
Bethlen Kata 
Bár nem volt orvos, „csak" gyógyítással is foglal
kozott, Weszprémi alapművében az orvosok közé 
érdemesítette. Egyik legkiválóbb szellemiségű kor
társunkat, Németh Lászlót pedig egy gyönyörű ta
nulmányra ihlette. Az évforduló ürügyén a megem
lékezést róla a fentiekre történt hivatkozáson túl is 
indokoltnak érezzük. Bethlen Kata naplója több 
mint kétszáz év távlatából olyan etikai lényről vall, 
amely szakavatott tollból pszichológiai tanulmányt 
kívánna. A híres naplóíró család e női tagjában Né
meth László az örök Antigonét véli felismerni, Ku
rátor Zsófi 18. századbeli erdélyi rokonát, a nagy 
lélek sorsvállaló magányosságáért. 

Bethlen Kata 1700. november 25-én született. 
17 éves korában ment férjhez, de már két év múlva 
megözvegyült: férjét, Haller Lászlót a pestis ragad
ta el. Néhány év múlva újból férjhez ment (ezúttal 
Teleki Józsefhez), tíz év múlva a második férjét is 
elvesztette. Tengernyi baja közepette, amely e zak
latott korban reá szakadt „Ez a tudománytámogató 
asszony mindenféle magyar nyelven írt s megkap
ható hazai könyvet lankadatlanul és költséget nem 
kímélve bármi áron megszerzett, s mikor már óriási 
mennyiségben voltak, halála előtt egypár évvel sze
mélyesen a nagyenyedi kollégium könyvtárába jut
tatott. Az orvostudomány tanulmányozására ösztö
nös érdeklődése vitte, s három híres orvosdoktor
nak, Kölesérinek, Simonyinak és Borosnyainak az 
oktatását véve igénybe, jeles ismereteket szerzett 
benne" — írja róla Weszprémi. 

önéletírása „Gróff Bethleni Bethlen Kata Éle
tének maga által való rövid leírása" címmel az év 
megjelölése nélkül, minden bizonnyal Szebenben 
jelent meg. E munkában a pestisről, valamint a sa
ját betegségeiről a művelt ember szakszerűségével 
számol be. „Azon 1734. esztendőben sok és terhes 
nyavalyákon mentem által... egy vagy két hét 
múlva, első advent vasárnap estve, a hideg kilel
vén, az oldalfájásba estem. Kijött doktor Borosnyai 
Márton uram is, ki is rajtam eret vágott, mely volt 
kevés könnyebbségemre. Kedden estve más helyen 

ugyanazon oldalamban újabb pleuritis szökött, pró
bára ismét eret vágtak; de minden emberi remén-
ség kívül voltam 15 napokon ..." 

Érdekes, hogy az írás vágyától megszállott 
Bethlen Kata a mindenről beszámoló naplójában és 
leveleiben gyógyító ténykedését nem is említi. Pe
dig megőrzi azt egy, a halála után három évvel 
(1759-berí halt meg) kiadott gyászbeszéd és emlék
vers : 

Tudta sok jó fűnek hasznos erejét is, 
Gyógyítást gyakorlott gyakran még maga is. 

Kivált szem fájdalmát böltsen orvoslotta, 
Hályogot a3 szemről könnyen el oszlatta, 
E'hasznos tudományt nekj tanította 
Más Doktorok között edgy jó Oculista, 

Sokszor a' betegek sereggel állottak, 
Kik hozzája mentek, meg orvosoltattak, 
Messze földrül néha oda hozattak, 
Könnyebbülést vévén rá áldást mondottak. 
Nem tudjuk, mennyi belőle a költői túlzás, de 

valóságmagvát a vers írója sok hálás gyógyulótól 
hallhatta, miként a kortárs Weszprémi is, ha a Suc-
cinctaban két oldalt szánt Bethlen Katának. 
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