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A MAGYAR KIRÁLYNÉ VIZE. 
Mikor hölgyeink kölni vizet — bo-
csánat: „Eau de Cologne"-t csöpög-
tetnek patyolat csipkés, hímzett 
zsebkendőjükre, aligha gondolnak 
arra, hogy ennek az illatszerek ki-
rályának néhány századig elődje 
magyar illatszer volt Európa-szerte, 
itthon és külföldön, Franciaország-
ban és Angliában, s hogy súlyos 
aranyokkal fizették drága cseppjeit. 
Az „Eau de la reine de Hongrie", a 
„Hungarian water" ott állott az elő-
kelő hölgyek pipereasztalán, de a 
polgárasszonyok házi patikájában is, 
mert illatszer, szépítőszer és orvos-
ság volt egyszersmind. Sok egyéb, 
azóta feledésbe ment tárggyal és 
névvel hirdette a magyar élet finom-
ságát és előkelőségét, mikor fran-
cia, spanyol és angol királyfiak és 
úrfiak a magyar udvarba jöttek 
leánynézőbe s a nyugati trouba-
dour-ok otthont találtak a budai vár-
palotában is. Ha nem volna írásos 
bizonyságunk róla, ha Saint-Denis 
templomában nem láthatnók ma is 
Clémence de Hongrie sírszobrát, ha 
drága faliszőnyegek gobelin-képein 
nem díszelegne a magyar címer a 
brabanti s az anjou mellett — mesé-
nek hinnők. De így volt. A „magyar 
királyné vize" is egy csöppje annak 
a régi magyar dicsőségnek, melyet 
már csak a mult hagyományaiból 
ismerünk. 

Mikor Toldi Szerelme ötödik éne-
kében Rozgonyi Piroskát bemutat-
ják Lajos anyjának, I. Károly ki-
rály özvegyének, az csókra nyujtja 
ép bal kezét — jobbjának négy 
ujját Zách Felicián kardja vágta le 

s ekkor: „Megrezzent a leány eme 
hideg kéztől, Bár gyönge, fehér is 

liliom szép-víztől". A hagyomány 
Erzsébet királyné nevéhez fűzi en-
nek a csodás víznek történetét. Az 
egész legendát magyarul megírva a 
mult század elejének egy kedves 
könyvében találjuk, a Polgári Lexi-
kon-ban, melyet nagy tiszteletű Sinay 

Miklós debreceni professzor hagya-
tékából szerkesztett meg nagytiszte-
letű Budai Ferenc professzor, kinek 
halála után ugyancsak nagytiszte-
letű Budai Ézsajás püspök úr adta 
ki a művet Nagyváradon. Van 
benne igaz történet, hagyomány, 
mende-monda és furcsaság s ezért 
kedves könyve volt apáinknak, még 
inkább költőinknek, kik költemé-
nyeik anyagához valóságos kincs-
tárt leltek benne. A Polgári Lexikon 
Joannes Praevotius pádovai orvos 
műveiből idézi a csodaszer leírását, 
melyet az orvos 1606-ban egy ciprusi 
barátjának régi könyvéből írt ki. 
Ez a könyv, egy régi breviárium 
pedig, Szent Erzsébet ajándékából 
került a családba. A leírás a Pol-
gári Lexikon magyarságával így 
szól: 

„Er'sébet, első Károly Magyar Ki-
rály negyedik felesége 1320 eszten-
dőtől fogva. — Ügy tartják, hogy 
ő róla nevezik azt a híres Panáceát, 
azaz, tsak nem minden nyavalyák 
ellen való orvosságot, Magyar Ki-
rályné vizének; mely, Európának 
talám minden patikáibann tartódik. 
Ennek a híres víznek feltalálója, 
egy Bréviariumnak, vagy Imádsá-
gos könyvnek első levelére, tulajdon 
kezével, így írta le, ennek históriá-
ját, készítése, és a vele való élés 
módját: „Én Er'sébet, Magyarok Ki-
rálynéja, midőnn 72 esztendős ko-
rombann, a kínos köszvénybenn fet-
rengenék, és ezzel az alább megírt 
orvossággal esztendeig éldegélnék, a 
melyre engemet egy öreg Remete 
tanított volt, a kit soha többé, sem 
az előtt, sem azutánn nem láttam; 
tsakhamar jobbulásomat érzettem; 
úgyhogy minden tetemeimben meg-
vidúltam, és mindenek előtt oly 
szépnek tetszettem, hogy engem a 
Lengyel Király feleségül kért ma-
gának; de őhozzá mennem, az én 
Uram Jésus Kristushoz való szere-
tetem nem engedte, a kinek Angya-
lától vettem, a mint hiszem, ezt az 
orvosságot: 
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„R. Végy Lombikonn, négyszer le-
eresztett és megtisztált égett bort, 
három annyit. Rozmarint, levelestől 
és virágostól együtt, két annyit. 
Tedd valami edénybe, felyűl zárd 
jól bé és tartsd meleg helyenn ötven 
órákig, azutánn Lombikon által, 
botsásd le; abból minden hétenn 
egyszer, reggelenként, ételbenn, vagy 
italbann, végy bé egy drakmányit, 
avagy köntinget; reggel pedig or-
tzádat, és sérelmes tetemidet mosd 
meg jól minden naponn. Ez tested-
nek ellankadt erejét visszaadja, el-
médet megélesíti, gondolkodásidat 
és érzékenységeidet megeleveníti, 
szemed világát megtisztítja és meg-
tartja, életedet hosszabbítja." Ezek 
vagynak az említett Bréviarium-
ban." 

A „magyar királyné vize" tehát 
voltaképen nem egyéb, mint rozma-
ring-szesz, mely ma is kapható min-
den patikában, ma is a falusi asszo-
nyok háziszerei közé tartozik, de 
már nem viseli régi büszke nevét. 
Tóth Béla „Magyar Ritkaságok" 
című könyvében sok érdekes dolgot 
beszél még e híres vízről, de azt nem 

tudja, hogy az angol irodalomba is 
belekerült. A mult század negyvenes 
éveiben Konstantinápolyba való út-
jában Debrecenbe tévedt George 
Borrow angol regényíró. Csak egy-
két napot akart ott tölteni, de úgy 
megtetszett neki a város, hogy két 
hetet töltött ott. Ő az az angol utazó, 
aki a Hortobágyon egy zsidó leány-
nyal találkozott, aki Bulwer „Pel-
ham"-ját olvasta. Hogy, hogy nem, 
a Polgári Lexikon is kezébe került 
s egyebeken kívül a Magyar király-
né vizéről szóló részt is lefordíttatta 
angolra és Romany Rye című regé-
nyébe szórul-szóra beleiktatta, több 
más magyar történeti adatai együtt. 
Budai Ferenc nevét a jobb hangzás 
kedvéért „Florentius of Buda" név-
vel helyettesíti és mint ékesen szóló, 
lelkes historikust dicsőíti. 

Ha itthon nem is, legalább külföl-
dön megmarad tehát a Magyar ki-
rályné vizének a híre. 

Tolnai Vilmos. 
Hibaigazítás. A legutóbbi szá-

munkban közölt Fiumei emlékek 
szerzőjének neve helyesen: Graman-
tik Margit. 
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