
tént levelezés útján megtudni sikerült) érdekes va
laki, jelentős személy volt. A hannoveri IV. György 
angol király bizalmasa-orvosa, Lady Blessington és 
Campbell költői körének orvos-barátja, a londoni 
Royal College, az edinburgh-i egyetem és a párizsi 
történeti intézet tagja. Minderiekelőtt nagy utazó, 
jobban mondva útikönyvszerző. Irt Svájcról, Skó
ciáról, Németországról, ahol járt, és a Duna menti 
államokról (köztük Magyarországról) — ahol vi
szont nem járt. Könyvének többek között ez az 
érdekessége. 

Bevezetője szerint a legjobb angol és német 
forrásmunkákat vette alapul, kiegészítve az utazó
barát illusztrátor, Bartlett szép acélmetszeteivel. A 
felsorolt forrásmunkaszerzők között kolléga elődei: 
Brown, Bright és Paget meglepően nem találhatók. 
Reprezentatív könyve a Fekete-erdőtől a Fekete
tengerig költőien írja le ezt a tarka népességű, 
bonyolult történelmű tagolt tájat. Magyar szaka
szán az első érdekességeket a komáromi—esztergo
mi szakaszról olvashatjuk: tudósít Habsburg Albert 
Neszmélyen 1439-ben bekövetkezett haláláról, 
Szőny római emlékeinél (vízvezeték-maradvány 
stb.) pár mondatig elidőz. 

A Pest és Buda előtti szakasz legbővebben 
ismertetett helye Esztergom. Külön említi a kór
házat, gyógyvizéről az alábbiakat írja: „a Szent 
György és Szent Tamásról elnevezett kápolnák 
közelében, és még néhány helyen orvosi gyógyvíz 
forrás fakad, amely hasonló a mi Epsomban talál-
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Illusztris angol orvosok * Magyarországról szóló, jól 
ismert könyvei (Edward Brown: A Brief of Somé 
Travels in Hungary; Richárd Bright: Travels in 
Lower Hungary; John Paget: Hungary and Trans
sylvania; with remarks on their condition, soeial, 
political and economical) mellé még egy eddig nem 
ismertetett negyedik kínálkozik, William Beattie: 
The Danube c , 1842-es londoni kiadású, szépen il
lusztrált, vaskos kötete. 

Skótföldi származású orvos-szerzője (miként 
azt a „Dictionary of National Biography", valamint 
a „The Wellcome Institute for the History of Me-
dicine" egyik könyvtárosa, Eric Freeman úrral tör-
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ható gazdag magnézium és magnézium-szulfát tar
talmú vizünkhöz. A várhegy tövében messzeföldről 
sokak által igen-igen kedvelt meleg gyógyfürdő 
van". A fentiekhez az alábbi kiegészítés kívánkozik. 
Valóban Sedlitz, Egra és Epsom magnézium tartal
mú gyógyvizei között tartották számon az eszter
gomit még a múlt században. Azóta a gyógyvíz
palackozás és a fürdő messzi földről való favorizá
lása már csak itt-ott olvasható emlék. 

Esztergomtól Dömös, Visegrád, Vác és Szent
endrén át Aquincum római emlékeiig (amfiteátrum, 
vízvezeték, fürdő) Keysler „Begleiter auf Donau-
fahrt" c. könyve alapján igyekszik mindent meg
említeni. 

Budát és Pestet főleg Miss Pardoe „City of 
Magyar" c. műve, a fürdőket Keysler már említett 
útikalauza szerint ismerteti. Ez utóbbi írja, hogy a 
Császár-fürdőben nagy kéntartalma és forrósága 
miatt 10—15 percnél tovább nem lehet maradni. 
Vegyi összetételét Wernher könyve: De admirandis 
Hungáriáé Aquis szerint adja meg. Miss Pardoe 
tolmácsolásában szó esik Schöpf dr. pesti árvízről 
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szóló művéről. Láttatja a Gellért-hegyet az obszer
vatóriummal és természetesen az új hidat. Büszkén 
említi honfitársa, Tierney Clark mérnök érdemeit. 

Pest után lefelé Mohács kikötője alkalom a 
mohácsi vész és Mátyás király híres budai könyv
tára pusztulásának leírására. 

A földrajzi, történelmi és néprajzi jegyzetekből 
többet nem idézünk, hiszen írója a többé-kevésbé 
ismert (néha félreismert) múlt századi sajátossá
gainkat idézi. Érdeklődésünk szóljon az angol or
vosnak, aki útikönyv író kedvében bennünket fi
gyelmével megtisztelt. 

Szülőhelye Dalton (1793), jónevű építész apját 
egy baleset következtében korán elvesztette. Edin
burgh orvosegyetemén nyert M. D. fokozatot a 
tüdőgyulladásról szóló latin nyelvű dolgozatával. 
Két esztendeig Edinburgh, ugyanaddig Cumber-
land gyakorló orvosa. Támogatót szerez egy három
hónapos párizsi tanulmányúthoz. 1822 őszén vissza
térve megnősült és orvosi gyakorlatának színhelyét 
a kontinenshez legközelebb eső városba tette át. 
Dover nyüzsgő kikötői világában megismerkedett 
Child admirálissal, aki bemutatta Clarence herce
gének, a későbbi VI. György angol királynak. El
kísérte őt a hannoveri udvarba, támogatást kapott 
tőle párizsi, itáliai, svájci és Rajna-völgyi utazá
sokra. A neves Blumenbach kedvéért ellátogatott 
Göttinga egyetemére. 

William Beattie 1827-ben megkapta a londoni 
Royal College of Physicians licenciátusi fokozatát, 
így társadalmi joga volt átköltözni Hampstead elő
kelő lakónegyedébe. Itt került kapcsolatba Lady 
Blessington és Campbell irodalmi körével, közöt
tük Byron Özvegyével. A sok literary gentleman 
között kapott kedvet az útikönyvek írásához. Sor
ban megjelentek tíz esztendő alatt a „Switzerland", 
a „Scotland", a „The Waldenses", a „Castles and 
Abbeys of England", végül képzeletbeli utazásáról 
a „The Danube". Szép jövedelmének tetemes részét 
emberbaráti célokra fordította. Hosszú, sikeres éle
tet élt, meghalt 1875-ben. Sok intézet választotta 
tiszteletbeli tagjává. 

Említett útikönyve — főleg a mi szempontunk
ból — nem egyenértékű a személyes élmények hi
telét bíró Brown, Bright és a sorsunkhoz szegődött 
John Paget rólunk való (és valló) írásaival, inkább 
érdekes, eddig nem ismertetett, tehát számontar
tásra érdemes kiegészítő adaléka ama gyakran idé
zett fontosabbaknak. 

Szállási Árpád dr. 


