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penig terhes fulladozó nyavalyám mialt éppen alkalmatlan lévén az tovább 
való utozásra, annál inkább nem insinuálhatom magamot, holott nagy 
momentumu dolgunk volna a privata eonferentiara, biztatást mindazáltal 
kedves öcsém Veress László Ur, hogy ha még értheti jó Uram szándéko
mat és egyszersmind, mind a kettőnk kérésit, maga fáratságát a hozzánk 
való rándulásra sajnállani nem fogja, a mint hogy nemis bátorkodtam 
volna kűlömben. Ebbéli gráciáját jó Uramnak reciproce meg szolgálni 
kiványuk és méltóztatván bennünket előreis tudósitani ezen expressus által 
szivesenn elvárjuk. Ajálván addigis Isten oltalmában az urat maradok 

Az Urnák igaz kötelességü szolgája 
Füred 17. marc. 1736. Pápai Pariz Ferenc 

A borítékon: Tekintetes Urnák Nemzetes Vitézlő Borbély Mihály 
Uramnak . . . bizodalmas jó Uramnak egész kötelességgel. Roff. 

Közli: KOZOCSA SÁNDOR. 

HATVANI ISTVÁN ORVOSI LEVELE. 

A «magyar Faust» legendás alakja hosszú időn át izgatta a magyar 
emberek fantáziáját. Csodás gyógyító erejéről vált híressé, s ezért már kor
társai bűvész mesternek tartották. Külföldön tanulván képzett és alapos 
orvossá vált — hazánkban ő volt az első igazi európai-orvos. Nemes ember
barát alakját Jókai képzelete «rekonstruálta» legméltóbban a Debreceni 
Iwiátikusbaji. Hatvani a Borbély-családdal már egészen fiatal korában össze
köttetésben állott s a család tagjait gyógykezelte. Az alábbi, Borbély Sámuel
hez írt levélben a már régóta betegeskedő nagyasszony, özv. Borbély 
Mihályné, ványai Szarka Ilona részére írt receptet s állapított meg diagnó
zist. (Betegsége, a levélből következtetve malária lehetett.) Hogy a diéta 
mennyiben felelt meg, azt nehéz kikövetkeztetni, mert Borbély Sámuel édes
anyja a következő év elején (febr. 19.) meghatározhatatlan, de már 
hajlott korban meghalt. 

Debretzen d. 25. Jun. 1758. 
Tekintetes Úr 

nékem különös bizodalmas Nagy Jó Uram. 
Sajnossan esett értésemre a Nagy Asszonynak mostani erőtelensége: 

ennek lehető orvoslására rendeltem egy üvegbenn orvosságot. Az vélle való 
élésnek mondja ez fog lenni : a melly naponn az hideg lelés nintsen az 
Aszszonyon tehát kezgyen el vélle élni reggel hat órakor, és vegyen bé 
belőlle fel rázvánn a-z üveget egy kisded pohárral, a minemű tizenkettő 
tészen egy ittzét vagy a minemű hat vagy hét pohár egy ittzét teszen, ily-
lyen egy pohárt félig kell tölteni és igya meg. Ugyan illyen fél pohárnyit 
kell bevenni azonn nap 8, és 10. órakor dél előtt: ismét dél utánn 2. é 
és 6 órakor. Valahányszor pedig fog bé venni mindenkor fenn kellene járni 
az házbann a bé vétel utánn egy fertály óráig. Gyakrann le ülhetne azom-
bann az Aszony; a mint az erőtelenség engedné ahoz képest kellene járni, 
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de ugyantsak az orvosság utánn való járásnak el nem kellene múlni. Más
nap ismét ugyan hat órakor el kezdvén az élést 8. és 10 órakor vegyen 's 
úgy dél utánn 2 és 4 órakor de nem többször: az nap ekkoris az sétálást 
continualvan. Ha pedig az estveli hideg el lelése utánn másnap egész délig 
vagy estve tájjigis hévsége volna: in hunc casum, semmit bé nem kell 
venni hanem várni kell mig meg tsendesedik. Tegyük fel, hogy másnap 
estve felé 6. órakor meg tsendesedik: tehát ekkor vegyen be fél pohárral 
és tselekedien ugy mint iram sétálvánn utánna: ismét vegyen be 8. órakor, 
et fiat idem cum deambulatione. Másnap pedig legyenek az órák 6. 8. 10. 
2. 4 órák és nem több: reménlem ha ki nem maradis egészben az hideg ; 
de felette gyenge fog lenni, úgy hogy tsak meg bádgyasztya. De ha az első 
élés estve felére szorul ob memoratam rationem aestus: ekkor estve ne 
egyék semmit. Gondolom pedig reggeltül fogva nem szokolt az Aszony 
délig úgyis enni. A szomjúság oltására tempore intermedio ihatik az Asz-
szony reggel és dél utánn tzitromos herba Thét. Délbenn egy kevés veres
egyházi borotskát ihatik az Aszony étel felett. Az orvossággal mind addig 
éllyen az Aszony mig benne tart: cum hac limitatione, hogy ha a Paroxys-
musa az orvosság élés miatt ki marad; tehát az utánn tsak 8 és 10 órakor 
délelőtt, dél utánn pedig 2 és 4 órakor vegyen be annyit mint meg monda
tott. Semmit gyümöltsöt, káposztát, halat, füstöltet, salátát pedig enni nem 
lehet. El fogyván ez az orvosság; tehát az utolsó pohár borábúl igyék 
azonn gyomor erőssitő tseppekbül 50. tseppet a mellyeket az előtt rendel
tem vala és reménlem, hogy mostis vagyon belüllök. Az Provisor rechnung-
ját az orvosságokért ime accludálom. Ezenn kivül az Iskatulya ára 12 Xfr. 
maradott azért az egy aranybul 8 xfr. másszor megtanallyuk nálla. Követem 
az Urakat, hogy most újjságokkal nem szolgálhatok. A Nagy Aszonynak jobb 
egéss(ég)et kívánok mindnyájukat pedig alázatossan redvereálvánn maradok. 

Az Urnák igaz köteles szolgája 
Dr. Hatvani István. 

P. S. Ezenn üvegbeli orvosságbúi mind addig nem kell bé adni mig 
az hévség az hideg lelés utánn meg nem tsendesedik; hideg lelés előtt sem 
kell adni 2. órával: hideg lelés alatt pedig és mig az hévség tart épen 
semmit sem kell belölle adni. 

A borítékon: Spectabíli ac Generoso Domino Samueli Borbély de 
Roff. I. Cöttus Heveissiensis Adsessori . . . Domino mihi colendissimo. Ders. 

Közli: KOZOCSA SÁNDOR. 

BARCLAY ARGENISÉNEK 
ELSŐ MAGYAR — VERSES — FORDÍTÁSA. 

Az Irodalomtól énét 1929 : 246—247. lapján Timár Kálmán Egy lappangó 
Argenis kézirat c. alatt újabb adattal gazdagítja Barclay hires Argenisével 
kapcsolatos és irodalmunkat érintő ismereteinket. Erről a nagyhírű és nagy
hatású regényéről — melyet 1621-ben történt megjelenése után majdnem 
minden európai nyelvre lefordítottak — .eddig azt tudtuk, hogy csak a 


