAS MEYNER bányatiszttel való barátsága, aki-
nek majdani özvegye Agricola első felesége tesz.

Állásának feladásával jelentős anyagi áldozatot hozott, távozásának
tehát mélyebb gyökerei lehetnek. Valószínű, hogy orvostudományi
érdeklődése vonzotta el a pedagógiai pályájáról és tanítómestere,
MOSELLANUS - aki időközben az egyetem rektora lett - hívhatta vísz-
sza.

Agricola második lipcsei tartózkodásáról is kevés a hiteles adat. Való-
színűleg számos új benyomást kapott a gazdasági fénykorát élő város-
ban. Lipcse 1497-ben nyerte el az országos vásárok rendezésének jogát
és ez alapozta meg évszázadokon át máig tartó szerepét a Kelet és Nyu-
gat közötti kereskedelemben.

Nincs dokumentum róla, de bizonyára hallgatta RÜLEIN von KALBE,
a Bergbüchlein szerzőjének előadásait, aki abban az időben az orvostu-
dományok professzora volt.

A német egyetemeken az 1522-23-as évek oktatási válságot hoztak.
Alig néhány éve űzte el a humanizmus szele az egyetemek korábbi meg-
áporodott levegőjű skolasztikus szellemét és az iskolák máris LUTHER
kirobbanó haragjának lettek kitéve, aki a megreformált hit győzelme
után megint csak a hitre alapozott tudomány oktatását követelte. Ez a
néhány év alatt jelentkező többféle hatás évekre megbénította az egyete-
mek életét.

Ilyen körülmények között érthető, hogy Agricola, éppen úgy mint
számos humanista eltökéhségű fiatal - MOSELLANUS halála után - Itá-
liába indult tanulmányai folytatása céljából.UtazásaBázelen,akorabeli
Európa egyik szellemi fellegvárán át vezetett. ERASMUSszal folytatott
későbbi levelezésének bensőséges hangja és a BERMANNUshoz hat év
múlva írt nagyon meleg hangú ajánlás arra engednek következtetni,

14 Friedenthal 1973. A Luther család bányász kapcsolatairól különösen 13-15. p.
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hogy Agricola személyesen is megismerkedett a kor legnagyobb huma-
nistájával. Bázelből indult tovább Itáliába, ahol azután egész életére
kiható három évet töltött.

A mai kor embere alig tudja elképzelni az 1520-as évek utazási nehéz-
ségeit. Az Alpok hágóit ló- vagy öszvérháton, néhol csak gyalog lehe-
tett megmászni. A hideg telek szobába zárt tudósa vállalta a hetekig
tartó utazás fáradalmait és veszélyeit. Ebben a vonzalomban az északi
ember örök vágya nyilvánult meg a napsütötte dél tájai után. Ezt az
érzést „dalolja meg" GOETHE is élete delén tett kirándulásán, amikor
1786-ban, 263 évvel Agricola után a „citromok és narancsok" országába
utazik.

Talán nem nehéz elképzelni a harmincéves, szakállas humanistát,
amikor a Lago Maggiore után kitáruló észak-olasz síkság ligetei között
Milánón, Modenán át Bologna felé haladt. Az Érchegység sötét erdői
után tündérek kertjében érezhette magát.

Az 1119-ben alapított, legrégebbi európai egyetem - eltérően a sko-
lasztika fészkétől, a párizsi Sorbonne-tól — elsősorban jogi és orvosi
tanulmányokkal foglalkozott. Tudósok számtalan generációja emelte
hírét. Ha reneszánsz novellákben vagy később SHAKESPEARE olasz tár-
gyú műveiben orvossal találkozunk, az biztosan utal bolognai tanuló-
éveire.

Abban az időben az orvostudományok előkészítő tananyagához tar-
tozott a matematika és asztronómia, az előbbinek jó hasznát vette
később, amikor a bányaméréssel foglalkozott. A bolognai egyetemen
számos külföldi professzort és diákot ismert meg és együtt tanult vele
JOHANNES NAEVIUS, a későbbi joachimsthali orvos, aki a Bermannusban
a dialógust vezeti.

Agricola egy évi bolognai tanulás után15, 1524 őszén Velencébe érke-
zett, ahol - a saját közlése szerint - két évet töltött. Velence akkor már
ötszáz éve a Kelet kapuja, reális gazdasági erők folytán a „tenger király-
nője", a XVI. századi Európa legfényesebb városa. A nagyhatalmi vetél-
kedések idején ís megőrizte függetlenségét, vezetőinek diplomáciai
manőverei révén. A város a művészetek és a tudományok központja Ís.

Tudósunk a híres Aldus nyomdában vállalt munkát. A tulajdonos
- ANDREAS ASULANUS - éppen HippOKRATÉsznek és GALENOsznak, az
ókor nagy orvosainak műveit készítette elő kiadásra. A szerkesztés
munkájába bevette Agricolát, több kitűnő humanista és tudós társasá-
gában, így került kapcsolatba ANDREAS NAUGERiusszal Velence Köztár-
saság történetírójával, JOHN CLEMENT angol humanistával. Ez utóbbi
révén ismerkedett meg THOMAS MORUS állambölcseleti művével, az
Utópia eszményi közösségi rendszerével.

15 Agricolát doktornak címezték kortársai. Hol és mikor szerezte meg ezt a tudományos
fokozatot, eddig nem sikerült megállapítani. A bolognai egyetemen 1524. augusztus 24-én
doktorrá avattak egy Németországból való „dominus magister Georgius"-t, lehetséges,
hogy azonos vele (Wilsdorf 1956. 135. p.).
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Velencében alkotott ez időben TIZIANO és PÁLMA VECCHIO. Bizo-
nyára kapcsolatba került velük Agricola műélvezőként ís, de az ásványi
eredetű festékek iránt érdeklődő majdani mineralógusként Ís. Ebben a
városban fejlődött ki művészi érzéke, itt tanulta meg az egyes építészeti,
festészeti, szobrászati remekműveken a részletek megfigyelését és itt
élhette bele magát a nyomdászok, fa- és rézmetszők munkájába. A De
re metallica kiváló fametszeteihez az indítékot velencei tartózkodása
adta. Több művében nagy élvezettel emlékezik vissza itáliai élményeire.

A mohácsi vész évében, 1526-ban vett búcsút Agricola Olaszhontól
és vele élete legszebb három évétől. Udinén és Tarvísión át Karintiába
utazott, Villach mellett meglátogatta az ólombányákat. Raurisban a
2000-2800 m magasságban fekvő aranybányákat tanulmányozta. Az
osztrák tartományban látottak nagy hatással voltak rá, írásaiban szóban
és képben visszatér az Alpok bányászatára.

Itáliából megújulva és a reneszánsz friss eszméivel telítve érkezett visz-
sza hazájába. 1526 telét Chemnitzben töltötte. Ezekben a hónapokban
megnősült, feleségül véve barátjának, a schneebergi bányatisztviselő-
nek, MATHIAS MEYNER özvegyét, ANNA ARNOLDOD

A 33 éves Agricola életének újabb fordulatához érkezett, amikor 1527
nyarán Joachímsthalba költözött, az Érchegység déli oldalának „csoda-
városába", melynek gazdag ezüstbányászatáról és gyors felfejlődéséről
már szó esett. Azt, hogy miért éppen oda telepedett le, azt a De veteri-
bus ét novis metallis című, 1546-ban megjelent könyve ajánlásában16 így
indokolta: „Amikor Itáliából, ahol néhány évig filozófiát és orvostudo-
mányt tanultam, visszatértem Németországba, legfőbb vágyam az volt,
hogy a cseh Érchegységet, a mai Európa leggazdagabb ezüstvidékét
megismerjem. Alig hogy odaérkeztem, máris fellobogott bennem a
buzgalom, hogy tanulmányozzam a bányászatot, mivel majdnem min-
den, amit ott találtam, felülmúlta várakozásomat. Egy évre rá, néhány
nagyrabecsült barátom ajánlatára mint orvos letelepedtem Joachims-
thalban. Mindazt az időt, ami orvosi teendőim elvégzésén, saját egész-
ségem ápolásán és háztartásom ellátásán felül maradt, arra használtam,
hogy részben a bányaművelésben jártas férfiak társaságát kerestem,
részben a görög és latin auktorokat olvastam, különösen azokat, akik-
nek írásaikból a bányászatra vonatkozó közléseket remélhettem".
Eddig az idézet.

Joachimsthal új orvosa és gyógyszerésze még csak homályosan sejt-
hette, hogy az ókori írók által magasztalt ásványi eredetű gyógyszerek
tanulmányozásán túl más, nagyobb rendeltetés vár reá: a bányászati
tudományok megalapítása. Még hévvel veti magát az ókorban használa-
tos, de időközben feledésbe merült ásványi gyógyszerek felkutatására,

16 Magy.: A régi és új bányákról című könyve elé Georg Kommerstad fejedelmi taná-
csoshoz írt ajánlást Agricola. Mihályi Ernő fordítása a Központi Bányászati Múzeum
Dokumentumtárában található.
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ám minél többet foglalkozik a föld rejtett kincseivel, annál inkább rabja
lesz azok kitermelési módjának, a bányászat egészének, egyre erőtelje-
sebben ragadja meg ez a számára új világ.

Joachimsthalban, ebben a még alakulóban lévő, a pénzszerzés mámo-
rába szédült városban a túlságosan bőséges bányaáldás tobzódást váltott
ki, mint századokkal később Kalifornia és Alaszka aranymezőinek fia-
tal városaiban. Az iskola rektoráról feljegyezték, hogy hajnalban, isko-
lakezdés előtt tanítványaival ezüst után ásott. Egy 1526. évi magisztrá-
tusi rendelet nem kevesebb, mint 245 oldalon próbálta szabályozni a
város életét, tilalmakkal és büntetésekkel fenyegetve a rendbontókat, a
nők ledérségét, a házasságtörőket és „a zabálás és vedelés ördögét".

Agricola kevés nyugalmat találhatott a városban, de annál több hasz-
nos adatot és felvilágosítást nyerhetett minden bányászati kérdésére.
Eleinte gyanakodva fogadhatták az új orvos örökös kérdezősködését,
de mikor meggyőződtek arról, hogy csak a tudós kíváncsisága hajtja,
akkor már nem zárkóztak el sem a bányászok, sem a munkák irányítói
a válaszok elől. Joachimsthali orvosi tevékenységéről alig van adat,
valószínűleg ritkán gyakorolta tanult mesterségét, figyelmét a bányá-
szat iránti érdeklődés kötötte le.

írásaiból arra következtethetünk, hogy első fontos művét, a Berman-
nus dialógust az 1528-29-es években vetette papírra. A bányászatról írt
első könyvének lényegét bevezetőnkben leírtuk és méltattuk. Megjele-
nése körülményeiről tudjuk, hogy barátja, PETRUS PLATEANUS, a joa-
chimsthali latin iskola rektora juttatta el egyik példányát Bázelbe a Fro-
benius-nyomdának, a másikat pedig ROTTERDAMI ERASMUSnak Frei-
burgba. ERASMUS élvezettel olvashatta az eleven gondolatfűzésű, iro-
dalmi színvonalú dialógust, mert határozottan javasolta a könyv kiadá-
sát. Elismerő jóindulatát bizonyítja a Bermannus elé írt meleghangú
ajánlólevele, melyet nagyon ügyesen és célravezetőén HEINRICH von
KÖNNERITZ, Joachimsthali bányakapitány két nála tanuló fiához Andre-
ashoz és Christophorushoz címzett. A jó előkészítésnek is köszönhető,
hogy a Bermannus 1530-ban megjelent a frankfurti könyvpiacon.

Ezekre az évekre esik még egy fontos írása, az úgynevezett Türkenre-
de17, egyetlen olyan nyomtatásban megjelent szövege, mely először
német nyelven íródott és csak később fordították latinra. Tanulmányá-
ban komoly politikai elvek és érvek hangoztatásával az egész Európát
fenyegető oszmán veszélyre hívta fel a figyelmet.

Agricola 1531-ben Chemnitzbe települt vissza. A lármás, kavargó
Joachimsthal után új otthona rendezett, higgadt viszonyokat ígért.
Anyagilag tehetős és független, az albertami „Isten adománya" és egyéb
bányák részvényeiből származó jövedelme alapján vagyonos polgárnak
számít. Feltehető, hogy „SZAKÁLLAS" GYÖRGY herceg, Szászország ural-

17 Lásd: Bevezető 22. lábjegyzet.
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kodója, azonnal bizalmába fogadta a már híres számba menő tudóst.
Még Joachimsthalból magával hozta a De mensuris ét ponderibus18

című könyvének 300 oldalas kéziratát. Első dolga volt művét befejezni
úgy, hogy FROBENIUS 1533-ban kiadhatta ezt a részben nemzetgazdasá-
gi, részben történelmi munkát. A könyv sikerét bizonyítja, hogy két
éven belül Párizsban és Velencében is kiadták. A könyve előszavában
Szászország történetének és földrajzának leírását nyújtja a hercegnek,
aki ennek hatására kinevezi udvari történetíróvá. A városban tekintélye
emelkedik, hírneve külföldön is terjed. A kor nagy szellemei közül
ezekben az években MELANCHTONnal, LUTHER legfőbb munkatársával
került kapcsolatba - aki mestere halála után a békességre törő engedé-
kenysége miatt esett el a bigott lutheránusok kegyétől - s valószínűleg
éppen a toleranciája révén rokonszenveztek egymással.'

Agricola 1534-ben az elhunyt chemnitzi polgármester özvegyének,
CHRISTINE ScHüTZnek és gyermekeinek gyámja lesz és ezzel bekerül a
város vezető patrícius-családjába.

1536 nyarán Bázelben, éppen FROBENIUS házában elhunyt ROTTER-
DAMI ERASMUS, halálával az egész humanista világot nagy veszteség éne.
Agricola nemcsak írásainak pártfogóját és bátorítóját vesztette el benne,
hanem példaképét is, akinek alaptétele, miszerint a tudomány csak a
tiszta igazság megismerésén alapulhat, hitvallásává is lett.

Három évvel ERASMUS halála után meghalt SZAKÁLLAS GYÖRGY her-
ceg, a katolikus hit elszánt védelmezője, mire a reformáció új erőre
kapott Chemnítzben. Az új uralkodó - az idős JÁMBOR HENRIK herceg
- mellőzte Agricolát, aki erre még jobban belemerült tanulmányaiba.
Ezekben az években hunyt el első felesége, halálának pontos évszáma
nem ismeretes.

Az özvegyen, gyermektelenül maradt Agricola 1542-ben másodszor
is megnősült. Feleségül vette gyámleányát, a 16 éves ANNA ScHürzöt.
Már addig is tekintélyes vagyona e második házasságával tovább növe-
kedett. Frigyével nemcsak a város legtudósabb embere, hanem egyben
a leggazdagabb polgárok egyike is lett.

Szászország trónjára 1541-ben a fiatal, céltudatos, tettrekész MÓRIC
herceg került. Az alig 32 évet megért uralkodó mozgalmas életet élt, sze-
repe néhány pillanatban világtörténelmi jelentőségű volt. Részt vett
1542-ben Budának a töröktől való visszafoglalását célozó eredményte-
len hadjáratban. Protestáns létére V. KÁROLY császárhoz pártolva befo-
lyásolta a schmalkadeni háború kimenetelét 1547. április 24-én eldöntő
mühlbergi csatát. Néhány évvel később, 1552-ben a császár ellen fordul
és máricus végén Innsbruckban rajtaütésszerűén csaknem fogságba
ejtette V. KÁROLYI, a Föld leghatalmasabb urát.

Agricola dolgos életében tehát egymást érték a politikai fordulatok,
uralkodó dinasztiák érdekeiért hatalmas háborúk dúltak, magasra csap-

18 Magy.: A mértékekről és súlyokról.
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tak a reformáció, majd ellenreformáció hullámai, közben a feudális
elnyomás elleni véres parasztháborúk lángoltak Közép-Európa orszá-
gaiban.

Megkíséreljük körvonalazni Agricola álláspontját, véleményét ezek-
ről az időkről. Felismerte a hitújítás szükségességét, de nem látta sem
abban, sem a parasztküzdelmekben a nép forradalmi megmozdulását az
elnyomókkal szemben. Végig megmarad katolikus hitén, de bigottság-
gal nem vádolható, baráti körében mindig megtaláljuk az új hit követőit.
A véres harcok miatti aggodalmáról, a háborúk átkos veszélyéről és a
béke előnyeiről költői pátosszal ír élete alkonyán, ÁGOST főherceghez
címzett Békelevelében: „Mert van-e elszomorítóbb, károsabb és értel-
metlenebb a háborúnál ? Ezzel szemben mi örvendetesebb, üdvöt adóbb
a békénél? Amabból, mint valami undorító mocsárból csak úgy ömlik a
gyalázat, gazság, szervezetlenség, pusztulás. Emebből, mint üdítő tiszta
forrásból a becsületesség, az erény, a jólét és üdvösség buzog felénk."
Mondatai a békéről ma is időszerűek.

MÓRIC trónralépésének első évében újfajta iskolákat alapított és a
szervező munkába bevonta Agricolát is. Az iskolák élére kiváló szemé-
lyiségeket helyeztek. A meisseni iskola rektora GEORGIUS FABRICIUS,
tudósunk nagy tisztelője, írásainak terjesztője; a Mulde-parti Grimmau
rektora ADAM SíBER, aki ásványtani műveihez az indexet készíti20 és a
többi iskolák vezetői is baráti köréből kerülnek ki. MÓRIC herceg bizo-
nyára az iskolák alapítása érdekében kifejtett munkásságáért, érdemei
jutalmazásaként adómentesnek nyilvánította chemnitzi házát.

Végre minden idejét a tudományoknak szentelheti. Éles figyelmét
nem kerülte el az 1543-as év három nagyjelentőségű művének megjele-
nése. SEBASTIAN MüNSTERrel, akinek világleírása, a „Cosmographia"21 a
XVI. század legtöbb kiadást megért könyve lett, levelezésben állt.
MÜNSTER a könyve későbbi kiadásaiban többször idézi Agricolát. AND-
REAS VESALIUS kitűnő illusztrációkkal ellátott, alapvető anatómiai művét
a De humani corporis fabricat22 bizonyára nagy kedvvel olvasta és
tanulmányozhatta KOPERNIKUSZ De revolutionis orbíum coelestium23

című alapvető munkáját is.
A korábbi évek munkásságának gyümölcsei most értek be. Bázelben

1546-ban megjelent négy geológiai, ásványtani műve, amelyekről e
könyv bevezetőjében írtunk. Kiadták a Bermannust új átdolgozásban
és az úgynevezett Maurer-levelet, ez utóbbi a bányászati szakkifejezé-

19 Ágosthoz 1555. március 18-án írt Ajánlásban; idézi: Herlitzius 1955. 75. p.
20 Agricola 1546-ban megjelent műveinek köretéhez 51 oldalas indexet (regisztert) csa-

tol, mintegy 4000 címszóval, amelynek összeállítója Adam Siber. Wüsdorf 1956. 237. p.
21 Cosmographia universa, magy.: A világ általános leírása, 1162 oldalas alapvető mű a

középkor országairól.
22 Magy.: Az emberi test felépítéséről.
23 Magy.: Az égi testek körforgásáról. L. részletesebben: Gazda-Mánk 1982.
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sek latin és német jegyzékét tartalmazza 500 tételben, a köteteket 4000
szavas index zárja le.

Az 1546-os év nevezetes eseményeket hozott, február 18-án meghalt
LUTHER MÁRTON. Az előző évben a katolikus egyház egyetemes tridenti
zsinata elveti a reformációt és kibontakozik a katolicizmus nagyarányú
támadása, az ellenreformáció. V, KAROLY császár a protestantizmus
kiirtása céljából hadba száll az új hitet valló fejedelmek ellen. A küzdel-
met eldöntötte - mint írtuk - SzAsz MÓRIC hadainak átállása a császár
oldalára.

A száguldó események és azok következményei legközvetlenebbül
érintették Agricolát. MÓRIC herceg kívánságára Chemnitz polgármeste-
re24 lett, a zömében protestáns lakosság ellenére.

A herceg ezekben az években diplomáciai megbízásokkal is ellátta.
Először a csehországi Eger városába küldte a császári főhadiszállásra.
Erről a titokzatos kiküldetéséről Agricola soha sem nyilatkozott.
MÓRIC, a simulékony és taktikus államférfi emlékezett még, hogy a
„Türkenrede" című török elleni szózatot Agricola annak idején I. FER-
DINÁND királynak ajánlotta, tehát érdemeket szerzett arra, hogy a
magyar és cseh királlyal, vagy bátyjával V. KÁROLY császárral tárgyal-
hasson.

Maradandó tudományos munkássága szempontjából jelentősebb
volt a néhány hónappal későbbi, marienbergi kiküldetése, ahol I. FERDI-
NÁND kíséretében megjelent FRANCESCO BADOARIO, a Velencei Köztár-
saság követe is. A diplomata megkülönböztetett tisztelettel kezelte a
tudóst, és átadta neki BIRINGUCCIÓ olasz mérnök, építész, kohász 1540-
ben megjelent „Pirotechnía" című művét, a könyvből pontos értesülé-
seket nyert Agricola, amelyeket - néha vitatkozva velük - felhasznált a
De re metallicában.

A következő évben adta ki De precio metallorum ét monetis25 című
könyvét, melyben érdeklődésével a történelem felé fordult.

A megjelent könyvek sora megelégedéssel tölthette volna el tudósun-
kat, aki mégsem lehetett nyugodt. Az évek folyamán könyveiben is,
szóban is többször megígérte a bányászat és kohászat egészét felölelő,
alapvető mű megírását. Ezért éreznie kellett magán a tudományos világ
várakozó tekintetét. A mű kézirata már régen ott tornyosult dolgozó-
szobája polcán, de néhány megállapításában maga ís kételkedett és eddig
nem volt ideje és ereje a végső megfogalmazásához.

Főműve szempontjából szerencsés fordulatot hozott az 1550. évi joa-
chimsthalí útja. Látogatása során barátságot kötött JOHANNES MATHESI-
usszal, a város evangélikus lelkészével. A két férfi más-más síkon
ugyanazon tudományágnak, a bányászatnak művelője volt. MATHESIUS

24 Agricola négyszer volt egy-egy évig polgármester Chemnitzben: az 1546,1547,1551
és 1553 években. Heríiczíus 1960. 31. p.

25 Magy.: A fémek és pénzérmék áráról.
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egybeötvözte vallása hittételeit a bányászat gyakorlatával. Messze
földön híres Bergpredigt-jeiben, amelyeket „Bánya-prédikációknak",
de „Hegyi-beszédeknek" is lehetne fordítani, a bányamunka majd min-
den kérdését szakszerűen magyarázva tárta bányász hívei elé. Hallgató-
sága feszült érdeklődéssel figyelte az elvont teológiai fogalmak helyett
az életükből vett hasonlatokkal és fordulatokkal tarkított igét.

Agricola egy hónapot töltött Joachímsthalban. MATHESlusszal való
beszélgetései új lendületet adtak munkakedvének és helyenként felül-
vizsgálta korábban kialakult nézeteit az érctelepekről, a bányaművelés
sarkalatos kérdéseiről és azután már megnyugodva rögzíthette írásba
mondanivalóját.

Chemnitzbe visszatérve végül is nyomdakész állapotba hozta főmű-
vét, a De re metallicát és 1550. december 1-i keltezéssel megírta hozzá
az Ajánlást, MÓRIC választófejedelemnek és öccsének ÁGOSTnak címez-
ve. Ez a nap tekinthető a modern bányászati tudományok születésnap-
jának!

Készen állott a szöveg, de a vele szorosan összefüggő ábrák kérdése
még megoldatlan voít. Az illusztrációk kivitelében Agricola a velencei
Aldus nyomdában szerzett tapasztalataira támaszkodott, de MÜNSTER
Cosmographiája és különösen VESALIUS anatómiája képeinek színvo-
nala lebegett előtte, ezt a minőséget kívánta elérni.

A Frobenius és Episcopius bázeli kiadó nem volt csupán rideg üzleti
vállalkozás, tudott áldozatot hozni a tudományért. A mű méltó kialakí-
tása érdekében a legjobb fametszőket szerződtették, akik a Cosmogra-
phia illusztrációit is készítették: HANS RUDOLF MANUEL DEUTSCH és
ZACHARIAS SPECKLIN művészeket. A rajzok egy részét a joachimsthali
BLASIUS WEFFRING készítette, amint azt MATHESIUS későbbi művéből26

tudjuk. Hat évbe telt, amíg a nagy mű készen kikerült a nyomdából, de
akkor Agricola már négy hónapja halott voít. . .

Kanyarodjunk vissza az 1550-es évekbe. Az 1550-56 közötti idő-
szakban MÓRIC fejedelem kívánságára Agricola kétszer is elvállalta
városa polgármesterségét. Ezek az évek súlyos lelkiismereti problémák
elé állították. Erre az időszakra esett MÓRIC szembeszegülése V.
KÁROLY császárral. Ez a fordulat a katolikus valláshoz hű Agricolát
mélyen megdöbbentette. A hangos tiltakozás helyett lemondott a pol-
gármesteri tisztségéről. Amikor MÓRIC választófejedelem ismét hadba
indult a török ellen - a német birodalmi hadak élén Győrig jutott el, de
a hadjáratot nem folytatták - ebben a császár ellen elkövetett árulás
jóvátételét látta és ismét elfogadta a polgármesteri széket.

Szászországban 1553-ban pestisjárvány dúlt. Agricola ekkor megírta
De pesté27 című, 161 oldalas művét. A könyvben a korabeli felfogással
élesen szembefordulva tagadta, hogy a betegségek, mint a pestis, az

26 Mathesius 1562.; idézi: Wilsdorf 1956. 255. p.
27 Magy.: A pestisről.
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elkövetett vétkek büntetéseként szakadnának az emberiségre, továbbá,
hogy azokat a csillagok állása okozná.

A korábban megkezdett - Szászország történetéről szóló - művét
nem tudta befejezni. Torzó maradt a földrengésekről, a bányajogról és
az egyes bányabetegségekről írt értekezése is. A meglévő részek is elkal-
lódtak az idők folyamán, összesen 21 elveszett műről tudunk HELMUT
WILSDORF összeállítása alapján.28

1553 júliusában a brandenburgi őrgróf hadaival vívott Síevershausen
melletti csatában halálosan megsebesült SZÁSZ MÓRIC fejedelem, akit az
uralkodásban a nála jóval szerényebb képességű ÁGOST öccse követett.
Az új fejedelem a bányászat hanyatlásának különböző „adminisztratív"
intézkedésekkel kívánt gátat vetni, amelyek közül első volt a bányászok
szabad költözködési jogának megszüntetése. A sok intézkedése közül
egyik különösen megkeserítette Agricola életének utolsó évét. ÁGOST
utasította a tudóst, hogy készítsen a műről német fordítást, annak egy
példányát szolgáltassa be az udvarnak, a másikat pedig őrizze meg, de
semmiképpen se hozza nyilvánosságra, tehát ne nyomassa ki.29 így
akarta az uralkodó kisajátítani a De re metallica tartalmát. Amikor el-
ítéljük a szűklátókörű ÁGOSTot ezért az intézkedéséért, ugyanakkor
érezzük az önkény megnyilvánulásában a mű magasfokú értékelését: a
bányászati-kohászati szakismeretek olyan kiváló tára, amelyet semmi-
képpen sem akar a fejedelem a szomszédos, német nyelvű, vetélytárs
fejedelemségek bányászatával megosztani.

Agricola utolsó hónapjaira árnyékot vetett az 1555. szeptember 25-én
megkötött augsburgi vallási béke. ö, a békesség barátja, ebben a látszat-
egyezségben az eljövendő még ádázabb harcok csíráját sejtette.

Többször megismétlődő lázrohamok után 1555. november 21-én
örökre elpíhent. Kihűlt teste felett, amely egy katolikus teteme volt a
protestáns Chemnitzben, a vakbuzgóság és a gyűlölet erői csaptak
össze. Abban a városban, ahol Agricola 25 éven át alkotott, a lutheránus
lelkészek - emberi és tudományos érdemeit semmibe véve — megtagad-
ták sírhely adományozását. Kiűzött holttestét végül régi barátja, az egy-
házak megbékélésének mindkét oldalról támadott harcosa, JULIUS von
PFLUG, a Chemnitztől 60 km-re nyugatra, az Elster partján fekvő Zeitz
város püspöke fogadta be és temette el a Szent Péter és Pál templomban.

Agricola már régen ott pihent, amikor barátai és mindkét egyház
nemesen gondolkodó hívei még nem tudtak megnyugodni temetésének
szégyenletes tilalma felett. Talán érezték, hogy a tudós sorsával újból
bebizonyosodott, mennyit hanyatlott a humanizmus szelleme és a rene-
szánsz fénye. Mindkettő mindinkább letűnt az Európára boruló újabb
homályba.

28 Agricola 21 elveszett művének megnevezését és azokra utaló forrásanyagot leírja
Wilsdorf 1956. 314-324. p.

29 Az uralkodói önkény „mintapéldányát" bemutató levelet közli Wilsdorf 1956. 270. p.
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Fél évezred távolából

rtgricola életműve tartalmában, sokrétűségében, terjedelmében egy-
aránt hatalmas, befolyása évszázadokkal mérhető. 24 fennmaradt
műve30 az 1520-tól 1982-ig terjedő 462 év alatt 98 kiadást ért meg. A
latin, német, olasz, francia, angol, lengyel, cseh és orosz nyelveken meg-
jelent művek a XIX. század végéig a következő városokban kerültek
nyomdába: Bázel, Lipcse, Velence, Drezda, München, Párizs, Frank-
furt am Main, Jéna, Eisleben, Schweinfurt, Wittenberg, Freiberg, Anna-
berg, majd a XX. században: London, Berlin, Prága, New York, Lem-
berg, Moszkva, Düsseldorf, München.

Művei a szorosan vett bányászaton és kohászaton kívül - mértéktartó
számítás szerint is - a következő tizenegy tudományágat ölelik fel: filo-
zófia, politika, teológia, történelem, nemzetgazdaságtan, pedagógia,
jog, az orvostudományok, kémia, geológia és mineralógia. A tudomá-
nyoknak olyan szerteágazó mennyisége ez, amely a reneszánsz kor leg-
jobbjaihoz mérve is rendkívüli,

A következőkben sorra vesszük a különböző diszciplínákat, ismétel-
ten hangsúlyozva, hogy Agncola mennyire megelőzte korát!

Filozófusnak előszeretettel nevezte magát. A filozófia fogalmán első-
sorban a nagy összefüggések felismerését, a jelenségek lényegébe való
behatolást és az igazság megállapításának képességét értette. A De re
metallicában is, amikor felsorolja, hogy milyennek kell lennie a jó
bányásznak, azzal kezdi: „A bányaművelőnek járatosnak kell lennie
először ís a filozófiában".32 Racionális személetéből fakadó bölcselete
már magában hordta az anyagelvűség magvát. Elvetette a csodát, a pre-
desztinációt és az előítéleteket. Filozófiájával abban is messze meg-
előzte korát, hogy írásaiban a politikai és vallási viszályok tárgyalások
útján történő megoldásának szószólója.

Politikai felfogását illetően a szociális elvek hangoztatása nyilvánva-
lóan nem kérhető számon tudósunktól. Élete folyamán kézműves csa-
ládból küzdötte fel magát Szászország egyik legtekintélyesebb polgárá-
vá. A pénz szerzése az ő korában erénynek számított és a szegények
pártfogása nem tartozott a szigorúan vett polgári kötelességek közé. Az
1550-ben megjelent könyve bevezetőjének következő sorait mégis jel-
lemzőnek tartjuk szociális felfogására:33 „Bármilyen ragyogó és tiszte-
letre méltó dolog is a nemesi születés, a produktum mégis csak több

30 Agricola 24 fennmaradt opuszát az Irodalomban hozzuk az első kiadás évével, az
eredeti (latin, német) címével és annak magyar fordításával.

31 Agricola világnézetének és természetfilozófiái gondolatvilágának különösen kiváló
elemzését nyújtja Erwin Herlitzius tanulmányaiban. A következő értékelésekben külö-
nösen két írására támaszkodunk: Herlitzius 1955. ill. 1960.

32 De re metallica L könyv 4. bek.
33 De externís mensuris ét ponderibus.
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dicséretre érdemes embert hoz létre . . . Ezek amazokat túlragyogják,
mert ők egy új nemesség megalapítói". Már a Bermannusban a kétkezi
munka megbecsülőjének, a dolgozók barátjának mutatkozik. A De re
metallicát - ha úgy akarjuk - felfoghatjuk a bánya- és kohómunka apo~
teózisaként is. De tekinthetjük a korai kapitalista termelési mód leírásá-
nak is, mint a tőke és a munka szembeállítása, a munkaadó és munkavál-
laló viszonya kezdő fázisának első megfogalmazását.

Teológiai színezetű írás részletei ben, elmefuttatásaiban katolikus
elveket vall, de soha sem gerjed fel benne a vallási türelmetlenség egy
gyűlölettől lihegő korban. Hivő volta nem akadályozta a természettu-
dományos kutatásokban. Azzal, hogy függetlenítette a teológiától a
föld belsejének kutatását, akaratlanul a religio elleni eszmék csíráit
ültette el olvasói agyában.

Történelmi érzéke kiváló az események egymásrahatása és a várható
következmények felmérése tekintetében. A politikai és vallási harcok
elleni írásaiban mintha csak sejtené a szörnyűséges harmincéves háború
eljövetelét. A Türkenredében világosan leírta, hogy a török veszedelem
elhárítása elsősorban a nemesség és a gazdagok feladata, mert a szegé-
nyeknek nincs sok veszítenivalójuk. A béke áldott korszakaiban az
uralkodó kötelessége a nép sorsának javítása. Ezekkel a gondolatokkal
ís majd csak a XVIII. század szerzőinél találkozunk.

Nemzetgazdasági téren gondolatai a pénzhalmozódásról, a meggaz-
dagodásról, a gazdasági-műszaki kockázatvállalás indokoltságáról, az
egyes költséges termelési módoknak olcsóbbakkal való felváltásáról
mind az ilyen tárgyú megnyilatkozások első jelentkezései közé tartoz-
nak.

A haladást szolgálta azokban a mérésekre vonatkozó munkáiban,
amelyekben a mértékek és súlyok szinte áttekinthetetlen sokféleségé-
ben próbált rendet teremteni és ezzel a gazdasági fejlődést gátló, zavaros
viszonyokat megszüntetni. Az emberiség csak a XVIII. század végén
értette meg a mértékek hitelességének és egységesítésének szükségessé-
gét.

Pedagógus újítóként élete korai időszakában., zwíckauí tanítóskodá-
sakor ismertük meg, majd csaknem harminc évvel később, amikor SZÁSZ
MÓRIC iskolai reformjai bevezetésekor tevékenykedett. De nevelői-
oktatói szerepe ott áll szinte minden írásának a hátterében. A Berman-
nus teljes egészében tanító célzatú könyv, de a De re metallica tudásköz-
vetítése is nagymértékben pedagógiai hangvételű.

Jogi írásainak két vetületére utalunk. A veszélyes föld alatti munka,
az egyes bányák elhatárolása, az olyan szükségszerű közös tevékeny-
ség, mint a bányabelí vízemelés és szállítás szabályozása már Agrícola
előtt két-három évszázaddal jogalkotásokra késztette a bányászattal
foglalkozókat. Már a XIII. század közepétől kezdve születtek bányajo-
gok. Agrícola ezeket rendszerezi a De re metallicában és a Bermannus-
ban, bár helyenként nem eléggé világosan és közérthetően, írásaiban
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alátámasztja, hogy a jogi rendelkezéseknek csak jól szervezett állami
apparátus és tanult tisztségviselők útján lehet érvényt szerezni.

Orvosi ténykedéséről kevés írásos adat maradt. Mai szóhasználattal
élve inkább kutató orvos volt, mint olyan gyógyító, akí nagy pacientú-
rával rendelkezik. Ismerjük azt a megállapítását, hogy a betegség nem a
bűn büntetéseként sújtja az embereket, mint sokan gondolták akkori-
ban. A boncolást, mint az anatómiai kutatás elengedhetetlen eszközét,
helyeselte olyan korban, amikor a kevés haladó szellemű orvos bitófáról
volt kénytelen lopatni tetemet tanulmányozások céljából.

A kémiában a középkorban uralkodó titkos alkimista felfogás kriti-
zálója. Az alkimisták tevékenységéről kétkedőén vélekedik. Azt, hogy
a fémek átváltoztatására „ . . . tényleg képesek-e, vagy sem, azt nem
tudom eldönteni . . . másként azt olvashatjuk, hogy ez a mesterség
még senkit sem tett gazdaggá és magunk azt látjuk, hogy ily módon
halandó még nem gazdagodott meg . . . ezek után az egész dolog (ti.
az alkímia) felettébb kéts ígesnek tűnik", írja a De re metallica Ajánlásá-
ban.34 Tagadta a fémek és kőzetek nemzőképesség útján való létrejöttét,
mely az ő korában elterjedt „hivatalos" tudományos állásfoglalás volt.
Szigorúan elkülönítette a szerves anyagokat a szervetlenektől, pedig az
organikus kémia megszületésének idejét az utókor szakemberei csak a
XVIII-XIX. század fordulójára teszik.

A geológiában újszerűén vázolta az ülepedés és az erózió tevékenysé-
gét. A földrengések, a vulkánosság és a hévforrások előidéző okait nem
a csillagvilág asztronómiai értelemben vett befolyásában látta - mint
előtte minden tudós - hanem a föld alatti tüzekben.

A mineralógia területén vállalkozott egy rendszeres ásványtan kifej-
lesztésének első kísérletére. Természetesen a mai értelemben vett
ásványrendszertant nem lehetett elvárni tőle. Agricola az ásványok
meghatározásánál még csak a színükből, a keménységükből és a fémtar-
talmukból indulhatott ki. Sejtelme sem lehetett a krisztallográfia mód-
szereiről, amelyekről NIELS STENSEN felfedezései révén csak mintegy
150 évvel később értesült a tudományos világ.

Egyéniségét, műveit és azok hatását nagy vonalakban áttekintettük.
Nem adatott meg neki, hogy a régit megdöntse és előre rohanva az
emberiség számára forradalmi tetteket hajtson végre. Ereje a tudós
elmélyült munkálkodásában rejlett, a régi szerzők alapos ismeretében,
sajátos gondolkodásában, jó megfigyelő- és rendszerezőképességében
és - ahol erre indoka és lehetősége volt - a kiváló ábrázolási módjában.
Életművével a humanizmus legnagyobbjai közé emelkedett. Mint nagy
kortársainak legtöbbje, ő is megvalósította a „homo universalis"-t, az
egyetemes, a több ismeretágban maradandót alkotni képes ember rene-
szánsz eszményét. Ahogy a nagy humanisták, filozófusok és történé-
szek, jogászok és orvosok, teológusok és csillagászok, költők és diplo-

34 De re metallica Ajánlás 8. bek.
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maták voltak egyszemélyben, ahogy a művészek nem szorítkoztak csu-
pán egy művészi ágra, hanem építészek, szobrászok, festők voltak, sőt
egyes esetekben még költők, tudósok és politikusok is, úgy volt Agri-
cola is univerzális ember, a reneszánsz egyik legszínesebb egyénisége.

Agricola méltatását végül ENGELS tömör, szemléletes megfogalma-
zású mondataihoz kapcsoljuk.35 „A modern természetkutatás, az egyet-
len, amely tudományos rendszeres, minden oldalú fejlődést hozott,
ellentétben az ókoriak lángeszű természetfilozófiái megsejtéseivel és az
arabok felettébb jelentős, de szórványos és legnagyobbrészt eredmény-
telenül tovatűnt felfedezéseivel - a modern természetkutatás, mint az
egész újabb történelem, attól a hatalmas korszaktól kezdődik, amelyet
mi németek az akkor ránkzúdult nemzeti szerencsétlenségről reformá-
ciónak nevezünk, a franciák renaissance-nak és az olaszok cmquecentó-
nak, s amelyet egyik név sem fejez ki kimerítően. Ez az a korszak, amely
a XV. század második felével kezdődik. A városi polgárokra támasz-
kodó királyság megtörte a feudális nemesség hatalmát és megalapozta a
nagy, lényegileg nemzetiségre épülő monarchiákat, amelyekben a
modern európai nemzetek és a modern polgári társadalom kifejlődésre
jutottak." ENGELS a személyiségekről: „A legnagyobb haladó forradal-
masodás volt ez, melyet az emberiség addig megért; olyan kor, amely-
nek óriásokra volt szüksége és óriásokat is nemzett, a gondolkodóerő,
a szenvedély és a jellem, a sokoldalúság és a tudományosság óriásait."

Ezeknek a szellemóriásoknak a sorában foglal helyet Georgius
Agricola.o

Engels 1963. 51. és 52. p.
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245. Leüzöcsészék töltése 483
246. Ezüstfinomítás és annak előkészítő munkálatai 484
247. A finomított ezüst kivétele 486
248. Ezüstfinomítás olvasztótégelyben bura. alatt 487

XI. KÖNYV

249. Frissítő-, csurgató- és leüzőhuta alaprajza 491
250. ólom olvasztása és cipóba öntése 496
257. Réztömbökfeldarabolása 498
252. Kemény réztömbök szétdarabolása izzttás után 501
253. Salakolvasztó kemence 505
254. Tárcsakemence. 507
255. Csurgatómühely daruja 509
256. Elkészített csurgatókemence 513
257. Csurgatókemence üzemben 515
2Í8. Aszalékok feldolgozása 517
259. Üres aszalókemence 519
260. Aszalókemence üzemben 521
26/. Aszalékok kivétele a kemencéből 522
262. Aszalékok lehűtése, rézkéreg leverése 523
263. Rézfinomító tűzhely 526
264. Próbavétel rézfinomító tűzhelyből 527
265. A kész réz kivétele 531
266. Melléktermékek olvasztása . 533

XII. KÖNYV

267. Sótelep a tengerparton 539
26S. Sóskút és sófőzőépület 541
269. Tűzhely sófözöüsttel 543
270. Só bepárlása üstben 544
27Í. Melegforrások sójának besűrítése 545
272. Sóbepárlás nagy edényben 546
273. Sóbepárlás tüzreöntéssel 547
274. Sós föld és nádhamu feldolgozása sóvá . 549
275. Sótermelés a Níluson . . . 550
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276. Szódakészítés 551
277. Salétromkészítés 554
275. Timsótermelés vízből 556
279. Timsó kilúgozása kőzetből 559
280. Vitrioltartalmú táróvíz feldolgozása 561
281. Vitriolos víz befőzése és vitriolkriítályosítás 562
282. Vitrioltartalmúföldkilúgozása 563
283. Vitriolt termelő ásványok érlelése 565
284. Kéntermelés szublimálással orros edényekben 567
285. Kéntermelés edényekben történő olvasztással 568
286. Kéntermelés egymáson álló edényekben 569
257. Bitumentermelés vízből, nyers bitumenból és kőzetből 570
288. Értékes alkatrészek kinyerése táróvízből 571
289. Üveggyártás első kemencéje a nyersanyag olvasztására 574
290. Második kemence az üvegmassza átolvasztására 575
291. Kemence nyersanyag olvasztására és üvegmassza átolvasztására 577
292. Harmadik kemence kész üvegáru előállítására 579





IRODALOM
Az irodalomjegyzékben szereplő rövidítések feloldását lásd a 611. oldalon!

AGRICOLA, Georgius: 24 fennmaradt
munkájának felsorolása. Az eredeti
címet, ilí. kezdősort lat. nyelven közöl-
jük, majd annak magy. fordítását. A 7.
mű címét nem. nyelven is megadjuk,
mert ezt a művét nem. nyelven írta és
később fordították lat.-ra. Felsorolunk
három nyílt levelet is (2, 3 és 10), ame-
lyeket életében ugyan nem nyomtattak
ki, de a kortársak között kéziratban
való terjedésük, valamint terjedelmük
miatt kitűnnek a szokványos levelezéb-
böl. Ezek a kor szellemében íródott
nyílt levelek nemcsak magánjellegű
közléseket tartalmaznak, hanem általá-
nos problémákat is boncolgatnak. A
címek után az első évszám az első
nyomtatás évét, a zárójelben lévő pedig
a keletkezés feltételezett időpontját
jelenti (Wilsdorf 1956, 289-290 p.).

1. Libellus de príma ac simplici institu-
tione grammatica. Lipsiae, 1520 (1520)
46 p.
Bevezető és egyszerű latin nyelvtan
könyvecske.

2. Deum non esse auctorem peccati expli-
catur . . . 1900(1522).
Nyílt levél dr. Kopphoz vitás teológiai
és filozófiai kérdésekről.

3. Magos ad Christum venientes non
reges fuisse explicatur . . . 1900(1522).
Nyílt levél dr. Fontanus eilen, vitás teo-
lógiai és filozófiai kérdésekről.

4. Galeni Librorum Pars I-V. Venetiae,
1525 (1525)241 p.
A velencei Aldus nyomda Galenus-ki-
adásának görög nyelvű átdolgozása.

5. Omnia opera Hippocratis. Venetiae,
1526 (1526)233 p.
A velencei Aldus nyomda Hippokra-
tész-kiadásának görög nyelvű átdolgo-

6. Bermannus, sive de re metallica dia-
lógus. Basileae, Proben, 1530 (1528)
135 p.
Bermannus - párbeszéd a bányászatról
és kohászatról.

7. Rede von der Notwendigkeit des Krie-
ges gegen den Türken an Ferdinand,
König von Ungarn und Böhmen, und
die Fürsten Deutschlands. Nürnberg,
1531(1530)34 p.
Oraüo de bello adversus Turcam susci-
piendo . . . Felhívás a török elleni harc
szükségességéről Ferdinándhoz,
Magyarország és Csehország királyá-
hoz, valamint Németország hercegei-
hez.

8. De mensuris ét ponderibus libri V.
Basileae, Proben, 1533 (1531) 292 p.
A mértékekről és súlyokról.

9. Epistuía ad Plateanum, cui sünt adiecta
aliquot loca castigata in libris de men-
suris ét ponderibus nuper edítis. Ba-
sileae, Proben, 1534(1533) 7 p.
Levél Plateanushoz a ménékekről és a
súlyokról.

10. Inscriptionis in htteris Cyrilli interpre-
tatio . . . Zwickau, 1656(1536).
Levél a „római kereszt" cirill betűs fel-
iratáról a zwickaui tanácshoz.

11. De ortu ét causis subterraneorum libri
V. Basileae, Proben, 1546 (1544) 80 p.
A föld alatti anyagok keletkezéséről és
törvényszerűségeiről.

12. De natura eorum quae effluunt ex terra
libri IV. Basileae, Proben, 1546 (1545)
80 p.
A földből kiömlő anyagok természe-
téről.

13. De natura fossilium libri X. Basileae,
Proben,1546(1546) 215 p.
Az ásványok természetéről.
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14. De veteribus et novis tnetallis líbri II.
Basileae, Proben, 1546 (1546) 39 p.
Régi és új bányákról.

15. Epistula ad Meurerum, interpretatio
vocum rei metallicae. Basileae, Proben,
1546 (1546)15 p.
Nyílt levél Meurerhez, a bányászati-
kohászati elnevezésekről.

16. De animantibus subterraneis Über.
Basileae, Proben, 1549 (1548) 80 p.
A föld alatti állatokról.

17. De externis mensuris ét ponderibus
libri II. Basileae, Proben, 1550 (1549)
46 p.
Az idegen súlyokról és mértékekről.

18. De mensuris, quibus intervalla meti-
mur liber I. Basileae, Proben, 1550
(l 549) 34 p.
A hosszmértékekröl.

19. De restituendis ponderibus atque men-
suris über I. Basileae, Proben, 1550
(1549)21 p.
A súlyok és mértékek módosításáról.

20. Ad ea, quae Andreas Alciatus denuo
disputavit de mensuris ét ponderibus,
brevis defensio liber I. Basileae, Fro-
ben,1550 (1549)12 p.
Vitairat Andreas Aíciatushoz a mérté-
kekről és a súlyokról.

21. De precio metallorum ét monetis libri
III. Basileae, Proben, 1550 (1549)
182 p.
A fémek és pénzérmék áráról.

22. De pesté libri III. Basileae, Proben,
1554 (1553) 161 p.
A pestisről.

23. Von der Sipschafft des Hausses zu
Sachssen. Berlin. 1963 (1555) 277 p.
A szász hercegi család nemzetségi kap-
csolatairól.

24. De re metallica l ibr i XII. Basileae, Pro-
ben 1556 (1550) 538 p.
A bányászatról és kohászatról.

A fenti művek közül a 2-es és 3-as sor-
számú az alábbi helyen jelent meg először
nyomtatásban: Neues Archiv für Säshsi-
sche Geschichte und Altertumskunde.
Dresden. 1900. Bd. 21. 265-273. p.
A 10-es sorszámú mű közlési helye: T.
Schmidt: Chronica Cygnea. Zwickau.
1656. 64-68. p.
A 11-15. számmal jelzett dolgozatok kolli-
gátumként jelentek meg. Ugyancsak kolli-

gátumként adták közre a 17-21. sorszámú
munkákat.

Agricola-kiadások (gyűjteményes kiadá-
sok), melyekre könyvünkben hivatko-
zunk:
Georg Agricola Zwölf Bücher vom
Berg- und Hüttenwesen. Berlin, VDI-
Verlag, 1928. (DRM 1928)
Georg Agricola Zwölf Bücher vom
Berg- und Hüttenwesen. Düsseldorf,
Deutscher Ingenieur Verlag 1953.
(DRM 1953)
Georgius Agricola Bergbau und Hüt-
tenkunde, 12 Bücher. Berlin, VEB
Deutscher Verlag der Wissenschaften,
1974. (DRM 1974)

• Georg Agricola Zwölf Bücher vom
Berg- und Hüttenwesen. Düsseldorf,
VDI-Verlag, 1978. (DRM 1978)

- Georgius Agricola 1494—1555 zu Sei-
nem 400. Todestag. Berlin, Akademie-
Verlag, 1955. (AGß)

- Georgius Agricola - Ausgewählte
Werke. Gedenkausgabe des Staatlichen
Museums für Mineralogie und Geolo-
gie zu Dresden. I-X. Bd. Berlin, VEB
Deutscher Verlag der Wissenschaften,
1956-1974. (AAW)

ALBERTUS MAGNUS: De mineralibus Libri
V. Oppenheym, 1518.

BECHIUS, Philipp: Vom Bergkwerck XÍI
Bücher. Basel, Proben und Bischoff,
1557.491p.

BECK Mihály: Tudomány-áltudomány.
Bp. Akadémiai Kiadó., 1977. 129 p.

BEIERLEIN, Paul Reinhardt: Lazarus
Ercker, Beschreibung der allervornehnv
sten mineralischen Erze und Berg-
werksarten vom Jahre 1580. Berlin,
FFD 34,1960.298p.

BEL Mátyás: Notitia Hungáriáé novae
historico geographica. III. köt. Wien,
1736. 368-396. p.

BENDA Kálmán: Magyarország történeti
kronológiája I. köt. Bp. Akadémiai
Kiadó, 1981. 350 p.

BEYERSDORFER, Paul; Georgius Agricola
und das Glashüttenwesen. AGB 1955.
154-162. p.

BlRlNGUCClO, Vanoccio: De la pirotech-
nia. Venezia, 1540. Németre ford.,
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jegyzetekkel ellátta Johannsen, Ottó.
Braunschweig, 1925.

BERLÄSZJenŐ: Dernschwam János könyv-
tára. Bp. OSZK. 1964.50p.

BOGDÁN István: Magyarországi hossz- és
földmértékek a XVI. század végéig. Bp.
Akadémiai Kiadó, 1978. 388 p.

BORNHARDT, Wilhelm: Geschichte des
Rammelsberger Bergbaues von seiner
Aufnahme bis zur Neuzeit. Berlin,
1931.366p.

Brockhaus1 Conversations Lexikon. 13.
kiad. Leipzig, Brockhaus, 1882-1887.

BROWNF., Edward: Travels in divers Parts
of Europe. London, 1685. Az V. kötet-
ből részlet: Cesta z Komárna do Bans-
kych miest. . . (angol-szlovák két-
nyelvű) Bratislava, 1980. 52 p.

COLUMELLA, Moderatus Június: Rei rusti-
cae libri XII. Venezia, Aldus, 1514.
Ford.: Fábián József: Columella M. J.
XIII könyve a mezei gazdaságról. I-II.
köt. Pest, Trattner, 1819. 301-302. p.

DARMSTAEDTER, Ernst: Georg Agricola,
Leben und Werke. München, 1926.
96. p.

DARMSTAEDTER, Ernst: Berg-, Probir- und
Kunstbüchlein. München, 1926. l l l p .

DARMSTAEDTER, Ernst: Zwölftes Buch:
Von den Salzen und vom Glas. DRM
1978. 509-543 p.

DELIUS, Christoph Traugott; Anleitung zu
der Bergbaukunst. Wien, 1773. 564 p.
Ford.: Boday Gábor: Bevezetés a
bányatan elméletébe és gyakorlásába.
Bp. OMBKE 1972. 479 p. Soksz.

DERNSCHWAM János: Erdély, Beszterce-
bánya, Törökország útinapló. Ford.:
Tardy Lajos. Bp. Európa Könyvkiadó,
1984.597p.

DOMANOVSZKY Gyula: A skytháktól a
magyarokig. Officina, 1938. 21 p.

EBÉRT, Kurt: Das Freiberger Bergrecht.
BFF 1965. 23-30. p.

EßERT, Kurt: Agricola und das Bergrecht.
AGB 1955. 154-162. p.

EBÉRT, M.: Südrussland im Altertum.
112p.

ENGELS Frigyes: Bevezetés „A természet
dialektikájáéhoz. Marx-Engels vál.
müvek 2. köt. Bp. 1963. 51-67. p.

ENGELS, Siegf ried-NowAK, Alois: Auf der
Spur der Elemente. Leipzig, Deut-

scher Verlag für Grundstoffindustrie,
1971.305p.

EVLIJA CSELEBI: Magyarországi utazásai
1660-66. Ford.: Karácson Imre. Bp.
MTA I. köt. 1904.110 p.; II. köt. 1908.
240 p.

FALLER Jenő: Was hat der ungarische
Bergbau Agricola zu Verdanken? AGB
Í955.210-213. p.

FALLER Jenő: Georgius Agricola halálának
400. évfordulója alkalmából. BKL
Bányászat, 1955. 505-614. p.

FALLER Jenő: Georgius Agricola és a
magyar származású Rorbacher Kál-
mán. BKL Bányászat, 1961. 69-70. p.

FÉRGE Zsuzsa: Az iskolarendszer és az
iskolai tudás társadalmi meghatáro-
zottsága. Bp. Akadémiai Kiadó, 1976.
105 p.

FRAKNÓI Vilmos: A hazai és külföldi isko-
lázás a XVI. században. Bp. Eggenber-
ger,1873. 334 p.

FRITZSCHE, Otto und WAGENBRETH, Ot-
fried: Die Wasserhaltungsmaschinen
bei Agricola und sein Einfluss auf ihre
weitere Entwicklung. AGB 1955. 104-
112. p.

FlNÄCZY Ernő: A középkori nevelés törté-
nete. Sajtó alá rendezte Gazda István.
Bp. Könyvért, 1985. 333 p.

FRIEDENTHAL, Richard: Luther élete és
kora. Bp. Gondolat, 1973. 658 p.

GANZENMÜLLER, Wilhelm: Die Anschau-
ung vom Wesen des Glases vom Mittel-
alter bis zum Beginn des 19. Jahrhun-
derts. Glastechnische Berichte, 1938.
358-365. p. és 392-398. p.

GAZDA István-MARlK Miklós: Csillagá-
szattörténeti ABC. Bp. Tankönyvki-
adó, 1982.152 p.

GOETHE, Johann Wolfgang: Zur Farben-
lehre II. Bd. Tübingen, Cotta. 1810.
236-237. p.

GONDA Imre-NlEDERHAUSER Emil:
A Habsburgok. Bp. Gondolat. 1978.
362p.

GYULAY Zoltán: 225 éves a magyar bánya-
mérnökképzés. BKL Bányászat, 1960.
748-753. p.

HÉJJNÉ Détári Angéla: Herrengrunder
Gefässe. Bp. Ars Decorativa. 1973.
61-79 p.

HEILFURTH, Gerhard: Der Bergbau und
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seine Kultur. Zürich, Atlantis, 1981.
321p.

HERLITZIUS, Erwin: Bemerkungen zu
Agricolas Arbeiten über Münzen,
Masse und Gewichte. AGB 1955. 339-
357p.

HERLITZIUS, Erwin: Georg Agricola
(1494-1555) - ein grosser deutscher
Naturforscher und Humanist. Frei-
berg, Bergakademie II. 1955. 73-82 p.

HERLITZIUS, Erwin: Georgius Agricola
(1494-1555). Seine Weltanschauung
und seine Leistung als Wegbereiter
einer materialistischen Naturauffas-
sung. FFD 1960. 208 p.

HERMANN Zsuzsa: Jacob Fugger. Bp. Aka-
démiai Kiadó, 1976. 341 p.

HOFFMANN, Reinhold: Dr. Georgius
Agricola aus Glauchau, der Vater der
Mineralogie. Waldenburg, 1898. 122 p.

HÓMAN Bálint-SZEKFÜ Gyula: Magyar
történet. II. köt. Bp. 1936. Kir. Magy.
Egyetemi Nyomda. 109-115 p.

HOOVER, Herbert-HooVER Lou: Geor-
gius Agricola De re metallica angol for-
dítása. London, 1912. 638 p.

HORST, Ulrich: Der Briefwechsel Agrico-
las, ein Überblick. AGB 1955. 257-
265. p.

HuiZlNGA, Johan: A középkor alkonya.
Bp. Európa, 1979. 372 p.

JANSEN, Max: Jacob Fugger der Reiche.
Leipzig, Duncker. 1910. 415 p.

KACHELMANN, Johann: Geschichte der
ungrischen Bergstädte und ihrer
Umgebung. I-III. köt. Schemnitz,
Lorber und Mihalik, 1853-1867. 80,
192,173p.

KIRCHBERG, Helmut: Erzaufbereitung im
XVI. Jahrhundert. AGB 1955. 81-
91.p.

KIRNBAUER, Franz: Die Entwicklung des
Markscheidewesens im Lande Öster-
reich. Blätter für Technikgeschichte,
1940.154 p.

KIRNBAUER, Franz: Agricola und der
alpine Bergbau. AGB 1955.198-209. p.

KIRNBAUER, Franz-STEisKALPAUR, Ri-
chard : Herrengrunder Kuprergegen-
stände. LGH 1969. 40. Heft. 83 p.

KIRNBAUER, Franz: Speculum metallorum
1575. LGH 1961. 50. Heft. 249 p. .

KoRAN, Jan: Prehledné dejini ceskoslo-

venského hornictvi. Praha, 1953.214 p.
(Magy.: A csehszlovák bányászat tör-
ténetének áttekintése.)

A középkori élet. Bp. Gondolat, 1964.
277 p.

A középkori művészet világa. Szerk.:
Marosi Ernő. Bp. Gondolat, 1969.
281 p.

KNAUTH, Paul: Erstes Buch: Vom berg-
und hüttenmännischen Berufe und sei-
nem Nutzen. DRM 1978.1-21. p.

KRENKEL, Paul: Paulus Niavis Judicium
Jovis oder Das Gericht der Götter über
den Bergbau. FFD 1955. 63 p.

KRISZTIÁN Béla: Georgius Agricola a
bányászat humanista tudósa. BKL
Bányászat, 1980. 769-772. p.

KRUPKOWSKI, A.: Georg Agricola und die
polnische Metallerzeugung im XVI.
Jahrhundert. AGB 1955. 214-221. p.

LANGE, Alfred: Georg Agricola und das
Hüttenwesen seiner Zeit. AGB 1955.
113-153. p.

LEOPOLD, Jacob: Theatrum machmarum.
IX.Bd. Leipzig, 1724.240p.

LINDNER László: Német Demokratikus
Köztársaság. Bp. Panoráma, 1977.
791 p.

LlPOLD, Marc. Vinc.: Der Bergbau von
Schemnitz in Ungarn. Jahrbuch der K.
u. K. geol. Reichanstalt. 1867. 317-
458. p.

LlTSCHAUER Lajos: Bányamíveléstan. I.
köt. Selmecbánya, Joerges, 1890-91.
560p.

LlTSCHAUER Lajos: Agricola Bauer
György halálának 350-Ík évfordulója
alkalmából. BKL 1905. 694-699. p.

Livius, Titus: Ab űrbe condita libri
CXXXXII. Basileae, 1531. Ford.:
Muraközy Gyula: A római nép törté-
nete a város alapításától. I-VII. Bp.
1969-1973.

LÖHNEYSS, G. E.: Bericht vom Bergwer-
cken. Leipzig, 1617. 343 p.

LÖSCHER, Hermann: Das erzgebirgische
Bergrecht des 15. und 16. Jahrhunderts.
FFD 1959. 275 p.

LUDWIG, Karl-Heinz: Die Agricola-Zeit
im Montangemälde. Düsseldorf, VDI-
Verlag, 1979. 190p.

MAJER, Jifi: Zur Entwicklung der Berg-
bautechnik des 16. Jahrhunderts im
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Westteil des böhmischen Erzgebirges.
Deutsches Jahrbuch für Völkerkunde.
1967. 313-338. p.

MATHESIUS, Johannes: Sarepta oder Berg-
postilla ... Samt der JoachimsthaÜ-
schen kurtzen Chroniken. Nürnberg,
1562.318p.

MENDELS, Judy: Die Etymologie des Wor-
tes Kux. Modern Language Notes.
1961.336-341. p.

MiHALOVITS János: Agricola György: A
bányászatról. I-V. könyv. A BKL mel-
léklete az 1929-1933.években.

MOLNÁR László: Mária Terézia rendeletei
és azok hatása a magyar bányászatra.
BKL Bányászat 1982. 336-340. p.

NEUBERT, Karl: Markscheiderische
Kenntnisse zur Zeit des Georgius Ag-
ricola. AGB 1955. 92-103. p.

Ókori Lexikon. I-II.köt. Szerk.:Pecz Vil-
mos. Bp. 1902. Í11. 1904. 1142 p. ill.
1254p. (Üj kiad.: Bp. 1985.)

OTETEA, Andrei: A reneszánsz és a refor-
máció. Bp. Gondolat, 1974. 438 p.

Pallas Nagy Lexikona. I-XVI. köt. Bp.
1893-1897.

PAULINYI Oszkár: Nemesfémtermelésünk
és országos gazdaságunk általános ala-
kulása a bontakozó és a kifejlett feuda-
lizmus korszakában (1000-1526). Szá-
zadok, 1972. 561-608. p.

PECH Antal: Alsó-Magyarország bánya-
mívelésének története. L köt. Bp.
Magyar Tudományos Akadémia, 1884.
502 p.

PECH Antal: Magyar és német bányászati
szótár. 2. bőv. kiad. Selmecz, Joerges,
1891.378p.

PETŐ Gábor Pál-SZABADVARY Ferenc: A
kémia nagy pillanatai. Bp. Móra, 1980.
160 p.

PIEPER, Wilhelm-WANDHOFF, Erich:
Fünftes Buch: Von dem Aufschluss
und dem Abbau der Lagerstätten und
von der Markscheidekunst. Düssel-
dorf, DRM 1978. 79-119. p.

PIEPER, Wilhelm: Die kunstgeschichtliche
Stellung und 'lie illustrationstechnische
Bedeutung der Holzschnitte in Agrico-
las „De re metallica". AGB 1955. 266-
291. p.

PIEPER, Wilhelm: Zweites Buch: Von der
Aufnahme des Bergbaues. Düsseldorf,
DRM 1978. 22-23. p.

PIEPER, Wilhelm: Ulrich Rülein von Calw
und sein Bergbüchlein. FFD 1955.
215p.

PlRENNE, Henri: A középkori gazdaság és
társadalom története. Bp. Gondolat,
1983.396 p.

PLINIUS, Gaius Secundus: Naturális histó-
riáé libri XXXVII. Verona, 1468.
Magy. ford. (kivonatos): Bukarest,
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A jegyzék két részből áll.
Az I. részben azt a 146 személyt, mitológiai alakot soroljuk fel, akiket

Agricola név szerint említ könyvében. A születés, halálozás évszámán
kívül megadjuk a legfontosabb életrajzi adatokat.

A II. részben további 232 személyről írunk, akiknek neve szerepel a
bevezetőben, a tanulmányban és a lábjegyzetekben. Ezek a személyek
főleg kortársai Agricolának, de helyet kapnak művének felhasználói,
feldolgozói és a magyar kiadás előkészítői is. Az Agricolával foglalkozó
külföldi szakírók kevéssé ismertek hazánkban, ezért indokoltnak tart-
juk az irodalomjegyzékben felvett Összes író legfontosabb életrajzi ada-
tainak közlését is. A rövid biográfiákban Agricola életművével kapcso-
latos adatokat, összefüggéseket emeljük ki.

I. rész

AESCULAPIUS 44
Görög mitológiai személy, Apolló fia, a
gyógyítás istene. A képzőművészetben
kígyós botra támaszkodó komoly férfi-
ként ábrázolják. Agricola Aszklepia-
dész alakjával vonja össze, aki valós
személy volt, az i. e. I. században Bíti-
niában, majd Rómában dolgozott, a
módszeres gyógyítás egyik megalapí-
tója.

AFRICANUS (250 k.) 33
Valószínű, hogy azonos Sextus Július
Africanusszal, aki Jeruzsálemben szüle-
tett és 300 körül halt meg. A kémiai pre-
parátumok ereje című munkája elve-
szett, amely valószínűleg a fémek színei-
vel foglalkozott. Nem volt alkimista.

AGATHODAEMON (Agathodaimon) . 33
Jó szellemű görög isten. A lakomák
végén szokták üdvözölni. Neve alatt
részben apokrif írásokat jelöltek,
melyek keverékét alkotják a görög, az
egyiptomi, a zsidó, a korakeresztény és
a gnosztikus gondolatoknak, valamint a
babonás elképzeléseknek.

AGATHOKLÉSZ (i. e. 361-289) . . . . 57
Szirakuza királya. Megvédte Szicília
városait Karthágó terjeszkedésével
szemben. Uralma alatt a szicíliai görög
városok gazdasági és kulturális virágko-
rukat élték.

ÁGOST (August) (1526-1586)
13,16,31,603,605,606

Szászország választófejedelme, 1553-
ban követi Móric bátyját az uralkodás-
ban. A hanyatló bányászat érdekében
számos intézkedést hozott, melyek
nagy részével Agricola nem értett egyet.
Utasította Agricolát a De re metallica
német nyelvű átültetésére, de csak a
saját használatára. Fanatikus lutheránu-
sok az ő utasítására tagadták meg Agri-
cola eltemetését Chemnítzben. Az
1560-as évektől kezdve jó és hasznos
nemzetgazdasági törvényeket hozott.
Végül is uralma alatt az ország földmű-
velése, ipara és kereskedelme virágzás-
nak indult. A drezdai könyvtár és
művészeti gyűjtemény megalapítója.
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ALBERTUS MAGNUS, Albert von Bollstädt
(1193-1280) 103,593,622
Bolognában tanult, majd főleg Kölnben
élt. Dominikánus szerzetes majd püs-
pök, a skolasztika híres filozófusa,
neves alkimista. Aquinói Tamás nevelő-
je. Agrícola élesen szembeszállt tanai-
val, mely szerint a kőzetek és ércek
„nemzés* útján jönnek látre. Műve: De
mineralibus Über III.

ALÜATTÉSZ (Alyaltes) (L e. 617-563) 63
Lüdia királya, hódító, rengeteg kincset
halmozott össze.

AMPHIORAOSZ 44,630
Görög hérosz és jós. Az athéniek thébaí
hadjáratának mondájában szerepel. Bár
előre látta a hadjárat kimenetelét, mégis
hagyta, hogy felesége, Eriphile rábe-
szélje a részvételre. A vereség után a lát-
nokot kocsisával és harcí szekerével
együtt elnyelte a Zeusz villámától meg-
hasadt föld.

ANAKREÓN(Í.e.500körül) . . . .44,51
Az ion Theoszból származó lírai költő.
Szamoszon élt Polükratész udvarában,
ennek 522-ben bekövetkezett halála
után Athénba költözött.

ANAXAGORASZ (Í. e. 500-428) . . . . 51
Görög filozófus, aki távol tartotta
magát a politikától és a tudományos
kutatásnak élt. Azt tanította, hogy az
anyag végtelen sok és végtelen kicsi
azonos ősrészecskékből (homoiomeri-
ák) áll, és ezzel a felfogásával az ókori
atomisztika egyik előfutára lett. 423-
ban vallás elleni vétség miatt perbefog-
ták, mert elvetette a jóslást és nem
ismerte el a Nap, a Hold és a szivárvány
isteni létét.

ANTIPHANÉSZ (Í. e. 400 körül) . . . 55
Attikai költő, vígjátékok szerzője, biz-
tosan 119 darabja ismert.

APULEIUS (124-180) 33
író, aki Athénben végezte tanulmányait
és bejárta az egész római birodalmat.
Főműve: Metamorphosen libri XI-,
amelyet az utókor Aranyszamár címen
ismer. Az alkimisták minden alap nél-
kül, mint forrást jelölték meg.

ARKHIMÉDÉSZ (Arcbimedes)
(i. e. 287-212) 268,269
Szirakuzában született és ott élt Heron
király udvarában. Az antik világ egyik
legnagyobb matematikusa és fizikusa.
Közelítő módszereket talált a négyzet-

gyök kiszámítására és a harmadfokú
egyenletek megoldására. A felhajtó erő
alaptörvényének felfedezője. Több
mint 40 mechanikai gépet talált fel, kö-
zöttük a róla elnevezett csigasort.

ARISZTIPPOSZ (Aristippos)
(i. e. 435-360) 44, 50
Az afrikai Kirenében, a gazdag görög
gyarmatvárosban született, Protagorász
és Szókratész tanítványa. Később a
hedonista, élvhajhász filozófiai iskola
meglapítója.

ARISZTODÉMOSZ (i. e. VIII. század) . 43
Sparta királyának választották i. e. 731 -
ben.

ARISZTOTELÉSZ (Aristoteles)
(i. e. 384-322)
. . . 21,34,51,397,587,634,636,637

A legnagyobb görög filozófus. A mace-
dóniai Slagéira városból való orvos fia.
18 éves korában Athénbe került és belé-
pett Platón akadémiájába, amelynek
347-ig legjelentősebb tanítványa volt.
Megalapította Athénben a mesterüktől
séta közben beszélgetve tanulók (perí-
patetikusok) iskoláját 335-ben, melyet
12 éven át maga vezetett. Azután Nagy
Sándor nevelője lett. Az ókor legegyete-
mesebb gondolkodója, számos tudo-
mány megalapozója és rendezője. Több
természettudományos műve jelent meg.
Filozófiáját a középkor skolasztikusai
eltorzították.

ASULANUS Franciscus (Francesco Torre-
sani D'Asola, 1480-1546) . 580,581
Velencei nyomdász család tagja. Apja
Andreas, apósa a kiváló nyomdásznak,
Aldus Manutiusnak (1448-1515), szá-
mos antik szerző kiadójának. Agrícola
1524-1526 között dolgozott a nyomdá-
ban, számos kiváló szerzővel, lektorral
együtt és segítségükkel szerezte meg az
anttk és a saját kora természettudomá-
nyos munkáiban megcsodált olvasott-
ságát.

AUGURELLUS, Johannes Aurelius
(1441-1524) 33
Rómában született alkimista, 1512
körül Páduában jelentette meg Vellum
aureum ét chrysopeia, magy.: Az arany-
gyapjú és az aranycsinálás című költe-
ményét. Amikor két évvel később
Rómában X. Leó pápának az alkímiát
dicsőítő költeményét átnyújtotta, azt az
egyházfő nem fogadta el.
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BADOARIUS, Badoario Francesco
(1518-1593) 33,604,629
Velencei születésű diplomata, a köztár-
saság követe V. Károly császárnál. Agri-
cola 1549-ben találkozott vele Marien-
bergben, ahol Badoario átadta Birin-
guccio Pirotechnia című művét.

BÄRBARUS Hermolanus, Ermola
(1454-1493) 33
Velencei születésű humanista, diploma-
ta, költő és művész. Számos régi szerző
természettudományos könyvét fordí-
totta olaszra. Agricola nagyra tartotta,
mint Pliníus kommentátorát.

BlASZ (i. e. 550 körűi) 43, 50
Az athéni hét bölcs egyike. Mondásai,
költeményei révén híres.

BlRINGUCClO, Vanoccio (1480-1540) . .
33,445,

552, 553, 558, 575, 604, 622, 629, 636
Itáliai mérnök, építész, kohász. Siená-
ban a tüzérség parancsnoka. 1509-ben
Avanzo mellett ezüstbánya müvelője.
Halála előtt a pápai kohómű vezetője
Rómában. Agricolával kölcsönösen fel-
használták egymás írásait. A Berman-
nus egyes részeit bírálta művében. Az
1540-ben Rómában megjelent Pirotech-
nia című könyvét Agricola 1549-ben
kapta meg Badoaríótól. Néhány részle-
tét felhasználta a De re metallicában is.

CAESAR, Gaíus, Július (i.e. 100-44) . . .
44, 630

Róma egyik legkiemelkedőbb államfér-
fia, hadvezére, történetírója. Az első tri-
umvirátus (L e. 60) tagja. Véres küzdel-
mekben leigázta a gall és germán törzsek
nagy részét. Kiválóan szervezett hadse-
regére támaszkodva „imperátori" hata-
lomra tört. Hellenisztikus műveltség-
ben és egyöntetű jogalkotásokban vélte
egységessé ötvözni a római birodalom
tartományait. Reformjai közül a Julia-
nus naptár volt a legtartósabb.

CALLIDES Rachaidibus 33
Ismeretlen alkimista.

CANIDES 33
Ismeretlen alkimista.

CHANES 33
Ismeretlen alkimista.

CICERO, Marcus Tullius (i. e. 106-43) 51
Római politikus rétor, író. A köztársa-
ság ellenes Catilina-összeesküvés lelep-
lezője. Később az arisztokratikus állam-
forma ideológusa. Antonius ellen több

híressé vált, s a visszaéléseket kíméletle-
nül leleplező szónoklatot (filippíkát)
írt. Neve összeforrott az ékesszólással.
A korai humanisták benne látták a
„régi római ideált".

ClNCINNATUS, Quintus
(i. e. 460 körül) 60
Római konzul, aki a második megvá-
lasztását nem fogadta el. Gazdálkodott
és az eke mellől hívták vissza diktátor-
nak, amikor Róma veszélyben volt. Az
ókori hagyomány szerint az egyszerű-
ség és szerénység mintaképe.

CiRCE (Kirké) 74
Görög mitológiai alak, bűbájos
asszony. Nevezetes monda szól az
Odüsszeusszal való találkozásról.

CLEOPATRA (Kleopátra) (i. e. V. sz.) 33
Az alkimista Comerius tanítványa, akit
később tévesen azonosítottak a neves
Kleopátra királynővel.

COLUMELLA, Moderatus (5-70) 31, 623
Spanyol származású római gazdasági
író. Életéről csak annyi ismert, hogy
átmenetileg Szíriában élt és valószínűleg
Tarentumban halt meg. A De re rustica
című mezőgazdasági munkája értékes
gazdaságtörténeti forrásmű.

COMERIUS (i. e. V. század) . . . 33,629
Valószínűleg főpap, Osztanész tanítvá-
nya. Neki tulajdonítják A szent művé-
szetről és a bölcsek kövéről című alki-
mista írást.

CONRAD („Szegény" Konrád) (XVI. szá-
zad eleje) 60
Schneebergi bányász, aki First bányá-
ban meggazdagodott. Miksa császár
1512-ben Konrád Bölzingert nevezte ki
bányamesternek Elzászban, viszont egy
bizonyos „szegény" Konrád vezette a
legkorábbi parasztlázadások egyikét a
felső Rajna-vidéken. Agricola a csak
hallomásból kapott hírek alapján ötvöz-
hette össze egyéniségét.

CRASSUS, Licinius (i. e. 114-53) . . . 44
Római bankár és politikus, aki hatalmas
vagyont harácsolt össze. Caesar és
Pompeius mellett tagja az első triumvi-
rátusnak. I. e. 55-ben Szíriába ment és
háborút kezdett a partusok ellen. Kez-
deti sikerek után a Carrhae melletti csa-
tában vereséget szenvedett, serege
elpusztult, ő is ottveszett.

CuRIO, Gaius Scribonius (Í. e. 84—49) 44
Római néptribun, a forradalmi idő jel-
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legzetes képviselője. Eredetileg a szená-
tuspárt híve, de Í. e. 50-ben Caesar meg-
nyerte saját céljainak. Sikeresen küzdött
érdekében Szicíliában és végül Numi-
diában elesett.

CURIUS, Dentatus Manius (i. e. III. szá-
zad) 44,51
Római konzul, háborúban megverte a
szabinokat i. e. 290-ben. 275-ben Bene-
ventumnál legyőzi Pürrhosz királyt.

DAMASIPPUS 50
Horatius szatíráiban tűnik fel mint kissé
nevetséges személy.

DANÁÉ 45
Mitológiai leány, akit Zeusz aranyeső
képében hódít meg. Kalandos életét
több költő, így Euripidész is megéne-
kelte.

DÉMOKRITOSZ 33
Mivel Agricok bizonyossággal állítja,
hogy nem az abderiti Démokritoszt idé-
zi, aki i. e. 350 körül meghalt, csak egy
ál-Démokritosz írásáról lehet szó,
amely mű Physica ét mystica néven vált
ismertté, 1573-ban.

DlODOROSZ Siculus (i. e. I. század) . 71
Görög történetíró, Szicíliában élt, majd
30 éven át Ázsiát és Európát utazta
be, valamint Rómában tartózkodott.
Negyven könyvből álló történelmet írt,
amelynek egyharmada maradt meg.

DlPHILOSZ (i. e. 350-290) 45
Görög vígjátékíró, Plautus mintaképe.

DlONÜSZIOSZ '(Dionysos) (i. e. 430-367)
50,633,634

Szürakusza kényura volt, aki zsoldosokra
támaszkodván a nincstelenek számára
kisajátította a nagybirtokokat. Városa
uralmát kiterjesztette Kelet-Szícíliára is.

EPIPHANÉSZ (Epiphanias) (315^103) 43
Judeában született, 367-ben Konstanti-
nápoly metropolitája lett.

ERIPHYLE 44,628
Amphioraosz görög hérosz felesége, aki
Polüneikész megvesztegetésére rávette
férjét a Théba elleni végzetes hadjárat-
ban való részvételre.

EURIPIDÉSZ (Euripides) (i. e. 480-406) .
42, 349,630, 635,645

Görög drámaíró, Szalamíszon született.
Életének nagy részét Athénben töltötte,
halála előtt vonult Pellába, Archelaosz
macedón király udvarába. Alakjai sorsát
nem az isteni végzet, hanem az emberi
szenvedélyek irányítják.

FABRICIUS, Luscinius (i. e. III. sz.) 44, 51
Római hadvezér, konzul. I. e. 280-ban
Pürrhosz ellen győzelmet aratott.

FANNIUS, Gaius (i. e. II. század) . . 275
Római történetíró, a Gracchusok,
illetve a harmadik pun háború korát 8
könyvben írta meg, részben személyes
élmények alapján. Elsőnek ért fel
az ostromlóit Karthágó falára i. e.
146-ban.,

PROBEN (Frohenius, Hieronymus) (1501-
1563) 16,
32,39,68,70,77,132,133,273,274,286
Nyomdász, Bázelben született, Johan-
nes Frohen fia. 1520-tól kezdve jelen-
nek meg a nyomdában könyvek a neve
alatt. 1528-ban, apja halála után a
nyomda vezetője, majd egy év múlva
Nicolaus Bischoff sógorával társtulaj-
donos. 1536-ban a házában hait meg
Rotterdami Erasmus. 1530-tól kezdve
Agricola műveinek kiadója.

PROBEN (Frohenius, Johannes) (1460-
1528) 12
Nyomdász, könyvkiadó. Hammel-
burgban született, tanulmányait Bázel-
ben végezte. Johann Amerbach nyom-
dásznál tanult, majd önálló nyomdát
alapított. Műhelyében segítségére volt,
mint korrektor, apósa Wolfgang Lach-
ner, majd Rotterdami Erasmus. Kiadvá-
nyai hibátlanságára és a szép betűfaj-
tákra nagy súlyt fektetett. 1490 körül a
velencei Aldus nyomda díszes betűit
használta. Nyomdájának tevékenysége
igen jelentős volt, 1491-1527 között
mintegy 300 héber, görög és latin
nyelvű művet nyomtatott ki, közöttük
Erasmus összes munkáit is, továbbá
1516-ban az Űjtestamentum első kiadá-
sát. Könyvnyomdájának jele két kéz
által tartott bot, amelyre két koronás
gyík tekeredik, a bot felső végén egy
madár ül.

FÜLÖP (Philipposz) (i. e. 383-336) 44
Macedónia királya, kiváló hadvezér és
diplomata. Megalapítja a nagy macedón
birodalmat a görög államok elfoglalásá-
val. Nagy Sándor atyja.

GEBER, Dzsabir Ihn Hajján (VIII. század
második fele) 33
Arab tudós, az alkímia egyik megalapí-
tója. Számos írásmű szerzője. A mezo-
potámiai Kufaban élt. Nézete szerint
minden fém higanyból és kénből áll.
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Már ismerte a réznek cinkkel, arzénná)
fehérre való festését. A bölcsek köve
(lat.: lapis philosophorum) szerinte
olyan „medicina", amely nem nemes
fémeket aranyra, ezüstre változtat.
Elsőként írt a kénsavról, salétromsav-
ról. Műve: Summaperfectionis magiste-
rii in sua natura. Egyes szerzők feltéte-
lezik, hogy Geber nem is volt valós
történeti személyiség, hanem egy XIII.
században kigondolt egyén, akinek a
működését a VIII. századba helyezték
vissza.

GüGESZ(Gyges) (i. e. 685-652) . . . . 63
Lüdía királya volt. Sikerrel támadta
loniát, a görög szigeteket. Neki tulajdo-
nítják a pénzverés bevezetését.

GYÖRGY, Szakállas (1471-1539) . . . .
601,602,644,646

Szász herceg. Az albertmi ág uralkodója
1500 tói. Szembefordult a reformáció-
val, de a humanistákat kedvelte. Ural-
kodása alatt - akarata ellenére - az új
tanok főleg a bányavárosokban gyorsan
terjedtek. Részt vett a német paraszthá-
borúban, a Thomas Münzer által veze-
tett parasztforradalmárok leverésében.
Bizonytalan, hogy Agricola közvetle-
nül kapcsolatban volt-e Györggyel.

HANNIBÁL (i. e. 248-183) . . . . 76,136
Karthágói államférfi, az ókor egyik leg-
nevezetesebb hadvezére. 221-ben lett a
Hispániában lévő karthágói hadak főpa-
rancsnoka. 219-ben elfoglalta Saguntu-
mot. Meglepő katonai manőverre) csa-
pataival átkelt az Alpokon és betört Itá-
liába, ahol a rómaiakat több csatában
megverte. Hadserege élén Róma kapu-
jáig hatolt. („Hannibál ante portás").
Kimerült seregét Capuánál leverik.
Hannibál visszahajózott Karthágóba,
de Zamanál 202-ben döntő csatát vesz-
tett. Később megkísérelte hatalma visz-
szaszerzését, de 195-ben a rómaiak
követelésére Bithiniába kényszerült,
ahol 183-ban megmérgezte magát.
Agricola idejében felelevenítették a
nagy karthágói alakját és sokan csodál-
ták.

HELIODÓROSZ (IV. század) 33
Közelebbről nem ismert keresztény
szerző, aki I. Theodosius császárnak
(379-395) ajánlott költeményt írt a filo-
zófusok misztikus művészetéről. Ez a

költemény érdekes beszédfordulatokat
tartalmaz, de megállapításai homályo-
sak.

HÉRAKLEIOSZ (610-641) 33,636
Bizánci császár, akinek az alexandriai
Stephanos egy művet ajánlott. A csá-
szárnak több alkímiai témájú értekezést
tulajdonítanak, de szerzősége bizonyta-
lan.

HERMÉSZ Triszmegisztosz 33, 632, 633
Több óegyiptomi istenséggel azonosít-
ják. Az un. „hermetikus" iratok sugal-
mazójának tartották, melyek misztikus
filozófiai, csillagászati és orvosi tanítá-
sokat tartalmaztak (18 könyv). A görög
mitológiában Zeusz és Maia nimfa fia-
ként tisztelték. Az utazók, kereskedők
pártfogója, az istenek gyorslábú hírnö-
ke. A római megfelelője Merkur. A
középkorban a régi írások újjáéledtek
görög és latin nyelven. Hermész tiszte-
lete folytatódott és még Mathesíus,
Agricola joachimsthali barátja is úgy
beszél Krisztusról, mint Hermész „kan-
cellárjáról".

HlERON (ifjabb Hiero) (i. e. 300-216 kö-
rül) 268, 269, 634
Szürakusza királya. Az első pun háború-
ban (246-241) a rómaiak oldalára állt és
hű maradt hozzájuk a második pun
háború (218-201) kezdeti vereségei után
is. Szürakusza az uralkodása alatt virág-
korát élte, pompás középületeket emelt,
hajókat épített. Agricola az Arkhimé-
dész felfedezte aranycsalás elbeszélése-
kor említi Hieront.

HOMÉROSZ (Homeros) (i. e. 850 körül) .
21,74,638

• Ion származású költő, aki a görög nép
ajkán keringő dalokat, mondákat szer-
ves egésszé fűzte, költői művészetével
áthatotta. „Az irodalomtörténet első
ténye egy csoda. Homérosz eposzai, a
legrégibb irodalmi emlékek mindjárt a
legtökéletesebb művek közé tartoznak
és az eljövendő évezredek számára min-
tául szolgálnak a költészetben." (Szerb
1941. 10. p.) Személyéről az ókor sem
tudott semmi bizonyosat és a műveinek
eredetére vonatkozó „homéroszi kér-
désre" ma sincs válasz. Az irodalomtör-
ténet mai álláspontja szerint csak az
Iliász szerzője; az Odüsszeia későbbi
korból származik. Agricola a hőmérő-
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szí költői helyeket és természeti jelensé-
geket gyakran idézte.

HORATIUS, Quintus Flaccus (i. e. 68-8)
. 13,14, 47, 50, 53,630,636,638, 666

Az ókori Róma legkiválóbb lírikusa.
Felszabadított rabszolga fia. A köztár-
saság pártján áll és a philíppi csatavesz-
tés után szegényen tér vissza Rómába.
Vergilius ajánlatára Maecenas pártfogá-
sába veszi. Élete delelÖjén Augustus
császár híve. Ódáiban, leveleiben őszin-
tén és közvetlen hangon énekelte meg
kora eszméit. A perc örömeiben is az
emberi lét értelmét kutatta. Agricola
több helyen idézi.

JOANNES (Jobannes) 33,632
Római szerzők által kreált mondái alak.
Először Hermész tanítványaként,
főpapjaként ínak le. Később keresztény
szerzők János evangélistával azonosí-
tották. Ennek következtében János
apostol alkimista hírébe került.

JUPITER 45,46, 632,650
A rómaiak legfőbb istene. Mítosza meg-
felel a görögök Zeuszhoz fűződő elkép-
zeléseinek.

JUSTINUS, Marcus (II. v. III. sz.) 70, 632
Rómában élt történetíró, műve jelentős
szerepet játszott a középkor tudásanya-
gában.

JuVENALIS, Decímus Június (55-140) . .
45,632

Római költő, szatíráiban a császár-kor-
szak erkölcsi züllöttségét támadta.

KALLIMAKHOSZ (Kallimachos) (i. e. 310-
240) 55
Görög költő és tudós. II. Ptolemaiosz
megbízásából elkészítette az alexandriai
könyvtár katalógusát. Hat himnusz és
hatvan epigramma maradt utána.

KRATÉSZ (i. e. 330 körül) 51
Thébából származó cinikus filozófus,
Diogenész tanítványa.

KROISZOSZ (kb. 571-540) 63
Lüdia királya, meghódította a kisázsiai
görög városok nagy részét. Elsők kö-
zött volt, akik ven pénzt hoztak forga-
lomba.

LASTHENÉSZ (i. e. 350 körül) . . . . 44
Chalkidiki félszigeten lévő szülővárosát
Olynthost elárulta Füiöp macedón
királynak, aki 348-ban szétrombolta.

LUCRETIUS, Titus Carus (i. e. 98-55) . . 71
Római költő. De rerum natura című, hat

könyvből álló filozófiai tankölteményé-
ben Epíkurosz híve, akit az emberiség
jótevőjének nevez, mivel megszabadí-
totta az embereket a túlvilágí élet és az
isteni büntetések rettegésétől. Lendüle-
tes írói stílusa Agricolára mély benyo-
mást tett.

LULLUS, Raymundus (1238-1316) . . . 33
Spanyol teológus, költő és filozófus,
Mallorca szigetén született. Az aragó-
níai udvarban töltött több éves szolgá-
lata után fegyverrel harcolt az iszlám
ellen. Támadta a szaracén filozófiát is. A
katalán nemzeti irodalom megalapítójá-
nak számít nagyszámú műveivel. Filo-
zófiai rendszere hosszú időre nagy tisz-
teletet biztosított számára, de legendák
szövődtek körülötte és végül varázsló-
ként tisztelték. Neki tulajdonítottak
egy sor alkímiai munkát, pedig Luilus
kifejezetten elvetette az alkímiát.

LüKURGOSZ (i. e. IX. század) . . . 44,51
A spártaiak törvényhozója.

MALTHITZ, Heinrich (kb. 1500-1572) 330
Szászországi főnemes, Drezda környé-
kén bányákat és kohókat épített.

MALTHrTZ, Johann von (1491-1549) 330
Meisseni katolikus püspök 1539-től.
Móric válalsztóf ej edelem uralkodása
alatt az újfajta iskolák alapítására javas-
latokat dolgozott ki.

MALTHITZ, Sigismund von
(megh. 1525) 330
Kezdetben Lipcsében Szász Albrecht
herceg tanácsosa és hadvezére. Később
kiváló bányatechnikus. Diepoldiswalde
környékén 1507 körül nedves zúzómű-
vet létesített, és hasonlót épített Alten-
bergben 1519-ben, Joachimsthalban
pedig 1521-ben. Sok ezüstöt szállított
Freíbergbe. Agricola rendkívül nagyra
tartotta bányászati, ércelőkészítési
ismereteit.

MARCELLINUS, Nonius
(i. e. IV. század) 36
Római nyelvész. Decompendíosadoct-
rina per literas című könyve egy hamar
elavult nyelvtörténeti példatár.

MÁRIA, zsidó 33
Több középkori szerző mint a legko-
rábbi és legjelentősebb alkimista nőt
magasztalta. Később Mirjammal,
Mózes testvérével azonosították és ter-
mészetfölötti erőket tulajdonítottak
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neki. Állítólagos szerzeményeit kivona-
tokból ismerjük Zoszimosz és Olüm-
piodorosz munkáiból.

MENANDROSZ (Menander)
(i. e. 343-293) 43
Az ókori Görögországban az új-attikai
vígjátékok neves művelője. Több, mint
száz komédiát írt, legtöbből csak töre-
dék maradt. A mindennapi élet fonák
jeleneteinek hű ábrázolója.

MERLIN (VI. század) 33
Legendás varázsló és próféta Artus
király udvarában, talán azonos egy
mondái ó-brit bárddal. Életét a közép-
korban sok vándormuzsikus megéne-
kelte, de romantikus írók, mint Uhland
és Schlegel, később Maeterlinck és Mark
Twain is feldolgozták életét.

MIKSA, I. (Maximilian) (1459-1519) . .
21,60,590,629,638,641,643

Habsburg uralkodó, német-római csá-
szár 1493-tól. Merész Károly leányával,
Máriával kötött házasságával megsze-
rezte Németalföldet, fia - Szép Fülöp -
frigye révén a spanyol trónt családja
számára. Mátyás magyar király halála
után visszafoglalta Bécset. Az 1491. évi
- II. Ulászlóval kötött- pozsonyi béké-
ben biztosította a Habsburgok utódlási
jogát a magyar trónra. Megalapozta a
Habsburg-ház nagyhatalmát. A német
birodalmi egységre irányuló kísérletei
meghiúsultak a fejedelmek ellenállásán.

MÓRIC (Moritz) (1521-1553)
13,31,33,602,

603, 604, 605, 606, 608, 627, 632, 646
Szász választófejedelem. Freibergben
született, Jámbor Henrik fia. 1541-ben
veszi át Drezdában a kormányzást. Már
a következő évben részt vett a birodalmi
hadak Buda felszabadítását célzó siker-
telen hadjáratában. V. Károly császár-
nak a protestáns rendek elleni schmal-
kadeni szövetségében - körültekintő és
ravasz megfontolások alapján - részt
vesz és a mühlbergi ütközetben fellépé-
sével a császára javára dönti el a csata és
a háború kimenetelét. Hálából V.
Károly választófejedelemmé teszi.
1552-ben hirtelen a császár ellen fordul
és csaknem foglyul ejti Innsbruck meg-
szállásakor V. Károlyt, akit a menekülés
és a megalázás késztet lemondásra a
trónról. Az ingatag egységű Habsburg

birodalom osztrák és spanyol részekre
válik szét. A passaui szerződésben rög-
zítik a protestánsok egyenlő jogait. A
megegyezés és békesség csak hónapokig
tart. Móric a brandenburgi őrgróffal
vívott csatában Sievershausen mellett
halálos sebet kap. Móric machiavellista,
céljai elérésére minden eszközt megra-
gadó, rendkívüli tehetségű uralkodó
volt. Nem értett egyet Agricola katoli-
kus nézeteivel, de nagyra értékelte a
tudóst, gazdasági és politikai tanácsaira
igényt tartott. Agricola életét nagymér-
tékben befolyásolta.

MlDASZ (Mydas) 63
Mondabeli frígiai király. Dionüszosz
isten azzal ajándékozta meg, hogy min-
den arannyá változott, amihez hozzá-
ért. Miután a táplálék is arannyá vált,
éhen halt volna, de hogy megtisztuljon,
megfürdött a lüdiai Paktalosz folyóban,
amely azóta aranyat hömpölyget. Egy
másik monda szerint Apolló szamárfü-
lekkel szégyenítette meg.

NAEVIUS, Gnajos (i. e. 250 körül) 57, 599
Római költő, drámákon és vígjátéko-
kon kívül epikus költeményt ín az első
pun háborúról, amelyben személyesen
vett részt.

NAUGERIUS, Andreas (1483-1529) . . .
580,581,599

Velencei patrícius, a köztársaság törté-
netírója, követ V. Károly császárnál,
majd I. Ferenc francia király udvarában.
Patrónusa az Aldus nyomdának, Agri-
colát barátságába fogadja velencei tar-
tózkodása alatt.

NAUMAKHIOSZ (V. század) 42
Görög költő, költeményei tárgya az
asszony viszonya a házassághoz.

NIKERATOSZ {Í. e. V. század) . . . . 62
Nikiasz apja.

NIKIASZ (i. e. 469-413) 62,633
Gazdag athéni államférfi és hadvezér. A
Spartaval 421-ben kötött békét róla
nevezték el.

OLÜMPIODOROSZ (V. század) . . . . 33
Honorius bizánci császár követe. Ale-
xandriai filozófusnak nevezte magát.
425 körül megírta kora történetét. A
Zoszimoszról, Hermészről és a filozófu-
sokról című gnosztikus értekezés szer-
zője. Feltételezhető, hogy ő ina le első-
ként az un. fehér arzént, az arzénoxidot.
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ORUS, Chrysorichites 33
Ismeretlen alkimista.

OSZTANESZ (Osthanes)
(i. e. V. század) 33,629
Perzsa satrapa, Xerxes király sógora.
Később a görög áltudományos iroda-
lomban varázslói tulajdonságokkal
ruházták fel. Az „ördögi" Osztanész az
alkimisták előfutára volt.

OVIDIUS Naso (i. e. 43-i. sz. 17) . . 41
Római költő. Szerelmi költeményével
az Amorum libri-vel nagy népszerű-
ségre tett szert. I. sz. 9-ben ismeretlen
okból Augustus császárnál kegyvesztett
lett és száműzték a Fekete-tenger parti
Tomiba (ma Constanza).

PANDULFUS Anglicus
(XIV. század ?) 33
A XIV. és XV. század írói említik nevét.
Egy augsburgi könyv 1477-ben hivat-
kozik ásványokról szóló könyvére. Sze-
mélyéről, munkásságáról nem tudunk.

PANTHEUS, Augustinus Venetus
(XVI. század) 33
Velencei származású alkimista. 1550-
ben Párizsban megjelent könyvében az
ásványok transzmutációjáról írt.

PEBIKHIOSZ (Pebichws) (IV. század) . . 33
Alexandriában élt és egy műve ismert az
ásványokról, amelyben mindenekelőtt a
higannyal foglalkozik.

PELAGIOSZ (Pelagius) (IV. század) 33
Valószínűleg görög filozófus és alkimis-
ta. Az isteni és szent művészetről című
munkájában az aranycsinálással foglal-
kozik. Orvosi célú hintőporok előállítá-
sáról is írt.

PETASIUS (i. e. V. század) 33
Perzsa vagy egyiptomi származású alki-
mista. Osztanész diáktársa volt, később
Örményország királya címet viselte, ö
volt az első, aki nyíltan írt az alkímia
„művészetének" bizonyos titkairól.

PHALARISZ (megh. i. e. 565) 46
A szicíliai Agrigentum türannosza. A
történelem a zsarolást, a gyilkosságok-
ban való gyönyörködést és az emberte-
len kivégzési formák kieszeléseit je-
gyezte fel róla. Az ellenségeit bika alakú
érckemencében elevenen megsüttette.

PHEREK.RATÉSZ (i. e. 450 körül) . . . 32
Görög költő, attikai vígjátékok írója. 18
színdarabjából csak töredékek marad-
tak az utókorra.

PHOKlON(i.e.402-317) 44,51
Athéni hadvezér és államférfi. A Naxos
melletti csatában (i. e. 376) sikeresen
védte meg Athén függetlenségét a mace-
dón támadás ellen. Később az arisztok-
ratikus athéni kormány árulással gyanú-
sította és méregpohárra ítélte. Évekkel
utána rehabilitálták és ércoszlopot
emeltek tiszteletére.

PHOKÜLIDÉSZ (i. e. 450 körül) . . . . 42
Görög költő, Milétoszból való. Velős
mondásokat, rövid életszabályokat és
tankölteményeket hagyott az utókorra.

PHILÖN (Pkilo) 32
Nem tudni biztosan, hogy Agricola kire
gondolt. Valószínű, hogy az Alexand-
riában élt (1-54) zsidó bölcsészre, aki a
zsidó tanokat, a görög bölcselkedéseket
és az ótestamentumi írásokat kísérelte
meg összeolvasztani.

PlNDAROSZ (i. e. 522^42) 55
Görög költő, Thébából származott,
gondos nevelésben részesült. Egy ideig
Athénben élt, majd 470 körül Szüraku-
szában, Heron királynál. Utolsó képvi-
selője annak a kornak, amelyre az arisz-
tokrácia gondolkodásmódja nyomta rá
a bélyegét. Olümpia, Delphi és Korin-
thosz versenyeinek győzteseihez diadal-
énekeket írt, amelyeket mitikus elbeszé-
lésekkel és bölcs mondásokkal fűszere-
zett. Emelkedett nyelvezettel adott
kifejezést az arisztokrácia életérzésé-
nek. Kiváló költői nyelvezetének hatása
jelentős.

PLATÓN (Plató) (i. e. 427-347)
21,34,591,628,658

Görög filozófus. Szókratész tanítványa
Athénben. 399-ben Egyiptomba, onnan
Szürakuszába ment. Ott kívánta megva-
lósítani politikai ideáljait, de kegyvesz-
tetté vált és Dionüsziosz uralkodó
rabszolgának adta el. Szabaddá válása
után 387-ben Athénben filozófiai isko-
lát - az első akadémiát - alapította. 37
müve maradt az utókorra. Az antik
világnak Arisztotelész mellett legna-
gyobb filozófusa. Kidolgozta az arisz-
tokratikus állam utópiáját. Eszmetana,
világmagyarázata, erkölcstana, továbbá
a művészetekről vallott nézetei nagy
hatással voltak a műveltség fejlődé-
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PLAUTINUS, Plautus Titius Maccius
(i.e. 250-184) 45
Római költő, aki az új attikai mintára
élénk cselekményű, népies humorral
teli, bonyodalmas tévedéseken alapuló
vígjátékokat írt. A neve alatt fennma-
radt mintegy 130 darabjából sokat lefor-
dítottak, néhány vígjátékát ma is előad-
ják.

PLINIUS, Gaius Secundus (29-79) . . . .
. . . . 21, 32, 36, 46, 76,177, 235, 238,

239, 277, 351, 473, 537, 548, 550, 552,
560, 570, 572, 573, 592, 593, 625, 629
Római természettudós, író, katonatiszt,
tengernagy. Katonaként bejárta Germá-
niát, a Duna mellékét, Hispániát és
Észak-Afrikát. A Vezúv Pompeit
elpusztító kitörésének hírére hajóra
szállt, hogy a rettentő tüneményt a ten-
ger felől közelről szemlélve írja le. Való-
színűleg a kénes gőzök ölték meg Sta-
bíe-ban. A Naturális históriáé libri
XXXVII nagy enciklopédikus müve -
melyben 473 szerző több mint 2000
művének anyagát dolgozta fel - az egész
középkorban a természettudományi
ismeretek fő forrása volt. Agricola
szinte valamennyi művében idézi Pli-
niust, a De re metallicában 13 helyen
hivatkozik rá, de többnyire vitatkozik
megállapításaival.

POLÜDÖROSZ 44, 52, 635
Görög mondái hős, Priamosz trójai
király legifjabb fia, akit tömérdek
kinccsel atyja Polümnesztor trák király-
hoz küldött. Ez utóbbi visszaélve a
bizalommal megöleti Polüdóroszt. Tra-
gédiáját Euripidész írta meg Hekabé
címen.

POLÜKRATÉSZ (i. e. 570-524) . . 44, 628
Szamosz türannosza, a szigetet az Égei-
tenger jelentős országává tette. Tudo-
mányt és művészeteket kedvelő udvart
tartott. Túlságosan nagy szerencséje
magára vonta az istenek haragját. A per-
zsák a Magnesia melletti csatában meg-
verik és kívégzik. Lásd: Schiller Poly-
krates gyűrűje című költeményét.

POLÜMNESZTOR 44,52
A görög monda szerint trák király, aki
Polüdóroszt tőrbe csalta. Bosszúból
Hekabé, az elmenekült trójai asszony-
vezér megvakíttatta, két gyermekét
megölette.

POSZEIDÓNIOSZ (Poíidonius)
(i. e. 135-Í5 körül) 71
Görög tudós, Rodosz szigetén élt. Kí-
sérletet tett a Föld nagyságának meg-
határozására és az ár-apály jelenség
magyarázására.

PRIAMOSZ (Priamus) 44, 63
A görög mitológiában trójai király. 50
fiú és 50 leány atyja, akik közül Paris,
Hektor, Polüdórosz, illetve Kasszandra
és Polüxena a legismertebbek. Trója
bevételekor az agg király hiába keres
menedéket a szent helyen, Zeusz oltára
előtt ölte meg Neoptolemosz.

PROPERTIUS, Sextus Aurelius
(i.e. 50-15) 45
Római elégiaköltő, Maecenas baráti
köréhez tartozott, írásművei példaként
szolgáltak Goethe római elégiáihoz.

PYGMALION 44,52,636
A görög mondavilág szerint Ciprus szi-
get királya. Mint szobrász elkészítette
Aphroditének, a szerelem és szépség
istennőjének a szobrát, amelybe annyira
beleszeretett, hogy könyörgésére az
istenek életre lehelték. A saját alkotás
túlzott imádatával járó bonyodalmak
példaképe az irodalomban, pl. G. B.
Shaw színdarabja.

RODIANUS 33
Ismeretlen alkimista.

RÜLEIN von Kalbe, Calw, Ulrich
(1465-1523)
. . . . 33,102,593,594,598,625,651

Német tudós, orvos, író, polgármester.
A würtenbergi Calw-ban született,
Stuttgart mellett. Matematikai és orvosi
tanulmányait a lipcsei egyetemen végez-
te, ahol 1490-ben magiszter lett. 1496-
ban részt vett Annaberg új bányaváros
kitűzésében, körülhatárolásában. 1497-
től Freibergben orvos, 1514-ben polgár-
mester. 152l-ben Marienberg építési
tervét készíti el, majd az orvostudo-
mány professzora a lipcsei egyetemen.
1500-1505 között jelent meg „Ein nutz-
lich bergbuchley" című könyvecskéje
(továbbiakban: Bergbüchlein) a szerző,
a nyomda, a megjelenés helye és ármeg-
jelölése nélkül. Agricola adatai szerint
Rülein a könyv szerzője. A kisméretű,
dialógus formában írt könyv indította
Agricolát a Bermannus párbeszédes
megoldására. A Bergbüchlein a freibergi
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bányászat viszonyait tükrözi, német
nyelven íródott, nem latinul, ami a
korabeli tudományos közléseknél kivé-
telnek számított. A XVI. század első
felének bányászati „szakirodalmát" a
Bergbüchlein jelentette, amely 1539-ig
kilenc kiadást ért meg. Utána az igénye-
sebb munkák, elsősorban Agricoía
művei, kiszorították a bányászattudo-
mányból és csak 1616-ban jelent meg
újra. 1970-ig kilenc alkalommal adták
ki, mint bányászattörténeti kuriózu-
mot. A Bergbüchleint Agricolán kívül
sok szerző felhasználta, így az ércek és
fémek leírásánál Biringuccio is.

SALMONEUS 46
A görög mondavilágban Aeolus-nak, az
aeolok törzse alapítójának fia. Mivel
Zeuszhoz hasonlította magát és az iste-
nek villámait mesterséges eszközökkel
utánozni merészkedett, Zeusz villám-
mal sújtotta és az alvilágban kemény
büntetésekre kárhoztatta.

SÁNDOR (Alexandrosz, Nagy Sándor)
(i. e. 356-329) 45,51,628,630
Macedónia királya 336-tól, kiváló had-
vezér és államférfi. Fülöp király fia,
nevelője Arisztotelész volt. Képviselője
a róla elnevezett korszaknak, amelyben
az akkor ismert Kelet csaknem teljes
meghódításával a görög gondolkodás-
módnak az átvitelével, a lakott világ
egységesítésére törekedett. Hatalmas
birodalma, amely terhes volt belső
ellentmondásokkal és nélkülözte a
közös gazdasági alapot, halála után
részeire hullott. Agricoia művében poli-
tikusként jelenik meg.

SZAPPHÓ, (Sáppbo)
(i. e. 600 körül) 55
Görög költőnő. Leszbosz szigetén elő-
kelő családok leányait nevelte, akiket a
monda szerint szerelmi kapcsolatok
fűztek egymáshoz. Lírája a gyengén
féltő szerelem érzéseit variálja. Versei-
nek tiszta formája a nagy lírikusok közé
emeli.

SENECA, Lucius Annaeus
(i. e. 4-i. sz. 65) 21,51,591
Római filozófus, államférfi, író. A his-
pániai Cordobában született. Rómában
ügyvéd, 48-tói kezdve Néró nevelője.
Néhány évig a város ügyeinek tényleges
irányítója. Magára vonta Néró gyanak-

vását, öngyilkos len. Párbeszédeket írt
erkölcsi problémákról, továbbá sztoi-
kus filozófiát tükröző moralizáló
műveket, írásainak nagy hatása volt a
későbbi korokra.

SCHONBERG család 40, 594
A XV. század kezdete óta jelentős
kereskedő család Freibergben, ahol
érdekeltségük volt a bányászatban. A
város polgármestere 1475-ben a család
egyik tagja. Az 1530-as években a
kereskedő-ház hanyatlásnak indul és a
család oly gyorsan letűnik, miként fel-
emelkedett.

SlCHEUS 52
Vergilius Aeneisében szerepel, mint
Pygmalion áldozata.

SOLINUS (190-250) 240
Római író, történelmi és a természetből
vett megfigyelései a Polyhistoria című
kompendiumban jelentek meg.

SOSIAS (Í. e. V. század) 62
Bányavállalkozó Trákiában.

STABERIUS 50
Gazdag és fukar férfiú Horatius szatí-
ráiban, aki örököseinek feltételként
hagyta, hogy az örökségüket tegyék a
sírkövére, ha nem teszik, úgy azt a gla-
diátori viadalok támogatására kell adni.

STEPHANUS (VII. század) . . . . 33,631
Filozófus, matematikus, aki Alexand-
riából származott és a bizánci Heraklius
császár uralkodása (610-641) alatt az
udvarban még asztronómiát és zenét is
tanított. Az alkímiáról írt könyve a
későbbi alkimisták között különleges
figyelemnek örvendett. A mű azonban
csak a tekintélyek kritikátlan felsorolá-
sát és az elméletek félig érett bemutatá-
sát tartalmazza.

SZTRATÓN (i. e. 340-270) 32, 33
Görög filozófus, Theophrasztosz köve-
tője a peripatetikus iskola élén. A termé-
szettudományok ápolójaként jelentős
hatással volt a következő idők csillagá-
szatára és orvostudományára.

SYNESIUS (IV. század) 33
Görög filozófus, új-platonikus, majd
keresztény tanokat hirdet.

SZÓKRATÉSZ (Socrates) (i. e. 469-399) . .
42,44,50,54,628,634638

Görög filozófus és pedagógus. Athén-
ben született, kezdetben politikával
foglalkozott, de a Periklész utáni



SZEMÉLYMUTATÓ 637

demokratikus időszakban visszavonult
a közügyektől és tanításnak szentelte
idejét. Főleg a közállapotokkal elége-
detlen ifjúság vette körül, akiket kizáró-
lag szóban oktatott, így ismereteit csak
Platón írásaiból, közvetett módon
ismerjük. Perbe fogták és a börtönben
méregpohárral vetettek véget életének.
Filozófiájának központja az ideális eti-
ka, amely az emberben lévő szellemi
princípiumból és a természet ráhatásá-
ból ötvöződött össze. Az önmegisme-
résről, logikai felfedezéseiről (indukció,
dedukció) vallott nézetei nagy hatással
voltak számos későbbi filozófusra.

TAPHNUTIA 33
Alkimista, csak a neve maradt fenn.

TARPEIUS, Spurius (i. e. 750 körül) . . 44
ösrómai monda szerint Romulus reá
bízta a Capitolium védelmét. Leánya,
Tarpeia kinyitotta a fellegvár kapuját a
szabinok előtt. Árulásáért jutalmul azt
kérte „amit a bal karjukon viselnek". O
az arany karperecekre gondolt, a szabi-
nok azonban szándékosan félreértették
és az ugyancsak a bal karjukon hordott
pajzsaikkal agyonnyomták az áruló nőt.

THEODOSIUS, Nagy (347-397) . 33,631
Római császár. A Hispániái Caucában
született, atyja római hadvezér. 379-ben
a „kelet Augustusának" nevezték ki.
Két évvel később egyetemes zsinatot
hívott össze Konstantinápolyban, ahol
az arianusokat és a bálványimádókat
üldöző rendeleteket hozták. II. Valenti-
nianus társcsászár megölése után a frank
hadvezér, Arbogast segítségével 392-
ben az egyesített birodalom császára
lett. Nevéhez fűződik a katolikus egy-
ház államegyházzá való emelése. Milá-
nóban bekövetkezett halála után a biro-
dalmat két fia között felosztották, Arca-
dius Keleten, Honoríus Nyugaton lett
uralkodó. Az egységes római birodalom
ettől kezdve örökre kettévált.

THEOGNISZ (i. e. 540-500 körül) . 42,54
Nemesi származású athéni elégikus köl-
tő. Amikor az arisztokratikus pártot
vereség érte, száműzöttként bejárta
Spártát és Szicíliát.

THEOPHILUS (950 körül) 33
A név mögött valószínűleg a Bizáncból
származó bencés barát Theophilus rej-
tőzik, aki 950-ben Kölnbe vándorolt és

a Szent Pantaleon kolostorban élt. ö
írta a Schedula diversarum artiumot,
melyet Cornelius Agrippa 1530-ban
Antwerpenben adott kí. A mű tan-
könyvszerűen mutatja be a fémből
készült iparművészeti tárgyakat. A
fémek kinyerésére csak utal, de a meg-
munkálásukat kimerítően írja le.

THEOPHRASZTOSZ (i. e. 372-287) 32,636
Görög természettudós és filozófus.
Athénben Arisztotelész tanítványa és
utóda. Természetfilozófiái, technikai és
vallási témájú műveket ín, de úttörőnek
számít a botanika, a zoológia, a geológia
és az ásványtan terén is. A Perilthon
című művében részletesen ír az ásvá-
nyokról. A Perimetallon (magy.: A
bányászatról) című írása elveszett.

THEOSEBIA (300 körül) 33
Alkimista nő Zoszimosz köréből, aki ót
nővérének nevezte.

THUKÜDIDÉSZ (i. e. 460-395) . . 60,118
Görög történetíró. Gazdag athéni csa-
ládból származott, amelynek Trákiában
aranybányái voltak. Ránk maradt
nyolckötetes műve a pelloponnészoszi
háborút tárgyalja. Történetírói mun-
kásságát a források és az adatok lelkiis-
meretes vizsgálata és a tárgyilagosság
jellemzi.

THURZÓ János, bethlenfalvi (1437-1508)
. . . 20,21,60,80,310,489,625,643

Bányásztechnikus, bányavállalkozó,
körmöci főkamaragróf. Thurzó
György lőcsei kereskedő fia. Rómában
és Paduában teológiát tanult, de apja
halála után átvette vállalkozásainak irá-
nyítását. 1463-ban Krakkóba települt,
ahol kapcsolatba került Veit Stoss-szal,
a középkori faszobrászat legnagyobb
mesterével. 1478-79-ben megvásároltaa
Besztercebánya-környéki rézbányákat.
1496-ban kohót létesített Krakkóban.
Thurzó üzleti összeköttetésbe lépett
Gosslarban a Schütz családdal, majd
1494-ben társasági szerződést kötött a
dúsgazdag augsburgi Fugger bankház-
zal, a korabeli Európa tőkeerős nagy-
vállalkozójával, a magyarországi rézbá-
nyák felfejlesztésére. A bányák terme-
lése és az ércelőkészítés tökéletesítése
érdekében számos technikai találmányi
alkalmazott. A Thurzó-Fugger vállal-
kozás volt a korai kapitalizmus első
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megjelenése Magyarországon. Agricola
nagyon kevés kortársát említi név sze-
rint müveiben. Thurzó személyét fon-
tosnak tartja megemlíteni az I. könyve
végén (lásd: ott és a lábjegyzetben).

TlBULLUS, Albius (i. e. 55-19) . . . 50, 52
Római költő, az elégia nagy mestere.
Horatius baráti köréhez tartozott. A
szerelem örömeit, bánatait és a termé-
szethez kapcsolódó igaz érzéseit írta
meg.

TlMOKLÉsz {i. e. 330 körül) 43
Görög költő, komédiákat írt.

TlMOKREÖN (i. e. 470 körül) 42
Rodoszi lírikus. Józan, kemény stílusú
író.

II. ULÁSZLÓ (1456-1516) . . . . 60,633
Jagelló dinasztiából való király, Cseh-
országban 1471-tŐl, Magyarországon
1490-től uralkodik. Miksa császár ellen-
fele. 1514-ben házassági szerződést köt
a Habsburgokkal. Uralkodása ideje
alatt a feudális anarchia megbénítja az
államhatalmat.

ULYSSES (Odüsszeusz) 74
Görög ősmonda nevezetes alakja,
Ithaka királya. A Tróját ostromló hadak
egyik vitéz és eszes vezére. A háború
után tíz évig bolyong a tengeren, szá-
mos mesés viszontagság között. Homé-
rosz eposzainak főszereplője.

VARRÓ, Marcus Terentius
(i.e. 116-27) 32
Római író, grammatikus. Kultúrtörté-
neti írásaiban kb. 700 neves római és
görög személyiség életét írja le. De re
rustica (magy.: A mezőgazdaságról)

című könyvére Agricola is hivatko-
zik.

VEREDIANUS 33
Ismeretlen alkimista.

VERGILIUS, Publius Maró (i. e. 70-19) .
52,632,636

Az ókori Róma legnagyobb eposzírója.
A Bucolica című pásztorkölteményeivel
szerez hírnevet. A Georgicában a
paraszt békés, fáradságos munkáját
dicséri. Aeneis eposzában a trójai mene-
külők útját és itáliai honalapítását éne-
keli meg. Ez utóbbi műve lett a rómaiak
nemzeti eposza. A legnagyobb költő-
nek számított a középkorban és a rene-
szánszban.

VlLLANOVUS, Arnaldus (1234-1314) 33
Katalán filozófus, orvos, alkimista.
Munkáiban az ásványi eredetű savakról
ín.

ViTRUVIUS, PolHo (i. e. 80-15) . 197, 626
Római építész, technikus és a művészet
teoretikusa. Az Augustus császárnak
ajánlott De architectura című műve
átfogóan tárgyalja az antik építészetet.

XENQPHÓN (i. e. 430-354) . . 40, 63, 64
Görög hadvezér és történetíró. Szókra-
tész tanítványa. 401-ben, a kunaxai
csata után Perzsiából hazavezette a tíz-
ezer görög harcost. A visszavonulás tör-
ténetét Anabaszisz című írásában örökí-
tette meg.

ZOSZIMOSZ (300 körül) . . 33,633,637
Egyiptomi származású történetíró,
alkimista. Alexandriában élt. 28 könyv-
ből álló enciklopédiájában kora kémiai
témáiról is írt.

II. rész

AlSZKHÜLOSZ (Ayschylos)
(Í. e. 525-456) 349,645
Görög tragédiaköltő. Földbirtokos csa-
ládból származott. Részt vett a perzsák-
kal vívott híres csatákban. 90 drámát írt,
melyek közül 74 név szerint ismeretes.
Hét tragédiája teljes egészében fennma-
radt.

ALCIATUS, Andreas (l 492-1550) . . 622
Jogi professzor a bolognai, páviai, ferra-
raí egyetemeken. Agricola véleménye
szerint 1531-ben felületesen írt A mér-
tékekről és súlyokról című művéről,

ezért - Erasmus véleményét kérve -
vitairatot intézett a professzorhoz.

ALDUS Manutius (1448-1515)
581,628,639,654

Nyomdász és kiadó Velencében. Az
1485-ben alapított nyomdája értékes
kidványait „aldiák"-nak nevezték. Kap-
csolatban állt Európa szinte minden
ismert humanistájával, köztük a magyar
Thurzó Zsigmonddal is. Halála után
sógora, Andreas Asulanus vette át a
nyomdát, amelyben 1524-26 között
Agricoía ís dolgozott.
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ALPARNÉ Szála Erzsébet (l947-) . . 30
Történész, a KBM tud. munkatársa
1977-1985 között. Agricola magyar
nyelvű kiadásához irodalomkutatást,
fordítást végzett.

An-RAzi fRAaswJ (kb. 865-921) . . . 573
Arab alkimista, polihisztor, aki egyben
kitűnő orvos hírében állt. Kémiai tárgyú
írásaira a gyakorlati érdeklődés jellem-
ző. Könyveiben jó leírásokat ad készü-
lékekről, eljárásokról, receptekről,
misztikus-szimbolikus fejtegetések nél-
kül. A Titkok titka könyve nagy hatást
gyakorolt a középkori európai kémia
fejlődésére a XII-XV. században.

ANCON, Nicolaus
(XV. század első fele) 12
Agricola egyik itáliai barátjának fedőne-
ve, ha ugyan nem kitalált személy. A
Bermannus egyik főszereplője, szemé-
lyét sokáig Agricolával azonosították.

ANDAlPál(1902-) 23
Mérnök Budapesten. Tervező intéze-
tekben dolgozott. 1959 óta öt könyve
jelent meg a műszaki alkotások törté-
nete témaköréből.

ARNOLD, Anna (kb. 1496-1541/42) 600
Matthias Meyner nevű schneebergi
szász hercegi adószedő özvegye, Mat-
thias Arnold, chemnitzi polgármester
leánya. Agricota első felesége. A házas-
ságkötés 1526 ősze és 1527 tavasza kö-
zött történt. A házasságból nem szüle-
tett gyermek.

ASULANUS, Andreas (1451-1510) . . . .
581,599

Könyvkiadó Velencében, 1479-ben nyi-
totta meg nyomdáját. 1505-ben felesé-
gül vette Aldus Manutius leányát. A két
nyomda 1508-ban fuzionált. Francesco
és Federico fiai Agricola barátai és mun-
kaadói lettek.

BACON, Roger (1214-1294) 589
Angol filozófus, polihisztor, az empiri-
kus természetvizsgálat előfutára. Bátran
bírálta a hivatalos, skolasztikus tekinté-
lyeket. Különösen az optika terén tevé-
kenykedett. Megfigyelése! és kísérletei
alapján számos későbbi találmány elvét
sejtette meg.

BAKÖCZ Tamás (1442-1521) . . 21,641
Esztergomi érsek. Jobbágy-, valószínű-
leg kerékgyártó családból származott.
Tanulmányait 1464-től Krakkóban

folytatta, majd Páduában fejezte be.
Céltudatos hatalomratörése, érvénye-
sülési vágya és képzettsége révén jelen-
tős egyházi és állami méltóságokhoz
jutott, az ország ügyeinek befolyásos
intézője volt. 1512-13-ban a pápaságra
is pályázott. Pártfogolta a humanista
műveltséget, a reneszánsz építészetet.
Az 1507-ben Esztergomban épített
Mária-kápolna ma a legszebb rene-
szánsz emlékünk.

BATTHYÁNY Orbán (kb. 1500-1547) 20
Erdélyi főúr, egyik első protestáns
énekszerző. A páduai egyetemen tanult
1521 körül.

BAUER, Pawer, Gregor
(kb. 1470-kb. 1533) 597
Glauchaui paraszt, akinek kis kelme-
festő műhelye is volt. Hét gyermeke
közül a másodikként született Georg, a
későbbi Georgius Agricola. Anyagi
helyzete jó lehetett, három gyermekét
egyetemre járatta.

BECHIUS, Philipus (Beck Philipp)
(1521-1560) 16,24,295,622
Bajor származású humanista, orvos,
nyelvész. Wittenbergben és Bázelben
tanult. 1545-ben utazást tett az Érc-
hegységben, amelynek során bányákat
és kohókat is megismert, tehát nem
vitatható el tőle bizonyos montaniszti-
kai szakértelem. 1553-tól a bázeli egye-
temen orvoslástant és görög nyelvet
tanított. 1557-ben a De re metallicát
latinról német nyelvre, „frühneuehoch-
deutsch"-ra fordította Vöm Bergwerck
XII Bücher címen, Proben és Bischoff
kiadónál. A fordítás sok félreértéssel és
hibával terhelt, melyek évszázadokon át
húzódtak, egészen az 1920-as évekig az
újabb fordításokig. Lehetséges, hogy
személyesen is ismerte Agricolát.

BECHT Rezső (1893-1975)
. . . 25,26,27,28,407,649,653,654

író, vasgyári gazdasági vezető. Közgaz-
dasági-kereskedelmi főiskolát végzett
Lipcsében. Az első világháború után a
soproni vasgyár és öntöde gazdasági
vezetője. Számos cikket, verset írt
magyar és német nyelven, műfordításo-
kat is közzétett. 1956-tól kezdve
bányászati és kohászattörténeti fordítá-
sokat készített. A De re metallica
magyar szövegét - az elődök munkája-
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nak felhasználásával - végül ís ő öntötte
végső formába. Munkáságáról részlete-
sen írtunk a bevezetőben.

BECK Mihály (1929-) 572,622
Kémikus, egyetemi tanár, az MTA tag-
ja, a komplex vegyületek kémiájának
kutatója.

BEIERLEIN, Paul Reinhard
(1885-1975) 622
Történész. Lazarus Ercker életéről és a
Das grosse Probierbuch-ról tanulmá-
nyai jelentek meg a FFD-ben.

BÉKÉS István (1900-1982) 11
Művelődéstörténész, újságíró. Művei-
ben a világ és a magyar anekdotakincset
dolgozta fel, továbbá a szállóigéket
gyűjtötte és rendszerezte.

BÉL Mátyás (Belius) (1684-1749) . . 622
Év. lelkész, történetíró, tanár. 1702-ben
Besztercebányán bölcseletet, 1704-ben
Halléban héber és görög nyelvet és egy-
háztörténetet tanult. 1707-14 között
Besztercebányán gimn. rektor, 1714-től
a pozsonyi líceum igazgatója. Fm.:
Notitia Hungáriáé novae historico-
geographica. Viennae, 1735—42. A Nova
Posoniensa című első rendszeres
magyarországi hírlap szerk. (1721).

BENDA Kálmán (1912-) 40,622
Történész, a Ráday-gyűjtemény ig-ja.
Főként a XVH-XVT1I. századi magy.
történelemmel foglalkozik. „Magyaror-
szág történeti kronológiája" I-IV. köt.
Bp. 1982, c. műve adatait könyvünkben
is felhasználtuk.

BERLÁSZ Jenő (1911-) . . . . 21,80,623
Történész, ny. egy. tanár, évtizedeken
át az Országos Széchényi Könyvtár
főmunkatársa volt.

BERMANNUS, Bermann (Wermann),
Lorenz (kb. 1490-1533) . . 12, 61, 595
629, 635, 639, 642, 650, 651, 652, 653
Geyerből származó, joachimsthali
bányatechnikus, kohóírnok. Agricola
által rendkívül nagyrabecsült személyi-
ség, akinek életéről kevés adatot isme-
rünk. Nagy tapasztalatokkal rendel-
kező személy, ő az 1528 körül keletke-
zett Bermannus főszereplője, aki a
bányászat körébe vágó kérdésekre szak-
szerű válaszokat ad. A dialógus során
kiderül, hogy sok országot bejért, kato-
naviselt ember. Tanult és tekintélyes
férfiú, bizonyítja, hogy ő adja ki a Tür-
kenredet, Ferdinánd királynak címzett

ajánlással, Mathesius írása szerint 1533-
ban esett el Magyarországon, a Szepes-
ségben, a törökök elleni harcokban.

BEYERSDORFER, Paul (1886-1971) .. 622
Kémikus, mérnök. 1948-tól az államo-
sított üvegipar irányítója az NDK-ban.
A freibergi akadémián üvegtechnikát
tanított.

BlSCHOFF, Nicolaus, Episcopius
(1501-1563) 12,605,630,639
Bázeli nyomdász és kiadó. Hieronymus
Proben sógora, 1529-től a nyomda rész-
tulajdonosa. Agricola műveinek gondos
kiadója.

BóDAYGábor(1897-) 623
Bányamérnök, az OMBKE tiszteleti
tagja, Delius műveinek, továbbá számos
bányászati szakcikknek németről
magyarra fordítója.

BOLLA MARIANNA (1947-) 30
Kémia-biológia szakos tanár, a KBM
tud. munkatársa.

BORNHARD, Wilhelm (1864-1946) . 623
Geológus. 1900-tól a clausthali főiskola
vezetője, 1912-től a bochumi bányászati
akadémia igazgatója. 1929-ben Goss-
larba települt, a helytörténeti egyesüle-
tet vezette és bányászati múzeumot
alapított.

BRAM ANTE, valódi neve: Donato d'Angelo
(1444-1514) 591
Olasz építész, festő, mérnök, az érett
reneszánsz nagy mestere.

BROWN, Edward (1644-1708) . 572,623
Angol orvos, természettudós. Cam-
bridge! és oxfordi tanulmányai után az
1668-69. években utazást tett Közép- és
Délkelet-Európában. A királyi orvos-
kollégium elnöke, majd II. Károly angol
király orvosa. Az 1685-ben Londonban
kiadott könyve a korszak bányászatá-
nak is jeles forrásműve.

CARDANO, Hieronymus (1501-1576) 17
Olasz orvos, fizikus és matematikus.
Sokoldalú reneszánsz egyéniség, ö
közölte először és ezen róla nevezték el
a harmadfokú egyenlet megoldóképle-
tét. A valószínűségszámítás egyik meg-
alapítója. Leírta a róla elnevezett kar-
dántengelyes felfüggesztést. Agricola
munkásságának egyik első méltatója.

CLEMENT, John (1495-1576) . . . . 599
Angol filozófus, orvos. 1515-17 között
Thomas Morus szolgálatában állt, gyer-
mekeinek nevelőjeként és az Utópia



SZEMÉLYMUTATÓ 641

előszaván ís dolgozott. 1525-ben Velen-
cében az Aldus-nyomda munkatársa
volt. Agricola vele együtt dolgozott a
Galenus-mű kiadásán és neki köszön-
heti az Utópiában vázolt ál lám eszmével
való megismerkedését.

COLOMANNUS 20,652
Lásd: Rorbacher Kálmán.

CORRKGGIO, valódi neve: Antonio Allegri
(kb.1489-1534) 591
Olasz festő, a Cinquecento jelentős mes-
tere Pármában. A színek, a puha tónu-
sok, a fény és az árnyék művészi válta-
kozásának tökéletes kifejezőié. Agri-
cola ismerhette a festőt.

CsATHBéla(1927-) 27
Bányamérnök, az OMBKE Tört. Biz.
vezetője 1982-1985.

CSICSAY Albin (1932-) 27
Bányamérnök, az OMBKE főtitkára
1981-1985.

DANTE Alighieri (1265-1321) . . . . 589
Olasz költő, a középkori szellemi világ
nagy összefoglalója. Az Isteni színjá-
tékba beolvasztott mindent, amit a
középkori ember emelkedett óráiban
érzett. Gondolkodásában a mai embert
elsősorban éleselméjűsége lepi meg. Stí-
lusának alaphangja a gőg, a szigor és a
férfiasság. A nemzeti egység vágyát kul-
turális szempontból fogalmazta meg.
Politikai tevékenységére az igazságos-
ság és a mértéktartás volt jellemző. A
holt latinnal szemben az élő olasz
nyelvet az irodalmi nyelv rangjára emel-
te. Főműve Paradicsom részében két-
szer is említi Magyarországot.

DARMSTAEDTER, Ernst (1877-1938) . .
32,569,581,628

Kémikus, egy. tanár, technikatörténész.
Geberről szóló írása 1922-ben jelent
meg. 1923-ban írt először Agricoláról,
majd 3926-ban kiváló bibliográfiát
készített róla. A DRM 1928-as kiadásá-
ban a bevezetőben megírta Agricola
életútját.

DECIUS Lodicus, Josua, Ludvig
(1467-1548) 60
Lengyel történetíró. I. Zsigmond len-
gyel király titkára volt, birodalmi grófi
rangban.

DELIUS, Christoph Traugott
(kb.1728-1779) . . . . 22,623,640
Thürmgiai származású bányamérnök.
Tanulmányait Wittenbergben és Selme-

cen végezte. 1770-72-ben a selmeci aka-
démia bányászati tanszékének tanára.
1773-tól a bécsi udvari kamara bányá-
szati és pénzverészeti tanácsosa. Fm.:
Anleitung zu der Bergbaukunst, 1773.
Az első rendszeres bányaműveléstan és
a XIX. század közepéig alapvető mun-
ka. Agricoláról elismeréssel írt müvé-
ben.

DERNSCHWAM János (1494-1567) . . . .
21,80,623

A Fuggerek magyarországi megbízott-
ja. Egyetemet végzett Bécsben, Lipcsé-
ben, ezután Itáliába ment. 1514-ben
Bakócz Tamással jött Magyarországra.
1516-ban Thurzó György szolgálatába
lépett és Besztercebányára költözött.
1528-29-ben az erdélyi sókamarák
vezetője. 1529-49 között Besztercebá-
nyán vezette a Fugger vállalatot. 1553-
ban követséggel Konstantinápolyba
ment. Szenvedélyes humanista, értékes
könyvtárát - melynek ex librisét Dürer
készítette - halála után Miksa császár
vásárolta meg. Életútja és ismeretségi
köre alapján, lehetséges, hogy ő tájé-
koztatta Agricolát a magyarországi
bányászatról {Gyulay 1960. 749 p.).

DEVECSERI Gábor (1917-1971) . . . . 50
Költő, műfordító. Főként görög és
római költők művei t fordította.

DlO CASSIUS (163-235) 36
Görög származású történetíró.
Vagyonos, provinciális családból szár-
mazott. Rómában fontos méltóságokat
töltött be, két ízben volt konzul. Fm.:
Rhomaiké hisztoria (magy.: Római tör-
ténet) a város alapításától a második
konzulátusig dolgo/.ta fel a birodalom
történetét.

DEUTSCH, Hans Rudolf Manuel
(1525-1571) 14,605
Svájci származású rajzoló és fametsző
művész. 1546 óta ismeretesek metszetei.
Sebastian Münster Cosmographiája
1548. évi kiadásához több metszetet
készített. Blasius Weffringgel együtt őt
tekinthetjük a De re metallica ábrái
alkotójának. A képi ábrázolásai elvá-
laszthatatlanul kötődnek Agricola fő
művéhez. Hét ábrázoláson a névjele
(RMD) is olvasható, összesen mintegy
80 ábra rajzolója.

DUGONICS András (1740-1818) .349,645
Költő, író, pedagógus. A pesti egyetem
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tanára, a matematika magyar műszókin-
csének megalkotója. Jelentős közmon-
dásgyűjteménye is. Etelkája (1788) az
első magyar un. kulcsregény. A De re
metallicában is szereplő argonauta
mondáról latin nyelvű írása jelent meg
1778-ban.

DÜRER, Albrecht (1471-1528)
21,590,641

Német festő és grafikus. Családja a
Békés megyei Ajtós községből szárma-
zott Nürnbergbe. Kiválót alkotott fa- és
rézmetszetekben egyaránt. A grafika
műfajában új kifejezőeszközöket alakí-
tott ki. A német gótikus festészet ered-
ményeit, hagyományait fejlesztette
tovább a reneszánsz törekvések szelle-
mében.

EBÉRT, Kürt (1900-1979) . 113,119,623
Német bányajogász. 1933 óta a jogtör-
ténet kutatója, 1946-tól a drezdai
műszaki főiskolán, 1953-tól a freibergi
bányászati akadémián a bánya- és mun-
kajogi tanszék professzora.

ENGEL Pál (l938-) 626
Történész, 1977-től a posta központi
szakkönyvtár munkatársa.

ENGELS Frigyes (1820-1895)
610,623,646

A tudományos szocializmus, a dialekti-
kus materializmus megalapítója, a nem-
zetközi munkásmozgalom egyik legna-
gyobb vezéregyénisége. Marx Károly
barátja és harcostársa.

EÖTVÖS Loránd (1848-1919) . . . . 19
Fizikus, egy. tanár. A gravitációs tér
kutatója a ró!a elnevezett törvény fel-
ismerője, a világhírűvé vált torziós
inga megszerkesztője. Nevét viseli a
bp-i tudományegyetem 1950 óta.

ERASMUS, Desiderius Rotterdamus
(1467-1536) 15,590,
. 595,598,601,602, 630,645,646,651

Németalföldi humanista, az európai
humanizmus egyik legkiemelkedőbb
alakja. Szerzetesnek indult, de tudomá-
nyos munkássága érdekében később
függetlenítette magát. Járt Thomas
Morus meghívására Angliában; majd
Franciaországban, Itáliában, 1521-1529
között Bázelben élt, végül Freiburgban
telepedett le. A kultúra terjesztését szol-
gáló egész munkássága hozzájárult a
reformáció előkészítéséhez. Agricola
1520 ójta példaképének tekintette. Eras-

mus előszót írt a Bermannushoz, Fro-
ben kiadó lektoraként melegen támo-
gatta Agricola műveinek kiadását.
Európa összefogását sürgette a török
ellen. Mohács után vigasztaló könyvet
írt II. Lajos özvegyének. Bázeli látoga-
tásakor Proben házában érte a halál.

ERCKER, Lazarus (1528-1594) . . 640
Annabergi főpróbamester, majd Prágá-
ban a pénzverde egyik vezetője. Witten-
bergben tanult. 1574-ben Prágában
jelent meg Das Grosse Probierbuch
című könyve, a továbbfejlesztése a
DRM 1556 metallurgiai részének.
Művének a szakmai körökben nagy
tekintélye volt, Frankfurtban 1629-ig
négyszer adták ki; angol (1683) és
holland (l 745) nyelvre is lefordítot-
ták.

ESZTÓ Péter (1885-1965) 24
Bányamérnök, egy. tanár. 1929-től a
bányaműveléstan tanára Sopronban.
Fm.: Bányaműveléstan (1952).

EVLIJA Cselebi (l 611-1679) . . 572,623
Török író. A porta szolgálatában bejárta
csaknem egész Európát és a Közel-
Kelet országait. Tapasztalatait tíz kötet-
ben írta le. Értékes forrás, de túlzásai
miatt kritikával kezelendő.

FABRICIUS, Georgius (1516-1571)
603,652

Chemnitzí születésű tanár, történetíró.
Lipcsében és Wittenbergben tanult.
1538-ban Freibergben kiadta Agricola
Türkenrede-jét. 1546-tól a meisseni
iskola rektora. Agricola neki ajánlja a
De ammamibus subterraneorum című
munkáját. Agricola utóda a szász udvari
történetírói hivatalában. Minden meg-
nyilvánulásából kitűnik Agricola iránti
tisztelete, aki nagyra tartotta fiatal
barátja sokoldalú ismereteit.

FALLER Jenő (1894-1966) 18,
20, 24, 27, 80, 310, 339, 623, 652, 654
Bányamérnök, múzeumigazgató, bá-
nyászattörténész. Tanulmányait Sel-
mecbányán kezdte és Sopronban fejezte
be. Harmincéves bányaüzemi, műszaki
irányítói gyakorlat után 1950-től a sop-
roni műszaki egyetem bányaművelés-
tani tanszékén docens. A soproni KBM-
et, melynek haláláig igazgatója volt,
1957-ben alapította. Szakcikkeinek
száma kb. 360, amelyek kiterjednek a
bányászat neves személyiségeinek életé-
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re, csaknem az összes bányászati mun-
kafolyamat fejlődésére és a bányászati
hagyományok ápolására. A De re
metallica magyar kiadásának javasolója
és részben előkészítője. Fm.: A magyar
bányagépesítés úttörői a XVIII. század-
ban (1953). Agricoláról, műveinek
magyar vonatkozásairól több cikkében
írt.

FERDINÁND, L Habsburg (1503-1564) .
20,33,604,621,640,643,648

Magyar és cseh király, német császár, V.
Károly öccse. 1521-ben feleségül vette
II. Ulászló magyar és cseh király leányát
és ezen a jogon 1526-ban - II. Lajos
halála után - igényt tartott a magyar
trónra. A magyarországi Habsburg
abszolutizmus előkészítője. A török
hódítás ellen nem tudta megvédeni az
ország középső és keleti részét. Agri-
cola neki címezte a Türkenrede felhívá-
sát. Bizonyosnak vehető, hogy 1549-
ben Marienbergben személyesen is tár-
gyalt Agricolával.

FÉRGE Zsuzsa (1931-) 623
Szocitógus, az MTA Szociológiai Kút.
Int. tud. főmtsa.

FlNÁCZY Ernő (1860-1935) . . 587,623
Pedagógus, egy. tanár, az MTA tagja.
Alapos forrás tanulmány okra épülő,
ókori és reneszánszkori neveléstörté-
neti művei konzervatív-liberális szel-
lemben íródtak, de számos felhasznál-
ható adatot tartalmaznak.

FONTANUS, Fontanon, Denis
(kb. 1470-kb. 1545) 621
Francia orvos, filológus. 1502-től
orvosprofesszor Montpeltierben. Agri-
cola 1522-ben írt hozzá egy teológiai-
filológiai témájú nyílt levelet.

FRAKNÓI Vilmos (1843-1924) . . 20,623
Történetíró, kanonok. 1871-től Pesten
élt, 1875-től az OSZK őre, majd négy év
múlva az MTA főtitkára, a múzeumok
és könytárak orsz, felügyelője.

FRIEDENTHAL, Richard (l896-) . 598,623
Német író. 1938-ban Angliába emigrált,
a BBC munkatársa Londonban. Luther
Mártonról írt könyvében (1967) részle-
tesen beszámolt a XII. században kez-
dődött mannsfeldi rézbányászatról,
Hans Luderről, aki bányászból küz-
dötte fel magát bányarészessé.

FRITZSCHE, Ottó (1877-1962) . . . . 623
Német gépészmérnök. A műszaki

hőtan és géptan professzora 1910-től a
freibergi bányászati akadémián, ahol az
1920-as évek végén megszervezte a
bányászat- és kohászattörténeti inté-
zetet.

FUGGER család . . . 21,60,80,193,489,
596, 624, 626, 636, 641, 651, 654, 657
Német kereskedő- és bankárcsalád.
Augsburgi takács ősöktől származnak.
Uralkodóknak, főleg a Habsburgoknak
nyújtott kölcsönök révén nagy gazda-
sági és poiitikai befolyással bírtak,
„ . . . a világtörténelem leggazdagabb
pénzemberei voltak" (Hermann 1976).
Bányabérletekkel rendelkeztek Tirol-
ban, Karintiában, Spanyolországban és
a XV. század végétől a XVI. század
közepéig Magyarországon. A család
nevezetes tagja FUGGER Jakab (1459-
1525) „a gazdag", 1483-ban, Velencé-
ben ismerkedett meg Thurzó Jánossal,
akivel később gazdasági társulást
kötött. Testvérének, FUGGER Ulrich-
nak (1441-1510) leányát, Annát (1484-
1535) Thurzó János fia, György vette
feleségül. Jakab unokaöccsének FUG-
GER Raimundnak (1489-1535) a felesége
Thurzó Katalin. A házasságok az üz-
leti szövetséget szorosra fűzték a két
család között. A család gazdasági
hanyatlása a XVI. század végén indult
meg.

FÜLÖP, Szép (1478-1506) . . . 590,633
Habsburg főherceg, Kasztília királya. I.
Miksa császár fia. A spanyol Habsburg-
dinasztia megalapítója. Gyermekei: V.
Károly császár, 1. Ferdinánd magyar és
cseh király, Mária, II. Lajos magyar
király neje, továbbá Eleonóra, akit a
portugál király és Izabella, akit a dán
király vett feleségül.

GALÉNOSZ, (Galenus) Klaudiosz
(kb. 131-201) 599,621,641
Görög származású római orvos. Hip-
pokratész mellett az ókor legnagyobb
hatású orvosa, aki anatómiai megfigye-
lésekre támaszkodott. Mintegy 300
műve a XVI. század elejéig az orvostu-
domány legfontosabb forrása volt.
Művei kiadását Velencében, 1525-ben
részben Agncola készítette elő.

GANZENMÜLLER, Wilhelm (1882-1955) .
573,623

Történész. Az üveggyártásról szóló cik-
keiben írt Agricoláról.
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GAZDA István, ifj. (1948-) . . . 603,623
Tudománytörténész, az ELTE történe-
lem segédtudományai tanszékén tud.
kutató. Mintegy 30 tudománytörténeti
mű szerzője, társszerzője, ül. sajtó alá
rendezője.

GOETHE, Johann Wolfgang
(1749-1832) 17,599,623,635
Német költő, a világirodalom egyik
legnagyobb személyisége. Sokoldalú
alkotó tevékenysége átfogta az iroda-
lom valamennyi műfaját, kiterjedt a
művészeteiméletre, filozófiára, a törté-
nelemre és a természettudományokra;
botanikára, mineralógiára, meteoroló-
giára, optikára, színelméletre is. Érdek-
lődéssel fordult a bányászat felé. Tagja
volt az 1786-ban, a Selmecbánya mel-
letti Szklenón elsőként alakult nemzet-
közi bányászati társaságnak {Societat
der Bergbaukunde). Agricoía jelentősé-
gét több helyen méltatta műveiben.

GONDA Imre (1911-1985) . . . 590,623
Történész, az MTA Tört. Tud. Intézet
tud. főmunkatársa.

GRETZMACHER, Grätzmacher Gyula
(1836-1906) 23
Bánya- és kohómérnök. A selmeci aka-
démián tanult, Szélaknán dolgozott.
1883-1904 között a bányaműveléstan és
ércelőkészítéstan tanszékének vezetője.

GROMMKSTEDTER, Paul {XVI. század első
fele) 335
Tiroli származású bányász, 1519-ben
költözött Joacbimsthalba.

GUTENBERG, Johannes
(kb.1395-1468) 589
Német nyomdász. 1434-tÖl foglalko-
zott a mechanikával és a nyomtatás
technológiájával. Mainzban tökéletesí-
tette műhelyét és 1455-ben kinyomtatta
első művét, a latin nyelvű bibliát, melyet
számos könyv követett: az első - 1460.
évre szóló - kalendárium, zsoltárok stb.
Az európai szedés-nyomás, a fémből
készült, mozgatható betűkkel történő
könyvnyomtatás gyorsan terjedt és az
emberi művelődésre legalább olyan
hatással volt, mint az erőgépek és a szál-
lítás körébe vágó találmányok. A
könyvnyomtatás megsokszorozta a
technika fejlődését azzal is, hogy törekvő
mesteremberek tanulmányozhatták a
könyvekben összegyűjtött tapasztala-

tokat és azokat saját problémáik megol-
dásánál alkalmazhatták.

GYULAY Zoltán (l900-1977)
21,24,25,26,27,623,649

Bányamérnök, egy. tanár, múzeum-
igazgató. Tanulmányait Sopronban
végezte. 1935-1951 között mérnök,
igazgató az olajbányászatban. 1951-
1966 között az olajtermelési tanszék
vezetője. 1966-1972 az OMBKE elnö-
ke. 1971-1975 a KBM igazgatója. Kb.
85 cikkében az olajbányászattal, a
bányászati felsőoktatással és az ércbá-
nyászat történetével foglalkozott. A De
re metallica magyar fordításának előké-
szítője, szervezője.

HARTMANN, Hans (1888-1976) . . . 19
Történész. 1944-ben Lipcsében, 1953-
ban Stuttgartban írt Agricoláról a
Grosse Naturforscher (magy.: Nagy
természetkutatók) sorozatban.

HASEK,Jaroslav (1883-1923) . . . . 26
A cseh irodalom legkiválóbb szatiriku-
sa. Főművét, az antimilitarista Svejket
három változatban írta meg.

HEILFURTH, Gerhard (1909-) . . . 623
A filozófia doktora. 1936-ban a frei-
bergi akadémián tud. munkatárs, 1959-
től a münsteri és giesseni egyetemek
professzora. Vezető képviselője az
összehasonlító és interdiszciplináris
kulturális kutatásoknak. Különösen a
bányászat szociológiájával és néprajzá-
val foglalkozott. Több könyve és cikke
jelent meg a bányásztradíciókról, el-
sősorban a Der Anschnitt hasábjain.

HÉJJ Miklósné Détári Angéla (1927-1985)
572,623

Művészettörténész. Az Iparművészeti
Múzeum tud. munkatársaként a magy ár
vasművességrŐt, a reneszánsz és újkori
ötvösségről írt tanulmányokat.

HENRIK, Jámbor Heinrich
(kb. 1475-1541) 602,633
Szász herceg, az albertini ágon. Az örö-
kös nélkül elhunyt Szakállas György
testvére és követője 1539-bcn. Rövid
uralkodása alatt a protestantizmus erő-
teljesen terjedt Szászországban.

HF.RLITZIUS, Erwin (1921-)
19,55,397,603,604,607

Filozófus, egy. tanár. Jénában tanult.
1952 óta a freibergi bányászati akadé-
mián a társadalomtudományi intézet
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igazgatója. Számos cikke jelent meg
Agricoláról, akinek világszemléletét és
természetfilozófiáját elsőként közelíti
meg és elemzi a materialista világnézet
tudományos eszközeivel.

HERMANN Zsuzsa (1928-)
60,593,624,643

Történész, a bp. egyetemi könyvtár
osztályvezetője.

HESSE, Hans (kb. 1470-kb. 1542) . . 594
Szász táblaképfestő, a késögótika és a
reneszánsz határmezsgyéjén. 1491-
1521 között alkotott Zwickauban és
Annabergben. Ez utóbbi bányaváros-
ban valószínűleg 1509-ben telepedett le.
Az annabergí Szent Anna templomban
1521 pünkösd vasárnapján szentették fel
az oltárt, melynek hátsó oldalán egy
nagy középső (180x150 cm), két mel-
lékoltárkép (180X80 cm) és az oltár-
polcon (predellán) (80x160 cm) fekvő
kép látható, melyeken a bányászok és
kohászok lázas tevékenységet folytat-
nak. A festmény a középkori monta-
nisztikum művészi dokumentuma.
Életéről és tevékenységéről: Ingó Sand-
ner: Hans Hesse- ein Maler der Spätgo-
tik in Sachsen, (Dresden, 1983.).

HIPPOKRATÉSZ (Hippocrates)
(i.e. 460-377) . . . . 21,599,621,643
GÖrög orvos. Elméleti és gyakorlati
vonatkozásban új távlatokat nyitott az
orvostudomány számára. Fm.: Corpus
Hippocraticum, amely nemcsak az
antik orvostudomány, hanem az ókor
egész élettudomány szemlélete szem-
pontjából alapvető és nagyhatású.
Szembefordult a természetfeletti, a
mágikus gondolkodással a gyógyítás-
ban. Agricola 1526-ban részt vett művei
görög nyelvű kiadásában.

HOFFMANN, Reinhold (kb. 1840-1917)
624

Levéltáros Waldenburgban, Sziléziá-
ban. 1894-tŐl kezdve kilenc írása jelent
meg Agricoláról, amelyek közül legfon-
tosabb az 1905-ben írt, új, mértéktartó
életrajz.

HOLBEIN festőcsalád 12
Főleg Augsburgban élt német festők.
Id. HOLBEIN, Hans (1460-1524) temp-
lomi oltár- és arcképfestő. Legjelentő-
sebb műve a müncheni Szent Sebestyén
oltár, amelynek oldalalakjai: Szent Bor-

bála és Árpádházi Szent Erzsébet. Ifj.
HOLBEIN, Hans (1497-1543) minden
idők egyik legkiválóbb arcképfestője.
Bázeli tartózkodásának első éveiben
Proben könyvkiadó számára is dolgo-
zott. Kiemelkedő arcképei közé tartoz-
nak a kor híres humanista tudósairól
készített élethü portrék: Rotterdami
Erasmus, Morus Tamás.

HÖMAN Bálint (1885-1953) . . . 40,624
Történetíró, 1925-1931 egy. tanár,
1932-1944 vallás- és közokt. miniszter.
Háborús bűnösként ítélték el. Fm.:
Magyar történet (1458-ig), szellemtör-
téneti irányzatot képvisel.

HOOVER, Herben Clark
(1874-1933) 18,624
Bányamérnök, nagytőkés, keresk.
miniszter, az USA elnöke 1928-1933.
1907-1912 között feleségévet, a latinul
és németül is tudó Lou HoovERrel
közösen lefordították a De re metallicát
angol nyelvre. A fordítást számos új
történelmi megfigyeléssel egészítették
ki és kritikusan rámutattak a régi német
fordítások fogyatékosságaira (vő.: Con-
rad Matschoss: Előszó az 1928. évi
német kiadáshoz).

HORST, Ulrich (1908-) 624
Bányamérnök. A clausthali bányászati
akadémián tanúit. 1949-től tud. munka-
társ az állami geológiai bizottságban.
Agricola levelezésének kutatója.

HuiZlNGA,Johan(1872-1945) .587, 624
Holland kultúrtörténész. A középkor-
ral foglalkozó műveiben a szellemi étet
jelenségeit tartotta a társadalmi fejlődés
elsődleges tényezőinek. Műveit rendkí-
vül széles és sokoldalú adatszolgáltatás
jellemzi.

lASON (Jason) 349
Görög mitológiai hős. Az Argó hajón
Kolkhiszba, a Fekete tenger kaukázusi
partvidékére, az aranygyapjúért vitor-
lázó hajósok vezére. Kalandos útját töb-
ben feldolgozták, pl. Aiszkhülosz,
Euripidész, Szophoklész és a magyar
Dugonics András is.

ISTVÁN, L, Szent (kb. 972-1038) . . 26
Magyar király, állam- és egyházszerve-
zö. Bányászattal kapcsolatos: 2. dekré-
tuma 6. fejezete a regálé és az állam-
kincstári javak csorbítattanságáról
(1035).
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KACHELMANN János (l 806-1873) . . . .
40,624

Ügyvéd, városi tanácsos, történész. Sel-
mec bányaváros történetéről négy füze-
tet írt.

KAFKA, Franz (1883-1924) . . . . . . 26
Prágai születésű osztrák prózaíró. Az
elidegenedés, a szorongás érzetének leg-
nagyobb XX. századi írója.

KAROLY,V.,Habsburg{1500-1558) . 581
590, 602, 604, 605, 629, 633, 643, 656
Német-római császár és spanyol király.
A Habsburgok családi politikájával lét-
rehozott világbirodalmában „soha nem
nyugodott le a nap". A hatalmas biroda-
lom lazán összekapcsolt, egységes gaz-
dasági alapot nélkülöző állam volt. Har-
colt a reformáció ellen, a német paraszt-
forradalmak leveréséért és több mint
húsz éven át háborút viselt a franciák-
kal. 1555-ben az augsburgi vallásbéke
megkötésére, 1556-ban a trónról való
lemondásra kényszerült. Agricola életé-
ben a világi hatalom egyik legfontosabb,
ugyanakkor baljós személyisége. Lehet,
hogy 1547-ben audiencián fogadta
Agricolát.

KAROLY, VIII., Valois (1470-1498) . 590
Francia király, 1483-ban lépett trónra,
1487-ben végleg megtörte a lázadó
főnemesség hatalmát. 1495-ben elfog-
lalta Nápolyt. Ennek következtében
élénk kapcsolat alakult ki Franciaország
és Itália között, amely a szellemi élet
területén a reneszánsz terjedésében is
megnyilvánult.

KASSAI Ferenc (1919-) 27
Bányamérnök, c. egy. tanár.

KIRCHBERG, Helmut (1906-1983) . . .
289,306,344,624

Bányamérnök. A freibergi bányászati
akadémián az érc- és szénelőkészítés
professzora. Az AGB készítése idején a
bányászati akadémia rektora.

KIRNBAUER, Franz (1900-1978)
18,164,624

Osztrák bányamérnök, történész. 26
éves bányamérnöki gyakorlat után
1950-től a leobeni bányászati akadémia
igazgatója. A LGH bányászattörténeti
periodika kiadója, kb. 180 bányászat-
történeti szakcikk szerzője.

KNAUTH, Paul (1885-1942) 624
Történész, etimológus Freibergben.
1927-ben a keleti Érchegység helység-

neveiről szóló tanulmányában írt elő-
ször Agricoláról. A DRM 1928. évi ki-
adásban az Ajánlás és az I. könyv for-
dítója.

KOLUMBUS Kristóf, Cristoforo Colombo
(1446/7-1506) 29,590
Genovai hajós. Spanyol uralkodók
szolgálatában 1492-ben elérte a Barba-
dos szigetek egyikét. Nem ismerte fel,
hogy új földrészt fedezett fel, amelyet
néhány évvel később Amerikának
neveztek el. A polgári történetírás Ame-
rika felfedezésének időpontjától szá-
mítja az újkor kezdetét.

KOMERSTADT, Georg von
(1498-1559) 600
Jogász, hercegi tanácsos. Zwickauban és
Lipcsében tanult. 1527-től Szakállas
György herceg tanácsosa. Szász Móric
uralkodása alatt még nagyobb méltósá-
got kap, kormányzó az uralkodó távol-
létében. Agricola támogatója, aki neki
ajánlja a súlyokról és mértékekről 1546-
ban, és a pestisről 1554-ben írt könyveit.

KONRÁD von Megenberg
(XIV. század) 593
Német író. Több politikai tárgyú, latin
nyelvű munkája mellett - 1349-51 kö-
zött - megírta Buch der Natur címmel az
első német nyelvű természettudományi
könyvet. Ebben kísérletet tett a ter-
més zettudomány ok rendszerezésére.
Könyvében 52 ásványt írt le.

KONNERITZ, Heinrich von
(kb.1485-1551) 601
Bányakapitány és kincstárnok Joa-
chimsthalban 1519-1545 között. Az
1519. évi bányatörvény összeállítója.
Andreas fia Bolognában tanult Agnco-
lával. Később Andreas és Christopho-
rus Erasmus tanítványai voltak Frei-
burgban. Agricola tudományos mun-
kásságának támogatója volt.

KOPERNIKUSZ, Nikolaus (Copernicus)
(1473-1543) 590,603
Lengyel csillagász, kanonok. Krakkó-
ban, majd Bolognában jogot, Páduában
orvoslást tanult. 1512-től a franken-
burgi (Frombork) dóm kanonoka lett
anélkül, hogy pappá szentelték volna.
Asztronómiai kutatásokat végzett.
Alkotásának erénye, hogy kellő időben,
a kor színvonalán álló matematikai
készséggel újította fel és dolgozta ki azt
a gondolatot, amely szerint a Földnek
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nincs kitüntetett szerepe a világminden-
ségben, a többi bolygóhoz hasonlóan a
Nap körül kering. Fm.: De revolutioni-
bus orbium coelestium a halála évében
jelent meg Nürnbergben. Engels az
elméletét forradalmi tettnek nevezi:
„ . .. innen számítódik a természetku-
tatás felszabadulása a teológia hatalma
alól".

KOPP, Georg (kb. 1470-kb. 1530) . 621
Orvoslástant tanult, a mainzi püspök,
majd 1520-tól a magdeburgi püspök
alkalmazásában állt. Agricola 1522-ben
írt hozzá egy nyílt levelet. Közelebbi
viszonyban nem állhatott Agricolával,
de valószínű, hogy az orvoslás irányá-
ba ő terelte érdeklődését.

KORÁN, jan(19Ó5-) 40,80,624
Történész, egy. tanár Prágában. 1950
óta jelennek meg könyvei, szakcikkei a
cseh bányászat történetéről (Kutna-
Hora), majd Agricola munkásságáról.

KORBÉLYI Vince (l 889-) 21
Latin, görög szakos tanár, kezdetben
Kőszegen tanított, majd Pannonhalmán
főiskolai tanár,

KRENKEL, Paul (1884-1960) 624
Filológus Freibergben. 1953-ban lefor-
dította, átdolgozta és az FFD 3. füzete-
ként kiadta Paulus Niavisnak az 1492-
95. években megjelent Judicium
Jovis . . . című művét, amely a német
bányászat legelső irodalmi ábrázolása
volt.

KRISZTIÁN Béla (1929-) 20,624
Műszaki tanár, bányatechnikus Pécsett.
Több cikke jelent meg Agricoláról.

KRUPKOVSZKI, Alexander
(l 894-) 479,624
Lengyel metallurgus, a tud. akadémia
tagja. A krakkói bányászati és kohászati
akadémián a fémkohászattan profesz-
szora volt.

LAJOS, II. Jagelló (1506-1526)
20,590,642,643,648,653

Magyar és cseh király. A Jagelló dinasz-
tia utolsó magyarországi uralkodója.
1516-ban lépett trónra. A kormányzást
helyette gyakorló gyámjai és nevelői
nagyban hozzájárultak az ország teljes
összeomlásához. A mohácsi csatában
lelte halálát.

LANGE, Alfred (1906-1968)
244,451,472,624

Kohómérnök, egy. tanár, a német tud.

akadémia tagja. Freibergben szerzett
oklevelet. 1932-1945-ig főmérnök a
Klöckner-Humboldt-Deutz kölni
gyárában. 1945 után kohóigazgató Frei-
bergben. 1950-től a fémkohászatiam
tanszék vezetője.

LASSER (XVI. század első fele) . . . 193
Schwazi gépmester, vízemelő kereket
tervezett 1554-ben.

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm
(1646-1716) 17
Német matematikus, filozófus, termé-
szettudós. Az infinitezimális számítá-
sok egyik megalkotója, a matematikai
logika előfutára. Foglalkozott biológiá-
val, geológiával, nyelvészettel és joggal
is. Az 1700-ban általa alapított berlini
tudományos akadémia elnöke.

LEONARDO da Vinci (l 452-1519)
13,591

Firenzei építész, szobrász, festő, író,
természettudós. Az egyetemes művé-
szet egyik legnagyobb alakja. Kb. 5300
tükörírásos, tollrajzokkal illusztrált
kéziratlapra jegyezte fel anatómiai,
mechanikai, optikai tanulmányait, víz-
építési, haditechnikai találmányait és
szerszámgépterveit. Számos természet-
tudományos elgondolását igazolta az
idő.

LF.UPOLD, Jacob (1675-1727) 17
Technikus, matematikus, bányataná-

1 esős, a berlini tud. akadémia tagja. The-
atrum machinarum generálé című 9
kötetes munkája 472 metszetet tartal-
maz. A mechanikában jól kapcsolta
össze az elméleti és gyakorlati ismerete-
ket. Agricola több gépét bemutatja,
közöttük a nagy, vízikerék meghajtású
aknaszállítógépet. (A műben az újbá-
nyái tűzgép rajza is szerepel.)

LlPOLD Marc. Vínc (1816-1883) .217,624
Geológus. A bécsi birodalmi geológiai
intézet évkönyvében nyolc cikket írt
1867-ben a Selmeckörnyéki bányászat
múltjárót.

LITSCHAUER Lajos (1858-1937)
17,22,624

Bányamérnök, bányajogász, az
OMBKE titkára, a BKL főszerk, 32
éven át. Bányászati tanulmányait Sel-
mecbányán végezte, jogot Nagyvára-
don tanult. 1887-1911 között a selmeci
bányaiskola tanára, majd íobányataná-
csos. Édesapja, id. LITSCHAUER Lajos



648 SZEMÉLYMUTATÓ

hátrahagyott jegyzeteinek felhasználá-
sával megírta nagy Bányamíveléstanát
(1890-94). Kb. 150 szakcikk szerzője.

Livius, Titus (i. e. 59-i. sz. 17) . . . 624
Római történetíró. Fő műve a Rerum
Romanoruin ab Űrbe condita libri,
(magy.: A római nép története) a város
alapításától kezdve összefoglalja Róma
történetét. A 142 könyvből csak 35
maradt fenn.

LOCSMÁNDY Erzsébet (l944-) . . . . 30
Könyvtáros a KBM-ben 1963 óta. Agri-
cola könyvének magyar nyelvű kiadásá-
hoz kutatást végzett.

LOMONOSZOV, Mihail Vasziljevics
(1711-1765) 17
Orosz polihisztor, sokoldalú tudós, a
felvilágosodás első jelentős képviselője
Oroszországban, aki tudományos
munkásságával messze megelőzte korát.
Legfontosabb tudományos felfedezé-
sei: a kinetikai hŐelmélet és gázelmélet
megfogalmazása, a tömeg megmaradá-
sának törvénye igazolása, a kalorimetria
megalapítása. Bányászati-kohászati
ismeretekre 1739—40-ben tett szert frei-
bergi tanulmányútja során.

LöHNEYSS, Georg, Engelhardt
(XVII. század vége) 22,624
Bányatechnikus, bányakapitány a
braunschweigi hercegségben. 1617-ben
Zellerfeldben jelent meg Bericht vom
Bergwerck című könyve 343 oldalon.
1717-ig még öt kiadása jelent meg a
könyvnek, amely a maga korában a
DRM után a második kiemelkedő
bányászati-kohászati szakkönyv volt.

LUDVIG, Karl-Heinz (1931-) . . . . 624
Technikatörténész. Egy. tanár a bre-
meni egyetemen.

LUTHER Márton (Martin) (1483-1546)
29, 590,

598, 602,604,623,631,643,648,649,650
Német teológus, író, műfordító, a
reformáció megindítója és egyik veze-
tője. Bányászcsaládban született. Az
erfurti egyetemen folytatott jogi tanul-
mányokat, majd Ágoston-rendi szerze-
tes. 1512-tŐl a wittenbergi egyetemen a
teológia tanára. 1517-ben a wittenbergi
templom kapu|ára kifüggesztett 95 téte-
lével fellépett a pápai visszaélések ellen.
Kiátkozása után 1520-ban szakított az
egyházzal. Jelentősége a német iroda-
lom számára bibliafordításában, prédi-

kációiban és vitairataiban rejlik, ame-
lyek döntő mértékben elősegítették az
egységes irodalmi nyelv kialakulását.
Eszméi elsősorban a német polgárság
törekvéseit fejezték ki.

MACHIAVELLI, Niccolo
(1469-1527) 589
Firenzei államférfi, a humanista törté-
netírás egyik legkiválóbb képviselője,
öt tartják a modern politikai tudomány
megteremtőjének. II principe {magy.:
A fejedelem) című könyve a központo-
sító vezetést alkalmazó, erőskezű, érde-
keién minden eszközt felhasználó ural-
kodót idealizálja. Nagy befolyást gya-
korolt a későbbi századokra ís.

MATHESIUS, Johannes (1504-1565) . . 14
183,580,595

Evangélikus pap. Wittenbergben tanult,
ahol Lutherrel és Meíanchtonnal került
kapcsolatba. 1532-től rektor és prédiká-
tor Joachimsthalban, a város szellemi
irányítója. Bányászati szakismeretekkel
rendelkezett. Agricola 1550-ben ismer-
kedett meg Mathesiusszal, kölcsönösen
nagyra becsülték egymást. Mathesius
1562-ben Serepta oder Bergpostille
című munkájában írt Agricoláról, a
bányászatról, a kohászatról és az ásvá-
nyokról, sok történelmi adatot közölve.

MAJER,Jiri(1920-) 217,624
Mérnök, technikatörténész, a prágai
Narodm Technické Múzeum bányá-
szati részlegének vezetője. Számos
szakcikke jelent meg a közép- és újkor
bányászatáról.

MÁRIA, Habsburg (1505-1558) . . . 590
II. Lajos magyar király felesége, I. Fer-
dinánd nővére. 1521-ben Székesfehér-
váron magyar, 1552-ben Prágában cseh
királynévá koronázták. Számos magyar-
országi bánya javainak használatát
nyerte el. A mohácsi csata után Po-
zsonyba ment. 1530-1556 között Né-
metalföld kormányzója volt. Fiatalabb
éveiben pártolta a humanistákat.

MÁRIA Terézia, Habsburg
(1717-1780) 15,624
Magyarország és Csehország királynője
és Ausztria főhercegnője (1740-től),
német-római császárnő (l 745-től). Poli-
tikája, uralkodásának egész rendszere
alapvetően a feudális társadalom és
állam korszerűsítését, ennek révén meg-
erősítését szolgálta, a felvilágosult
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abszolutizmus szellemében, a dinasztia
gazdaságpolitikai érdekeinek megfele-
lően. Felismerte, hogy a magyarországi
bányászat igényeinek kielégítése a
Monarchia elengedhetetlen érdeke.
Intézkedései lényegesek a bányászat fej-
lődése szempontjából. Egyik fontos
rendeletével bányászati akadémiává
szervezi az addigi selmeci bányatiszt-
képző iskolát 1770-ben.

MATSCHOSS, Conrad (1871-1942)
18,645

Mérnök, egy. tanár, a VDI igazgatója, a
Georg-Agricola Gesellschaft alapítója
(1926). A DRM 1928-as kiadásának
kezdeményezője és szervezője. 1932-től
a Deutsches Museum igazgatója Mün-
chenben.

MELANCHTON, Philipp (1497-1560)
597,602,648

Német humanista. A görög nyelv és iro-
dalom professzora Wittenbergben, Lu-
ther munkatársa, a protestantizmus
jelentős alakja. 1521-ben adta ki Loci
communes rerum theologicarum című
művét, amely az első nagy protestáns
munka a teológiai dogmatika területén.
Nagy szerepe volt Luther tanításainak
írásos rendezésében. Agricolát nagyra
értékelte, az 1534-35. években valószí-
nűleg személyesen is találkoztak.

MEURER, Wolf gang (1513-1583)
603,622

Altenbergi születésű filozófus, orvos.
Páduában tanult. 1544-től a filozófia, a
görög nyelv, később az orvostan pro-
fesszora a lipcsei egyetemen. Több
orvosi és metrológiai írás szerzője.
Agricola 9 levelet írt Meurerhez, ezek-
hez járult még az Epistula ad Meure-
rum, melyet 1546-ban nyomatott ki.
Levelezésük közös természettudomá-
nyos érdeklődésüket, főleg az ásványok
terén, jól megvilágítja.

MEYNER, Matthias (kb. 1475-1523) . . .
598,600

Schneebergi hercegi adószedő. A család
több tagja jelentős állási töltött be a
bányavárosokban. Agricolával 1520
körül ismerkedtek meg. özvegye lesz
Agricola első felesége.

MICHELANGELO, Buonarroti
(1475-1564) 591
Olasz szobrász, festő, építész, költő. A
képzőművészet egyik legeredetibb

alakja, sokoldalúsága bámulatos. Firen-
zében és Rómában alkotott.

MlHALOVTTS János (l 877-1939)
24,25,28,146,625,649

Bányamérnök, bányajogász, egy. tanár,
technikatörténész, az OMBKE alelnö-
ke. Tanulmányait Bp.-en (1901) és Sel-
mecbányán (1906) végezte. Aninán dol-
gozott, majd Zágrábba helyezték. 1912-
től haláláig a bányajogi tanszék tanára
Selmecbányán, majd Sopronban. A
bánya- és kohómérnöki felsőoktatás
történetének szakavatott kutatója és
megírója. Latin nyelvből lefordította
Agricola De re metallicája ' első öt
könyvét és füzetek alakjában a BKL
1929-34. évi számaihoz csatolta. Ezeket
könyvünk szövegének végleges összeál-
lításához Becht Rezső is felhasználta.

MIHÁLYI Ernő (1887-1969) . . 24, 25, 600
Hittantanár, művészettörténész, szer-
kesztő. Gimnáziumi tanár Sopronban
(1910-19), majd főiskolai tanár Pannon-
halmán (1940-ig). A Pannonhalmi
Szemle szerk. (1930—44). Könyve jelent
meg Sopron reneszánsz házairól (1915).
Gyulay Zoltán megbízása alapján 1958-
ban stilisztikai szempontból korrigálta
Mihalovits János és Tomasovszky Lajos
latinról magyar nyelvre átültetett De re
metallica fordításait.

MILLER, Oskar von (1855-1934) . . . 18
Mérnök, a németországi villamosítás
úttörője. A müncheni Deutsches
Museum előkészítője, aki 1903-ban
olyan személyeket nyert meg a mú-
zeumügynek mint Rudolf Diesel, Carl
von Linde, Gustav von Krupp, Max
Planck, Wilhelm Conrad Röntgen, Fer-
dinand von Zeppelin. Az 1906-ban
megnyitott múzeum a világ legnagyobb
technikatörténeti gyűjteményévé fejlő-
dött.

MOLNÁR László (1924-) . . 15,27, 30,625
Bányamérnök, a KBM igazgatója 1975-
től. E könyv bevezetője, tanulmánya,
lábjegyzetei és személyjegyzéke szer-
zője.

MORUS, Thomas (1478-1535)
599,640,642,645

Angol államférfi, humanista, jogtudós,
íordkancellár. A katolikus hit védelme-
zője az angiikán vallással szemben.
VIII. Henrik kivégeztette. Legjelentő-
sebb műve az Utópia, államregény,
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1518-ban jelent meg. Ebben a fizikai és
szellemi munka egyenlőségén és a val-
lásszabadságon alapuló társadalmat
vázolta fel a korabeli termelőerők szín-
vonalán. Agricola velencei tartózkodása
alatt ismerte meg e jeles művet.

MOSELLANUS, Petrus, valódi neve Schade
(1493-1524) 597,598
Német humanista, 1514-től tanítója az
akkor alapított freibergi iskolának,
1520-tól a görög professzora a lipcsei
egyetemen. Agricola Lipcsében tanítvá-
nya volt és szoros barátságban állt a vele
csaknem egyidős tanárával. Mosellanus
hatására adta fel Agricola a zwickaui
állását és tért vissza Lipcsébe; feltehe-
tően neki köszönheti az antik irodalom
kiváló ismeretét.

MURAKÖZY Gyula (1892-1961) . . . 624
Református lelkész, író, műfordító.

MÜNSTER, Sebastian (1489-1552) . . . .
14,75,603,605,641

Német teológus, geográfus, matemati-
kus. Már 14 éves korában hallgatója a
heidelbergi egyetemnek. Ferenc-rendi
szerzetesből lett a reformáció híve. Cos-
mographta című könyve az első részle-
tes világleírás, amelyet Proben adott ki
1543-banf 1162 oldal terjedelemben,
egyszerre latin és német nyelven, kiváló
ábrákkal. A könyv 1650-ig 49 kiadást
ért el. Agricolával levelezésben állt. A
könyv későbbi, bővített kiadásaiban
Agricola munkásságát is ismertetik.

MÜNZER, Thomas (Müntzer)
(1490-1525) 598,631,644
A zwickaui Szent Katalin templom pap-
ja, aki a reformáció első éveiben támo-
gatta Luthert és az új vallás tanait.
Később az anabaptisták (újrakereszte-
lők) szervezője, aki a szektát antifeudá-
lis mozgalommá változtatta és egyik
vezére lett az 1524-25. évi paraszthábo-
rúnak. Agricolát, mint neves polgárát
említi Zwickaunak egy Lutherhez 1520.
július 13-án írt levelében, olyan sze-
mélyként, aki támogatja öt.

NEUBERT, Karl (1900-1972) 625
Bányamérnök. 1927-39 között Hol-
land-Indiában f őbányafelmérő. 1949-
től a bányaméréstan professzora a frei-
bergi akadémián.

NAEVIUS, Johannes (1499-1574) . . . 12
Chemnitzi patrícius családból származó
orvos. Tanulmányait 1518-ban Lipcsé-

ben kezdte, 1523-25-ben Itáliában (Bo-
logna, Velence, Pávia) folytatta. 1527-
től Annabergben, majd Joachimsthal-
ban városi orvos. Agricolával szoros
kapcsolatuk már itáliai tanulmányaik
során keletkezett. A Bermannus máso-
dik legfontosabb szereplője, a műben a
bányászati viszonyok kiváló ismerője-
ként nyilatkozik.

.NEWTON, Isaac (1643-1727) . . . 17,29
Angol természettudós, fizikus, mate-
matikus, csillagász, a Royal Society
elnöke, később a londoni pénzverde
igazgatója. A differenciál- és integrál-
számítás egyik felfedezője és első alkal-
mazója a fizikában. Az 1687-ben megje-
lent főművében a mozgástörvények
megfogalmazásával és az általános
tömegvonzás bizonyításával hosszú
időre megszabta a mechanika fejlődésé-
nek irányát.

NIAVIS, Paulus, valódi neve: Paul Schnee-
vogel (1455-1515) . . . 624,647,692
Német humanista, 1481-ben magiszter
Lipcsében, 1485-97-ben rektor a chem-
nitzi iskolában. 1497-től Bautzenben
élt. Judicium Jovis (magy.: Jupiter íté-
lete) című művében, amelyet 1490 körül
írt, az istenek a bányászat támogatásáról
értekeznek, elég ingatag szaktudással.
Könyve a Bermannus elődjének tekint-
hető, de a pontosságra törekvő Agrico-
lával szemben meglehetősen felületes.

NlEDERHAUSEREmil(1923-) . 590,623
Történész, az MTA Tőrt. Tud. Intézet
tud. tanácsadója, egy. tanár. Munkássá-
gát alapos forrásismeret, marxista szak-
mai igényesség és széles nemzetközi
kitekintés jellemzi.

NoGGAÁrpád(1904-) 30
Mérnök. Tanulmányait a grazi műszaki
egyetemen végezte. Az 1925-64. évek-
ben a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút
osztálymérnöke. 1967-től a KBM
német nyelvi szakfordítója, több Agri-
cola-tanulmány átültetője.

ORMOS Mária (1930-) 626
Történész, egy. tanár, rektor. Szakterü-
lete elsősorban az új- és legújabbkori
történelem. A Világtörténet évszámok-
ban c. mű egyik főszerk.

OTETEA, Andrei (l894-) . . . 587,625
Román történész, a párizsi egyetemen
1926-ban szerzett doktori diplomát. A
bukaresti egyetemen a középkori tan-
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szék prof esszora. A román tudományos
akadémia lorga Intézetének igazgatója.

PÁLMA VECCHIO, valódi neve: d'Antonio
Negretti (1480-1528) 600
Velencei festő. Agrícola velencei tartóz-
kodásakor találkozhatott vele.

PANTALEON, Heinrich (1522-1595) . 17
Történetkutató, a latin nyelv, a retorika
tanára, majd 1558-tól az orvosi fakultás
dékánja Bázelben. 1565-ben Prosogra-
phía heroum atque iliustrium virorum
totius Germaniae című könyvében első-
ként méltatta Agricolát.

PANTÖ Dénes (1932-) 27
Bányamérnök, az OMBKE vez. tagja, a
BKL Bányászat szerk. tagja.

PARACELSUS, Theophrastus Bombastus
von Hohenheim (1493-1541) . . . .

21,73,620
Német (svájci) orvos, természetkutató.
Az ú|korÍ kémia és a megfigyelésen,
tapasztalaton alapuló orvostudomány
egyik jeles, de ellentmondásos képvise-
lője. Irányzata az iatrokémia, a gyógy-
szerek készítését tekintette fő feladatá-
nak. Sokfelé utazott, Selmecbányán is
járt.

PAULINYI Oszkár (1899-1982) . 593,625
Történész. Tanulmányait a bp.-i egye-
temen végezte. 1922-ben, egy éven át az
augsburgi Fugger levéltárat tanulmá-
nyozta. 1923-55 között az ÖL kutatója,
1930-45 között a bécsi levéltárakban
végzett kutatásokat. 1955-1970 között
az MTA tört. tud. intézet főmunkatár-
sa. A feudalizmus-kon magyarországi
bányászattörténetről számos forrásér-
tékű cikke jelent meg.

PECH Antal (1822-1895)
22, 28, 104, 407, 418, 428, 431, 625, 652
Bányamérnök, történész, a BKL alapí-
tója. Bölcsészetet Nagyváradon tanult,
a selmeci akadémián 1842-ben végzett.
1846-ban Joachimsthalban zúzóműve-
ket épített. A szabadságharc idején a
körmöci pénzverde gépeit Debrecenbe
menekítette. 1850-től Észak-Csehor-
szágban, 1858-62 között Bochumban
bányamérnök. Magyarországra vissza-
térve a Nógrád megyei Nemtiben szén-
bányát nyitott. 1873-tól bányaigazgató
Selmecbányán. 1868-ban kiadta az első
magyar-német bányaműszótárt. Fm.:
Alsómagyarország bányamívelésének

története. Agricola művének kiadásá-
ban szótára sokat segített.

PETŐ Gábor Pál (1937-) . . . . 397,625
Vegyész, kémiatörténész, újságíró.

PETRARCA, Francesco (1304-1374) . 589
Olasz költő, a középkor új szellemű
irodalmának egyik megteremtője. Szen-
vedéllyel fordult az antik világ felé. Szá-
mos művét latinul írta, de hírnevét az
olaszul írt szerelmi dalai örökítették
meg.

PETRUS ALBINUS, Bonus (l 543-1585)
573

Schneebergi születésű történetíró, egye-
temi rektor, a hercegi levéltár őre Drez-
dában. Fabricius meisseni iskolájában
kezdte tanulmányait. Az 1590-ben
megjelent Meissnische Land- und Berg-
Chromcában részletesen írt Agrícola
életéről. Műveinek népszerűsítője, több
olyan adatot rögzített róla, amelyet a
könyv nélkül elfelejtettek volna.

PFLUG, Julius von (1499-1564) . . . 606
Kát. pap, püspök. Tanulmányait Lip-
csében, majd Bolognában és Páduában
végezte. 1532-től pap, majd püspök
Zeitzben. Agricola iskolatársa volt Lip-
csében. O gondoskodott Agricola
temetéséről.

PIEPER, Wilhelm (1886-1956) .. 21, 75,580
Mérnök, bányagazdász, bányászattör-
ténész. 1946-tól docens a magdeburgi
főiskolán. 1911 óta foglalkozott
bányászattörténettel, elsősorban Agri-
cola és Rülein von Calwe működését
kutatta. Részt vett a DRM 1928. és
1953. évi kiadásainak előkészítésében, a
II. és V. könyv átdolgozásával.

PIRENNE, Henri (1862-1935) . 587, 625
Belga történetíró, egy. tanár. A közép-
kori kereskedelem és városfejlődés kér-
déseivel foglalkozó gazdaságtörténeti
művei gazdag forrásanyagra épültek. A
történeti fejlődés fő hajtóerejének a
kereskedelmet tekintette.

PLATEANUS, Johann Petrus (kb. 1492-
1551) 595,601,621
Flamand születésű orvos és iskolames-
ter Zwickauban, majd rektor Joachims-
thalban. Bermann Lorenz barátja, és
elvállalta a Bermannus kiadását. Ajánló-
levelet írt Rotterdami Erasmusnak,
amelyből Agricola iránti tisztelet és
benső barátság érzése olvasható ki.
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1532-ben Marburgban orvosi tanulmá-
nyokat folytatott, majd Agricola ajánlá-
sára visszahívták Zwickauba, ahol 12
éven át újból tanítással foglalkozott.

PLUTARKHOSZ (Plutarchos) (kb. 46-126)
; 591

Görög filozófus, történetíró. Rendkí-
vüli adottságokkal rendelkező író volt.
A Párhuzamos életrajzok című művé-
ben egy-egy görög és római államférfi
életét állítja egymás mellé. A nagy
embereknek rendkívüli történelmi sze-
repet tulajdonít. Munkáiban olyan ada-
tokat sorol fel, amelyek más művekben
nem szerepelnek. Életrajzai az utókor
számára nagyon lényeges forrásmun-
kák.

PODA Nikolaus (1723-1798) . 217,625
Bölcsész, matematikus, akadémiai
tanár. 1765-71 között a selmeci akadé-
mián tanított, azután Bécsben élt. Első-
ként írta le szakszerűen a selmeci bánya-
gépeket. 1786-ban részt vett Szklenón a
Born-féle amalgamíciós kísérletekben
és a Societät der Bergbaukunde megala-
kításában. Fm.: Kurzgefasste Beschrei-
bung der, bey dem Bergbau zu Schem-
nitz in Nieder-Ungarn erreichteten
Maschinen {Prag, 1771.).

PODMANICZKY Zsuzsanna
(1918-) 30
Bölcsész, a KBM munkatársaként az
1971-1984. években összeállította Pech
Antal és Wenzel Gusztáv munkáinak
személy-, tárgy- és földrajzi mutatóját.

PRESCHER, Hans (1926-) . 19, 22, 424, 625
Geológus. A drezdai ásványtani és geo-
lógiai állami múzeum igazgatója. Az
AAW kiadója.

PROBST, Günther von Ohstorff
(kb. 1910-} 625
Történész. Gazdaságtörténettel, külö-
nösen a közép-európai bányászat és
pénz történetével foglalkozik. A
magyarországi bányavárosokról köny-
vei, cikkei jelentek meg.

PÜTHAGORASZ (Pythagoras) (kb. i. e. 580-
500) 21
GÖrÖg matematikus, fizikus, természet-
bölcselő. A hagyomány a matematiká-
nak elméleti tudománnyá fejlesztését
neki tulajdonítja. Matematikai felfede-
zéseiről nincsenek megbízható forrá-
sok.

RAFFAELLO Santi (1483-1520) . . . 591
Olasz festő és építész. A reneszánsz ki-
emelkedő művészegyénisége. A Cinque-
cento eredményeinek összefoglalója.
Évszázadokon át a festők fejedelmének
tekintették.

RAKÓCZY Sámuel (1849-1911) . . . . 23
Bányamérnök, történész. Tanulmá-
nyait Selmecbányán végezte. 1891-től
ugyanott bányai üzemvezető. Több
cikke jelent meg a BKL-ben a bányamé-
résről és a bányászattörténetről.

RATKOS, Peter (1921-) 625
Szlovák történész. Az alsómagyaror-
szági bányavárosok középkori munkás-
mozgalmairól két könyve és több cikke
jelent meg. (Lásd: FallerJenÖ: A szlová-
kiai bányászfelkelések dokumentumai.
BKL Bányászat. 1957. 288 p.)

REINHARDT, Emil (kb. 1880-kb. 1935)
60,625

Törvényszéki tanácsos, történész. Ber-
linben élt, de összeköttetésben állt a
rammelsbergi bányával. A Harz hegy-
ség bányászatának történetével foglal-
kozott.

RORBACHER Kálmán, Colommanus (kb.
1480-1552) . . . 20,80,623,626,641
Orvos, bányavállalkozó. Feltételezhe-
tő, hogy orvosi tanulmányait Itáliában
végezte. A Schlick család fehértemp-
lom! birtokáról 1520-ban a török vesze-
delem elől - a magyarországi bányavá-
rosokon átutazva-Joachtmsthalba köl-
tözött. Orvos, majd rövidesen városi
tanácsos és bányavállalkozó. Agricolá-
hoz barátság fűzte, ő a Bermannus dia-
lógusban a Colomannus nevű szereplő.
A De re metallica magyarországi
bányászatra vonatkozó adatainak egyik
szolgáltatója (Wilsdorf 1959).

ROSTA Ferenc (1906-) 30
Bányamérnök, az OMBKE tiszteleti
tagja. A dunántúli mélyfúrás és kőolaj-
kutatás vezető egyénisége. Nyugdíjas-
ként a KBM tud. főmunkatársa, német-
angoí szakfordító.

RöSSLER, Balthazar (1605-1673) .22, 625
Bányamester, föbányafelmérő, szakíró.
Grasslitzban, Freibergben (1649-1663),
majd Altenbergben munkálkodott. Az
1650 körül ín könyve, amely tudomá-
nyosan foglalja össze a bányászati isme-
reteket, csak halála után, 1700-ban
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jelent meg Drezdában. A XVIII. század
egyik jelentős bányászati szakkönyve.
Leírja, hogy a telérek vonulatainak rész-
letezésénél Agricola tudományát
kívánja továbbfejleszteni.

SÁNDOR, VI. pápa (1431-1503) . . . 590
Minden idők leghírhedtebb pápája lett
1492-1503 között. A bíbornoki testület
megvesztegetése révén került a pápai
székbe. Hatalmát a családi vagyon gya-
rapítására használta fel. ö vezette be a
könyvcenzúrát. Pápasága idején égették
meg Savonarolát.

SAVONAROLA, Girolamo
(1452-1498) 590
Olasz dominikánus szerzetes. 1491-ben
a firenzei San-Marco kolostor perjele.
Járatos volt a korabeli természettudo-
mányokban, a filozófiában és a képző-
művészetben is, ugyanakkor a közép-
kori aszkétizmus megszállott hirdetője.
1494-től Firenze politikai életében
vezető szerepet játszott. Kérlelhetetlen-
sége miatt hataimának tetőpontján
egyre több ellensége támadt, 1498-ban
eretnekséggel vádolták és máglyahaláSra
ítélték.

SCHIFFNER, Carí Wilhelm Anton
(1865-1945) 625
Kohómérnök, egy. tanár. Az állami
kohóműveknél dolgozott Freibergben,
majd 1902-30 között a metallurgia pro-
fesszora a freibergi akadémián. A DRM
1928. évi kiadásának főszerkesztője, a
VII. és IX. kötetek átdolgozója.

SCHLICK család 20, 61, 114, 594, 626, 652
A csehországi Egerből származó grófi
család. SCHLICK, CASPAR birodalmi
kancellár, 1439-ben az al-dunai Fehér-
templomot kapta birtokként I. Alben
császár és magyar királytól. SCHLICK,
STEFAN (1487-1526) Nürnbergben töl-
tött ifjúsága után 1516-ban vette át a csa-
lád vezetését. Megalapítja Joachimsthal
városát. 1518-ban kibocsátja a város
első bányarendtartását, amely rövidesen
számos csehországi bányatörvény min-
tájaként szolgál. 1519-ben vereti az első
„Thalien". 1525-ben a bányamunkások
felkelését, az újkor első nagy munkás-
megmozdulását vérontás nélkül szerelte
le. 1526-ban II. Lajos király segítségére
siet 200 cseh lovaggal. A mohácsi csata-
téren tűnt el. SCHLICK, HIERONYMUS

1527-ben vette át a család irányítását.
Agricola a Bermannusban gyakran
említi a Schlick család tagjait. Később,
mint orvos gyógyította őket és 1549-
ben a joachimsthali bányászat gazdasági
Összeomlásakor kölcsönnel segített a
család'helyzetén.

SCHMIDT, Franz Anton
(kb.1780-1844) 26,625
Bányajogász, osztrák udvari kamarai
tanácsos. 1834-38 között Bécsben elké-
szítette a Monarchia bányászati és
kohászati törvényeinek, kamarai utasí-
tásainak kronologikus rendszerét (lásd:
Petrik Géza: Magyarország bibliográ-
fiája 1712-1860. III. köt. Bp. 1891.318.
p.) a mű részletes név-, hely- és tárgy-
mutatóját Becht Rezső készítette el, s az
a KBM könyvtárában található.

SCHUMACHER, Friedrich (1884-1975) 625
Bányamérnök, geológus, egy. tanár. A
freibergi egyetem professzora. A DRM
1928. III. könyve sajtó alá rendezője.

SCHÜTZ család 20, 60, 489, 602, 637, 656
Augsburgi származású család, amely-
nek tagjai a későbbiekben az Érchegy-
ség bányavárosaiban fontos állásokat
töltöttek be. SCHÜTZ, SEBASTIAN (XV.
század etső fele) augsburgi polgár-
mester. SCHÜTZ, ULRICH, idősebb
(kb. 1430-kb. 1490) kohótulajdonos
Chemnitzben, majd polgármester elő-
ször 1485-ben és még több alkalommal.
SCHÜTZ, ULRICH, ifjabb (1470-1533)
chemnitzi polgármester 1506-ban.
Agricola második feleségének apja.
SCHÜTZ, CHRISTINE (kb. 1500-1557).
Az if jabb Ulrich felesége. SCHÜTZ, HlE-
RONYMUS (1480-1552) chemnitzi pol-
gármester az 1520., 1530., 1536. és 1540.
években; 1525-1544 között rézkohó
tulajdonosa. SCHÜTZ, GREGOR (1480-
1561) rézkohótulajdonos Geyerben.
SCHÜTZ, ANNA (kb. 1526-kb. 1580)
Ulrich Schütz chemnitzi polgármester
leánya, aki atyja halála után 1534-ben
Agricola gyámleánya lett. Agricola első
neje 1541-ben bekövetkezett halála után
kb. 1542-ben feleségül vette gyámleá-
nyát. A házasságból öt gyermek szüle-
tett.

SHAKESPEARE, William (1564-1616) . 599
Angol drámaíró, költő. A színpadi iro-
dalom felülmúlhatatlan mestere. A
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késői középkor nagy összefoglalója. A
nyugati kultúrkör egyik legnevezete-
sebb személyisége, a lázadás, a korlátlan
szabadság költője, aki a reneszánsz szel-
lemének hatására lett naggyá. Művei
elevenen élnek az utókorban.

SlBER, Adam (1516-1584) 603
Iskolaigazgató, rektor Halléban, Frei-
bergben és Chemnitzben. Agricola segí-
tőtársa 1545-tŐl, az ásványtani művek-
hez készítette az indexeket.

SlMONYI Károly (1916-) . - 23,595,625
Gépészmérnök, egy. tanár. A kísérleti
magfizika, az elméleti villamosságtan és
a fúziós energia termelése elvi kérdései-
nek kutatója. Interdiszciplináris műve:
A fizika kultúrtörténete (1978).

SOLTÉSZ István (l927-) 27
Kohómérnök, ipari miniszterhelyettes,
az OMBKE elnöke (1981-85).

SPACKELER, Georg (1883-1960)
138,223,235,239,626

Bányamérnök, egy. tanár, a német
tudományos akadémia tagja. A bánya-
műveléstan professzora Clausthalban
1919-1925, Breslauban 1925-1945, Frei-
bergben 1946-1953. Az NDK központi
Agricola bizottságának első elnöke
volt.

SPECK.LIN, Zacharias (1530-1576)
14,605

Strassburgi születésű fametsző művész.
Bázelben élt, a Proben kiadónál dolgo-
zott. A De re metallica metszeteinek egy
részét készítette.

STERNBERG, Kaspar (1761-1838)
239,626

Geobotanikus, a prágai nemzeti
múzeum elnöke. Régi cseh-morva
nemesi családból származó természet-
tudós. Szakcikkeiben elsősorban az
őskori növényeket ismerteti.

SZTRABÖN (Strabon) (i. e. 63-i. sz. 20) 21,36
Görög földrajzi író. Fő művében, a
Geographikában a földrajzi adacok mel-
lett egész sor történeti jellegű feljegyzés
található. Részletesen bemutatja az
állam- és várostervezeteket, az épülete-
ket, azok anyagát stb. Művét csak a XV.
században ismerték fel, könyve 1516-
ban Aldus Manutiusnál hagyta el a
nyomdát. A töredékesen fennmaradt
mű 1977-ben magyarul is megjelent,
Földy József fordításában.

STRIEDER, Jacob (1877-1936) . 595,626
Történész. Több cikket írt a középkon
német montanisztikumról. A Fugge-
rekrŐl készült monográfiája 1926-ban
jelent meg Lipcsében.

SUCHARDIN, S. V. (Schuchardin)
(1917-1980) 17,626
Szovjet történész, egy. tanár. A moszk-
vai tudományos akadémia természettu-
dományi és technikai intézete bányá-
szati és kohászati részlegének vezetője.
A De re metallicát orosz nyelvre fordító
szakértői csoport vezetője (1962).
A nemzetközi technikatörténeti komité
(ICOHTEC) alelnöke az 1970-es évek-
ben.

SÜMEGHY Dezső (1882-1957) 24
Történész, levéltáros. 1907-től Makón
Csongrád megye levéltárosa. 1923-tól
Sopron megye megválasztott levéltáro-
sa. Nagyszámú középkori oklevél fel-
kutatója, gyűjteményes kiadója. Nyug-
díjba vonulása után a Brennbergb anyára
vonatkozó bányászattörténeti adatok
gyűjtője. Faller Jenő De re metallica VI.
könyvének fordítását egyeztette az ere-
deti latin szöveggel.

SZABADVÁRY Ferenc (1923-) . 397, 625
Vegyészmérnök, egy. tanár, az Orszá-
gos Műszaki Múzeum főigazgatója, a
Technikatörténeti Szemle főszerkesztő-
je. Több tudománytörténeti könyv és
számos cikk szerzője.

SZABÓ JenŐ (1910-) 26
író, műfordító. Tanulmányai, helytör-
téneti írásai a Soproni Szemlében jelen-
tek meg. Színpadi műveit Budapesten is
bemutatták. Német szépprózát is for-
dít. Beclit Rezső életútját, műveinek
bibliográfiáját ismertette a Soproni
Szemlében 1976-ban.

SZEKFÚ Gyula (1883-1955) . . . 40,624
Történész, publicista, egy. tanár, az
MTA tagja. A magyar polgári történet-
írás nagy felkészültségű, kiemelkedő
képességű és tehetségű alakja. A szel-
lemtörténeti irányzat magyarországi
képviselője. A felszabadulás után
Magyarország első nagykövete a Szov-
jetunióban. Elete utolsó éveiben tagja
volt az Elnöki Tanácsnak.

SZERB Antal (1901-1945) . 589,626,631
Irodalomtörténész, író, műfordító.
Korának egyik legszélesebb tájékozott-



SZEMÉLYMUTATÓ 655

ságú irodalmi kritikusa és esztétája. A
világirodalom jelentékeny alakjairól és a
XIX. század eleji magyar irodalomról
készült munkái a haladó polgári iroda-
lomtörténetírás jelentős alkotásai. A
fasizmus előretörésével származása
miatt egyre többet zaklatták. Gyűjtőtá-
borba hurcolták, Balfon halt mártírha-
lált.

SZOPHOKLÉSZ (Sophokles)
(i. e. 496-406)- 349, 645
Görög drámaíró. Az athéni demokrácia
virágkorában száznál több darabot írt.
Világirodalmi jelentőségre elsősorban a
kitűnő párbeszédekből és a drámai cse-
lekményből kibontakozó sokszínű jel-
lemábrázolás emeli.

SZULEJMÄN, II. (Szolimán)
(1494-1566) 20
Török szultán, 1520-tól uralkodott.
1526-ban Mohácsnál személyesen irá-
nyította a magyar seregek teljes veresé-
gével végződő hadműveleteket. 1566-
ban harmadszor indult Bécs ellen, de
Szigetvár ostroma közben meghalt.
Agricola írásaiban az Európát pusztu-
lással fenyegető török hódítás megsze-
mélyesítője.

SZŰCS Jenő (l 928-) 587
Történész, az MTA tört. tud. intézet
tud. tanácsadója. Korábban középkori
magyar várostörténettel, újabban ideo-
lógiatörténettel foglalkozik.

TACITUS, Cornelius Publius (55-120) 36
Római történetíró, konzul. A haladó
római arisztokrácia világnézetét vallot-
ta. Történetírói tevékenységére a való-
ság visszaadására való törekvés jellem-
ző. Munkái során fölhasználta a korban
megtalálható okmányokat, emlékirato-
kat. Jellemzéseinek drámai ereje, stílu-
sának tömörsége miatt művei jelentősen
befolyásolták a középkori történetírást
is.

TARDY Lajos (1914-) 623
Történész, író, szakfordító. A közép- és
koraújkorról írt könyvei, rövid tanul-
mányai hatalmas forrásaanyagra
támaszkodó történeti leírások és műve-
lődéstörténeti esszék határesetei.

TAFEL, Victor (1881-1946) 626
Kohórnérnök. Tanulmányait Drezdá-
ban és Freibergben végezte. 1932-tŐl a
fémkohászati tanszék vezetője a frei-

bergi akadémián. A DRM 1928. évi X.
és XI. könyv átdolgozója.

TARJÁN Gusztáv (l 907-) . . . 294,626
Bányamérnök, egy. tanár, az MTA tag-
ja. 1941-1972 közot a soproni, majd a
miskolci NME ásványelőkészítési tan-
székének vezetője. Hat könyve jelent
meg.

TÉGLÁS Gábor (1848-1916) 23
Régész, tanár, az MTA tagja. Tanulmá-
nyai fő témája a római kon erdélyi
bányászat. Régészeti munkái az Ar-
chaeologiai Közleményekben, bányá-
szattörténeti tanulmányai a BKL-ben
jelentek meg.

TELESIO, Bernardino (1509-1586) . . . 17
Olasz reneszánsz természtfilozófus. Az
újkorban ő fogalmazta meg először a
szenzualizmus eszméjét, miszerint a
természet csak saját törvényein keresz-
tül ismerhető meg a tapasztalás alapján,
amelynek egyetlen módja az érzékelés.
1565-ben megjelent írásában elismerés-
sel írt Agricoláról.

TEREMTI ANUS, Maurus
(IMII. század) 11
Római nyelvész. Idősebb korában írt
verstani kézikönyvében megtalálható a
római verstan rendszere.

THALÉSZ (Thales) (i. e. 624-547) . . . 21
Görög filozófus, matematikus. A ter-
mészet közvetlen szemléletének szük-
ségességét tanította és szemben állott az
ősi görög mitológiával. A hagyomány a
geometriai tételeit tartja számon.
Ismerte a mágnesvasércet és a boros-
tyánkő elektromosságát.

TiziANO Vecellio (1488-1576) . 591, 600
Olasz festő. A velencei reneszánsz
egyik legnagyobb mestere. Nagysza-
bású életműve a quattrocentóból indult
el s az érett reneszánszon keresztül a
barokkig fejlődött. Agricola velencei
tartózkodása idején minden bizonnyal
megismerte a festőt.

TOMASOVSZKY Lajos (1869-1944) . . . .
24,25,626,649

Kohómérnök, vegyész, műfordító.
Tanulmányait Selmecen végezte. 1892-
től a fémkohászat és fémkohó telepek
tervezése, majd az általános és elemi
vegytan tanszéken tanársegéd. 1897-től
kohómérnök a körmÖci és a nagybányai
vegyelemző hivatalnál. 1902-27 között
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Selmecbányán, majd Sopronban a
bányavegytan, később az általános
kémia tanszéken tanár, 1916-tól tan-
székvezető. Lefordította Horatius
műveinek egy részét. A De re metallica
VII—XII. könyvek latinról magyarra
ültette át. A kéziratot később egyeztette
az újabb német fordításokkal.

TOMPOS, Ernő (1907) 30
Mérnök, heraldikus, a KBM tud.
főmunkatársa, német szakfordító.

TREPTOW, Emil (1854-1935) . . . . 626
Bánya- és kohómérnök, egy. tanár,
bányatanácsos, technikatörténész. A
bányaművelési intézet vezetője a frei-
bergi akadémián. Agricoláról 1899-ben
a Das Buch der Erfindungen, magy.: A
találmányok könyve című gyűjtemény-
ben írt először, további négy tanulmá-
nyában is méltatja működését. A DRM
1928. évi kiadásában a VI. és VIII.
könyv sajtó alá rendezője.

TREUE, Wilhelm (l909-) 626
Bölcsész, egy. tanár, technika történész.
A göttíngeni és hamburgi egyetemeken
tanított. Szakterülete: a kultúra-, gazda-
ság- és szociáltörténet. Könyveinek,
szakcikkeinek száma kb. 50. A VDI
Technikgeschichte című lapja szerk.
bizottságának tagja.

TYLE, Nickel (Thyle)
(XV. század közepe) 489
Kohóvállalkozó. 1471-ben alapította a
gazdaság- és technikatörténeti szem-
pontból nevezetes chemnitzi csurgató-
kat. Leányát az Augsburgból érkezett
Ulrich Schütz vette feleségül. 1477-től
veje vette át a vállalkozását.

VAN LOON, Hendrik, Willem
(1882-1944) 587,626
Holland történész, a haarlemi egy. taná-
ra. Egyéni hangvételű, szellemes világ-
történeti és világföidrajzi könyveivel a
polgári történetírás népszerű képvise-
lője volt. Két könyve magyar nyelven is
megjelent az 1936. Ül. 1938. években.

VÁRDAI Pál (1483-1549) 33
Veszprémi, majd egri püspök. 1526-tól
esztergomi érsek. Részt vett a mohácsi
csatában. 1527-től I. Ferdinánd híve. ő
helyezte át a töröktől elfoglalt Eszter-
gomból az érseki székhelyet Nagy-
szombatba (1543).

VELLEIUS, Paterculus (Í. e. 19-i. sz. 35) 36
Római történetíró. Hosszú ideig kato-

nai szolgáiatot teljesített, magatartása,
hősiessége folytán szenátor, majd prae-
tor lett. Históriáé Romanae című két
könyvében a világtörténet felszínes váz-
latát adja Trója elfoglalásától a saját
koráig, a császárság szempontjából ked-
vező hangnemben.

VESALIUS, Andreas (1514-1564)
21,603,605

Németalföldi orvos, a bolognai és a
páduai egyetem professzora. A tudomá-
nyos anatómia megteremtője, Ariszto-
telész és Galenus több tévedését helyes-
bítette. V. Károly császár és II. Fülög
király orvosa volt. Az inkvizíció elítélte,
csak királyi pártfogója révén menthette
meg életét.

VlTKOVICI, Witkowitz család . . . . 569
ősi, XII. századi, dél-csehországi ere-
detű család. Középkori erősségük,
Cesky Krumlov vára megközelítette a
prágai Hradzsin méreteit. Birtokaikon
vasbányászkodást folytattak.

VozAR,Jozef(1930-) 217,626
Neves szlovák technikatörténész, szá-
mos bányászattörténeti mű szerzője.

VÖRÖS Árpád (1935-) . 257,407, 533,626
Kohómérnök, az OMBKE vezetőségé-
nek tagja, több szakkönyv szerzője.

WAGENBRETH, Gotfried (1927-) . . . .
223,623,626

Bányamérnök. A freibergi akadémián a
geológiai intézet vezetője. A bányászati
műemlékek történetének kutatója. Az
AGB munkatársa volt. 1957-ben az
Agricola által leírt és lerajzolt bányagé-
pekről részletes tanulmányt írt (FFD
18.).

WANDHOFF, Erich (1879-1934) . . . 625
Történész. Freibergben dolgozott. A
DRM 1928. évi kiadásban a IV. és V.
könyvek társszerzője.

WATT, James (1736-1819) 17,29
Angol mechanikus. Newcomen és
Savery „tűzgépének" tökéletesítésével
megalkotta a gőzgépet, gőzsűrítő, for-
gattyú és centrifugális regulator alkal-
mazásával. Az 1768-ben szerkesztett
gépét elsőként a cornwalli szénbányák-
ban alkalmazták, bányavizek szivattyú-
zásánál használták.

WEBER, Bartholomeus
{XVI. század első fele) 489

' Chemnitzi kohótulajdonos 1526-44
között.
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WEFFRING, Blasíus (kb. 1525-kb. 1570)
14,22,580,605,641

Rajzolóművész. 1548-ban Joachims-
thalban kotort házasságot. 1550-53
között a De re metaüica ábráit rajzolta.
Mathesius írta: „1556-ban Georgius
Agricola bányászkönyve kiadatott,
ehhez Blasius Weffrirtg Thal-i polgár
sok tájékoztatást adott és sok ábrát raj-
zolt". Ez a csaknem ismeretlen ember
döntően közreműködött abban, hogy
a tudományos könyvillusztráció a
műszaki feladatok megoldásában addig
el nem ért tökéletességig jutott. (Wils-
dorfl967.300.p.)

WELSER család 596
Augsburg! patrícius család. A XIII. szá-
zadtól kezdve kiterjedt kereskedelmet
folytattak, nagy vagyonukat elsősorban
mint pénzváltók szerezték. A XV. szá-
zadtól kezdve a Fuggerek mellett
Közép-Európa legjelentősebb bankárai.
A XVI. században bekapcsolódtak a
gyarmati kereskedelembe. Gazdasági
jelentőségük a XVII. században erősen
csökkent; a család tagjai a főnemesség
sorába kerültek.

WENZEL Gusztáv (1812-1891) '
22,40,626, 652

Jogász, történész, egy. tanár, az MTA
tagja. 1938-tól a pesti egyetemen a törté-
nelem, majd a magánjogi tanszék tanára.
Az abszolutizmus idején síkra szállt a
magyar nyelvű oktatásért. Elsőként
tanította hazánkban az európai jogtör-
ténetet. A középkori forrásokra tá-
maszkodó bányászattörténeti munkái
aíapvetőek.

WERNER, Gottlob Abraham
(1749-1817) 17,22
Német geológus, mmeralógus, egy.
tanár. 1775-től a freibergi bányászati
akadémia tanáraként nemzedékeket
indított útjukra. 214 ásványfajt sorolt
rendszerbe a vegyi rokonságuk alapján,
megadva pontos leírásukat és lelőhelyei-
ket. Agricoláról 1774-ben a fossziliák-
ról szóló könyvében írt először, később
említi Agricola ásványgyűjteményét is;
az „ásványtan atyjának" nevezi Neuen
Theorien von der Enstehung der Gänge
című alapvető, 260 oldalas művében
(Freiberg, 1791.)

WlLSDORF, Helmut (1912-) 19, 20, 27, 55,
80, 171, 177, 183, 219, 288, 322, 335,
599, 603, 605, 606, 621, 626, 652, 657
Német bölcsész, történész. Történeti és
orientalisztikai tanulmányait a bonni, a
londoni, a lipcsei egyetemeken és a
párizsi École du Louvre-on végezte. A
berlini és frankfurti múzeumokban dol-
gozott. 1946-tól tanügyi főtanácsos
Freibergben. Az ó- és középkori
bányászattörténet kiváló szakembere.
Az AGB és AAW fő előkészítője és
munkatársa. Georg Agricola und seine
Zeit című könyve, az AAW I. kötete,
(331 p. + 70 táblázat) a világon eddig
megjelent legrészletesebb Agrícola-
életrajz. Könyveivel, szakcikkeivel
Agricola kortársait is felidézi. Munkás-
ságát a bányászati-kohászati irodalom
legmagasabb fokú ismerete jellemzi.
Agricola magyarországi kapcsolatairól
elsőként derített fel adatokat. Köny-
vünk készítése során három alkalommal
személyesen adott útbaigazításokat a
felmerült problémák megoldásához.

WINKELMANN, Heinrich (1898-1968)
75,625,626

Bányamérnök, történész, múzeumigaz-
gató. A bochumi bányatársulati alapít-
vány támogatásával megszervezte és
1930-ban megnyitotta a Deutsches Berg-
bau-Museumot, amely a világ legna-
gyobb bányászati-technikatörténeti
gyűjteményévé fejlődött. Az 1947-ben
alakult Vereinigung der Freunde von
Kunst und Kultur in Bergbau egyesület
elnöke. A Der Anschnitt című folyóirat
alapító kiadója (1948). Könyveiben,
szakcikkeiben elsőként adott hangot a
bányászat kultúrateremtő és kultúra-
hordozó szerepének. A bányászattal
foglalkozó művészi alkotások közzété-
telében rendkívüli érdemei vannak. Az
AGB munkatársa. Fm.: Der Bergbau
in der Kunst (Essen, 1958).

WOLFSRIGL-WOLFSKRON, Max Reichsrit-
ter von (l 850-1922) 193
Osztrák történész. A tiroíi bányászat
múltjának kutatója.

ZsÄMBOKI János (Joanncs Sambucus)
(1531-1584) 21,626
Humanista tudós, orvos, történetíró,
kartográfus. Nagyszombati, jómódú
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polgárcsalád fia. 11 éves koráról
Bécsben, Lipcsében, Wittenbergben,
Strassburgban és Párizsban tanult.
1552-ben visszatérve Nagyszombatba,
Oláh Miklós esztergomi érsek unoka-
öccsének nevelője, akivel együtt folytat
tanulmányokat Páduában, de 1557-ben
már tanít Bolognában. 1564-ben
Bécsben telepedett le, udvari orvosként
és történetíróként. Szövegkritikai mun-
kákat végzett, több forrásmunkát tett
közzé, Platón sok dialógusát, Janus
Pannonius írásait, Bonfini történeti
munkáit. Emblemata című könyvében
családi címereket nyomtatott ki, verses
ajánlások kíséretében. Agricola arcképe

szerepel az 1574-ben megjelent Ico-
nes . . . Medicorum ac Philosophorum
című albumában, amelyben 67 ó- és
középkori tudós portréját rendezte
sajtó alá. (Reprintje: Bp. 1985.) Zsám-
boki mindig magyarnak vallotta magát.
Külföldre és a bécsi letelepedésre tudo-
mányszeretete késztette, mert a három
részre szakadt Magyarországon a tudo-
mányos munka előfeltéteiei hiányoz-
tak.

ZSÁMBOKI László (1935-) 626
Jogász, könyvtáros, levéltáros. Az
MNE központi levéltárának vezetője. A
selmeci műemlék könyvtárban őrzött
Agricola-művekről több szakcikket írt.
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