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TanulmányokkÖZlEmÉnyEk

FülÖP lászló

levelekEperjesvárospatikáriusához
a17.században

Azittidézettnégyrövidlevélíróiróléscímzettjérőlmársokanéstöbbkötetnyianyagotírtak
a17.századtólkezdvemagyarországon.Aszerzőkmindtörténelmi,politikaiésgyógyszer-
tudományiszempontbólközelítettékmegazittszereplőháromszemélyéletútját.nemesi
származásukat tekintveagenealógia is foglalkozottmindhármójukkal, azonbannéhány
kapcsolódásról,adatrólmégnemtettekemlítést.Eztszeretnéezeníráspótolni,snéhány
összefüggéstvagyazelszórtanmegjelenteseményeketegymáshozkapcsolni.

AcímbenutaltleveleketEperjesvároslevéltárábólszereztemeglasztókaylászló,
éstetteközzéaTörténelmiTár1880.évikötetében.1 Akét-kétlevélírójaWesselényi
Ferencnádor,illetvefelesége,széchymáriagrófnő.Ezekközülalegértékesebbalegel-
ső,mivelmindvégigmagánakanádornénakasajátkezeírása.Acímzettpedigminda
négyesetbenWéberJánosközép-európaihírűgyógyszerészésorvos,akitöbbízbena
főfoglalkozásamellettEperjesbírája(főbírája)isvolt.Alevelekközülháromtermésze-
tesen betegségekkel, azok orvoslásával és az érte járó fizetségükkel kapcsolatos
kérés.csupánegykivételvanköztük,amelybenWesselényiegyhangszertkérapati-
kustól.mégpedigegygitárt,ahogyőemlíti:„khitára”nevűolaszinstrumentumot.Ahogy
leírja,ezahangszernemkaphatókassavárosában.AzonbanEperjesennemcsakmeg-
vásárolható,hanemvanolyanmesteremberis,akitudilyetkészíteni.mindezarrautal,
hogyanádorcsaládjaasokbetegeskedésellenérekedvelteazenét,sbizonyáravolt
olyanmuzsikusuk,akiezenjátszva,énekelveszórakoztattaőketétkezéseknél,vendé-
geikfogadásakor,smúlatvaszabadidejüket.

Anégylevélírásánakkelteéshelyeakövetkezővolt:
1653.december8.szendrő,2
1658.május12.murány,3
1663.július10.rozgony4 és
1669.augusztus21.murány.
(mária írta az elsőt és a negyediket, az utóbbinálmár özvegy volt,mivel a férje

1667-benelhalálozott.)AlevelekmindEperjesre(Prešov)íródtak,akassától33kilo-
méterreészakrafekvővárosba.céljukpedigegy-egyadottbetegségretanácsok,orvos-
ságok,gyógyfüvekkérése,illetveezekpénzbelihonorálása.részletesenmindezekrőla

1 lasztókaylászló:Eperjesvároslevéltárából.Történelmi Tár.1880,605–607.p.
2 városmiskolctólészakra.AromosalsóvárátWesselényi1646-banvásároltameg,majda

sajátköltségénteljesenhelyreállíttatta.
3 szlovákul:muráň.szlovákiaharmadik legmagasabbanépültvára.A938méterescigánka

nevűkőszirtreépítettéka13.században.megközelítésenagyonnehézvolt,aleírásokszerint
azélelmetésazivóvizetlánconhúztákfölavárba.

4 szlovákul:rozhanovce.



5 http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABc16920/16993.htm
6 dr.lengyelJúlia:WéberJánosgyógyszerészésorvos(1612–1683).Gyógyszerészet, 1995.

39.évf.1.sz.25.p.
7 dr.lengyelJ.:i.m.30.p.

158 Fülöp lászló

későbbiekbenszólunk,deelsőkéntismerjükmegaztaháromszemélyt,akikrőlabeve-
zetőbennévszerintolvastunkmár.

Bárazegészírásnakaközéppontjábanmagaszéchymáriaazelsődlegesszereplő,
mégiskezdjükWéberJánossal.Hiszennemvéletlenaz,hogyéppenőtkerestefölgond-
jaikkalaházaspáregy-egytagja.részletesenszólnakazéletérőlakülönbözőlexikon-
jaink,sőtkülöntanulmányokbanismegemlékeznekrólaegyesszakcikkek,mégisérde-
mesrövidenösszefoglalniazolvasóknakváltozatos,szinteregényeséletét.

Az1612és1683közöttélt,orvos,gyógyszerész,szakíró,smintkésőbblátnifogjuk–
sajnos–politikusisvolt.5 Hogyatanulmányaitmikorésholvégezte,arrólnemmaradt
fönnfeljegyzés.1645-bennyitottEperjesengyógyszertárat,srendkívülitevékenységének
messzehíre járt.6 műhelyébenorvosi-gyógyszerészi iskoláttartottfenn.1663-banmeg-
kaptaamagyarnemességet,címerétisismerjük.márennekelőttekerültkapcsolatbaés
bizalmasviszonybaWesselényiékkel.Több ízbenvoltaváros főbírája,ezta levélíróka
címzésbenmagukisemlítik.Többnyelvetbeszélt,ésorvosiszakkönyveketisírt,amelyek
Bártfánéslőcsénjelentekmegmagyar,német,latin,sőtszlovák(tót)nyelvenis.Alegje-
lentősebb a döghalálról, azaz a pestisről szól. Politikai szereplésemár közel sem volt
ennyiresikeres.résztvettaWesselényi-féleösszeesküvésben(talánéppafőúrhatásá-
ra).Bárnemtaláltakellenebizonyítékot,mégis1670-benacsászáritörvényszékelfogat-
ta,svagyonaelkobzásávalcsak1675-benengedtékszabadon.érdemesmegemlítenünk,
hogymindezeneseményekutánötévigújraőlettEperjesvárosbírája.Ennekellenérea
sorsaezekután teljesenmegfordult.A rendkívüli képességekkel, szakmai tudássalés
műveltséggelrendelkezőorvoséletevégénönmagávalmeghasonult.(Ehhezhozzájárul-
hatottazatényis,hogyéletébentöbbízbenvallásváltásavolt.)Ettőlkezdveszintetragé-
diasajátmagaéscsaládjaélete.Főbíróitevékenységeellenéreteljesenelszegényedett.
Felesége,kitszinténbörtönbevetettek,otthaltmeg.Gyermekeiközülkétfiátkivégezték.
Ahogyegyikméltatója,lengyelJúlia7 megfogalmazta,nagyonellentmondótulajdonságok-
kalrendelkezett.nagyműveltségű,tehetséges,jóudvariösszeköttetésekkelbíróember,
ugyanakkoringadozójellemű,becsvágyóegyéniségvolt.

(csupánérdekességkéntérdemesmegemlíteni,hogyapatikusWéberJánosegyik
életbenmaradtgyermekerévénkossuthlajosédesanyjának,Wébersaroltánakővolt
aszépapja.)

éppaz itt leírtpozitív tulajdonságaialapjánkereshetteőt fel,sbízottmegbenne
Wéberéletevégéiganádorésafelesége,sőszintebizalommalfordulthozzáegészségi
problémáival.Akapcsolatotagyógyszerésszelvalószínűlegelsőkéntmurányvárának
birtokosa,máriavetteföl,akielismerteannakszakmaitudásátakezdetisegítségei,
tanácsai,orvosságaisikerességemiatt.

A leírtak után térjünk át az ő személyének leírására, bemutatására és kalandos
életére.

Előnevévelrimaszécsiszéchymária(egyesekszerintAnnamáriavoltakeresztneve)
ősimagyarnemesicsaládbólszármazott,amelynekeredetilegGömörvármegyevolta
származásihelye,bármásmegyékbenisvoltakbirtokaik.Azőéletevalóbanregénybe
illőtéma.
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8 nagyiván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. X. Pest,1863,
529.és534.p.

9 Halálozásahelyérőlésidejérőljelenlegezekazelfogadottadatok.
10 AzelnevezésGyöngyösiistvántól(1629–1704)származik,akia17.századbanzrínyimellettaz

egyetlenjelentősköltőnk.Azakkoréltelőkelőkházasságaitverseltemeg.közülükazelső,stalán
alegjelentősebbepikaiműve„Amárssaltársalkodómurányivénus”című,amelyben1663-ban
máriaésWesselényi Ferencházasságánakeseményeitmeséli el. Az irodalomtörténet szerint
„egy jól megfontolt érdekházasságot heroikussá és romantikussá varázsolt”. (klaniczay–
szauder–szabolcsi:Kis magyar irodalomtörténet.Budapest,Gondolat,1962,53.p.)
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Apja,ii.Györgybáró,8 őszereztemegacsaládnakmurányvárát.1625-benasaját
szolgáiöltékmeg,ennekokárólnemírnakacsaládtörténetében.Anyjadrugethmária
volt,aki1643-banhunytel.mindkettejüketamurányikápolnábantemettékelónkopor-
sóba.(későbbugyanidetemettékavejüket,WesselényiFerencetis.)kilencgyermekük
született, akik közül az elsőnégy fiú ésmagdolnamégkis korbanmeghalt. Az élve
maradtésfelnőtt lányutódaikköztvanmária(Balogvár,1610–kőszeg,1679.július
18.),9 ahíresmurányihősnő,akiamagyarirodalomban„murányivénusz”névenvált
ismertté.10 Háromházasságavolt.

Először 17 évesen Bethlen Gábor erdélyi fejedelem unokaöccséhez, iktári gróf
Bethlenistvánhozmentférjhez1627-ben.Tőlekétgyermekeszületett,demindkettő
mégcsecsemőkorbanmeghalt.Fiatalonözvegyenmaradt,mivelBethlenGábor1632-
ben,ötéviházasságutánelhunyt.(nagyivánszerint1633-ban.)

másodikházasságát1634-benkötötterozsályikunistvánnal,akiugyanszatmárifőis-
pán volt, de a grófnőhöz képestmégis csak köznemes.1637-benelváltak egymástól,
ennek a szakításnak a történetét sokféleképpen írták le a széchy család történetírói.
nem ismerjük a válás valódi okát, de talána vallási különbségek is közrejátszhattak.
Ugyanisakuncsaládmegrögzöttenareformációhívevolt.(kunistvánkésőbbújrameg-
nősült,másodikfeleségekálnokykatalett.Fiúutódoknélkülhalálozottel1659-ben.)

máriaharmadikférjeWesselényiFerenc(1605–1667)volt.Előbbfülekivárkapitány,
majd1655-tőlegészenahaláláigmagyarországnádoralett.Házasságukidőpontjáteltérő-
enemlítik,egyesekszerint1644,ugyanakkornagyiván1645-redatálja.Aszéchymária
élettörténetét leírók legtöbbje szerintmurány várának grófnője úgy vetette elmagát a
későbbinádorral,hogycsellelátjátszottaakezéremurányvárát.(Azinternetenismegnéz-
hető, fennmaradtkorabeli festményenmáriát szépvonású,előkelőhölgykéntörökítette
megafestője.Hogyezmenyirefelelmegavalóságnak,nemtudhatjuk,hiszajólmegfize-
tettpiktornakbizonyáraazelőnyöstulajdonságokkiemeléselehetettacélja.)

életüketegypolitikaieseményzavartameg,amelynekavezetőjeéppaférjvolt,sa
magyartörténelemmindamainapigcsakúgyemlegeti,hogya„Wesselényi-féleössze-
esküvés”.

Acsászárellenimagyarnemesimozgalomnakesettáldozatulsokfőnemes,család,
magaafeleség,ésafentebbmárleírtWéberJánosorvos-patikusis.miutánaszervez-
kedéskitudódott,résztvevőitelfogták.ésamozgalomlegfontosabbszereplőit,azakko-
rimagyarországleghíresebbcsaládjaibólszármazónádasdyFerencországbírót,zrínyi
Péterhorvátbántéssógorát,FrangepánFerenckristófogulinikapitányt1671.április
30-ánBécsújhelyenkivégezték.magaWesselényicsakazértkerülteeleztaszörnyű
véget,mivelkorábbanalelepleződéselőttmeghalt.
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11Kőszeg.(Bariskaistván–némethAdél).Budapest,Panoráma,1983,86.p.
12 Taucher Gusztáv:Széchy Mária: A murányi Vénusz 1610–1679. szombathely,martineum

könyvnyomda,1933.40.p.
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Ezek után volt feleségénekmint gyanúsítottnak el kellett hagyniamurány várát,
száműzetésreítélték,állítólagbizonyosideigmégbörtönbenisvolt.(Awikipédiaszerint
1671-benBécsbe vitték, s csak 1676 októberében engedték szabadon.más írások
azonbancsakháziőrizetrőlszólnak.)Ezutánkerültkőszegre (németül:Güns;horvát
nyelven:kiseg)„száműzetésbe”.Ahelyszínkiválasztásábanakorabeliforrásokeléggé
eltérőek.állítólagmagaazakkorikőszegivárosbíróisrettegésselésfélelemmelfogad-
taajövevényt,éscsakcsákylászlógrófközbenjárásárabiztosítottaknekilakást.Talán
akkorjárunkközelazigazsághoz,haebbenazesetbenarokonaikapcsolataitvesszük
figyelembe. mária unokaöccse, széchy Péter ekkor vas megye főispánja, egyben
kőszegváránakörökösuravolt.sminthűségeskirálypárti,katolikusfőnemeslehetett
a biztosíték arra, hogy az özvegy ezentúl nem foglalkozik a politikával. Azaz rokoni
kezességvállalás révén tartózkodhatott csak a településen. 1676. október 15-től az
1679. július 18-án bekövetkezett haláláig (?) itt élt a városban, a chernel utca 5.
számú,mégmaismeglévőcopfstílusúműemlékházban.Azegyemeleteslakóháza
17.századbanépültkorabarokkstílusban.Jelenlegikülsőkialakításakésőbbi,18.szá-
zadbeli.11 Az általánosan elfogadott életrajza szerint végakaratának megfelelően a
jezsuitákegykoritemplomában,aszentJakab-templomalattisírboltbanhelyeztékörök
nyugalomra.12 mégpedigahalálátkövetőencsakkéthónapmúlva,1679.szeptember
15-én, különkamarai engedéllyel. Akőszegen leélt hároméletévéről ésottani tevé-
kenységérőlakésőbbiekbenmégszólunk.

Azittelmondottakalapjánmegismervealevélírókéletútját,térjünkvisszaazokraa
levelekre,amelyeketEperjesre írtakWéberpatikusnak.konkrétankétbetegségükről
tesznekemlítést,deutalnakmárakorábbankért,másbajukraküldöttorvosságokra
is.Wesselényiszerszámoknak neveziakornyelvénmindezeket,scsakegyetlenalka-
lommalkereken100forintotküldmindezekért.

máriaírjaazelsőlevelében,hogymártöbbmintegyesztendejefájésmegdagada
mája, skeménységetéreza jobboldalában. ilyenkoragyomra is felpuffad,annyira,
hogyaszoknyájátnemtudjaderékbanrendesenmegszorítani.második,1669-benkelt
írásábanbágyadtságrapanaszkodik,mintírja,többetfekszik,mintfennvan,pedigmár
mindentkipróbált,denemhasználtnekisemmisem.kériazorvos jó tanácsát,mit
tegyen,majdhálásanmegszolgáljaazt.

korábbanaférjebetegségérőlaztírja,hogymárharmadikéjjelrázzaahideglelés,
snagyonlegyengültállapotbanvan.Ahideglelésmásikmagyarneveaváltóláz,teháta
nádorvalószínűlegmaláriábanszenvedhetett.Abetegségelleneredményesenakinint
csaka17.századmásodikfelétőlkezdtékhasználni.nemtesznekrólaemlítést,hogy
Wébereztazellenszerthasználtavolna.

Ha részletesen kigyűjtjük, hogy milyen szereket kértek Eperjesről, föltűnik, hogy
valójában ezek mind természetes anyagok vagy főként gyógynövények voltak.
mindebből arra következtethetünk, hogy a patikus különböző gyógyfüvekből állította
összeorvosságait,amitabbanakorbanteljesentermészetesnekkellvennünk.nézzük
átsorban,melyekrőlesikszóakéréseknél.Természetesenmindetúgyemlítjükeköz-
leményben,ahogyanőkakkorleírták.Tehátezekagyógyszerészetiszakszavakamai
olvasónakmagyarázatraszorulnak,hiszszintemindarchaizmusmár.
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13 kázmér miklós: Régi magyar családnevek szótára. Budapest, magyar nyelvtudományi
Társaság,1993,1062.p.

14 czuczorGergely–FogarasiJános:A magyar nyelv szótára III.Pest.1862.1090.p.cd-rom
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kérnekflastromot (tapaszt),pilulát (pirula,azazgolyóvagyhengeralakúgyógyszer),
egyiknélsememlítik,milyenfajtabetegségre.Apirulákbólegyegésziskatulyával(doboz-
kával),amintszoktaaztkorábbaniskapni.kérkéttallérárakánfort (akámforjellegzetes
szagú,csípősízű,illékonyéskristályosvegyület)–eztéppahidegleléskoremlítik.olyan
decoktomot,amelybenszalszaparilás szokott lenni,ebbőlkülön-különkétcsomóval.A
decoctumszó főzetet (tea) jelent. A salsaparilla (smilaxornata) virágzó szőlőfaj, évelő
növény,örökzöldcserje.Termésegömbalakú,abogyóiősszelérnekbe,kezdetbenpiros,
majdfeketeleszaszínük.Aszakkönyvekszerintvértisztító,vizelethajtó,izzasztóhatású,
ezenkívülanyagcserezavaroknálszoktákhasználniagyógyászatban.Agrófnőamájpana-
szairakérieztorvosától.Ugyanígyaméhfüvet (melittismelissophyllum),amelyemésztő-
szervibetegségekellenigyógyfű.Ezt–mintírja–hordósborbaszokták„vetni”,sbelőle
inni amájnak fájdalmaellen.kéri, annyit küldjönbelőle, hogyegyegészhordóborba
lehessentenni.Tudnunkkell,hogya17.századbanrengeteg,viszonylaggyengeminősé-
gűbortfogyasztottak,mivelnemmertekakülönbözőjárványokelkerülésemiattvizetinni.
kéréseikközöttszerepelakerjék (terjék13 vagytörjék),ezegyállatiméregellenhasznált
szer,amelymákonyt,azazópiumotistartalmaz.valószínűlegaférjnekvoltrászükségea
márfentleírtmaláriaellen.népineveterjékfűvagymezeimacskagyökér(valerianaoffi-
cinalis).Ebbőlaszerbőlegy„köpöczével”kér.Aköpőcevagyköpüce14 jelentése:kisköpü,
azazaköpühözhasonlókis,gömbölyűvagyhengerdededényke.ígyneveztékkülönösen
adunántúlonazokatagyógyszertáriedénykéket,amelybenakülönbözőorvosságokat,
elsősorbanakenőcsökettartották.matalántégelynekhívhatnánk.(Ebbőlaszóösszeté-
telbőleredtaköpükenőcsrégiszavunk,amelykülönfélevegyületekből,mézből,kámfor-
ból,méhfűből,borbólstb.állókenőcsfélevolt.)

A rövidke levelek alapján ezeket tudjukmega17. század közepén élő házaspár
betegségeiről,shogymelyszerekkelszerettékvolnaegészségüketvédeni,betegsége-
iketkönnyíteni.

mint korábban említettem – és itt szeretnék visszatérni a történet folytatásához –
széchymáriakőszegrekerültéleteutolsóéveiben.éppegyolyanvároskába,amelyszintén
híresvoltpatikájáról,akülönfélebetegségekgyógyításáról.mindezazottélőjezsuitáknak
voltköszönhető,akik1675-tőlmárbiztosantevékenykedtekakisvárosban.Azonbana
településvezetőségéveltámadtellentétekmiattajezsuitákkénytelenekvoltakelhagynia
várost,sottmaradtamaiszentimre-templommalszembenlévőgyógyszertárukvezető
nélkül.Ekkorlépettközbeszéchymária,akiönkéntvállaltaapatikusifeladatokat.sokat
tanult egykoronWébertől, hosszú ideig ápolta beteg férjét, smindeközben több orvosi
könyvetolvasott.Embereivelelkezdtegyűjteniavároshatárábanlévőmezőkön,erdőkben
a gyógynövényeket, és segítette a beteg rászorulókat. Patikájában volt egy Falk15 nevű
segédje,akifeltehetőenmárajezsuitákidejébenisotttevékenykedett.

Gyógyítómunkájamellettmégegynemes,családifeladatotlátottel,őneveltePéter
nevű unokatestvérének leányait, a kis grófkisasszonyokat. sajnos közülük csak egy
értemegafelnőttkort,katalinErzsébet(nádasdyFerencné).miutánPéternekfianem
született,acsaládezenrészenőiágonkihalt.
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Ahetvenedikévefeléközeledvemegírtaavégrendeletét,skérte,hogy„megalázott
állapotában”majdtisztességesentemessékelitt,messzeaférjenyughelyétől,kőszeg
városában.Asokzaklatásnakkitettözvegynádorné,miutánembertársainakgyógyítá-
sában, unokahúgainak nevelésében keresett és talált utolsó napjaiban vigasztalást,
halálaelőttmindeningóságátszétosztottaaszolgálóiközött.

Egy1970-benkőszegrőlírtútikönyvaszentJakab-templombemutatásátazzalfeje-
zibe,hogy:„Az1719-bőlvalóremekfaragásúpadsorokközöttikisebbméretűsírboltba
temették Wesselényiné széchy máriát.”16(megjegyezzük, hogy a sírlapon semmilyen
adat,név,évszámstb.nemszerepel.)

mindezekutánúgyvélnénk,hogyazidősgrófnőélettörténetelezárult.

Azelsőmeglepetésazvolt,hogyamikorchernelkálmánmegbontattaasírboltot1873-
ban,abbanúgyszólvánsemmitnemtalált.17csakfeltételezhetjük,hogyszinteértetle-
nülfogadhattaeztanemvárteredményt.(Bakaykornéleztutólagúgyírjale,hogya
sírhelyfelvoltdúlva.18)

Amásikpedig,hogya legújabbkutatásokszerintszéchymária1679-bennemhalt
meg,csupánapestisjárványtkihasználva, illetveegy„áltemetést” rendezveelszökötta
városból.(ilyenmódonakartegérutatnyerniabécsihatóságokelől.)mindeztegyközben
előkerült,1685-benkeltlevelebizonyítja.Tehátakőszegitemetéseutánhatesztendővel
mégélt.19 mégpedigmunkács20 várábanraboskodottakurucokfogságában.Azelőbbemlí-
tettlevelétaszatmáronélősógoráhozírta.Egylehetséges,aszemélyétérintőfogolycseré-
rőlszólt,amelynemsikerült, ígynemnyerhettevisszaaszabadságát.Tudnivaló,hogya
munkácsotvédőzrínyiilonasohasemtudtanekimegbocsátaniapjának,zrínyiPéterneka
feladásátéshalálát.21 Tudniillikabécsújhelyikivégzettekcsaládtagjaimegvoltakarrólgyő-
ződve,hogyszéchymáriánakközvetveközevoltazáruláshoz.Ugyanisezzelakartaelérni,
hogybirtokaitnekobozzaelazudvar,amitviszontnemsikerültelkerülnie.Ezentémaazon-
banmárnemtartozikközvetlenülehhezazíráshoz,ezértcsakjelezzük,hogymásokés
másuttrészletesenfoglalkoztakmáragrófnőéletével,munkácsiéveivel.

Hogymurányváránakegykoriúrnője,azeperjesipatikushozírt,segítségetkérőlevelek
írójatöbbmintháromszázévvelezelőttpontosanmikorésholtért„öröknyugovóra”,
számunkratitokmaradt.Ugyanisaz1685-benmár75éves,idősnádornésorsárólnem
kerültelőazótatöbb,hiteltérdemlőadat,dokumentum.22
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15 TaucherG.:i.m.39.p.
16 szövényiistván:Kőszeg.vasmegyeiidegenforgalmiHivatal,1970,41.p.
17 kőszeg1983.i.m.87.p.
18 Bakaykornél:EgyhíresXvii.századiasszony,széchymária.Élet és Tudomány, 1980.nov.

21.1493.p.
19 Történelmi arcképcsarnok. Vas megye (kézirat) ii. m–zs szombathely. 1988.

http://193.225.149.5/vdkweb/vm_arckepcsarnok/masodik_resz.html
20munkácsneveukránulmukacseve,szlovákulpedigmukačevo.
21 kőszeg1983.i.m.87.p.
22 írásom végén szeretnémmegköszönni Huszárné szabómária szaktájékoztató könyvtáros

(kaposváriEgyetemikönyvtár)éslajosTibornéigazgató(chernelkálmánvárosikönyvtár,
kőszeg)szakmaisegítségét.


