
Bethlen Miklós 
„Önéletírása" 
az egészségről, 
a betegségekről, 
meg a doktorokról 

A korai magyar próza csodálatos kivirágzása az er
délyi memoár-irodalom, a racionális mezőségi nép
nyelv, a megejtően dörgedelmes protestáns bibli-
kum és a Cicerótól elrugaszkodott deákos latin 
markáns keveréke. Felülmúlhatatlan anekdotázó 
bájjal és kérlelhetetlen őszinteségű szigorral avatja 
az olvasót a kor ágazatos titkaiba. A királyi rende
letek kibocsátásától a lovak takarmányozásáig min
den leltárszerűen fontos az „impartialis posteritas" 
tájékoztatására. 

A ránkmaradtak közül (személyes történelmi 
szerepével és eredeti írói erejével) kiemelkedik 
Bethlen Miklós Önéletírása. A XVII—XVIII. szá
zadforduló diplomáciai útvesztőjében és a belső ba
jok hínárjában vergődő, a látszatönállóságért any-
nyit szenvedő Erdély talán legmesszebb látó fia, a 
tudós Apáczai Cseri János és Keresztúri Pál tanít
ványa, aki a „modus vivendi" keresésének reálpo
litikai rugalmasságával sem tudta elkerülni Bécs 
börtönét, ahol a maga mentegetésére-igazolására és 
az utókor okulására papírra vetette önéletírását, 
és bevégezte hosszú-keserves életét. 

Önéletírásának meglepő frissessége és megható 
őszintesége megannyi történelmi rébusz megfejté
sének a támpontja lehet (a hivatásos történészek 



sokat meditálhatnak rajta), azonban a kitűnő ol
vasmány oly gazdag lelőhelye a kor különböző is
mereteinek, mondhatnánk epikai enciklopédiája a 
teljes életnek, hogy az „egészségügyről árulkodó" 
részletei felsorakozni kínálkoznak. 

Testi adottságainak távolról sem sablonos le
írása után a hippokratészi karakterológia kalauzol
ja önjellemzését „ . . . az emberben levő négy tem
peramentumokról is szoktak szólani, én voltam me-
lancholicosanguinicus; amint minden emberekben, 
úgy bennem is kétségkívül a phlegma és a cholera 
is megvolt, de praedominált imez kettő, és talán 
egyenlő mértékben. Mert ha ki magamviselését ki
váltképpen in sacris et in negotiorum traetatione, 
és a részegség, kártya, tánc s hasonló szokott mu
latságoktól való magam elvonásában megnézte, me
rő melancholiának, képmutató, második Xenocra-
tesnek mondott volna; ellenben mikor tisztességes 
conversatióban beszélgetésben, vadászat vagy olyan 
tisztességes mulatságokban, asztalomnál és hálóhá
zamban s ágyban látott volna, bizony merő san-
guinicusnak mondott volna". 

A nagy kortárs, Pápai-Páriz: Pax corporisának 
a szelleme sugallta a diétáról szóló részeket. 

„ . . . e testi élet, egészség, betegség, jó vagy 
rossz kedv, nyugalom, nyughatatlanság s több affé
le, nagyrészént a diaetától származik . . . ' És mivel
hogy a legrendesebb diaeta mellett is ugyancsak 
meg keir halni mindennek, sőt néha mértéktelen 
emberek sokat, és a mértékletesek keveset szoktak 
élni, azért az emberek a diaetával vagy semmit 
sem gondolnak, vagy az ellen in excessu et defectu 
vétenek; mely is nem csuda, és embernek oly szo
ros dieatát praescribálni is és azt követni igyekezni 
is bolondság, mint ember erején s dispositióján kí
vül való és lehetetlen dolgot." 

Mindenkinek a „légy a sajátmagad orvosa" el
vét ajánlotta. „Mi használ, mi árt néked, te tudod, 
nem a doktor. Jelesül járt volt egy római úr Tibe-
rius császárral. Mikor ebédre marasztja a császár, 
emez azzal menti magát, hogy néki előbb a doktor
hoz kell menni tudakozódni, mit egyék, mit igyék. 
A császár kérdi: hány esztendős? ímez felelte, hogy 
ötven. Mond a császár: Be bolond ember vagy, ha 
ötven esztendeig, noha mind ettél, ittál, még sem 
tudtad megtanulni, mit egyél, mit igyál. Légy me-
dicus magad magadnak, ha eszed vagyon, az le
hetsz. Legyenek doktorid az oktalan állatok; azon
kívül azt mondják, hogy a kristélyt a gólyától, az 
érvágást a lovaktól tanulták az emberek . . . a ku
tyát ki tanította a perjefűre? . . . Optima diaeta 
semper cum famis reliquis abire a mensa." (Leg
jobb diéta, mindig kissé éhesen kelni fel az asztal
tól.) 

Étrendi javaslata „Majd minden betegségben 
hajdúkáposztán kaptam életre. Nagy nátha-hurut
ban, erős hagymáz forró hidegben, orbáncban pró
báltam sós nyerskáposztát pec-olajjal, de ecet nél
kül, jól megettem; savanyú vizet vagy csak tiszta 
forrás-vizet ittam, néha megnádmézelve... kivált 
este; bétakarództam, aluttam és meggyógyultam 
u t á n a . . . melyen a doktorok először csudálkoztak, 
de azután magok is az én meleg majom s hév ter
mészetemhez képest igen jónak találták; még dok

tor Köleséri Sámuel nádmézzel javallottá a nyers 
sós káposztát." 

Felsorolja saját betegségeit. „Anno 1653, mikor 
én még csak tíz és fél esztendős voltam, a hólyagos 
himlő erősen eluralkodván az országban, én is meg
betegedem belé, de minden testemen körülbé két
százharminc volt csak, noha nagyok voltak. Hamar 
felgyógyulok, de ottan csakhamar minden testem 
megrühesedék szörnyen.. . alig múlik el, veres 
himlő jőve reám, mintha az egész testemet veres 
posztóval vonták volna bé; senki sem orvoslott, 
mint azelőtt a hólyagos himlőben.. . Ha igaz a dok
torok értelme, hogy a himlő az embernek az anyja 
méhéből hozott anyai rossz vérnek a maradéka, és 
hogy a természetnek vagy egyszer vagy másszor ki 
kell a himlő által tisztítani, és ezért ezer ember kö
zül sem kerüli el egy, az is nagy veszedelmével." 

Majd 1660-ban (19 éves) „ . . . én reám rettene
tes hányás és egyszersmind hasmenés esett, elany-
nyira, hogy két nap s két éjszaka az az alól s felül 
való üresedés meghaladta az ötven számot . . . A 
forróság is nagy volt mellette, akármi orvosságot 
adtak, csak kihánytam . . . a gyomrom úgy meghá
borodott volt, noha valósággal rajtam vérhas nem 
volt, sem a betegségben, sem azután, de gonosz 
diarrhoeam volt egynéhány hétig, az étel csak 
emésztetlen többre általment rajtam, míg Isten azt 
a Basiriust odahozá, s ő ad rebarbarumot, mely 
három, vagy négy székén való tisztulás által hely
ben állítá egészségemet." 

Az 1674-es fejérvári országgyűlés idején 
„ . . . meg kezdem fázni, s a hideg ellele, az oldalam 
kezde nyilalni és erősen megbetegedem. Pleuritis-
nek monda a doktor, érvágás és izzasztókkal kú
rált, hatod vagy hetedik nap a huszti hányás, has
menésforma kezde bántani, de nem olyan mérték
ben, azt a doktor kolerának mondotta . . . Anno 
1677. az hosszas fogságban a gutaütésnek jelei kez
denek rajtam látszani, kiváltképpen a bal kezemen, 
a hüvelykem s mutató ujjam között való nagy mus-
culus reszketni kezdett erősen, úgy, hogy akárki 
láthatta; ennek ereje hatott a fejembe egy szem
pillantásban és onnét a szívemre.. . úgy hiszem, ha 
még el nem bocsátottak volna, el sem kerültem 
volna a gu t á t . . . egy vén úr, jó uram adá tanácsul, 
hogy olyankor szagoljak reszelt tormát." 

Később: „Egyszer a szemem sokáig fájván, pur-
gatiót vevék egy híres és bizony tudós doktortól, 
valami liktárium-forma vala, rámbizá a véle való 
élésnek módját és regimenj ét, tamquam in re pláne 
innoxia (mint teljesen ártalmatlan dolgot) . . . olyan 
szörnyű purgálást követe ra j t am. . . elmúlék ugyan 
harmadnap, de én bizony majd három holnapig 
férfiasságomat nem érzettem, és . . . a szemem ugyan 
nem fájt oztán akkor, de nem adom senkinek taná
csul, szemfájásban, hogy kúráltassa magát a feneke 
bajával . . ." 

A mértékletességre törekvő embernek a vélt 
helyes táplálkozás külföldi útjain is örök gondja 
volt. Pl. a Rajna vidékén „ . . . menék egy híres me-
diciae professor Lindanus nevűhez tanácsot kérde
n i . . . Diaeta peccat, tantum illa corrigatur, omnia 
salva erunt. (Az étrendben van a hiba, csak azt kell 
megjavítani, s minden rendbe jön) felelte." 



Párizsban láthatta „amint a király a golyvás 
embereket kezével illeti nagypénteken Tuilleries 
nevű kertben". 

Hogy némely orvosokkal szemben gyanakvó 
volt, az alábbiakból magyarázható. Gyermekei: 
„Zsófi vérben megbetegedvén, hozaték medicust, 
Kolosvári Tolnai János, másképpen theologiae doc-
tort és professort, aki híres medicus is volt. Ez 
amént Zsófit orvosolja, s Maris futkos, játszik, tán
cot jár, mondja a doktor: Szép gyermek, de sok ge-
leszta van benne, ihol adok egy kenőcsöt, csak kí
vül kenjék meg a köldökét véle, elvész a geleszta. 
Megkenek, csakhamar számos apró gelesztát emész-
•te, de osztán olyan szörnyen purgálódik a gyermek, 
ötvenhárom széke volt egy nap. Eleget mesterke-
dék a doktor, soha bizony meg nem állíthatta; a 
kenés után ötödnapra, nénje után tizenkét órával 
meghala, együtt nyújtóztatták, temették. Faolajban 
tört földi tök, colocynthis-bimbó volt a kenő." 

Kivételes bizalom a nagy orvosok iránt: „Szé
kely László lakodalmából menék haza Szent-Mik
lósra, és onnét Fej érvárra, hol a fejedelem minapi 
igireti szerint kegyelmesen fogada; és innét Gyógy-
ra feleségestől, ahová Pápai Ferenc doktort is elvit
tem, aki purgatiót adott és eret vágatott rajtam az 
említett guta kezdeti ellen; nem is érzettem azután 
semmi je lé t . . . " 

Első felesége haláláról: „Kétannyit betegeske
dett, mint fenn járt, erőt vévén rajta naponként az 
aréna, colica, suppressio mensium és annak egészen 
ad annum való derivatiója, végtére convulsiones 
epilepticae et conclusio a halál." 

Gyógyszereiről: „Volt egy kis patikaládám is, 
melyből mind nékem, mind más főrendeknek leg-
hasznosabbnak tapasztaltam syrupus ribesorium, 
citrorum et rosarum; spiritus salis vitrioli, nitri et 
pulveres margaritarum coralliorum etc. Ránk esvén 
a rossz víz miatt Debrecen és Kalló táján a vér, 
magamnak is, más uraknak is kivált a spiritus vit
rioli (kénsavpárlat) és a syrupok használtak; a köz

ségnek én praescribáltam a sült cser-makkot nagy 
haszonnal." 

Végül idekívánkozik történelmünk egyik tra
gikus pillanatának a szavahihető szemtanú szak
szerű hitelességével történt megörökítése. Részt 
vett a vadászaton, amelyen a költő-hadvezér-állam
férfi Zrínyi Miklóst egy vadkan halálra sebezte. 

„Menénk amint a hintó nyargalhat és osztán 
gyalog a sűrűbe béfuték, hát ott fekszik, még bal 
kezében, amint tetszett, a pulsus gyengén vert, de 
szeme sem volt nyitva, sem szólott csak meghala. 
Majláni így beszélte; hogy amint Fóka után bement 
a disznó vérén az erdőbe, amíg ők a lovakat kötöz
ték, csak hallják a jajszót; Póka szava volt. Majláni 
legelébb érkezek; hát Póka egy horgas fán, az úr 
arccal a földön, s a kan a hátán; ő hozzálő, elfut a 
disznó, érkezik Guzics és Angelo. Az úr felkél s 
mondja: rútul bánék vélem a disznó, de ihol egy fa 
(melyet csatákon is magával hordozott) sebtében 
állítsátok meg a sebnek vérét véle, az arra igen 
jó. Eléggé próbálták véle, de híjába, csak elfolyt a 
vére, először ülni, osztán hanyatt fekünni, végre 
csak meg kellé halni, mert a fején három seb va-
la: egy balfelől, a fülén felül, a feje csontján ment 
csak el a kannak agyara, a homloka felé szakasz
totta rútul a feje borit; más ugyan a bal fülén alól 
az orcáján, a szeme felé, rút szakasztás; de e kettő 
semmi, hanem a harmadik jobbfelől a fülén alól a 
nyaka csigájánál ment bé s elé a torka felé ment, 
és a nyakra járó minden inakat kettészakasztotta; 
az ölte meg, a vére elmenvén. Volt a kezén valami 
kis körmöcslés, de az semmi sem volt." 

Móricz Zsigmond írta, hogy a magyar nyelv 
szépsége Pázmány óta hanyatlik. Ha ez túlzásnak 
tűnik is, Bethlen Miklós önéletrajzát olvasva ön
kéntelenül eszünkbe jut. Elevenségéből aligha gon
dolnánk, hogy írója 330 éve született és a mikszáthi 
—móriczi prózánál 200 évvel korábbi keletű. 

Szállási Árpád dr. 


